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 الفصل األول

 اللغة العربية خصائص ووظائف
كباوؿ ُب ىذا الفصل أف نتعرؼ اػبصائص الٍب تتميز هبا اللغة العربية من حيث 

لدقة ُب التعبّب واإلهباز واإلعراب، ٍب نقف اعبوانب الصوتية والصرفية وسعة مفرداهتا وا
 على وظائف اللغة عامة، ووظائف اللغة العربية بصورة خاصة.

 خصائص اللغة العربية -أوالً 
ما القوؿ بأف و  إف البحث ُب أصل اللغات البشرية ل يوصل إٔب حقيقة علمية،

كما يذىب إٔب   مواضعة واصطالحية، أي وحي من السماء، وبأهنا اللغة البشرية توقيف
ية أي ذبمع بْب التوقيفية واؼبواضعة كما يرى بعضهم اآلخر، توفيق ذلك بعضهم، أو أهنا

 ما ذلك كلو إل فروض وضرب من اغبدس والظن والتخمْب.
وإذا كاف العالمة اللغوي )شليجل( قد قسم اللغات اإلنسانية إٔب ثالث 

بية ذبمع بْب الفصل واللصق ؾبموعات: فاصلة، ولصقة، ومتصرفة، فإف اللغة العر 
والتصريف، ويقصد باللغات الفاصلة تلك الٍب ل يتغّب فيها أصل الكلمة ُب الَبكيب، 
دبعُب أهنا غّب قابلة للتصريف ل عن طريق تغيّب البنية، ول عن طريق لصق حروؼ 

ليها، ُب اعبملة فيدؿ ترتيب الكلمة ُب اعبملة ع باألصل، وأما العالقة الصرفية والنحوية
وعدوا اللغة الصينية من بْب ىذه اللغات، إذ ل يتغّب شكل الضمّب )أنت( على سبيل 
اؼبثاؿ كما ُب العربية بْب تاء الرفع اؼبتحركة والكاؼ ُب حإب النصب واعبر، فيقاؿ ُب 

 اْب.«...كتاب أنت»، و«رأيت أنت»، و«أخذت أنت»الصينية: 
األصل، ولكن يبكن أف نلصق بو ُب أولو أو واللغات الالصقة ىي الٍب ل يتغّب فيها 

ُب آخره حروفًا بغية إهباد معاف جديدة، فإذا وضعت قبل األصل ظبيت )سابقة(، وإذا 
وضعت بعده ظبيت )لحقة(، واللغة الفرنسية واإلقبليزية والَبكية واليابانية من بْب ىذه 

 اللغات.
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غّب حركتو، وقد تلتصق بو واللغات اؼبتصرفة ىي الٍب يتغّب فيها أصل الكلمة بت
عناصر أخرى ُب وسطو أو ُب آخره أو ُب أولو، ومع كل ىذه التغّبات ىبتلف اؼبعُب، 

م( تدؿ على أف من قاـ بالفعل ( تدؿ على اغبدث ُب الزمن اؼباضي، و)ُعلِ مَ لِ فكلمة )عَ 
ؾبهوؿ، وكلمة )علماً( تدؿ على اغبدث ؾبردًا من الزمن، و)عآب( تدؿ على من قاـ 

( تدؿ على ما وقع عليو الفعل...اْب.ب  فعل العلم، و)معلـو
ولغتنا العربية تشمل األمباط الثالثة لصقًا وفصاًل وتصريفاً، فاللصق مثل األلف 

قة، واؽبمزة ُب )أعلم( ىي سابقة، والفصل مثل الضمائر حوالنوف ُب )قلماف( فهي ل
 كتب..اْب.اؼبنفصلة، ىو، ىي..والتصريف مثل: كَتَب، وكاَتب، واست

وىبتلف الباحثوف حوؿ أصل اللغة العربية، إذ إف بعضهم يرى أنو ُب قلب اعبزيرة 
العربية ُب قبد، والدليل نقاء اللغة ىناؾ حيث كاف العرب يرسلوف أبناءىم إليها 

ُب منأًى عن أي تلوث لغوي، ُب حْب يرى آخروف أف اللغة العربية اللغة النقية لكتساب 
يرة العربية، ويستدلوف على ذلك بأف اآلثار الشعرية اعباىلية أوؿ ما اعبز شرؽ نشأت ُب 

 إضافةً ، ظهرت ىناؾ. وشبة من يرى أف أصل العربية ؽبجة قريش نظرًا ألف القرآف نزؿ هبا
 من قريش. مداً إٔب أف النيب ؿب

وىذه اآلراء ليست إل فروضًا حباجة إٔب أدلة علمية، واؼبنهج العلمي يقتضي 
ربة اللغوية، وىذا يتطلب مادة قديبة للغات اؼبشَبكة ُب أصل واحد. وؼبا كاف سلوؾ اؼبقا

 العثور على ىذه اؼبادة أمراً متعذراً كاف معرفة أصل العربية متعذراً ىو اآلخر.
والواقع كانت شبة ؽبجات متباينة ُب العصر اعباىلي، ومن يرجع إٔب كتاب 

للغة وأنواعها للسيوطي هبد وصفاً وكتاب اؼبزىر ُب علـو ا« اػبصائص لبن جِب»
للخالؼ بْب اللهجات العربية من مثل الكشكشة عند قبيلٍب ربيعة ومضر وىي إبداؿ 

ل وىي إبداؿ والفحفحة ُب لغة ىذيالكاؼ شينًا مع كاؼ ضمّب اؼبؤنث ُب اػبطاب، 
ت جعل العْب الساكنة نونًا إذا جاور اء ُب لغة األزدوقيس، وىي اغباء عينًا والستنط
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 الطاء، والعجعجة عند قضاعة وىي إبداؿ الياء جيماً.
وؼبا كانت ؽبجة قريش أوسع اللهجات انتشارًا ُب اعبزيرة العربية وىي القاسم 
اؼبشَبؾ بْب اللهجات العربية، وكاف لقريش مكانتها القتصادية والدينية والثقافية حيث 

مي هبا مادامت اللغة اؼبشَبكة بْب تقاـ األسواؽ األدبية جبانب مكة، فقد نزؿ القرآف الكر 
 العرب صبيعاً.

ولقد خضعت اللغة العربية للقرآف الكرمي، وتأثرت بو، فاتسعت مادهتا، وتشعبت 
أغراضها ومعانيها بالتعبّب عن عقيدة الدين اعبديد ومقتضيات اغبضارة ومصطلحات 

، وهتذبت ألفاظها، ورقّ  غة العربية عذوبة ُب ت أساليبها، وأكسب القرآف الكرمي اللالعلـو
اللفظ، ورقة ُب الَباكيب، ودقة ُب األداء، وقوة ُب اؼبنطق، وثروة ُب اؼبعاين، ووّسع دائرة 

ؤمن اللغة باستخدامو األلفاظ الدينية كالصالة والزكاة والصياـ والركوع والسجود واؼب
 والكافر...اْب.

فها، ذلك ألف وواكبت اللغة مسّبة أمتنا، فكانت تقوى بقوهتا، وتضعف بضع
اللغة مرافقة لألحياء الذين يتكلموهنا، وىي جزء أساسي من كياف كل ؾبتمع، وظل 
القرآف الكرمي سياجًا للغتنا العربية حفظها من الضياع إباف احملن الٍب أؼبت باألمة، 

 واستهدفت لغتنا فيما استهدفتو.
السمات  وحري بنا أف نتعرؼ لغتنا األـ )العربية الفصيحة( وأف نقف على

واػبصائص الٍب تتسم هبا ىذه اللغة، ألف ىذا التعرؼ يعّرفنا ُب الوقت نفسو شخصية 
 أمتنا مادامت اللغة ىي الوطن الروحي لألمة وذاكرهتا.

 وفيما يلي وقفة سريعة على اػبصائص الٍب تتميز هبا لغتنا العربية الفصيحة.
 الخصائص الصوتية -1

تتوزع عليو حروؼ العربية البالغة شبانية  سبلك اللغة العربية أوسع مدرج صوٌب
وعشرين حرفًا بْب الشفتْب من جهة، وأقصى اغبلق من جهة أخرى. ولقد ساعد اتساع 
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اؼبدرج الصوٌب ُب اللغة العربية على انفرادىا حبروؼ ل توجد ُب اللغات األخرى كالضاد 
العربية تستغِب عن سبثيل والظاء والعْب والغْب واغباء والطاء والقاؼ، وىذه اؼبيزة جعلت 

اغبرؼ الواحد حبرفْب متالحقْب فحرؼ )الثاء( ل يعرفو الفرنسيوف ُب أجبديتهم، ويركبو 
 وحرؼ )الذاؿ( ل تعرفو الفرنسية وتؤديو القبليزية حبرفْب.القبليز من حرفْب، 

ة ومن مزايا النسجاـ الصوٌب التناسب اؼبوسيقي بْب اغبروؼ اؼبتقاربة فالتاء قريب
من الثاء، والتقارب ُب اللفظ قبده بْب حرُب اغباء واػباء، والداؿ والذاؿ، والسْب اؼبخرج 

 والشْب، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعْب والغْب.
ول يقتصر األمر على التقارب ُب اؼبخرج، وإمبا قبد ىذا التقارب ُب الشكل بْب 

علم اغبروؼ العربية، فالباء والتاء عدد من اغبروؼ، وىذه مزية تساعد على سهولة ت
والثاء، من حيث شكلها واحد، وليس شبة من خالؼ إل ُب النقط، وكذلك األمر ُب 
اعبيم واغباء واػباء، والداؿ والذاؿ، والراء والزين، والسْب والشْب، والصاد والضاد، والطاء 

 غات أخرى.والظاء، والعْب والغْب، والفاء والقاؼ، وىذه مزية ل قبدىا ُب ل
ومن مزايا العربية أف شبة تالزمًا بْب الصوت واغبرؼ الداؿ عليو، فكما تصوت 

وىذه ميزة تساعد على سهولة تعلم اإلمالء ُب اللغة، ول يشذ عن قاعدة )كما  ،تكتب
تصوت تكتب( إل كلمات قليلة مثل )ىذا، لكن، ىؤلء، طو( أو كلمات تنتهي بواو 

 تنظمها.اعبماعة، وىذه ؽبا قاعدة 
ويراعي العرب ُب اجتماع اغبروؼ ُب الكلمة الواحدة وتوزعها وترتيبها فيها حدوث 
النسجاـ الصوٌب واعبرس اؼبوسيقي، وؽبذا ل ذبتمع الزاي مع الظاء والسْب والضاد 

قبل  والذاؿ، ول ذبتمع اعبيم مع القاؼ والظاء والطاء والغْب والصاد، ول اغباء مع اؽباء
 ..اْب..اػباء قبل اؽباءالغْب، ول 

وكاف ابن جِب قد عّلل ُب كتابو )اػبصائص( ىذا األمر بنفور اغبس من ذلك 
 واؼبشقة على النفس لتكلفو.
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وتتسم أصوات العربية بثبات حروفها على مدى العصور واألجياؿ على الرغم من  
تات قد تكوف كل التغيّبات الٍب تعَبيها، واؼبصوتات ىي الٍب تتغّب وتتبدؿ، وىذه اؼبصو 

الكسرة( أو طويلة )كاأللف، والواو، والياء(، وٓب يكن قصّبة مثل )الضمة، الفتحة، 
التشويو الذي طرأ على لفظ اغبروؼ العربية ُب اللهجات العامية حبائل دوف ثبات 

 يعود إٔب القرآف الكرمي.الثبات اغبروؼ العربية األصلية وبقاء معُب الكلمة، وىذا 
اللغة العربية ل قبدىا ُب اللغات األجنبية، إذ إف تغّب اؼبصوت يؤدي وىذه اؼبيزة ُب 

إٔب معُب جديد ل صلة بينو وبْب اؼبادة األصلية، ففي اللغة العربية قبد أف كلمات 
، عليم، عالّمة، معلم، علَّم، أعلم، تعّلم، استعلم..» تشتمل كلها على « عآب، معلـو

األصلية والثابتة العْب والالـ واؼبيم، ُب حْب قبد أي على األحرؼ الثالثة « علم»مادة 
ُب اللغة الفرنسية على سبيل اؼبثاؿ أف شبة كلمات تشَبؾ ُب أغلب حروفها وأصواهتا 

: ouvreوتأليف،  ouvreو: سكراف، Ivreولكن ليس بينها أي اشَباؾ ُب اؼبعُب مثل )
 : شفة(.lèvreو: كتاب، livreويفتح، 

تغّب اؼبصوت يؤدي إٔب معُب جديد ل صلة بينو وبْب  وعلى ىذا النحو قبد أف
ُب الفرنسية تعِب )اؼبوت(، وكلمة  mortاؼبادة األصلية ُب اللغات األجنبية، فكلمة 

mir  نيشاف( )تعِب( وكلمة ،mur( وكلمة ،)( بضم الشفتْب تعِب )جدارmûr )
مالة تعِب ( باإلmer(، وكلمة )ج( فوؽ اغبرؼ الثاين تعِب )ناض^بإضافة حركة )

 ( إٔب آخرىا.e( فوؽ اغبرؼ الثاين تعِب )أـ( مع إضافة )`) ر(، وبإضافة حركةح)الب
قوف أحيانًا حبركة البناء ُب اغبرؼ الواحد بْب اؼبعنيْب، فيقولوف: رجل وُب العربية يفرّ 
بالفتح، الناس، فإذا كاف ىو يلعن الناس قالوا: رجل لَُعَنة، فحركوا العْب لُْعَنة إذ كاف يلعنو 

الناس قالوا رجل ُسَبَبة، وكذلك ُىْزأة  ورجل ُسبَّة إذا كاف يسبو الناس، فإذا كاف ىو يسبّ 
وتبقى ظبة الثبات ُب ؿبافظة اغبروؼ الثابتة وُىزَأَة، وُسْخَرة وُسَخرَة، وُضْحَكة وُضَحَكة، 

 على اؼبعُب األصلي من مزايا لغتنا العربية.
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وفها أف شبة عالقة بْب اغبرؼ واؼبعُب الذي يشّب ومن خصائص اللغة العربية ُب حر 
إليو، فحرؼ )الغْب( يفيد معُب الغياب والستتار واػبفاء، فاألفعاؿ )غاب، وغار، 

ى( تدؿ كلها على وغاص، وغمر، وغطس، وغرس، وغفر، وغرؽ، وغرز، وغدر، وغطّ 
وصبد،  صبعالغياب والختفاء ُب دللهتا. وحرؼ )اعبيم( يفيد معُب اعبمع كما ُب 

وحرؼ )التاء( إذا جاء ثاين الكلمة دؿ على القطع: بّت اغببل، بَب ، وصبل، وصبر..اْب
العضو... وحرؼ )النوف( ُب أوؿ الكلمة يدؿ على الظهور والربوز: نفث، نفخ، 

 نبت...اْب.
أف ىنالك مستويات بْب األلفاظ اؼبتقاربة ُب اؼبعاين، إذ إف يضاؼ إٔب ذلك 

لْب واألخفى واألسهل واألنبس ؼبا ىو أد ى وأخف عماًل أو صوتاً، اغبرؼ األضعف واأل
واغبروؼ األقوى واألشد واألظهر واألجهر ؼبا ىو أقوى عماًل وأعظم حساً، فعلى سبيل 
اؼبثاؿ: إذا أخرج اؼبكروب أو اؼبريض صوتًا رقيقًا فهو الرنْب، فإف أخفاه فهو اؽبنْب، فإف 

 فإف زاد فيو فهو األنْب، فإف زاد ُب رفعو فهو اػبنْب.أظهره فخرج خافياً فهو اغبنْب، 
وعلى ىذا النحو يفرّقوف بْب السْب والصاد، فالصاد أقوى، وذلك ؼبا فيها من أثر 
مشاىد يُرى كما ُب صعد كالصعود إٔب اعببل واغبائط وكبوه، ُب حْب أف السْب أضعف 

ود اؼبعنوي ل صعود اعبسم  ؼبا ل يشاىد حسًا ول يظهر على الرغم فبا فيها من الصع
 كما ُب الفعل ظبا.
قبده ُب الفعلْب خضم وقضم، فاػبضم لألشياء البسيطة اللينة كالرطب وىذا ما 

 والبطيخ والعنب، أما القضم فهو للشيء اليابس.
 الخصائص الصرفية -2
الكلمة اؼبتصرفة فقط، ول يتناوؿ الكلمات اعبامدة  يتناوؿ الصرؼ عند القدماء 

 اعبامدة واألدوات وبعض األظباء الٍب ل تتصرؼ.كاألفعاؿ 
ولقد نظر إٔب الصرؼ ُب وقتنا الراىن نظرة أوسع من نظرة القدماء إليو، إذ ماداـ 
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موضوع الصرؼ ىو دراسة الكلمة والبحث فيها، فينبغي أف تشمل الدراسة كل ما يتعلق 
لبًا من صيغة إٔب أخرى، ناهتا الصوتية زيادة ونقصانًا وتبدًل وتقبالكلمة من حيث مكوّ 

وتعرؼ القوانْب الٍب ربكم ذلك كلو، وعالقة الكلمة بالَبكيب العاـ للجملة ُب إطار 
النحو، إذ ل يبكن قصر الصرؼ على الكلمة وإبطاؿ تأثّبه ُب اعبملة ألف الكلمة نواة 

 اعبملة.
مادياً ظاىراً إف شبة ثبات قدر من اؼبعُب ُب اغبروؼ الثالثة للكلمة العربية سواء كاف 

أو ـبتفيًا مستَباً، وىذه خاصة عظيمة من خصائص اللغة العربية تشعر متعلمها دبا بْب 
ألفاظ اللغة العربية من صالت حية تسمح لنا بالقوؿ إف ارتباط األلفاظ حيوي، وإف 

 طريقتها حيوية توليدية وليست آلية جامدة.
ل كلمة فيها تلد بطوناً، واؼبولودة وإف عبقرية اللغة العربية متأتية من توالدىا، فك

بدورىا تلد بطونًا أخرى، فحياهتا منبثقة من داخلها، وىذا التوالد هبري ُب ضوء قوانْب 
 وأوزاف وقوالب، وىي غاية ُب السهولة والعذوبة.

ومن ظبات العربية اغبيوية والغُب واؼبرونة والقدرة على تقبل اعبديد وتوليد اللفظ، 
بسائر األغراض، وعلى الرغم من تكاثر العربية وتوالدىا يبقى األصل  وقدرة على الوفاء

الواحد الذي ترجع إليو الكلمات ُب العربية بصيغها اؼبختلفة ودللهتا اؼبتباينة، فكلمات 
فاتح ومفتوح ومفتاح وفاربة وانفتاح وفتحة زبتلف ُب صيغها ومعانيها اػباصة، ولكنها 

 ية أو اؼبعُب الكلي أو األصل وىو الفتح.تشَبؾ صبيعاً ُب الرابطة الكل
وىذه السمة للعربية ربفظ مفرداهتا وتصوهنا من الضياع، وتكشف ُب الوقت نفسو 
عن الدخيل الذي ل يبت إٔب العربية بنسب، يضاؼ إٔب ذلك أف ىذه مزية أيضاً ُب تعلم 

يتعرؼ بعد ذلك العربية، إذ إف اؼبتكلم يكفيو أف يعرؼ بعض كلمات األسرة الواحدة حٌب 
بقية أفراد األسرة ؼبا بينها من ترابط ُب اؼبعُب، ومن حروؼ مشَبكة وُب ىذا اختصار للوقت 

 واعبهد.
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وشبة منطقية ُب األبنية والقوالب العربية، إذ إف القالب وبافظ على اؼبعُب، دبعُب أف 
اظ التالية ىناؾ مبطًا معينًا من األوزاف يشتمل على معُب خاص بو، فإذا ذكرنا األلف

)كاتب، عآب، شارب، قارئ، نائم( فإف ىذه األلفاظ كلها تدؿ على معُب الفاعلية لدى 
، ؾبهوؿ، مشروب، مأكوؿ( تدلك على معُب اؼبفعولية،  ذكرىا، واأللفاظ )مقتوؿ، معلـو
و)سّفاح، عزّاـ، عالّـ( تدلك على مبالغة اسم الفاعل، وصيغتا )َمْفَعل وَمْفِعل( تدلك على 

اف واؼبكاف، وصيغة )فعيل( تدؿ على األصوات مثل )أنْب، حنْب، صهيل، رنْب( وتدؿ الزم
على الطبائع مثل )لئيم، خبيل، كرمي( وصيغ )ِمْفَعل، وِمْفعاؿ، وِمْفَعلة، وفّعالة( تدؿ على 
اآللة، وصيغة )تفاعل( تفيد إظهار الشيء على غّب حقيقتو مثل )ذباىل وتغاىب وتباكى( 

 ل والغباء والبكاء.أي تظاىر باعبه
وتتبدى ىذه اؼبنطقية ُب اللغة العربية من خالؿ اؼبثاؿ التإب الذي يوضح باؼبقارنة مع 
اللغة اإلقبليزية أف ىذه األخّبة أي اإلقبليزية تتسم بالعتباطية ُب حْب أف العربية تتسم 

، فمرة ينتهي بػ باؼبنطقية، فاسم الفاعل ُب اإلقبليزية ليس لو قاعدة معروفة ول تعليل ما
(er( مثل )doer( ومرة بػ )ant( مثل )participant( ومرة بػ )an مثل )
(magician( ومرة بػ )ing( مثل )going.) 

وبعض األفعاؿ بالعربية ل يأٌب منو اسم الفاعل مثل: )فرح وحزف ومرض وسعد(، 
 فة اؼبشبهة، فلماذا؟فهذه األفعاؿ وأمثاؽبا ل يأٌب منها اسم الفاعل، وإمبا يسد مسده الص

السبب يتجلى ُب أهنا أفعاؿ ل إرادية ُب حْب أف الفاعلية قائمة على أف الفعل 
إرادي أي أف على اؼبرء أف يقـو بالفعل بإرادتو. أما األفعاؿ الٍب تفرض عليو أو تدخل إٔب 

اؿ ُب نفسو بغّب إرادة منو فهو ليس فاعاًل ؽبا، وؽبذا ٓب يأت منها اسم فاعل. أما األفع
 اللغة اإلقبليزية الٍب ل يأٌب منها اسم فاعل فليس ؽبا تعليل ما، وإمبا ىي إجراءات اعتباطية.
وماداـ لألبنية والقوالب ُب اللغة العربية وظيفة فكرية منطقية عقلية ُب دللهتا على 

....اْب فإف الفاعلية واؼبفعولية واؼبكاف والزماف واغبرفة واألصوات واؼبشاركة واآللة والتفضيل



19 
 

ىذه اػباصة تعّلم تصنيف اؼبعاين، وربط اؼبتشابو منها برباط واحد، فيتعلم أبناء العربية 
 اؼبنطق والتفكّب اؼبنطقي بطريقة ضمنية طبيعية.

وثبات أصوؿ األلفاظ وؿبافظتها على روابطها الشتقاقية يساعد على سبييز الدخيل 
شتقاقية نوعًا من التصنيف للمعاين ُب كلياهتا الغريب من األصيل، ذلك ألف ُب الروابط ال

وعمومياهتا، إذ إهنا تعّلم اؼبنطق وتربط أظباء األشياء اؼبرتبطة ُب أصلها، وطبيعتها برباط 
 واحد، وىذا وبفظ جهد اؼبتعلم ويوفر لو وقتو.

وظبة الشتقاؽ ُب اللغة العربية تتيح إنتاج عدد كبّب من الكلمات من جذر واحد، 
العلمية ؽبذه اػباصة أهنا تعزز من قدرة العربية على الوفاء باؼبتطلبات العلمية  والقيمة

 اغبديثة ولسيما صوغ اؼبصطلحات وتوليد األلفاظ اعبديدة والربؾبة اآللية.
والشتقاؽ بأنواعو، الصرُب أو ما يسميو ابن جِب بالصغّب والكبّب والكّبار وىو ما 

ُب توليد الكلمات اعبديدة ُب اللغة العربية، إل أف يعرؼ بالنحت، يساعد أيبا مساعدة 
بعض اللغويْب يروف أل نلجأ إٔب النحت إل عند الضرورة، والنحت كما ىو معروؼ أف 
نأخذ كلمة واحدة مشتقة من كلمتْب أو أكثر كما نقوؿ )البسملة( من بسم اهلل الرضبن 

 قاؿ الشاعر:الرحيم، واغبوقلة من ل حوؿ ول قوة إل باهلل، ولقد 

وذبدر اإلشارة إٔب أف لألبنية ُب اللغة العربية وظيفة فنية إذ إف بْب األلفاظ ُب العربية 
غة اسم الفاعل تدؿ دبا فيها من تشديد اغبرؼ ودللهتا تناسباً وتوافقاً، فصيغة )فّعاؿ( ؼببال

 الثاين على الشدة أو الكثرة، وبألف اؼبّد الٍب فيها على المتداد والفاعلية اػبارجية.
 سعة المفردات -3

تتميز اللغة العربية بسعة مفرداهتا، وأوؿ من حاوؿ إحصاءىا سيبويو ُب كتابو، وتنبو 
ها وحصرىا، أما األظباء فهي غّب ؿبصورة علماء الصرؼ إٔب أف أوزاف الفعل يبكن ضبط

وكثّبة، ولقد أحصى اػبليل بن أضبد ُب كتاب العْب أبنية كالـ العرب اؼبستعمل واؼبهمل 

 لقد بسملت ليلى غداة لقيتها
 د بسملت ليلى غداة لقيتها

 فيا حبذا ذاؾ اغببيب اؼببسمل 
 فيا حبذا ذاؾ اغببيب اؼببسمل
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على مراتبها األربع من الثنائي والثالثي والرباعي واػبماسي من غّب تكرار، فوجدىا على 
 النحو التإب:

آلؼ وستمئة وطبسوف، والرباعي الثنائي سبعمائة وست وطبسوف والثالثي تسعة 
 وستمائة. اً تسعوف ألفاً وأربعمئة واػبماسي أحد عشر ألف

ولقد تعجب اؼبستشرؽ األؼباين )نولدكة( من وفرة مفردات اللغة العربية مع أف 
عالقات اؼبعيشة لدى العرب بسيطة جداً، ولكنهم ُب وسط ىذه الدائرة يرمزوف للفرؽ 

ة، كما أف العربية ليست غنية فقط باؼبفردات، ولكنها غنية الدقيق ُب اؼبعُب بكلمة خاص
 أيضاً بالصيغ النحوية.

ويرجع السبب ُب اتساع مفردات العربية إٔب أف اللغويْب عندما وضعوا اؼبعاجم 
صبعوا اؼبفردات اؼبستخدمة على ألسنة القبائل صبيعها، وٓب يقتصروا على ؽبجة قريش مع 

اللهجات العربية حينئذ، فالقمح لغة شامية، واغبنطة لغة  أهنا ىي القاسم اؼبشَبؾ بْب 
 كوفية، والرُب لغة حجازية.

ويرى آخروف أف السبب ُب ىذا التساع يرجع إٔب الَبادؼ، دبعُب أف ىنالك عدة 
( اظباً 21مفردات للمعُب الواحد، وأف العربية فاقت سائر اللغات ُب ىذا التنوع، فثمة )

( 64)( طبسوف اظباً للسحاب، و50( أظباء للشمس، و)9ـ، و)( اظباً للظال52للنور و)
( اظباً 350( اسم للخمر و)100( اظبًا للماء و)170ر، و)( اظبًا للبئ88اظبًا للمطر و)

 ( للناقة.255( مئة للحية و)100لألسد و)
وعزا بعضهم كثرة الَبادؼ ُب العربية إٔب أف كثّبًا من األظباء ىي صفات للمسمى، 

و اغبقيقي، كما أف بعض ىذه األلفاظ مستمد من لغة أخرى، فمن أظباء وليست اظب
ار، األصيد، الشديد، الراىب، اؼبرىوب، األغلب، األسد على سبيل اؼبثاؿ: اػبطّ 

األصهب، الباسل، وىذه نعوت لطبائع األسد، ومن أظبائو أيضاً )عنبسة( وىو اسم األسد 
 باغببشية.
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، فبعض األلفاظ كانت تدؿ ُب اؼباضي على ومن أسباب الَبادؼ فقداف الوصفية
أوصاؼ ؿبددة لعتبارات معينة، غّب أنو مع مرور الزمن تُوسع ُب استعماؽبا ففقدت 
داـ  
ُ
الوصفية واقَببت من الظبية واكتفي بالصفة عن اؼبوصوؼ، فغدا الوصف اظباً، فاؼب

اسم من أظباء ، فهي تطلق اآلف على أهنا فة للخمر تعِب الذي أدمي ُب الدفكانت ص
 اػبمر.

ويعد اجملاز سببًا من أسباب حدوث الَبادؼ، فالسالؼ تشبيهًا باػبمر، والصهباء 
 تشبيهاً هبا أيضاً، وتسمية اعباسوس عيناً لعالقة اعبزئية.

كما أف من األسباب التساىل ُب الستعماؿ وعدـ مراعاة دللتها الصحيحة، وىذا 
فاظ ُب حقلها الدلٕب، فاؼبائدة ُب األصل ل يقاؿ الذي يؤدي إٔب تداخلها مع بعض األل

كاف فيها شراب وإل فهي   اوإل فهي خواف، والكأس إذ ،ؽبا مائدة حٌب يكوف عليها طعاـ
 قدح، والكوز إذا كاف لو عروة وإل فهو كوب، والثرى إذا كاف ندياً وإل فهو تراب.

 الدقة في التعبير -4
على األشياء احملسوسة كما تقتصر كل لغة ُب  ٓب تقتصر العربية على اؼبوجودات أي

طورىا البتدائي، وإمبا ذباوزت ذلك إٔب اؼبعنويات واجملردات، ففي العربية دقة ُب التعبّب عن 
أنواع العواطف واؼبشاعر اإلنسانية، والعرب صبعوا ُب لغتهم بْب الواقعية اغبسية واؼبثالية 

 ، والتجريد دليل ارتقاء العقل.اؼبعنوية، فاؼبادية دليل التصاؿ بالواقع
وسبتاز العربية بالقدرة على التمييز بْب األنواع اؼبتباينة واألفراد اؼبتفاوتة واألحواؿ 

 اؼبختلفة إف ُب األمور اغبسية أو اؼبعنوية.
وشبة من يأخذ على العربية اتسامها بالعمومية وعدـ الدقة ُب التعبّب بسبب ما يقاؿ 

ابن »يقر بظاىرة الَبادؼ فإف كاًل من « ابن خالويو»، وإذا كاف عن ظاىرة الَبادؼ فيها
يرياف أف لكل كلمة معُب ىبتلف عن معُب الكلمة « أيب علي الفارسي»وشيخو « فارس

 األخرى، وىذه من ظبات الدقة ُب التعبّب.
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فعلى الرغم من أف )رمق، غبظ، نظر، ؼبح، رنا، حّدؽ( تشَبؾ صبيعها ُب النظر 
إل أف )رمق( تدؿ على النظر دبجامع العْب، و)غبظ( تدؿ على النظر من بصورة عامة، 

جانب األذف، و)حدَّج( تدؿ على الرمي بالبصر مع حدة، و)رنا( تفيد إدامة النظر ُب 
 سكوف، و)حدَّؽ( صبع عينيو لشدة النظر.

وجاء ُب فقو اللغة للثعاليب أف الضرب بالراحة على مقدـ الرأس يسمى صقعاً، وعلى 
لقفا صفعاً، وعلى اػبد ببسط الكف لطماً، وبقبض الكف لكماً، وبكلتا اليدين لدماً، ا

وعلى اعبنب باإلصبع وخزاً، وعلى الصدر واعبنب وكزًا ولكزاً، وعلى اغبنك والذقن وىزاً 
 وؽبزاً.

وشبة مراتب ُب معاين الكلمات الٍب يظن أهنا مَبادفة ودبعُب واحد، فهناؾ مراتب 
، الكآبة،  للحزف: الكمد، الغم، الَبح، اغبسرة، األسف، البث، الكرب، األسى، الوجـو

 الندـ، اؽبم، الشجن.
ومراتب السرور: اعبزؿ، البتهاج، الستبشار، الرتياح، الفرح، اؼبرح، الغبطة، 

 الطرب.
وكلمات )الظمأ، الصدى، األواـ، اؽبياـ( تدؿ على العطش، إل أف كاًل منها يصور 

فأنت تعطش إذا أحسست حباجة إٔب اؼباء، ٍب يستبد بك العطش ، درجة من درجاتو
، ويشتد بك األواـ فتهيم.فتظمأ، ويشتد بك الظمأ فتصدى،   ويشتد بك الصدى فتؤـو

وتتميز اللغة العربية باؼبوسيقية، فجميع ألفاظها ترجع إٔب مباذج من األوزاف اؼبوسيقية، 
عربية أيبا استثمار ُب شعرىم، فها ىوذا النابغة وقد استثمر الشعراء العرب ىذه اؼبيزة ُب ال

وهتفو نفسو برقة وحناف إٔب آثار اغببيب دبا ُب  ،ويتأمل ،الذبياين ينقلك إٔب جو عاشق يهيم
 البيت من نعومة اغبروؼ وكثرة اؼبدود وحسن توزعها وصباؿ تركيب األلفاظ، وذلك ُب قولو:

 ميلػػػػػػػوا إٔب الػػػػػػػدار مػػػػػػػن ليلػػػػػػػى كبييهػػػػػػػا
 

 ا عػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػض أىليهػػػػػػػػػػػػػانعػػػػػػػػػػػػم ونسػػػػػػػػػػػػػأؽب 
البحَبي ُب وصفو للذئب تتابع حركات الذئب السريع ُب ألفاظ قصّبة األوزاف ونقل  
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 متوالية اغبركات عندما يقوؿ:
 عػػػػػػػػوى ٍب أقعػػػػػػػػى فػػػػػػػػارذبزت فهجتػػػػػػػػو

 
 فأقبػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػربؽ يتبعػػػػػػػػػػػػػػو الرعػػػػػػػػػػػػػػدُ  

والقرآف الكرمي زاخر بنماذج متعددة على دقة التعبّب عن اؼبعاين، إذ إف اللفظ  
ففي قولو تعأب  عن صورة كاملة إف جبرسو أو دبا يوحيو من ظالؿ ُب التعبّب، لواحد يعرّب ا
ُب وصف جهنم قبد أف كلمة )سبّيز( توحي حبالة الغضب والغيظ  «تكاد سبّيز من الغيظ»

 واغبنق الٍب عليها جهنم وىي تستقبل أفواج الكفرة.
نعمل عماًل صاغبًا غّب الذي  وىم يصطرخوف فيها، ربنا أخرجنا »وُب قولو تعأب: 

قبد أف كلمة )يصطرخوف( جبرسها الغليظ حيث تعلو أصوات ىؤلء « كنا نعمل
فيتجاوب صداىا من دوف ؾبيب، فيزداد صراخهم بأصوات خشنة سبزؽ صدورىم، وىذا 

)الصَّاخة، القارعة، الطّامة( فالّصاخة لفظ ما يذكرنا بأوصاؼ يـو القيامة من حيث إهنا 
ؽ اآلذاف ُب ثقلو، والقارعة لفظة توحي بالقرع واللطم فهي تقرع القلوب هبوؽبا، يكاد يبز 

 والطّامة توحي بالدوّي اؼبرىوب الذي يطم وبالطوفاف الذي يدمر كل شيء.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ُب سبيل اهلل »وُب قولو تعأب: 

اقلتم( تنقلنا إٔب زبّيل حركة ىؤلء ُب ثقلها، نالحظ أف لفظة )اثّ « اثَّاقلتم إٔب األرض
فهذه اللفظة عرّبت أيبا تعبّب عن وضع ىؤلء ُب التلكؤ والَباخي وعدـ تلبية داعي 

 اعبهاد.
قل أعوذ برب »وإوباء األلفاظ وجرسها قبده ُب مواطن كثّبة، ففي سورة الناس 

لذي يوسوس ُب صدور الناس، ملك الناس، إلو الناس، من شّر الوسواس اػبّناس، ا
 نالحظ الوسوسة اؼبالئمة عبو السورة.« الناس، من اعبّنة والناس

والعاديات ضبحا، فاؼبوريات »سورة العاديات  ويكاد اؼبرء وبس بعدو اػبيل ُب
 «.قدحا، فاؼبغّبات صبحا، فأثرف بو نقعا، فوسطن بو صبعا

قد خصص العرب ومن ضروب الدقة ما يظهر ُب اقَباف األلفاظ بعضها ببعض، ف
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ألفاظًا أللفاظ، وقرنوا كلمات بأخرى وٓب يقرنوىا بغّبىا ولو كاف اؼبعُب واحداً، فقالوا ُب 
 وصف شدة الشيء:

 ريح عاصف، وبرد قارس، وحر لفح
 وُب وصف اللْب قالوا:

 فراش وثّب، بشرة ناعمة، غصن لدف، ثوب لْب.
ة واإلسناد نوع من الدقة وُب ىذا التخصص ُب تراكيب العربية ُب النعت واإلضاف
رة معاً، كما توحي الشجُب التعبّب، فلفظ )باسق( يوحي إٔب الذىن دبعُب الرتفاع وصورة 

 كلمة )وثّب( دبعُب اللْب.
وذبدر اإلشارة إٔب أف دقة التعبّب والتخصيص سبيل من سبل تكوين الفكر 

تاج إليهما العآب واألديب العلمي الواضح واحملدد، والتخصيص اللغوي والدقة ُب التعبّب وب
 معاً لتصوير دقائق األشياء وللتعبّب عن النفعالت واؼبشاعر والعواطف.

 اإليجاز -5
وخّب الكالـ ما قّل ودّؿ، ويعد اإلهباز ، «البالغة ُب اإلهباز»طاؼبا رددنا مقولة 

كتابتها، ظبة من ظبات اللغة العربية، ويتبدى ىذا اإلهباز ُب حروفها وكلماهتا وتراكيبها و 
أف شبة إهبازًا ُب حروؼ العربية، وأف اغبركات أو  إٔب ولقد سبقت اإلشارة من قبلُ 

اؼبصوتات القصّبة تكتب عند اللبس فوؽ اغبرؼ أو ربتو ُب حْب أهنا ُب اللغات األجنبية 
تأخذ حجمًا يساوي حجم اغبرؼ أو يزيد عليو، وقد يضطر اؼبرء ُب األجنبية إٔب 

مثاًل، ( KHبل حرؼ واحد ُب العربية ألداء صوت معْب كاػباء )استخداـ حرفْب مقا
وتكتب اغبروؼ ُب العربية مقابل األصوات الٍب نتلفظ هبا ُب حْب أف شبة حروفًا ُب 

وكما ُب (، Sالفرنسية، وعالمة اعبمع )« chaud»األجنبية تكتب ول يتلفظ هبا كما ُب 
( ونثبتهما ghحروفها عند النطق ونبا )الٍب يسقط حرفاف من « right»اإلقبليزية كلمة 

 ُب الكتابة.
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ومن ظبات اإلهباز ُب اغبروؼ العربية وضع الشّدة فوؽ اغبرؼ للدللة على أف 
اغبرؼ مكرر، أي أنو ُب النطق حرفاف، ُب حْب قبد أف اغبرؼ اؼبكرر ُب النطق ُب اللغة 

(، pتكرر حرؼ ) حيث« Frapper»األجنبية مكرر أيضًا ُب الكتابة كما ُب قولنا 
 (.mحيث تكرر حرؼ ) recommendation»»و

يلجأ ومن ظبات اإلهباز أيضًا اإلدغاـ حيث يستغُب عن كتابة حروؼ بكاملها، و 
إٔب حذؼ حروؼ فنكتب )عمَّ( عوضًا عن )عن ما(، و)ِٓبَ( عوضًا عن )ِلما( و)ِِبَ( 

 عن )حٌب ما(.عوضاً عن )دبا(، و)إلـَ( عوضاً عن )إٔب ما( و)حّتاـ( عوضاً 
ويتجلى اإلهباز ُب عدد اغبروؼ ُب أثناء الَبصبة، ففي اللغة اإلقبليزية نالحظ أف 

تشتمل على عشرة حروؼ، وُب الفرنسية نالحظ أف عبارة  ?what is thisعبارة 
Qu'est ce que c'est?  تشتمل على ستة عشر حرفاً، وُب األؼبانية نالحظ أف عبارة

was ist das? تسعة حروؼ، ُب حْب قبد ما يقابل ذلك ُب العربية عبارة  تشتمل على
 )ما ىذا؟( تشتمل على طبسة حروؼ فقط.

وكلمات العربية أقل ُب عدد حروفها من اللغتْب الفرنسية واإلقبليزية، فكلمة 
mère  ُب الفرنسية تشتمل على أربعة حروؼ، وُب اإلقبليزيةmother  على ستة

ة )أـ( تشتمل على حرفْب، وكذلك كلمة )أب( ُب العربية ُب حْب أهنا ُب العربيحروؼ، 
ُب اإلقبليزية وتشتمل  fatherوالفرنسية وتشتمل على أربعة حروؼ،  ُب( pèreيقابلها )

حروؼ ُب  ( وتشتمل على طبسةfrèreعلى ستة حروؼ، و)أخ( ُب العربية يقابلها )
 (.brotherالفرنسية، وعلى سبعة حروؼ ُب اإلقبليزية )

ى اإلهباز ُب اللغة العربية ُب اعبمل والَباكيب، ففي اإلضافة يكفي أف ويتجل
نضيف الضمّب إٔب الكلمة ليغدو جزءًا منها، فنقوؿ كتابو، وكتاهبم، أما ُب الفرنسية 

وُب إضافة السم إٔب غّبه نقوؿ كتاب التلميذ ، leur livreو son livreفنقوؿ 
 le livre de مل أدوات خاصة لذلك فنقوؿ:ومدرسة التالميذ، أما ُب الفرنسية فنستع
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l'èlève  ،و مقابل كتاب التلميذl'ècole des èlèves .مقابل مدرسة التالميذ 
وُب اإلسناد يكفي أف نذكر اؼبسند واؼبسند إليو، فنقوؿ )أنا سعيد(، ُب حْب أف  

 ذلك ل يتحقق ُب اللغتْب الفرنسية واإلقبليزية إل بأفعاؿ مساعدة 
  je suis heureux الفرنسية مقابل أنا سعيد: فنقوؿ ُب

 .I am happyونقوؿ ُب اإلقبليزية مقابل أنا سعيد 
كما ُب قولنا   رؼحوُب اللغة العربية إهباز يتمثل ُب أف تكوف اعبملة قائمة على 

)ِؼ( وىو فعل األمر من الفعل اؼباضي وَب ومضارعو يفي، و)ِع( من الفعل اؼباضي 
و)ِؽ( من الفعل اؼباضي وقى ومضارعو يقي. ففعل األمر ىنا يعرب وعى ومضارعو يعي، 

 عن صبلة تامة وقد استَب فيو الفاعل وجوباً.
والفعل نفسو يبتاز ُب العربية باستتار الفاعل فيو أحيانًا فنقوؿ )أكتب( ويقدر 

 (je-tu) الفاعل اؼبستَب فيو، ُب حْب يكوف الضمّب مقدمًا على الفعل ُب اللغة الفرنسية
وُب العربية يكفي أف تغّب حركة بعض حروؼ الفعل للدللة (. i.you)وُب اإلقبليزية 

وُب  (il a ètè)على البناء للمجهوؿ فنقوؿ: )ُكتب( ُب حْب نقوؿ ُب الفرنسية 
 (.it was written)اإلقبليزية 

ففي ويتمثل اإلهباز ُب اللغة العربية ُب أسلوب النفي إف ُب اؼباضي أو ُب اؼبستقبل، 
 je ne l'ai pasالعربية نقوؿ: )ٓب أقابلو( لنفي اؼباضي، أما ُب الفرنسية فنقوؿ 

rencontré   ونقوؿ )لن أقابلو( لنفي اؼبستقبل. أما ُب الفرنسية فنقوؿje ne le 

rencontrerai jamais 
اً  ومن أسرار اللغة العربية ُب اإلهباز نالحظ أف العرب كانوا يرذبلوف فعاًل ثالثياً ساؼب
كفعل )قطع( مثاًل، ٍب يرذبلوف فعاًل ثالثيًا غّب سآب بل ىو مضاعف مشابو لألوؿ أي 

فيقولوف )قطَّ(، ومعُب قطَّ ىو معُب قطع، وعلى مبط قطع لفعل )قطع( ُب اللفظ واؼبعُب، 
 وقطَّ جاءت أفعاؿ كثّبة مدونة ُب معاجم اللغة من مثل:

 استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )قطَّ(.قطع: 
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.)  زلق: استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )زؿَّ
 كدح: استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )كدَّ(
 بَب: استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )كدَّ(
)  مرؽ: استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )مرَّ
 أغبف: استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )أّبَّ(

)  رصف: استطالوىا فاختزلوىا وقالوا )رصَّ
 تزلوىا وقالوا )زحَّ(زحل: استطالوىا فاخ

، وزحَّو عن مكانو إذا كّباه (ىتنحَّ للغة: زحل الرجل عن مكانو دبعُب )وُب كتب ا
 عنو.

كما يتمثل اإلهباز ُب أظباء األفعاؿ وُب اؼبصادر وُب أسلوب اإلغراء والتخدير، إذ 
 من خالؿ كلمة واحدة يبكن أف تؤدي معُب صبلة تامة.

وُب  (it is too far)ُب بَػُعَد ويقابلها ُب اإلقبليزية ففي العربية نقوؿ )ىيهات( دبع
( يعرب كل منها عن معُب صبلة تامة، وكذلك ُب أسلوب اؼبصادر )شكراً، صرباً، عفواً 

 اإلغراء: األمانةَ 
 وُب أسلوب التخدير: الكذبَ 

 نالحظ أف كلمة واحدة أّدت معُب صبلة تامة.
عربية وقد سبثل ُب أساليبها أيضاً، ففي وىكذا قبد أف اإلهباز ظبة من ظبات اللغة ال

شعر القدماء من أمثاؿ زىّب بن أيب سلمى واؼبتنيب أسلوب ليس فيو زوائد ول فضوؿ، 
فاللفظ على قدر اؼبعُب، وكأمبا رسم لو رظباً، وىو لفظ ل يرتفع عن األفهاـ، ول عن 

 اؼ.غالقلوب، بل يقَبب منها حٌب يلمس الش
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 اإلعراب -6
وشبة لغات أخر معربة مثل األؼبانية واغببشية، إل ة العربية اإلعراب، من ظبات اللغ

أف اإلعراب ُب لغتنا العربية يضفي تلوينًا صوتيًا وجرسًا موسيقياً، كما أف لو األنبية 
 الكربى ُب فهم اؼبعُب وتوضيحو.

أي أباف، ومن معانيو أيضًا تكّلم العربية، « أعرب»واإلعراب لغًة مصدر الفعل 
عراب ظبة من ظبات متكلمي العربية، واإلعراب اصطالحًا يعِب تغّب أواخر الكالـ فاإل

لختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديراً، ومن حيث اللفظ ما جيء بو لبياف 
 مقتضى العامل من حركة أو سكوف أو حرؼ.

ا ُب كتابو )اػبصائص( أف اإلعراب ظبي إعرابًا لسببْب نب« ابن جِب»ويرى 
، وجاء ُب لساف العرب لبن منظور أف «اإلبانة واإليضاح ُب التغّب من حاؿ إٔب حاؿ»

اإلعراب ظبي إعرابًا لتبيينو وإيضاحو إذ يقاؿ: أعرب عنو لسانو وعّرب أي أباف وأفصح، 
 وأعرب عن الرجل أي بْبَّ عنو، وأعرب الكالـ وأعرب بو، أي بيَّنو.

اإلنصاؼ ُب مسائل اػبالؼ بْب »اب صاحب كت« ابن األنباري»ولقد أضاؼ 
امرأة عروب »، من قوؽبم: «متحبب»إٔب ما تقدـ معُب آخر وىو « البصريْب والكوفيْب

 «.إذا كانت متحببة إٔب زوجها، فكأف اؼبعرب للكالـ يتحبب إٔب السامع بإعرابو
ولإلعراب األنبية الكربى ُب فهم اؼبعُب، وإٔب ىذا أشار ابن فارس ُب كتابو 

إف اإلعراب ىو الفارؽ بْب اؼبعاين اؼبتكافئة ُب اللفظ، »قائاًل: « احيب ُب فقو اللغةالص»
ز فاعل من مفعوؿ، ول مضاؼ من وبو يعرؼ اػبرب الذي ىو أصل الكالـ، ولوله ما ميّ 

 «.منعوت، ول تعجب من استفهاـ، ول صدر من مصدر، ول نعت من توكيد
هلل وشيًا لكالـ اللغة العربية، وحلية أف اإلعراب جعلو ا« ابن قتيبة»ويرى 

لنظامها، وفارقًا ُب بعض األحواؿ بْب الكالمْب اؼبتكافئْب واؼبعنيْب اؼبختلطْب كالفاعل 
إذا تساوت حالنبا ُب إمكاف الفعل أف يكوف لكل واحد منهما واؼبفعوؿ ل يفرؽ بينهما 
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، وقاؿ آخر: ىذا قاتُل أخي، إل باإلعراب. ولو أف قائاًل قاؿ: ىذا قاتٌل أخي بالتنوين
 باإلضافة، لدؿ التنوين على أنو ٓب يقتلو، ودؿ حذؼ التنوين على أنو قد قتلو.

أركاف علـو »النحو أىم علـو اللساف العريب قاطبة إذ يقوؿ: « ابن خلدوف»ويعد 
اللساف أربعة، وىي اللغة والنحو والبياف واألدب، وأف األىم اؼبقدـ منها ىو النحو، إذ 

فيعرؼ الفاعل من اؼبفعوؿ، واؼببتدأ من اػبرب، ولوله و يتبْب أصوؿ اؼبقاصد بالدللة، ب
 ٍب يضيف ابن خلدوف أف علم النحو أىم من اللغة، إذ ُب جهلو« عبهل أصل اإلفادة

 بالتفاىم صبلة، وليست كذلك اللغة. اإلخالؿ
 آلتية:وللدللة على أنبية اإلعراب ُب فهم اؼبعُب ننظر إٔب األمثلة ا

 فإننا نتعجب من حسن زيد« ما أحسن زيد!»إذا قلنا : 
ما أحسُن زيد؟ فإننا نستفهم ونستوضح: ما الشيء اغبسن ُب زيد؟ »وإذا قلنا : 

 أىو خلقو؟ أـ علمو؟ أـ فضلو؟.
وإذا قلنا: ما أحسن زيٌد، فإننا ننفي إحساف زيد أي أف زيدًا ٓب وبسن العمل الذي 

 قاـ بو.
لبد من ضبط العلماء بالرفع « إمبا ىبشى اهلل من عباده العلماء»يبة وُب اآلية الكر 

لبد من ضبط « إف اهلل بريء من اؼبشركْب ورسولو»حٌب يستقيم اؼبعُب، وُب قولو تعأب: 
 رسولو بالضم حٌب يستقيم اؼبعُب وىكذا...

 إف»ولقد أباف األستاذ عباس حسن منزلة النحو بْب العلـو اللسانية إذ يقوؿ: 
منزلة النحو من العلـو اللسانية منزلة الدستور من القوانْب اغبديثة، وىو دعامة العلـو 
العربية ودستورىا األعلى، وىو أصلها الذي تستمد عونو، وتستلهم روحو، وترجع إليو ُب 
جليل مسائلها وفروع تشريعها، ولن ذبد علمًا من تلك العلـو يستقل بنفسو عن النحو، 

 «.عونتو، أو يسَبشد بغّب نوره وىداهأو يستغِب عن م
أف النحو من اللغة دبنزلة القلب من « تشومسكي»وأكد العآب اللغوي األمريكي 
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 جسم اإلنساف، ول يبكننا أف نتصور حياة ألي إنساف من غّب قلب.
تلك ىي بعض السمات الٍب تتميز هبا اللغة العربية، وىي ظبات اسَبعت انتباه 

جانب، وهبدر بنا أف نتعرؼ باقة من أقواؿ ىذا النفر ُب اإلشادة نفر من اؼبفكرين األ
 دبيزات ىذه اللغة.

من أغرب اؼبدىشات أف تنبت تلك »اف(: يقوؿ اؼبستشرؽ الفرنسي )ارنست رين
حل، تلك اللغة الٍب فاقت الرَّ  من اللغة وتصل إٔب درجة الكماؿ وسط الصحارى عند أمة

انيها، وحسن نظاـ مبانيها، وٓب يعرؼ ؽبا ُب كل أطوار أخواهتا بكثرة مفرداهتا، ودقة مع
حياهتا طفولة ول شيخوخة، ول نكاد نعلم من شأهنا إل فتوحاهتا وانتصاراهتا الٍب ل 
تبارى، ول نعرؼ شبيهًا ؽبذه اللغة الٍب ظهرت للباحثْب كاملة من غّب تدرج، وبقيت 

ؾبهولة عند األمم، ومن يـو أف  ؿبافظة على كياهنا من كل شائبة، وكانت ىذه اللغة
 «.علمت ظهرت لنا ُب حلل الكماؿ لدرجة أهنا ٓب تتغّب أي تغّب يذكر

فبا سبتاز بو اللغة العربية »أف « جوستاؼ جرونياـو»ويرى اؼبستشرؽ النمساوي 
ات وؾبازات واستعارات لّبفعها كثّبًا فوؽ  استعماؿ اجملاز، وأف ما هبا من كناياليسر ُب 
ر اللغات ُب السعة والكثرة ُب رصيدىا تعد أخص شرية أخرى، وىي مع ىذهكل لغة ب

 «.إيصاؿ اؼبعاين وُب النقل إليها
الكتابة اإلفرقبية معقدة، والكتابة »ويشّب اؼبستشرؽ األؼباين )ىيلمت رنتّب( إٔب أف 

العربية واضحة كل الوضوح، فإذا ما فتحت أي خطاب فلن ذبد صعوبة ُب قراءة أردأ 
 «.، وىذه ىي طبيعة الكتابة العربية الٍب تتسم بالسهولة والوضوحخط بو

اهلل وىب اللغة العربية مرونة جعلتها »أف « جورج سارتوف»ويذكر العآب البلجيكي 
قادرة على أف تدّوف الوحي أحسن تدوين جبميع دقائق معانيو ولغاتو، وأف تعرّب عنو 

 «.بعبارات عليها طالوة وفيها متانة
أف اللغة العربية ليست أغُب لغات العآب فحسب، « »فرنينباغ»عآب األؼباين ويبْب ال
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بل إف الذين نبغوا ُب التأليف هبا ل يبكن حصرىم، وأف اختالفنا عنهم ُب الزماف واؼبكاف 
والسجايا واألخالؽ أقاـ بيننا كبن الغرباء عن العربية وبْب ما ألفوه حجابًا ل نتبْب ما 

 «.وراءه إل بصعوبة
خبصوص مستقبل اللغة « رتشردكوهتيل»وُب السؤاؿ اؼبوجو إٔب اؼبستشرؽ األمريكي 

كاف للعربية ماض ؾبيد، وُب مذىيب أنو سيكوف ؽبا مستقبل باىر، ول »العربية يقوؿ: 
غرو ُب ذلك ألف شعبًا لو آداب غنية متنوعة كاآلداب العربية، ولغة لينة مرنة ذات مادة 

ف ماضيو، ول ينبذ إرثًا اتصل إليو بعد قروف طويلة عن آبائو تكاد ل تفُب، ل ىبو 
 «.وأجداده

أما »فيقوؿ ُب اإلجابة عن السؤاؿ نفسو: « وليم ورؿ»أما اؼبستشرؽ األمريكي 
سؤالكم عن مستقبل اللغة العربية فاعبواب عليو أف ىذه اللغة ٓب تتقهقر قط فيما مضى 

هبا، وينتظر أف ربافظ على كياهنا ُب أماـ أي لغة أخرى من اللغات الٍب احتكت 
 «.اؼبستقبل كما حافظت عليو ُب اؼباضي
ف قومًا ركبوا ُب أ»ُب إحدى قصصو  )جوؿ فرف( ويروي الكاتب القاص الفرنسي
وخطر ؽبم أف يَبكوا  ووصلوا إٔب مكاف ما ُب باطنها، سفينة، واخَبقوا باطن الكرة األرضية،
« ، فَبكوا ىنالك حجراً نقشت عليو عبارة باللغة العربيةىنالك أثراً يدؿ على مبلغ وصوؽبم

ألهنا لغة »وؼبا سألوا جوؿ ڤرف عن سبب اختياره اللغة العربية من بْب سائر اللغات، أجاب 
 «.اؼبستقبل، ول شك أنو سيموت غّبىا ُب حْب تبقى ىي حيَّة حٌب يرفع القرآف نفسو

ارتباط العربية بالقرآف الكرمي  وكاف األديب مصطفى صادؽ الرافعي قد أشار إٔب
إف اللغة العربية سبتاز على اللغات كافة بارتباطها باألصلْب العظيمْب اػبالدين »فقاؿ: 

القرآف واغبديث، وليس ىبفى أف الكياف اإلنساين قائم على القوى األدبية، وأصل ىذه 
كأنو أصل القوى ُب العآب اإلسالمي ىو القرآف، وىو كذلك أصبح من وجوه كثّبة  

 «.اللغة
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وىذا ما أشار إليو الدكتور جرب ضومط عضو اجملمع العلمي العريب بدمشق 
إف لغة القرآف الكرمي واغبديث النبوي »واألستاذ ُب اعبامعة األمريكية ببّبوت عندما قاؿ: 

الشريف وسائر اآلداب العربية منذ عهد الرسوؿ إٔب اليـو أقوى من سائر اللغات األوربية 
م اللهجات العامية اؼبختلفة. وستبقى ىذه اللغة الشريفة كما كانت لغة العلم على ىض

 «.واؼبتعلمْب واألدباء واؼبتأدبْب ولغة الصحافة واؼبؤلفْب إٔب ما شاء اهلل
ولقد رّد اؼبستشرؽ اإليطإب )جويدي( على سالمة موسى ُب دعوتو إٔب الكتابة 

أف اللغة العربية آية للتعبّب عن األفكار، وأنا ل  رأيي»بالعامية وباألحرؼ الالتينية قائاًل: 
أرغب ُب أف ينسى الكتاب اغباليوف العالقة باؼباضي، ألف ُب اؼباضي العريب ؾبدًا كبّباً، 

 «.وىذه اللغة العربية أدت دوراً كبّباً ُب التاريخ العريب
وفيما أشار وخالصة القوؿ ُب ىذا اجملاؿ اؼبتعلق دبيزات اللغة العربية وخصائصها، 

ذلك كلو يدفع بأبناء اللغة العربية  أف إليو ذلك النفر من األجانب ُب اإلشادة هبذه اللغة،
عامة إٔب العتزاز بلغتهم األـ )العربية الفصيحة(، كما يدفع دبدرسي اللغة العربية إٔب 
لى الفتخار هبذه اللغة واإلشادة دبزاياىا، واغبرص على سّبورهتا وانتشارىا سليمة ع

 األلسنة واألقالـ.
 وظائف اللغة العربية -ثانياً 

ُب البداية لبّد لنا من أف نتعرؼ وظائف اللغة أي لغة بصورة عامة، ومن ٍبَّ نقف 
 على سبيز اللغة العربية ببعض الوظائف األخرى.

 وظائف اللغة عامة -1
 أكدت اتفاقية حقوؽ الطفل على النطاؽ العاؼبي حق الطفل ُب البقاء على قيد

وحقو  ،اغبياة، وحقو ُب التعلم والراحة والتمتع بأوقات الفراغ واؼبشاركة ُب األنظمة الثقافية
ُب حرية التعبّب والفكر والضمّب واختيار الديانة واغبصوؿ على اؼبعلومات، وغِب عن 

والختيار إمبا يتم بلغتو األـ، ذلك ألف اللغة ل ُب حرية التعبّب والفكر البياف أف حق الطف
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 ألـ ىي شريكة ثدي األـ ُب إرضاع الطفل واكتماؿ مبوه وبناء شخصيتو.ا
وإذا كانت األـ ربوط أبناءىا بالرعاية والعناية واحملبة والعطف واغبناف فإف اللغة األـ 
ربوط أبناءىا ىي األخرى بالرعاية فتمدىم بالغذاء الفكري والعاطفي والروحي، وما أمر 

 !ُب الوقت نفسوللغتو األـ عقوؽ اؼبرء ألمو و 
والواقع ل يناظر جربوت اللغة إل حنوىا، فهي األـ الٍب ترعى كل ناطق هبا، 
وربضنو حبناف، وكأنو طفلها الوحيد واألثّب، تزىو وتنمو إف سبرد عليها شعراؤىا، ول تضيق 
ذرعًا بصرامة علمائها، وتغفر للعامة ذباوزىا، ول ربـر النخبة من سبيزىا على حد تعبّب 

 لباحث الدكتور نبيل علي.ا
د الطفل إف اللغة األـ مرافقة لعملية الرضاعة الطبيعية، تلك العملية الٍب ل تزوّ 

ده كذلك بالقيم اإلنسانية من خالؿ شعوره باللغة مفردات وتراكيب فقط، وإمبا تزوّ 
باألمن واألماف الذي يغرس ُب نفسو بذور الثقة والقوة، إذ إف تفاعل األـ مع طفلها 

 يكسبو مبواً لغوياً وغذاًء عاطفياً وفكرياً.
وؼبا كانت اللغة األـ ىي وسيلة الطفل لكتساب القيم والذباىات واؼببادئ الٍب 
يتشرهبا من ذويو وؾبتمعو لتشكل شخصيتو، وتتحكم ُب سلوكو عرب التنشئة الجتماعية  

أداة للتعبّب الثقاُب كاف اغبفاظ عليها باؼبمارسة والستعماؿ الدقيق والسليم والواضح 
والتواصل اغبضاري أمرًا ُب غاية األنبية، ذلك ألف اللغة األـ ىي ىوية اؼبرء وىوية األمة 
الٍب ينتسب إليها ُب الوقت نفسو، إهنا رمز لكيانو وثقافتو ودالة على اؼبستوى اغبضاري 

 فية والوحدة القومية.الذي بلغتو أمتو، وإهنا القلعة اغبصينة للذود عن اؽبوية والذاتية الثقا
وشبة من يرى أف وظائف اللغة ىي التعبّب والتعرؼ والنداء، ويَبكز الىتماـ ُب 
اغبالة األؤب على ترصبة انفعالت الفرد الناطق وحاجاتو، وُب اغبالة الثانية على إدراؾ 

 الواقع، وُب اغبالة الثالثة على التأثّب ُب اآلخرين.
أباف أف وظائف اللغة ىي الوظيفة النفعالية،  قد« Buhlerبوىلر »وإذا كاف 
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والوظيفة الندائية، والوظيفة اؼبرجعية، ويقابل ذلك مبوذج مثلث الزوايا الذي يبثل اؼبتكلم 
أي اؼبرسل، واؼبخاطب أي اؼبستقبل، والغائب أي الشخص أو اغبدث أو الشيء الذي 

 شباين وظائف ىي: حدَّد وظائف اللغة ُب« Hallidayىاليداي »نتحدث عنو فإف 
 Instrumental functionالوظيفة النفعية  -1

وا عن رغباهتم، وىي وىي الٍب تسمح ؼبستخدميها أف يشبعوا حاجاهتم، وأف يعربّ 
 الوظيفة الٍب يطلق عليها )أنا أريد(.

 Regulatory functionالوظيفة التنظيمية  -2
اآلخرين، والٍب وىي الٍب يستطيع الفرد باستخدامو اللغة أف يتحكم ُب سلوؾ 

تعرؼ باسم وظيفة )افعل ىذا، ول تفعل كذا(، وىذا يعِب أف للغة وظيفة الفعل 
 واألمر والنهي..

 Interpersonal functionالوظيفة التفاعلية  -3
وتعد اللغة ُب ىذه الوظيفة عاماًل فعاًل ُب التفاعل الجتماعي مع اآلخرين، 

ز ىذه الوظيفة على أف ا وأنت(، وتركّ وىي الوظيفة الٍب يبكن أف نطلق عليها )أن
اإلنساف كائن اجتماعي ل يستطيع التحرر من أسر صباعتو فهو عنصر أساسي 
ُب عملية الندماج والتفاعل الجتماعيْب، وذلك من خالؿ استعماؿ اللغة 

 للتنمية بأنواعها، وإظهار التأدب والتلطف ُب اؼبناسبات الجتماعية.
 Personal functionالوظيفة الشخصية  -4

وىي الوظيفة الٍب سبّكن الفرد من التعبّب عن مشاعره وعواطفو واذباىاتو وآرائو 
ومواقفو ذباه موضوعات كثّبة، فيثبت ىويتو وكيانو الشخصي والتعبّب عن أفكاره 

 ومشاعره اؼبختلفة من سعادة وفرح وحزف وغضب...اْب.
 Heuristic functionالوظيفة االستكشافية  -5

فة الٍب يبدأ الفرد باستخدامها ؼبعرفة البيئة احمليطة بو وفهمها، ويطلق وىي الوظي
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 الوظيفة الستفهامية.عليها 
 Imagination function    الوظيفة التخيلية -6

وىي الوظيفة اللغوية الٍب يسمح هبا للفرد باؽبروب من الواقع الذي يعيش فيو، 
 شعر واألىازيج واألغاين الشعبية.وتتمثل ُب التصوير البياين والقوالب اللغوية كال

 Symbolic functionالوظيفة الرمزية  -7
وىي من الوظائف ذات األنبية، ذلك ألف اللغة اؼبكتوبة سبثل رموزًا إٔب 
اؼبوجودات احملسوسة ُب العآب اػبارجي وإٔب مفاىيم ذبريدية، فتنقل الَباث 

 .الشفوي من جيل إٔب جيل، وربافظ عليو من الضياع بتدوينو
 Information functionالوظيفة اإلخبارية  -8

 وىي الوظيفة الٍب سبكن الفرد من نقل معلوماتو إٔب اآلخرين واألجياؿ اؼبتعاقبة.
للغة أربع وظائف « Roman Jakobsonجاكبسوف روماف » ددّ حولقد 

ىي: الوظيفة التعبّبية أو النفعالية، والوظيفة الندائية، والوظيفة اؼبرجعية، 
حددىا ُب ست « Sebeokسيبوؾ »ة الستمرارية، ُب حْب أف والوظيف

 وظائف ىي:
 Emotionوظيفة انفعالية  -1

وىي الٍب سبّكن الفرد من التعبّب عن مشاعره الداخلية متحدثًا كاف أو كاتباً، 
على صوتو وذلك من خالؿ الكلمات الٍب يستعملها أو التنغيمات الٍب يسبغها 

 ُب حاؿ الكالـ الشفاىي.
 Conativeتأثيرية  وظيفة -2

وىدفها إنتاج سلوؾ معْب ُب اؼبخاطب أي جعلو يتصرؼ بصورة متوقعة منو، أو 
 نريده أف يقـو هبا.
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 Referential functionوظيفة نسبية  -3
وترتبط بالطريقة أو األسلوب الذي يشار بو إٔب األشياء من خالؿ الصياغات 

 اللغوية اؼبستعملة.
 Metalingual function وظيفة ما ورا لغوية -4

وتعُب دبا بعد القوؿ من حيث مطابقة الكالـ للقانوف اللغوي مبُب ومعُب، 
ومطابقة األظباء ؼبدلولهتا، وكيفية تلقي اؼبستمعْب للكالـ، وإدراؾ ما بْب 

 السطور وما وراء السطور، وعدـ القتصار على ما بينها.
 Poetic functionوظيفة شعرية  -5

مية وحدىا ولذاهتا ُب صباؽبا وأثرىا ُب النفس وبنائها وىي تتعلق بالرسالة الكال
 وجرسها اؼبوسيقي اؼبصور للشعور اإلنساين.

 Phatic functionوظيفة استمرارية  -6
وىي زبتص باإلبقاء على الصلة مستمرة بْب اؼبتكلم واؼبستمع، كما يظهر 

فة ول تقتصر الوظي«. آه... أيوه...»باألصوات غّب ذوات اؼبعاين أحيانًا 
الستمرارية على العالقة بْب اؼبتكلم واؼبستمع، وإمبا تشّب أيضًا إٔب الستمرار 
بْب اؼباضي واغباضر واؼبستقبل، أي من األجداد واآلباء إٔب األبناء 

 واألحفاد...اْب.
ويرى أغلب الباحثْب أف وظائف اللغة تتمثل ُب التفكّب والتواصل والتعبّب ُب 

أف وظيفة التعبّب ما ىي إل ضرب « جوف ديوي» األمريكي الوقت الذي يرى فيو اؼبريب
 وأف الوظيفة األساسية للغة ىي وظيفة التواصل اللغوي.من التواصل، 

تعد اللغة أداة التفكّب وشبرتو، إذ ل لغة من غّب فكر، ول فكر وظيفة التفكير:  -1
ول معرفة من غّب لغة، وأف عملية التفكّب نفسها مستحيلة بغّب اللغة ورموزىا، 

بغّب ربليل، ول ربليل بغّب رموز، أي بغّب ألفاظ على حّد تعبّب الفيلسوؼ 
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 «.كونديالؾ»الفرنسي 
كبن نشعر بوجودنا وحباجاتنا اؼبختلفة »ويقوؿ الدكتور طو حسْب ُب ىذا الصدد: 

وعواطفنا اؼبتباينة وميولنا اؼبتناقضة حْب نفكر، ومعُب ذلك أننا ل نفهم أنفسنا إل 
لتفكّب، ول نستطيع أف نفرض األشياء على أنفسنا إل مصورة ُب ىذه األلفاظ الٍب با

فنحن سنا، ونظهر منها للناس ما نريد، وكبتفظ منها ألنفسنا دبا نريد، و نديرىا ُب رؤ 
نفكر باللغة، وكبن ل نغلو إذا قلنا إهنا ليست أداة للتعامل والتعاوف الجتماعيْب 

 «.تفكّب واغبس والشعورفحسب، وإمبا ىي أداة لل
ف من أدوات التفكّب أمريكا أف اللغة والرياضيات أداتاُب « جّبـو برونر»ويرى 

إذ إف كاًل منهما ابتداع لتنظيم أفكار اإلنساف حوؿ األشياء األساسية عند اإلنساف، 
إف الرجل الفقّب « دانٍب»لقد قاؿ »وتنظيم التفكّب ُب التفكّب نفسو، فها ىو ذا يقوؿ: 

وإنو لشيء أكثر من مقلق عندي أف أجد أكثر طاليب ينفروف من عملو، كره أدوات ي
اثنتْب من أدواهتم الفكرية األساسية: الرياضيات والستعماؿ الواعي للغتهم األـ ُب 
صورهتا اؼبكتوبة، وكلتانبا ابتداع لتنظيم أفكار اإلنساف حوؿ األشياء وتنظيم التفكّب ُب 

مل أف تشهد اغبقبة القادمة اىتمامًا أكرب إلثارة رغبة الشباب ُب التفكّب نفسو، وإين آل
ىاتْب األداتْب العقليتْب اؼبمتازتْب، ولعل خّب السبل إٔب ذلك ىو تدريب الطالب تدريباً 

 «.هبعل ىاتْب األداتْب أقوى فعاًل ُب أيديهم
ف اإلنساف وذبدر اإلشارة إٔب أف تنظيم التفكّب ُب التفكّب نفسو ىو ظبة إنسانية أل

وحده ىو القادر على استعماؿ اللغة استعماؿ رمز، وقد يدرؾ اغبيواف الكلمة عندما 
تكوف عالمة، أما عندما تكوف رمزاً فاإلنساف وحده ىو الذي يتسم هبذه اػباصة. ويفّرؽ 

من حيث إف العالمة ثالثية األبعاد  Symbolوالرمز  signاؼبناطقة بْب العالمة 
ثل كلمة شجرة، كتاب، باب.. وموضوع مراد بذلك اؼبصطلح: )مصطلح ذو معُب م

شجرة عينها، كتاب عينو، باب عينو.. والعقل الذي يقرف بْب ىذه األظباء دبسمياهتا(. 
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أما الرمز فهو رباعي األبعاد )اؼبصطلح ذو اؼبعُب، اؼبوضوع اؼبراد، مفهـو عقلي عن 
لكائن اغبي اؼبفكر الذي ىو اإلنساف، اؼبوضوع اؼبراد باؼبصطلح ل وجود لو إل ُب عقل ا

 والعقل الذي وبقق الرتباط والتكامل بْب ىذه األركاف الثالثة(.
واستخداـ الكلمة عالمة ىو والكلمة قد تستخدـ )عالمة( كما تستخدـ )رمزاً(، 

مبط سلوكي يشَبؾ فيو اإلنساف مع اغبيواف، ألف اغبيوانات تستجيب للعالمات. أما 
فهو الذي يؤلف مصدر التفكّب األساسي عند اإلنساف. ومعُب الرمز  رمزاً استخدامها 

: »يكمن ُب العقل ذاتو، ويرتبط بالرمز كلمتا  فهم »و« conceptمفهـو
conception » واؼبفهـو ىو القاسم اؼبشَبؾ بْب اؼبعاين، أما الفهم فهو ذاٌب لكل

 واحد. شخص، ول يبكن أف يتناظر ويتماثل تفكّب شخصْب اثنْب ُب شيء
ُب « Jean Piagetجاف بياجة »أما عمليات التفكّب عند الطفل فقد عرض ؽبا 

، إذ إنو أباف أف شبة نوعْب من الكالـ عند الطفل «اللغة والفكر عند الطفل»كتابو 
أوؽبما كالـ مركزي الذات وثانيهما كالـ مستأنس أو اجتماعي، ويقصد بالكالـ اؼبركزي 

يو الطفل إٔب نفسو غّب مكَبث بإصغاء السامع إليو، ول الذات الكالـ الذي يتحدث ف
ىذا اللوف من الكالـ إٔب « بياجة» أعادمباؿ بتكييف نفسو لوجهة نظر السامع، وقد 

الكالـ اؼبستأنس أو « بياجة» أعادالتكرار، واؼبناجاة األحادية واؼبناجاة الثنائية. و 
مراعيًا وجهة نظره وؿباوًل التأثّب الجتماعي الذي يوجو فيو الطفل اغبديث إٔب سامعو 

اإلخبار اؼبكيف اجتماعيًا الذي يراعي فيو الطفل وجهة فيو أو تبادؿ التفكّب معو إٔب 
نظر السامع؛ والنقد وينضوي ربتو كل مالحظة يبديها الطفل على عمل غّبه أو سلوكو، 

 واألوامر والرجاءات والتهديدات، واألسئلة واألجوبة.
ف فكر الطفل ىو فكر مركزي الذات حٌب وإف كاف ُب صباعة، أ« بياجة»ورأى 

على حْب أف فكر الراشد ىو فكر مستأنس حٌب ولو كاف دبفرده، وإف لغة الطفل ل 
وزبف اللغة تصبح شبيهة بلغة الكبار إل عندما يهتم اىتمامًا مباشرًا بأف يفهمو غّبه، 
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 شى ُب السابعة.اؼبَبكزة حوؿ الذات مع التقدـ ُب السن إٔب أف تتال
مؤيدوف من حيث وجود لغتْب لدى الطفل، وأف وكاف لبياجة مؤيدوف ومعارضوف، 

اللغة اؼبتمركزة حوؿ الذات زبف لتحل ؿبلها اللغة اؼبستأنسة، ومعارضوف من حيث 
النسب الٍب ذكرىا لكل من الكالـ اؼبتمركز حوؿ الذات والكالـ اؼبستأنس، إل أف 

الكالـ اؼبتمركز حوؿ »ضْب كشفت النقاب عن وجود ظاىرة دراسات اؼبؤيدين واؼبعار 
عند األطفاؿ ُب سنيهم اؼببكرة، وأف ىذا الكالـ يتناقص مع النمو، ولكن ىذه « الذات

الدراسات ٓب تكشف النقاب عن مكاف ىذا الكالـ قياسًا إٔب اللغة والفكر، وىذا ما 
 «.سيكولوجية اللغة»ُب كتابو « فيجوتسكي»عرض لو 

أف عالقة الفكر بالكلمة ىي أوًل وقبل كل شيء عملية « فيجوتسكي»أباف ولقد 
عقلية، وليست شيئًا ؿبسوسًا فهي انتقاؿ من الفكر إٔب الكلمة وبالعكس، وفّرؽ بْب 
مستويْب ـبتلفْب من الكالـ أوؽبما اؼبظهر الداخلي الدلٕب للكالـ وثانيهما اؼبظهر 

د الطفل يبدأ من كلمة واحدة، ٍب يربط الطفل بْب  اػبارجي الصوٌب، فاؼبظهر اػبارجي عن
دبعُب أنو يبدأ كلمتْب أو ثالث، ومن ٍب يكوف صباًل قصّبة ُب البدء وطويلة بعد ذلك، 

من اعبزء الذي ىو الكلمة إٔب الكل الذي ىو اعبملة. وأشار إٔب أف اؼبظهر اػبارجي 
من الكلمة إٔب اعبملة، على  للكالـ يسّب من اػباص إٔب العاـ، أي من اعبزء إٔب الكل،

حْب يسّب اؼبظهر الدلٕب من العاـ إٔب اػباص، ومن الكل إٔب اعبزء، من اعبملة إٔب 
أف الكالـ الداخلي ىو كالـ اؼبرء بينو وبْب نفسو، ُب « فيجوتسكي»الكلمة، وأوضح 

لمات حْب أف اػبارجي ىو بينو وبْب اآلخرين، والكالـ اػبارجي ىو ربويل الفكر إٔب الك
 فكر. إٔبووضعو ُب صياغة مادية موضوعية، أما ُب الكالـ الداخلي فيتحوؿ الكالـ 

أف الكالـ اؼبتمركز حوؿ الذات يبثل مرحلة تسبق مبو الكالـ « فيجوتسكي»ورأى 
الداخلي، والكالـ اؼبتمركز حوؿ الذات ل ىبتفي ويزوؿ ليحل ؿبلو الكالـ اؼبستأنس كما 

ر وينمو ليتحوؿ إٔب كالـ داخلي، وأف الذي يتناقص ُب الكالـ ، وإمبا يتطو «بياجة»يرى 
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اؼبتمركز حوؿ الذات ىو التلفظ، أما الناحية الَبكيبية للكالـ الداخلي فتزداد مع تقدـ 
السن متخذة صورة الكالـ الداخلي. فنقصاف التلفظ ُب الكالـ اؼبتمركز حوؿ الذات 

الكلمات بدًل من نطقها. ومن أبرز ظبات على التفكّب وعلى تصور مرده إٔب مبو القدرة 
 الكالـ الداخلي النزعة إٔب الختصار واإلقالؿ من اللفظ أو النطق إٔب حد بعيد.

وىو عملية نقل اؼبعاين واؼبعلومات والرغبات واؼبشاعر التواصل اللغوي:  -2
والتجارب بْب األفراد نقاًل شفاىيًا أو كتابيًا أو باستعماؿ الرموز والصور 

 حصاءات.واإل
من أوائل الذين كتبوا ُب عملية التواصل وأشار إٔب ثالثة عناصر « أرسطو»وكاف 

إٔب أف للتواصل « دورا ظبيث»أساسية ىي )اؼبرسل والرسالة واؼبستقبل(، ُب حْب أشار 
 أركاناً أساسية ىي:

 اؽبدؼ الذي هبب أف نصل إليو وىو نقل الفكرة. -1
 ىذا النتقاؿ. العبارة الٍب يتم هبا التصاؿ لتحقيق -2
 الشخص الذي يوجو إليو التصاؿ سواء أكاف إرساًل أـ استقباًل. -3

ولو عمدنا إٔب ربليل أي موقف يتم فيو التصاؿ اللغوي ألفينا أنو لبد من توفر 
 أربعة أركاف أساسية ىي:

 اؼبتكلم أو الكاتب -1
الكاتب اؼبعاين أو األفكار أو اإلحساسات أو اؼبشاعر الٍب يريد اؼبتكلم أو  -2

 إيصاؽبا.
 الرموز الٍب يستعملها اؼبتكلم أو الكاتب إليصاؿ معانيو. -3
اؼبستمع أو القارئ الذي يتلقى ىذه الرموز ويَبصبها إٔب اؼبعاين الٍب يراد توصيلها  -4

 إليو.
 وتتجلى الوظيفة التصالية للغة ُب:
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 استقباؿ الرسائل ونقلها والحتفاظ هبا. -1
ُب ضوء اؼبعلومات اؼبتاحة، ومن ٍب إعادة بناء  التوصل إٔب اشتقاؽ نتائج جديدة -2

 األحداث اؼباضية والتنبؤ باؼبستقبل دبقتضاىا.
التأثّب ُب األشخاص اآلخرين واألحداث اػبارجية وتوجيو ىؤلء األشخاص  -3

 وتلك األحداث.
 التأثّب ُب العمليات الفسيولوجية داخل اعبسم وتعديلها. -4

 مة فيما يلي:ويبكن تلخيص وظائف التواصل بصورة عا
يفسح التواصل ُب اجملاؿ لالحتكاؾ البشري، ويتيح الفرصة للتفكّب والطالع  -1

نساف عن العزلة. لف اجملالت واؼبيادين، ويبعد اإلواغبوار وتبادؿ اؼبعلومات ُب ـبت
ما يوضح أنبية التواصل ومرارة العذاب « ىيلْب كيلر»ولعل ُب )قصة حياٌب( لػ 
 هبا اؼبرء بسبب حرمانو وسائل التواصل وخاصة اللغة.وقسوة اآللـ الٍب وبس 

يتيح التواصل الفرصة لتعرؼ آراء اآلخرين وأفكارىم ل بطريق الستماع فقط،  -2
بل بطريق اؼبشاركة ُب الندوات واغبوار واؼبناقشة واؼبناظرات والقراءة، فيتفاعل 

اعده على اؼبرء مع اعبو العاـ من جهة، ومع نفسو من جهة أخرى، وىذا ما يس
 تكوين شخصية مستقلة ُب اجملتمع.

يساعد األفراد واجملتمعات على نقل اغبضارات والتقاليد واللغات من ؾبتمع إٔب  -3
 آخر.

يعمل على ترفيو اجملتمعات بوساطة اإلذاعة اؼبسموعة واؼبرئية والكلمة  -4
 اؼبطبوعة..اْب.

ُب  يساعد أصحاب السلع على ترويج بضائعهم بطريق قراءة اإلعالنات -5
 صحف اليومية واجملالت واإلذاعة والتلفزة..ال
 يعّلم كما أنو يبّلغ ويرفّو ُب الوقت نفسو. -6
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 يعمل على ربقيق النظاـ والبعد عن الفوضى. -7
والوظيفة التواصلية للغة ليست باألمر السهل، ذلك ألف اغبدث اللغوي الذي يتم 

ُب غاية التعقيد،  بْب شخص وآخر، بْب متكلم ومستمع، أو كاتب وقارئ، ىو نظاـ
وبتاج إٔب تركيب ُب عملية اإلرساؿ، وإٔب ربليل ُب عملية الستقباؿ، كما وبتاج إٔب مراف 
وفبارسة وتدريب حٌب يغدو اؼبرء قادرًا على تركيب الرسالة وربليلها ُب الوقت نفسو بكّل 

 سهولة ويسر بعد امتالكو اؼبهارات اللغوية ُب اإلرساؿ والستقباؿ.
 ائف اللغة العربيةأبعاد وظ -2

إذا كانت اللغة العربية تشَبؾ مع اللغات األخرى ُب الوظائف الٍب سبقت اإلشارة 
فإف ؽبا ُب الوقت نفسو ظبات وأبعادًا أخرى، دبعُب إذا كانت اللغة وسيلة  إليها من قبلُ 

م، ووسيلتو للتفاىم مع بِب جنسو والتواصل معهاؼبرء للتعبّب عن مشاعره وعواطفو وأفكاره 
فإف لغتنا العربية باإلضافة إٔب ذلك كلو ىي ىوية وانتماء ورمز لكياننا القومي، والقلعة 
اغبصينة للذود عن ىويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحدتنا اجملتمعية، وىي ذاكرة أمتنا ومستودع 

، وبعداً تراثها، وىي ذات أبعاد متعددة، إذ إف ؽبا بعداً قومياً، وبعدًا دينياً، وبعداً ؾبتمعياً 
 تربوياً، وبعد أمن ثقاُب وإبداع وابتكار.

دت كلمتها أو بنت قوميتها، وأظهرت  ففي البعد القومي نالحظ أف األمم الٍب وحَّ 
كياهنا وشخصيتها عبأت إٔب اللغة وسيلة لذلك التوحيد، ولغتنا العربية ىي اؼبقّوـ 

 لو:األساسي لوحدة األمة العربية، وإٔب ىذا أشار الرصاُب ُب قو 
 وذبمعنا جوامُع كربياتٌ 

 
 وأوؽبن سّيدة اللغات 

 كما قاؿ أمّب الشعراء أضبد شوقي: 
 وهبمعنا إذا اختلفت بالدٌ 

 
 بياٌف غّب ـبتلف ونطق 

ندرؾ ِٓبَ ازبذ اؼبستعمروف من بْب أساليب ؿباربة األمة العربية اإلسالمية ومن ىنا  
د بْب أبناء األمة، وؼبا هنا الرابطة الٍب توحّ إبعاد اللغة العربية الفصيحة عن واقع اغبياة أل
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أخفقوا ُب فرض لغاهتم ُب أثناء احتالؽبم للوطن العريب راحوا يصموف لغتنا العربية 
بالتخلف وعدـ مواكبة روح العصر، وأنو إذا أراد أبناء األمة العربية اللحاؽ بركب العصر 

لعامية ويكتبوا باألحرؼ الالتينية، فما عليهم إل أف يهجروا اللغة الفصيحة، ويعتمدوا ا
ل تفريق بْب أبناء األمة، وؽبذا شجعوىا، ُب حْب أف الفصيحة ذلك ألف العامية عام

 عامل توحيد، وؽبذا دعوا إٔب هتميشها واستبعادىا.
وُب ظالؿ العوؼبة حاليًا ما تزاؿ اغبملة على الفصيحة مستمرة ومستعرة طمساً 

 قة األفقية بْب العرب، وقطعاً للعالقة العمودية مع تراث األمة.للهوية العربية، وقطعاً للعال
وُب البعد الديِب تعد اللغة العربية لغة الرسالة اإلسالمية، فهي اللغة األـ الٍب 

دت بْب العرب ُب مواضي اغبقب بطريق القرآف الكرمي الذي نزؿ بو الروح األمْب وحَّ 
، وتأييدًا لدعوتو، ودستورًا ألمتو، ول يبكن على قلب الرسوؿ العريب الكرمي آية لنبوتو

للمسلم فهم عقيدتو حق الفهم إل إذا كاف متمكناً من لغتو العربية الفصيحة، ولقد جاء 
، ومن أحب النيب العريب أحّب من أحب اهلل أحب نبيو العريب»يب ُب فقو اللغة للثعال

أحب العربية ُعِب هبا وثابر العرب، ومن أحّب العرب أحب اللغة العربية الفصيحة، ومن 
 «.عليها، وصرؼ نبتو إليها

ويعد القرآف الكرمي سياجًا للغتنا حفظها من الضياع، وصاهنا من الضمحالؿ 
والزواؿ على الرغم من الكوارث الٍب اجتاحت األمة، ومن اؽبجمات الٍب ابتليت هبا عرب 

ضت ؽبا األمة لشرسة الٍب تعرّ العصور، وما الفضل ُب صمود اللغة العربية أماـ اؽبجمات ا
 والتحديات القاسية الٍب واجهتها إل للقرآف الكرمي.

غالدستوف( وكاف فبن زبوفوا من صمود اللغة العربية لرتباطها بالقرآف الكرمي )
ماداـ ىذا القرآف بيد العرب فلن »رئيس وزراء بريطانيا الذي قاؿ منذ أكثر من قرف: 

سبيل ل »عندما قاؿ: « بيكر» ذلك اؼبستشرؽ األؼباين ، كما أشار إٔب«تتمكنوا منهم
 «.ٔب الشرؽ ماداـ ىذا القرآف موجوداً إٔب الوصوؿ إ
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وُب البعد الَببوي، أكدت البحوث والدراسات العلمية أف من يدرس بلغتو األـ 
يتمكن من الفهم والستيعاب أكثر فبن يدرس بلغة غّب لغتو، ذلك ألف شبة رابطة ل 

 الفكر واللغة.تنفصم بْب 
ومن ىنا كانت الدعوة إٔب استخداـ العربية الفصيحة ُب التعليم اعبامعي ُب الوطن 
العريب يتفق وبدىيات األمور، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العاؼبية استغرابو من 
تدريس الطب ُب اعبامعات العربية باللغات األجنبية، وليس باللغة األـ، وىو يرى أف 

العربية ُب جامعات الوطن العريب عالمة زبلف ليس ؽبا أي مربر، وتتناَب مع  التعليم بغّب
 طبائع األمور.

فإذا سقط ىذا اغبصن وُب بعد األمن الثقاُب تعد الثقافة اغبصن األخّب لألمة، 
سقطت األمة ل ؿبالة، واللغة ىي أمارة على شخصية األمة وذاتيتها الثقافية، ول تتجلى 

ل عرب لغتها القومية، ألف الذاتية الثقافية تتمثل ُب الَباث ألي أمة إ الثقافية الذاتية
الفكري وُب الرؤى اغبضارية لألمة، وشبة ضرورة ماسة من زاوية األمن الثقاُب إليقاؼ 

ٓب يقرأ أو يكتب أو الغزو الفكري والتبعية األجنبية. ويبقى الفكر العريب ناقصاً وغريباً إذا 
 يقف على أرض صلبة ُب مواجهة الستالب واؽبيمنة والتبعية األجنبية.يفكر فيو بالعربية ل

بيَد أف التمسك باللغة األـ واغبفاظ عليها، والعتزاز هبا، والعمل على سّبورهتا 
وانتشارىا ل يعِب ذلك كلو النغالؽ، وكبن ُب عصر التفاعل العاؼبي على ـبتلف 

افية عبوىر أمتنا وحضارتنا العربية، ولبد من اؼبستويات، ذلك ألف الدعوة إٔب النغالؽ من
 إتقاف اللغات األجنبية إٔب جانب إتقاف العربية خدمة لقضايا األمة وأمنها الثقاُب.
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 الفصل الثاني
 في مرحلة التعليم ما قبل الجامعياألهداف العامة لتدريس اللغة العربية 

كباوؿ ُب ىذا الفصل أف نتعرؼ األىداؼ العامة للَببية ُب التعليم ما قبل اعبامعي 
أوًل، وؼبا كاف التعليم ما قبل اعبامعي يشتمل على مرحلتْب األؤب مرحلة التعليم 

لثانية اؼبرحلة الثانوية كاف لبد من الوقوؼ على أىداؼ التعليم ُب ىاتْب األساسي وا
اؼبرحلتْب أيضاً، ومن ٍب نقف على األىداؼ العامة لتدريس اللغة العربية وعلى أىداؼ 

 تدريسها ُب كل من مرحلٍب التعليم األساسي والثانوي.

 األهداف العامة للتربية في التعليم ما قبل الجامعي -أوالً 
 

هتدؼ الَببية ُب التعليم ما قبل اعبامعي إٔب بناء شخصيات الناشئة بناء متوازناً 
ومتكاماًل معرفة ونزوعًا وأداء، على أف يشمل ىذا البناء صبيع جوانب الشخصية جسمياً 

نو اؼبعارؼ واؼبهارات وعقليًا وعاطفيًا وصباليًا واجتماعيًا وقوميًا وإنسانياً، حبيث سبكّ 
قيم الٍب وبوزىا ُب مرحلة التعليم ما قبل اعبامعي من فبارسة حياة اجتماعية والكفايات وال

ومهنية سليمة، واستخداـ التقنيات اغبديثة ُب تبادؿ اؼبعرفة وبنائها، إذا ٓب يكمل ربصيلو، 
وتؤىلو ُب الوقت نفسو ؼبتابعة ربصيلو اعبامعي إذا تابع دراستو اعبامعية، وتساعده على 

العلمي والنقد الذاٌب وسبثل القيم الروحية واألخالقية والجتماعية وفبارسة استخداـ التفكّب 
السلوؾ اإلهبايب احَبامًا للملكيات العامة واػباصة وؿبافظة على البُب التحتية، وترشيداً 
للموارد والثروات الوطنية..، وحفاظًا على البيئة اؼبادية والجتماعية، وفبارسة للديبقراطية ُب 

غبياة كافة مع التمسك حبقوقو وتأدية واجبو، واحَبامًا للرأي اآلخر، وربليًا بروح ؾبالت ا
اؼببادرة والقدرة على ازباذ القرار، والتواصل مع الثقافات األخرى والنتفاع منها، والقدرة 
على التعلم الذاٌب واستخداـ مصادر اؼبعرفة اؼبتنوعة ومواكبة روح العصر، والعمل باستقاللية 

 فريق العمل وربمل اؼبسؤولية. وضمن
ويهدؼ التعليم ما قبل اعبامعي أيضاً إٔب تعزيز النتماء لدى اؼبتعلم ُب انتمائو إٔب  
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وطنو وأمتو العربية وتبِب قضاياىا العادلة والدفاع عنها، وإدراؾ التحديات واؼبخاطر الٍب 
ة الفصيحة( لغة قرآنو تواجهها، كما يهدؼ إٔب تنمية العتزاز لديو بلغتو األـ )العربي

واؼبوحِّدة واؼبوحَّدة على الصعيد  ،وعنواف شخصيتها اغبضارية ،ورمز كياف أمتو ،الكرمي
 العريب، مع اغبرص على الىتماـ بتعلم اللغات األجنبية للتواصل مع ثقافات العآب.

ٍب وؼبا كاف التعليم ما قبل اعبامعي ُب اعبمهورية العربية السورية يشتمل على مرحل
التعليم األساسي والثانوية كاف لبّد من الوقوؼ على األىداؼ العامة لكل من ىاتْب 

 .اؼبرحلتْب نظراً ألف أىداؼ تدريس اللغة العربية تنبثق من ىذه األىداؼ العامة

 األهداف العامة لمرحلة التعليم األساسي -1
من الصف  غِب عن البياف أف مرحلة التعليم األساسي تشتمل على حلقتْب األؤب

األوؿ حٌب هناية الصف الرابع والثانية من الصف اػبامس وحٌب هناية الصف التاسع. 
وهتدؼ الَببية ُب ىذه اؼبرحلة كما نصت عليها اؼبعايّب الوطنية ؼبناىج التعليم ما قبل 

ية والفكرية قلاعبامعي ُب سورية إٔب بناء شخصية اؼبتعلم اؼبتوازنة جبوانبها الوجدانية والع
لجتماعية والنفسية واعبسدية بطريق اكتساب اؼبعارؼ واؼبهارات والذباىات والقيم الٍب وا

سبكنو من تطوير نفسو واستخداـ التقنيات والتفاعل مع القضايا الجتماعية والوطنية 
والعاؼبية تفاعاًل إهبابيًا وفق مستواه العمري، وتوظيفها ُب اؼبواقف اغبياتية، وهتيئتو للمرحلة 

 نوية.الثا
 األهداف العامة لمرحلة التعليم الثانوي -2

وسبتد اؼبرحلة الثانوية من الصف األوؿ الثانوي حٌب الثالث الثانوي بفرعيو العلمي 
واألديب، وهتدؼ الَببية ُب ىذه اؼبرحلة إٔب استكماؿ بناء شخصية اؼبتعلم اؼبتوازنة من 

يًا وصباليًا وإنسانياً، بطريق تعميق صبيع اعبوانب جسميًا وفكريًا واجتماعيًا وقوميًا وعاطف
اؼبعارؼ والذباىات والقيم وتوسيعها، واستخداـ التقنيات الٍب سبكنو من متابعة ربصيلو 
اعبامعي من جهة، والتفاعل بصورة إهبابية مع القضايا الجتماعية والوطنية والقومية 
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وقادرًا على ربمل اؼبسؤولية والعاؼبية من جهة أخرى بوصفو مواطنًا واعيًا ومنتجًا ومبدعًا 
 وازباذ القرار وفبارسة الديبقراطية ُب ؾبالت اغبياة كافة.

 األهداف العامة لتدريس اللغة العربية -ثانياً 
تتأتى أنبية تدريس اللغة العربية من كوهنا أداة تفكّب اؼبرء وتعبّبه عن حاجاتو 

اة تواصلو مع بِب ؾبتمعو حاضراً وميولو واىتماماتو ورغباتو ومشاعره وعواطفو ورؤاه، وأد
ليتعرؼ آراءىم وخرباهتم، وينقل إليهم خرباتو وذباربو، وماضيًا ليتعرؼ الَباث الذي 
خّلفو لو آباؤه وأجداده ُب ـبتلف ميادين اؼبعرفة، وأداة تواصل أيضًا ليتعرؼ ثقافات 

ليم اؼبختلفة األمم األخرى ولغاهتا، وسيلتو لكتساب العلـو واؼبعارؼ ُب مراحل التع
ومواكبة معطيات العلم واغبياة اؼبعاصرة، كما تتأتى أنبية تدريس اللغة العربية، إضافة إٔب 

د فكرىم ُب ذلك كلو، من كوهنا الرباط القومي الذي يربط بْب أبناء األمة العربية فيوحّ 
عتزاز بوتقة اللقاء والتفاىم، ويوّحد مشاعرىم ُب التقاء األرواح وتناغم الوجداف وال

دباضي األمة العربية وما أسهمت بو ُب مسّبة اغبضارة البشرية، ومن كوهنا لغة القرآف 
آية لنبوتو، وتأييداً  الكرمي الذي نزؿ بو الروح األمْب على قلب الرسوؿ العريب الكرمي 

 لدعوتو، ودستوراً ألمتو.
بناء الفرد فكراً وإذا كاف اؽبدؼ اؼبنشود من العملية التعليمية التعلمية يتمثل ُب 

 ونزوعاً وأداًء فإف أىداؼ تدريس لغتنا العربية تتمثل ُب:
 إكساب اؼبتعلمْب اؼبهارات اللغوية ؿبادثة واستماعاً وقراءة وكتابة. -1
تنمية الثروة اللغوية والفكرية لتمكْب اؼبتعلمْب من التصاؿ مع اآلخرين  -2

 والتواصل معهم بلغة عربية سليمة بكل سهولة ويسر.
ية القدرة على فهم ما يستمع إليو وقراءتو بلغة عربية فصيحة، وإفهاـ تنم -3

 اآلخرين بلغة عربية صحيحة نطقاً وكتابة وبالسرعة اؼبناسبة.
تطوير القدرة على قراءة النصوص األدبية اؼبختلفة وفهمها وتذوقها وإدراؾ بعض  -4
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 نواحي اعبماؿ فيها وربليلها ونقدىا.
اعبميلة ُب ضوء قواعد اإلمالء واػبط العريب صقل مهارة الكتابة الصحيحة  -5

 وتنمية اؼبواىب الفنية ُب ؾباؿ اػبط العريب.
سبكْب اؼبتعلمْب من امتالؾ أساسيات اللغة العربية وأحكامها الوظيفية إمالًء  -6

وكبوًا وترقيمًا ودللة وصوًل إٔب الفهم الصحيح، والقدرة على التعبّب السليم 
 اً وابتكارياً.تعبّباً وظيفياً وإبداعي

غرس الشغف بالقراءة وؿببتها ُب نفوس اؼبتعلمْب حبيث يغدو الكتاب الصديق  -7
 الصدوؽ.

 إكساب اؼبتعلمْب القدرة على اختيار اؼبادة الصاغبة للقراءة. -8
 تعزيز اؼبيوؿ األدبية وصقلها وتنمية الذوؽ اعبمإب. -9
اغبوار من خالؿ تنمية القدرة على التفكّب العلمي والبحث والتحليل والنقد و  -10

 اللغة.
إكساب اؼبتعلمْب مهارات التعلم الذاٌب ؼبواكبة روح العصر، عصر التفجر  -11

 اؼبعرُب والنتشار الثقاُب اػباطف.
 ولقد نصت وثيقة اؼبعايّب الوطنية ُب سورية على أف تعليم اللغة العربية يهدؼ إٔب:

 اعتماد الفصيحة اؼبعاصرة لغة تواصل وتعليم. -1
 من قواعد لغتو األساسية الوظيفية ُب التواصل مع اآلخرين. سبكْب اؼبتعلم -2
سبكْب اؼبتعلم من تقنيات التعبّب الشفهية والكتابية اؼبالئمة لكل اؼبوضوعات  -3

 على اختالفها وتنوعها.
إثراء حصيلتو اللغوية باؼبفردات والَباكيب واؼبصطلحات اػباصة حبقوؿ اؼبعرفة  -4

 اؼبتنوعة.
ادثة والقراءة والكتابة واستخداـ أساليب التعبّب الوظيفية سبكينو من الستماع واحمل -5
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 شفاىياً وكتابياً كاغبوار واؼبناقشة وكتابة التقارير واؼبلخصات...اْب.
 تكوين الذباىات والقيم ومنها: -6
تأكيد اؽبوية الوطنية والقومية والنتماء للوطن واألمة والعتزاز بثقافة األمة العربية  - أ

حق اؼبواطنة، واغبرص على اؼبصاّب الوطنية، والتمسك باألرض وتراثها، وتنمية 
 واغبقوؽ والدفاع عنها.

تنمية الوعي بأنبية الوحدة الوطنية والتسامح وقبوؿ اآلخر ونبذ التعصب بصوره  - ب
 اؼبختلفة.

تنمية إدراؾ اؼبتعلمْب بثقافة اؼبقاومة ودورىا ُب ضباية الوطن واغبفاظ على  -ج
 فبتلكاتو.

ب اللغة العربية، وسبكْب اؼبتعلم من اكتساب أساسيات اللغة وامتالؾ تعزيز ح -د
 مهارات التواصل هبا.

تقدير الشخصيات السياسية والتارىبية والعلمية واألدبية ُب سورية والوطن العريب  -ى
 والعآب الٍب ؽبا دور ُب تطور اجملتمعات وخدمة اإلنسانية.

يانات السماوية وفهم دورىا ُب تكوين البنية تعزيز القيم الروحية النابعة من الد -و
 األخالقية لإلنساف واكتساب أمباط السلوؾ اإلهبابية.

تنمية اغبس اعبمإب وتقدير روعة الطبيعة واإلبداع الفِب بأشكالو اؼبختلفة  -ز
 واكتساب اؼبهارات األساسية للعمل الفِب اؼببدع.

والقدرة على فبارسة اغبقوؽ  تنمية الوعي حبقوؽ اإلنساف والطفل واؼبرأة، -ح
 والواجبات.
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 أهداف تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي -1
يهدؼ تدريس اللغة العربية ُب مرحلة التعليم األساسي إٔب أف يكوف اؼبتعلم قادراً على 

 أف:
وقراءة يستخدـ اللغة العربية استخدامًا ناجحًا ُب التواصل بغّبه ؿبادثة واستماعًا  -1

 وكتابة.
 يتتبع ما يستمع إليو ويفهمو فهماً مناسباً ويستخلص األفكار اعبوىرية منو. -2
يقرأ قراءة جهرية وينطق الكلمات نطقًا صحيحاً، على أف تتوفر ُب قراءتو السرعة  -3

 اؼبناسبة والفهم الصحيح ويّلوف أداءه ُب القراءة ُب ضوء اؼبواقف.
فكار األساسية والفرعية وإصدار يقرأ قراءة صامتة بسرعة مناسبة مع فهم األ -4

 األحكاـ بالقدر الذي يسمح بو مبوه العقلي واللغوي ُب ىذه اؼبرحلة.
يكتب كتابة صحيحة من الناحية اؽبجائية بدرجة تناسب مستوى مبوه، وأف يكوف  -5

 قرأ بسهولة.خطو واضحاً ومتناسقاً يُ 
 م قدر اإلمكاف.يعرّب عن نفسو، وما وبس بو، كالماً وكتابة بأسلوب واضح منظّ  -6
يعرّب عن اؼبواقف الوظيفية ُب اغبياة من كتابة رسائل وبرقيات ومذكرات ومناقشات  -7

وإلقاء كلمات ُب اؼبناسبات اؼبختلفة...اْب تعبّبًا واضحًا ومؤديًا مراميو وؿبققاً 
 أىدافو.

العة و ىذا اؼبيل إٔب اإلقباؿ على اؼبطالقراءة، ويزداد شغفو هبا، فيدفع ينمو ميلو إٔب -8
 .ستثماراً ألوقات فراغو دبا يفيدهاغبرة ا

 ينتقي اؼبادة الصاغبة للقراءة، وىبتار ما ىو مفيد من الكتب واجملالت..اْب. -9
يستخدـ القواعد النحوية األساسية والوظيفية استخدامًا سليمًا ُب تعبّبه  -10

 الشفاىي والكتايب.
 يستخدـ القواعد اإلمالئية استخداماً سليماً ُب كتابتو. -11



57 
 

يدرؾ بعض نواحي اعبماؿ فيما يقع عليو حسو وفكره، ويتذوؽ النصوص  -12
 األدبية مبيناً ما فيها من بعض نواحي اعبماؿ.

 يبحث ُب اؼبعجم عن الكلمات، ويفتش عن بغيتو فيها. -13
وىكذا قبد أف أىداؼ تدريس اللغة العربية ُب مرحلة التعليم األساسي تتمثل ُب 

ة من امتالؾ اؼبهارات اللغوية ؿبادثة واستماعًا وقراءة سبكْب اؼبتعلمْب ُب ىذه اؼبرحل
وكتابة، ومن غرس اؼبيوؿ كبو القراءة واإلقباؿ عليها والشغف هبا، واكتشاؼ اؼبواىب 
اػباصة الٍب قد ينفرد هبا بعض اؼبتعلمْب، والعمل على تنميتها، وسبكْب اؼبتعلمْب من 

 للقراءة وُب البحث ُب اؼبعاجم.العتماد على أنفسهم ُب اختيار اؼبادة الصاغبة 
وقد نصت اؼبعايّب الوطنية ؼبناىج التعليم العاـ ما قبل اعبامعي ُب اجملاؿ اؼبعرُب ُب 

( على أنو يتوقع من اؼبتعلم 4-1اغبلقة األؤب من مرحلة التعليم األساسي )الصفوؼ من 
 أف يكوف قادراً على أف:

الت جي واألديب اؼبتعلقة دبيفهم النصوص اؼبناسبة ؼبستواه الفكري اللغو  -
الطعاـ  -التسوؽ اليومي -األصدقاء -الحتياجات اؼبلحة مثل )األسرة

 اؼبدرسة والبيئة احمللية(. -البيت -والشراب
يتواصل مع اآلخرين بلغة سليمة من خالؿ بعض األنشطة البسيطة مثل: طرح  -

)األسرة ن تعيش أسئلة حوؿ اؼبسائل اؼبألوفة واإلجابة عنها: )أين يعيش؟ أو أي
 واألصدقاء(؟ األشياء الٍب يبلكها أو سبلكها أو األشياء الٍب وببها أو رببها؟(.

 عن مشاعره وآرائو بطريقة بسيطة، على أف يتحدث يتفاعل مع اآلخرين، ويعرّب  -
 اآلخروف معو ببطء وبوضوح، ويقدموا لو اؼبساعدة للتعبّب عما هبيش ُب نفسو.

اغبلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )الصفوؼ من  ونصت اؼبعايّب الوطنية ُب
 ( ُب اجملاؿ اؼبعرُب على أنو يتوقع من اؼبتعلم أف يكوف قادراً على أف:5-9

يفهم الفكرة الرئيسة لقضايا ذاتية واجتماعية يواجهها يوميًا ُب البيت واؼبدرسة  -
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 والبيئة احمللية والعربية وأوقات التسلية...اْب.
 -البيت -العمل -األصدقاء -عات األساسية مثل: أسرتويصف اؼبوضو  -

 ..اْب.الحتياجات والىتمامات اؼبلحة. -البيئة احمللية وجغرافيتها -اؼبدرسة
يصف ذبارب وأحداثًا عاؼبية، ويعرّب عن آمالو وخططو، ويشرح أسباهبا، ويعطي  -

 رأيو فيها.
  الوظيفي واإلبداعي.يكتب موضوعاً متماسكاً مستخدماً تقنيات التعبّب الكتايب -
 وجهة نظره ُب اؼبوضوع يناقش موضوعًا أدبيًا أو علميًا دبوضوعية، ويبّْب  -

 اؼبطروح.
 أهداف تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية -2

اؼبكونة من ثالثة يراعى ُب ربديد أىداؼ تدريس اللغة العربية ُب اؼبرحلة الثانوية 
يقًا وتكمياًل ؼبا وصلت إليو مرحلة التعليم ( أف يكوف ذبويدًا وتعم12-10صفوؼ )

األساسي ُب ربقيق أىداؼ تدريس اللغة العربية من جهة، وما يلـز للمتعلم الذي سوؼ 
يضطلع بأعباء اؼبواطنة بعد انتهاء ىذه اؼبرحلة، أو يواصل الدراسة ُب مرحلة التعليم العإب 

 من جهة أخرى.
ُب اؼبرحلة الثانوية إٔب ربقيق األىداؼ وُب ضوء ذلك يتجو تدريس اللغة العربية 

العامة للَببية واألىداؼ اػباصة لتدريس اللغة العربية، وتتضمن ىذه األىداؼ اللغوية ُب 
النمو  والعادات اللغوية وغّبىا من نواحي ىذه اؼبرحلة بصورة عامة النمو ُب اؼبهارات
 األخرى اؼبرتبطة هبا وذلك على النحو التإب:

ة اكتساب اؼبهارات اللغوية ُب اإلرساؿ )احملادثة والكتابة( وُب أف تتسع دائر  -1
 الستقباؿ )الستماع والقراءة(.

أف تنمو قدرة اؼبتعلم على القراءة وسرعتو فيها وفهمو للمقروء فهمًا واسعاً،  -2
وسبييزه بْب األفكار اعبوىرية والعرضية فيو، وإبداء األحكاـ النقدية حولو، 
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 و العملية اغباضرة واؼبستقبلية.وانتفاعو بو ُب حيات
وشغفو هبا، وتذوقو ؼبا يقرأ ليدمغو ذلك إٔب أف ينمو ميل اؼبتعلم إٔب القراءة  -3

 استثمار أوقات الفراغ، ويغدو الكتاب الصديق الصدوؽ.
 أف يقدر على انتقاء اؼبادة الصاغبة للقراءة. -4
الشعر  قرآف وإنشادل للمعُب ُب تالوة الثّ أف تزداد قدرة الطالب على األداء اؼبم -5

 وتلوين القراءة ُب ضوء اؼبواقف.
 ،وفهمو فهمًا صحيحًا واسعاً  ،أف تنمو قدرة اؼبتعلم على تتبع ما يستمع إليو -6

 وتوظيفو ُب حياتو اغباضرة واؼبستقبلية. ،ونقده
أف تزداد قدرتو على فهم النصوص األدبية، وإدراؾ نواحي اعبماؿ فيها، وعلى  -7

 ىا.تذوقها وربليلها ونقد
أف تزداد قدرتو على التعبّب عما يقرؤه بأسلوبو اػباص وتعيْب األفكار األساسية  -8

 ُب اؼبوضوع، ووضع الفكر الفرعية لكل قسم من أقسامو.
أف تنمو قدرتو على التعبّب عن خرباتو وآرائو اػباصة بألفاظ دقيقة وأسلوب  -9

لَبقيم سليم يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة قواعد ا
 والتقسم إٔب فقرات ومقاطع ومراعاة اؽبوامش.

أف تزداد قدرتو على امتالؾ مهارات ضروب التعبّب الوظيفي من مناقشة األفكار  -10
وتوجيو  ،وإلقاء الكلمات ُب اؼبناسبات اؼبختلفة ،وإدارة اغبوار ،وعرضها ،واآلراء

لسات، والرسائل وكتابة التقارير واؼبلخصات وؿباضر اعبالتعليمات واإلرشادات، 
 والربقيات والدعوات...اْب.

أف تزداد قدرتو على البحث وتقصي اؼبسائل واستخداـ اؼبراجع واإلفادة من  -11
 اؼبكتبة والفهارس واؼبراجع.

أف يتصل بالَباث األديب العريب ُب عصوره اؼبختلفة، وأف يتمثلو ويتزود من قيمو  -12
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ع العريب، وأف يتصل بالَباث اإلنساين اػبلقية والجتماعية والنفسية دبا يالئم اجملتم
 ُب الوقت نفسو.

أف يزداد إدراكو أف اللغة تعبّب عن اؼبعاين واألفكار، وأف األلفاظ ل قيمة ؽبا إل  -13
 إذا حققت ىذا الغرض.

ويهدؼ تدريس اللغة العربية ُب اؼبرحلة الثانوية أيضاً إٔب اكتشاؼ اؼبواىب اػباصة 
ب ُب النواحي األدبية ويتعهدىا بالرعاية والتنمية، إٔب جانب الٍب قد ينفرد هبا بعض الطال

 غرس الشغف باللغة األـ )العربية الفصيحة(، واغبرص على استعماؽبا، والعتزاز هبا.
ولقد نصت وثيقة اؼبعايّب الوطنية ؼبناىج التعليم ما قبل اعبامعي ُب اؼبرحلة الثانوية 

  ىذه اؼبرحلة قادراً على أف:ُب اجملاؿ اؼبعرُب على أف يكوف الطالب ُب
يفهم النصوص ذات اؼبستوى اؼبتقدـ حوؿ موضوعات ؿبسوسة أو ؾبردة دبا ُب  -1

 ذلك مناقشات مدرسية أو اجتماعية أو وطنية، أو قضايا إنسانية.
يتواصل مع اآلخرين بطالقة وعفوية حبيث يكوف التواصل مع اؼبتحدثْب باللغة  -2

 العربية سهالً ويسّباً.
صًا واضحة عن ؾبموعة من اؼبوضوعات يشرح فيها وجهة نظره يكتب نصو  -3

 مبيناً اإلهبابيات والسلبيات فيها.
 يكتب نصوصاً متماسكة عن اىتمامات شخصية أو عامة أو أدبية. -4
عيش ات مقروءة أو مرئية )كتابًا أو فلماً( بأحداث الواقع الذي ييربط موضوع -5

 فيو.
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 الفصل الثالث
 لة التعليم ما قبل الجامعيالمهارات والكفايات اللغوية في مرح

كبػػػاوؿ ُب ىػػػذا الفصػػػل أف نتعػػػرؼ مفهػػػـو اؼبهػػػارة والكفايػػػة اللغويػػػة، وأف نقػػػف علػػػى 
مكونػػػات الكفايػػػات اللغويػػػة ُب مرحلػػػة التعلػػػيم مػػػا قبػػػل اعبػػػامعي قبػػػل أف ننتقػػػل ُب الفصػػػل 

 الرابع إٔب تبياف طرائق تدريس كل كفايةمن ىذه الكفايات.
 مدخل تعريفي -أوالً 

ت العمليػة التعليميػة التعلميػة هتػدؼ إٔب إكسػاب اؼبتعلمػْب مهػارات وكفايػات ؼبا كان
تسػػػاعدىم علػػػػى التفاعػػػل اإلهبػػػػايب ُب حيػػػاهتم، وفهػػػػم البيئػػػة دبفهومهػػػػا اؼبنظػػػومي الشػػػػموٕب 
اؼبتكامػػػل الػػػٍب يتفػػػاعلوف معهػػػا، والتػػػأثّب فيهػػػا، كػػػاف لبػػػّد مػػػن الَبكيػػػز علػػػى ـبرجػػػات ىػػػذه 

ائهػػم للوقػػوؼ علػػى مػػدى اكتسػػاهبم للمهػػارات والكفايػػات العمليػػة ُب سػػلوؾ اؼبتعلمػػْب وأد
 الٍب يراد إنفاذىا.

وتتجلى أىم ظبات التعامػل ُب العمليػة التعليميػة التعلميػة ُب ضػوء منحػى الكفايػات 
 على األمور التالية:

 الَبكيز على اؼبتعلم بعد أف كاف العبء من قبُل ملقًى على كاىل اؼبعلم. -1
حػػوؿ السػػتعدادات الذىنيػػة للمػػتعلم، وحػػوؿ مػػا يبكػػن  العمػػل علػػى أف يتمحػػور الػػتعلم -2

أف يكػػوف قػػادراً عليػػو ُب اؼبسػػتقبل بعػػد أف كػػاف التمحػػور مػػن قبػػل يركػػز علػػى اؼبكتسػػبات 
 السابقة.

العمػػل علػػى أف يتجػػو الػػتعلم كبػػو اؼبهػػارات العمليػػة، ومهػػارات التفكػػّب وصػػولً إٔب  -3
اشػػراً، دبعػػُب أف يبػػذؿ اؼبػػتعلم اغبقػػائق واألحكػػاـ بػػدلً مػػن أف تقػػدـ إليػػو تقػػديباً مب

ؾبهػػوداً اعتمػػاداً علػػى الػػتعلم الػػذاٌب ُب الوصػػوؿ إٔب اؼبعلومػػة ل أف تقػػدـ إليػػو لقمػػة 
 سائغة.
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وطاؼبا تردد ُب أدبياتنا الَببويػة اؼبعاصػرة مصػطلح اؼبهػارة والكفايػة، فمػا اؼبقصػود هبػذين 
 اؼبفهومْب؟

 :مفهوم المهارة - أ
د ضػػػرباً مػػػن اؼبهػػػارة، واؼبهػػػارة تعػػػِب األداء اؼبػػػتقن إف القػػػدرة علػػػى اسػػػتعماؿ اللغػػػة يعػػػ

 القائم على الفهم وعلى القتصاد ُب الوقت واجملهود معاً.
ولقػد تػأثر علمػاء اللغػة باؼبػذىب السػلوكي ُب علػم الػنفس، ىػذا اؼبػذىب الػذي ضبػل 

السػػػػػلوؾ »ُب جامعػػػػػة ىارفػػػػػارد ُب أمريكػػػػػا ُب كتابػػػػػو اؼبشػػػػػهور « Skinerسػػػػػكينر »لػػػػػواءه 
ويػػػذىب ىػػػذا اؼبػػػذىب إٔب أف تعلػػػم اللغػػػة أشػػػبو مػػػا يكػػػوف بػػػتعلم أي عػػػادة مػػػن  «.اللغػػػوي

العػػادات الػػٍب يكتسػػبها اإلنسػػاف ُب حياتػػو، إل أنػػو ٓب يصػػل إٔب العػػادة إل بعػػد أف تتكػػوف 
اؼبهػػارة لديػػو، فعػػادة قيػػادة السػػيارة، وعػػادة السػػباحة، وعػػادة العػػزؼ علػػى الكمػػاف...اْب ل 

 ل بعد أف تتكوف لديو اؼبهارة.يبكن للمرء أف وبصل عليها إ
ودراسػة اللغػة علػػى أهنػا حقػائق علميػػة ل تكفػي لتكػوين اؼبهػػارة والعػادة اللغويػة، وفبػػا 

 يساعد على اكتساب اؼبهارة:
: فاؼبمارسػػػػة لزمػػػػة لتكػػػػوين اؼبهػػػػارة، علػػػػى أف تػػػػتم الممارسةةةةة والمةةةةران والتكةةةةرار -1

بػدلً مػن التكػرار اآلٕب  اؼبمارسة بصورة طبيعية وُب مواقػف حياتيػة متنوعػة، وذلػك
نفسػػػػو، فػػػػإذا كػػػػاف اؼبػػػػتعلم يػػػػتعلم قاعػػػػدة كبويػػػػة معينػػػػة فإنػػػػو ل يكفػػػػي أف وبفظهػػػػا 

 ويعيدىا تكراراً آلياً، بل لبد من أف يبارسها ُب مواقف اغبياة بصورة طبيعية.
: إذ من دوف الفهم تصػّب اؼبهػارة آليػة، ل تعػْب الفهم وإدراك العالقات والنتائج -2

 واجهة اؼبواقف اعبديدة وحسن التصرؼ فيها.صاحبها على م
: وفبػػػػا يعػػػػْب علػػػػى اكتسػػػػاب اؼبهػػػػارة توجيػػػػو أنظػػػػار اؼبتعلمػػػػْب إٔب تعػػػػرؼ التوجيةةةة  -3

أخطػػػػائهم، وتعػػػػرؼ نػػػػواحي قػػػػوهتم وضػػػػعفهم، وتعػػػػريفهم بأفضػػػػل أسػػػػاليب األداء 
 اؼبتقن.
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ول يقتصػػػر التوجيػػػو علػػػى مدرسػػػي اللغػػػة وحػػػدىم، بػػػل يشػػػمل مدرسػػػي اؼبػػػواد األخػػػرى 
إذ إف عليهم أف يقّوموا إجابات اؼبتعلمْب من الناحية اللغويػة أيضػاً بغيػة هنػوض البنيػاف  أيضاً،

اللغػػوي، ألنػػو ل يبكػػن أف يػػنهض إذا مػػا وضػػعت لبنػػة مػػن طػػرؼ ونزعػػت لبنػػات مػػن طػػرؼ 
 آخر.
: ويقػػـو اؼبعلػػم بتعزيػػز أداء اؼبػػتعلم ُب عمليػػة التقػػومي البنػػائي داخػػل الصػػف التعزيةةز -4

ك عنػػػدما يعػػػّرؼ اؼبػػػتعلم بصػػػحة إجابتػػػو ويقػػػوده تػػػدرهبياً إٔب إذا كػػػاف حسػػػناً، وذلػػػ
إتقػػػاف اؼبعلومػػػات واؼبفػػػاىيم واؼببػػػادئ خطػػػوة خطػػػوة، حبيػػػث ل ينتقػػػل اؼبػػػتعلم مػػػن 

 خطوة إٔب أخرى إل بعد إتقاف اػبطوة السابقة.
وذبػػػدر اإلشػػػارة إٔب أف التعزيػػػز داخػػػل الصػػػف ل يلقػػػى علػػػى كاىػػػل مدرسػػػي اللغػػػة 

 مدرسي اؼبواد األخرى.وحدىم، بل على كاىل 
ويػػرى علمػػاء الػػنفس اللغػػوي أف اكتسػػاب مهػػارات أي لغػػة يتطلػػب وضػػع اؼبػػتعلم ُب 

زاً علػػػى عاً ومعػػػزّ ضبّػػػاـ لغػػػوي دبعػػػُب أف يكػػػوف اعبػػػو احملػػػيط بػػػاؼبتعلم عػػػامالً مسػػػاعداً ومشػػػجّ 
اكتساب اللغػة، فكمػا أف اؼبػرء ُب اغبمػاـ يكػوف ؿبوطػاً بالبخػار مػن اعبوانػب كلهػا، كػذلك 

 غي أف يكوف اؼبرء ؿبوطاً باللغة من األكباء كلها ُب اعبو اؼبدرسي.ينب
ول يقتصػػر التعزيػػز علػػى داخػػل اؼبدرسػػة مػػن مدرسػػي اللغػػة ومدرسػػي اؼبػػواد األخػػرى، 

الػػال صػػفية ُب أجػػواء اؼبدرسػػة عػػامالً مسػػاعداً علػػى  بػػل لبػػد أف تكػػوف الفعاليػػات واؼبناشػػط
الفعاليػػات واؼبناشػػط ُب منػػأى عػػن األخطػػاء اكتسػػاب اؼبهػػارات اللغويػػة عنػػدما تكػػوف ىػػذه 

 اللغوية واللهجات احمللية العامية.
وتتسػػػع دائػػػػرة التعزيػػػػز لتشػػػػمل مػػػػا يبػػػػارس ُب البيئػػػػة مػػػػن مناشػػػػط لغويػػػػة ُب اؼبنتػػػػديات 

ق على واجهػات احملػاؿ واإلعالـ اؼبسموع واؼبقروء واؼبرئي وُب الالفتات واإلعالنات وما يعلّ 
ف ذلػػك كلػػو سػػليماً مػػن الناحيػػة اللغويػػة وُب منػػأى عػػن التلػػوث التجاريػػة، إذ ينبغػػي أف يكػػو 

 اللغوي.
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الػال صػفية ُب أجػواء  وإذا كاف التعزيز خارجيػاً ُب البػدء إف ُب الصػف أو ُب اؼبناشػط
اؼبدرسة وإف ُب اعبو اػبارجي العاـ فإف أرقى أنػواع التعزيػز ىػو التعزيػز الػداخلي، أي داخػل 

عادة واؼبسػػرة والفػػرح عنػػدما يبػػارس األداء بصػػورة حسػػنة، اؼبػػتعلم نفسػػو، فعنػػدما يشػػعر بالسػػ
فػػإف ىػػذا الشػػعور يدفعػػو إٔب اؼبمارسػػة اؼبسػػتمرة ل خوفػػاً مػػن عقػػاب، ول طمعػػاً ُب ثػػواب، 
حبيػػث يعلّػػم اؼبػػتعلم نفسػػو ُب ضػػوء التعزيػػز الػػداخلي، والػػرأي السػػائد اليػػـو ىػػو أنػػو ل سػػبيل 

 اٌب.أماـ اإلنساف لكي يتعلم إل طريق التعلم الذ
واؼبهػػارة زبتلػػف عػػن العػػادات اللغويػػة ُب أهنػػا تتسػػم بػػالوعي، ُب حػػْب أف العػػادة فعػػل 

بصػورة تغػدو آليػػة  يػؤدىمنفػذ عػن شػخص مػا مػن دوف مشػاركة الػوعي ُب تنفيػذه، أي أنػو 
 ما داـ اؼبتعلم قد قاـ بأدائو مراراً عديدة من قبُل.

علم أف يبػػػارس اللغػػػة علػػػى أهنػػػا ومػػن األمػػػور اػباطئػػػة ُب تعلػػػيم اللغػػػة أننػػػا نػػػود مػػػن اؼبػػػت
عادة انتقاًل من اؼبعرفة وقبل أف تتكوف لديو اؼبهػارة، إل أف اؼبنحػى اإلهبػايب الفّعػاؿ يتجلػى 
ُب النتقػػاؿ مػػن اؼبعرفػػة اللغويػػة إٔب تكػػوين اؼبهػػارة اللغويػػة ُب ضػػوء العوامػػل السػػابقة، إٔب أف 

فػػة ل تقتصػػر علػػى مسػػتوى اغبفػػظ تغػػدو فبارسػػة اللغػػة عػػادة، مػػع األخػػذ باغبسػػباف أف اؼبعر 
والتػػػػػذكر والسػػػػػَبجاع، إذ إف ىػػػػػذا يشػػػػػكل أد ى مسػػػػػػتوياهتا، وإمبػػػػػا تتضػػػػػمن اؼبعرفػػػػػة عػػػػػػدة 

 مستويات يبكن ترتيبها تصاعدياً على النحو التإب:
 مستوى التذكر والسَبجاع -1
 مستوى الفهم -2
 مستوى التطبيق -3
 مستوى التحليل والَبكيب -4
 مستوى اغبكم -5
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 :مفهوم الكفاية - ب
أف الكفايػة تتمثػػل « D,hainaut دينػػو»شبػة تعريفػات متعػػددة للكفايػة، إذ يػرى إف 

ُب القػػدرة علػػى القيػػاـ بعمػػل عقلػػي معػػرُب، ومػػن ٍب فهػػي أمػػر داخلػػي غػػّب مرئػػي، ُب حػػْب 
أف الكفايػػة ىػػي نظػػاـ مػػن اؼبعػػارؼ اؼبفهوميػػة )الذىنيػػة(واؼبهارات « Gilly جيلػػي  »يػػرى 

ن مػػػػػن تعػػػػػرؼ إشػػػػػكالية ؿبػػػػػددة وحلهػػػػػا بفعاليػػػػػة، ل ُب إجػػػػػراءات سبّكػػػػػالعمليػػػػػة الػػػػػٍب تشػػػػػكّ 
 وللكفايات أنواع ثالثة:

وتعػػػرؼ الكفايػػػة العامػػػة بالقػػػدرة علػػػى تعبئػػػة ؾبموعػػػة مندؾبػػػة مػػػن  :كفايةةةة عامةةةة -1
اؼبعارؼ واؼبهارات والذباىات بغض النظر عن اختالؼ حقوؿ اؼبعرفػة واخػتالؼ 

ؾ فيهػػػا كػػػل حقػػػوؿ اؼبػػػواد الدراسػػػية واألنشػػػطة التعليميػػػة، فهػػػي كفايػػػة أفقيػػػة تشػػػَب 
 اؼبعرفة ول سقف ؽبا.

إٔب تسع كفايات عامة لبد أف تتػوفر لػدى طػالب مػا « Curryكري »ولقد أشار 
 قبل التعليم اعبامعي، وىذه الكفايات ىي:

 .التحليل دبختلف أساليبو -1
 .اؼبرونة القائمة على تعدد اؼبهارات -2
 .التواصل مع الغّب -3
 اً ورمزياً وتشكيلياً وموسيقياً..اْب.التواصل بلغات ـبتلفة شفاىياً وكتابي -4
 .التخطيط للمشروعات -5
 .إدارة الوقت -6
 .التحلي بالدافعية عند اإلقداـ على إقباز عمل -7
 .اؼببادرة -8
 العمل ضمن فريق أو ؾبموعة. -9
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أف شبة كفايات سبعاً عامة ينبغي ؽبػا أف تتػوفر لػدى ىػؤلء « Fourez فوريز»ويرى 
 الطالب، وىذه الكفايات ىي:

 . باستعماؿ الوسائل األكثر تناسباً من أجل ضماف التواصلالتعبّب -1
 .ربليل البيانات -2
 .اعتماد طريقة العمل اؼبثلى لضماف فاعلية أفضل -3
 .)التكنولوجية( اغبديثة استخداـ الوسائل والتقنيات التقانية -4
 .كفاية إقباز اؼبشروعات -5
 .التواصل من أجل اغبياة مع اآلخرين والعمل معهم -6
 .الناقد توظيف التفكّب -7

وإذا أخػذنا كفايػة عامػة، ولػتكن الَببيػة علػػى اؼبواطنػة، فإننػا نالحػظ أف ىػذه الكفايػػة 
 تتجلى ُب أف يتمكن الطالب من أف:

 يؤدي واجباتو ويتمسك حبقوقو. -1
 يؤمن بالوحدة الوطنية على أهنا ضرورة حتمية للتقدـ. -2
أجػػػػل  ي مػػػػنمها علػػػػى مصػػػػلحتو اػباصػػػػة، ويضػػػػحّ ر اؼبصػػػػلحة العامػػػػة، ويقػػػػدّ يقػػػػدّ  -3

 الصاّب العاـ.
 .يؤمن بالتعددية ُب إطار الوحدة الوطنية -4
 يعتز بانتمائو إٔب وطنو. -5
 ل اؼبسؤولية، ويبارس األساليب العقالنية ُب التفكّب واغبوار.يتحمّ  -6
 يعمل بروح الفريق، ويبارس العمل اعبماعي والتطوعي ُب حياتو. -7
 يبارس النقد ويشارؾ ُب ازباذ القرار. -8
در رأيػػػػو، ووبػػػػَـب وجهػػػػات النظػػػػر األخػػػػرى ُب منػػػػأى عػػػػن أي يتقبػػػػل اآلخػػػػر، ويقػػػػ -9

 تزمت.



71 
 

 يتقن عملو. -10
أو ميػػػداف معػػػّْب كحقػػػل العلػػػـو وحقػػػل اللغػػػات  كفايػػػة متعلقػػػة حبقػػػل معػػػرُب معػػػّْب  -2

 وحقل اعبماليات....اْب.
أف الكفايػػة اللغويػػة ليسػػت سػػلوكاً، وإمبػػا ىػػي «  Chomskyمسػػكيتشو »ويػػرى 

للغوية وتوجهها دوف أف يكوف الفػرد واعيػاً هبػا، وىػي ؾبموعة من القواعد تسّّب السلوكات ا
نظػػاـ ثابػػت مػػن اؼببػػادئ يبّكػػن مػػن إنتػػاج عػػدد ل هنػػائي مػػن اعبمػػل، وتعػػّرؼ تلقػػائي علػػى 

 عدد منها، ولو ٓب يكن قد مرَّ هبا اؼبتعلم من قبُل.
متعلقػػة دبػػادة دراسػػية واحػػدة كمػػادة اللغػػة العربيػػة أو الرياضػػيات أو  كفايػػة خاصػػة -3

 ...اْب.التاريخ
 الكفايات الخاصة باللغة العربية -ثانياً 

قبل أف نتعرؼ الكفايات اػباصة باللغة العربية لبد لنا أف نشّب إٔب كفػايٍب الَبكيػب 
قد شبو اللغة جببل من الثلج، فهناؾ ىػذا « جوف لوتز»والتحليل ُب اغبدث اللغوي، وكاف 

ة ونقػػل الصػػوت بطريػػق اؽبػػواء، اعبػػزء الظػػاىر مػػن الكلمػػات واغبػػروؼ واإلشػػارات اؼبصػػاحب
وىنػػػاؾ اعبػػػزء اػبفػػػي الػػػذي يعػػػد أكػػػرب بكثػػػّب مػػػن األوؿ متمػػػثالً ُب تكػػػوين الكػػػالـ ُب مػػػخ 

 اؼبتحدث واستقبالو لدى اؼبستمع، وارتباط ذلك خبربات الفرد اؼباضية واؼبعاصرة.
 ويبر اغبدث اللغوي بثالث مراحل أساسية بْب اؼبتحدث واؼبستمع:

مرحلػػػػة تكػػػػوين الرسػػػػالة وإطالقهػػػػا أصػػػػواتاً، وىػػػػذه زبػػػػص  : ىػػػػيالمرحلةةةةة األولةةةة 
 .اؼبتحدث

: ىػػػي تلػػػك الػػػٍب تنتقػػػل فيهػػػا األمػػػواج الصػػػوتية عػػػرب اؽبػػػواء إٔب أف المرحلةةةة الثانيةةةة
 تدؽ طبلة األذف عند اؼبستمع ٍب تنتقل إٔب دماغو.

: وىػي خاصػة باؼبسػتمع الػذي يعيػد تركيػب الرسػالة مػن األصػوات المرحلة الثالثة
 و إٔب اؼبعُب الذي ربملو، فيعمل على ربليل الرسالة وصولً إٔب اؼبعُب.الٍب تصل
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 وفيما يلي فكرة موجزة عما وبدث ُب ىذه اؼبراحل الثالث:
ل يػػػتكلم اؼبتحػػػػدث إل إذا تػػػأثر دبػػػؤثر خػػػػارجي عػػػن طريػػػػق  :فةةةي المرحلةةةة األولةةةة 

أو إذا تػػأثر إحػدى اغبػػواس، وقػػد تشػػَبؾ أكثػر مػػن حاسػػة واحػػدة ُب تلقػي اؼبػػؤثر اػبػػارجي، 
 دبؤثر داخلي كأف يشعر باعبوع أو العطش أو الراحة أو الفرح أو األٓب...اْب.

وبعد شعور اؼبرء باغباجة إٔب التعبّب عن حاجة أو فكػرة أو شػعور عػن طريػق الكػالـ 
يعمد إٔب اختيار اؼبعاين ووضعها ُب القوالب اعباىزة اؼبتوفرة ُب لغتو، إذ إف الفكرة لبػد ؽبػا 

لغػػوي للتعبػػّب عنهػا، ففػػي القالػػب اللغػػوي )البيػت وبػػَبؽ( اختػػار اؼبتحػػدث كلمػػة  مػن قالػػب
للدللػػػة علػػػى مفهػػػـو « وبػػػَبؽ»للدللػػػة علػػػى مفهػػػـو اؼبكػػػاف، كمػػػا اختػػػار كلمػػػة « بيػػػت»

اغبػػػػدث، دبعػػػػُب أنػػػػو اختػػػػار وحػػػػدٌب اؼبعػػػػُب: اؼبكػػػػاف واغبػػػػدث، وانتقػػػػل بعػػػػدىا إٔب اختيػػػػار 
هػػػػا بالشػػػػكل اؼبتعػػػػارؼ عليػػػػو ُب لغتػػػػو. ومػػػػن الوحػػػػدات اللغويػػػػة )وحػػػػدات القواعػػػػد( ونظم

الواضح أف ىناؾ وحدات لغوية متعددة للتعبػّب عػن الوحػدات اؼبعنويػة، ففػي اؼبثػاؿ السػابق 
 يبكن القوؿ:

احَبؽ البيت، ُحرؽ البيت )بضم اغباء(، ُب البيت حريق، ىنالك حريػق ُب البيػت، 
 البيت ؿبروؽ، البيت ؿبَبؽ، إف ُب البيت حريقاً...اْب.

فػػإف قواعػػد لغتػػو تفػػرض عليػػو أف وبػػدد البيػػت « البيػػت وبػػَبؽ»إذا اختػػار اؼبتحػػدث فػػ
فيسػتعمل أداة التعريػف أو يَبكػو نكػرة، وأف يبػدأ بكلمػة )بيػت( ويرفػع آخرىػا للدللػة علػػى 
أهنا اؼببتدأ أو الشيء الذي سّبكز عليو الكالـ، وأف وبدد صيغة الفعػل الػذي اسػتعملو مػن 

اغبدث أو انتهػاؤه، وأف يطػابق بػْب اؼببتػدأ واػبػرب تػذكّباً وتأنيثػاً  حيث زمن وقوعو واستمرار
 وإفراداً وتثنية وصبعاً...اْب.

وبعد عمليػٍب اختيػار وحػدات اؼبعػاين والوحػدات اللغويػة تػأٌب عمليػة اختيػار القوالػب 
الصػػوتية اؼبناسػػبة لبػػث الرسػػالة ليصػػب فيهػػا وحػػدات اؼبعػػُب والقواعػػد اؼبختلفػػة، فهػػو اختػػار 

تْب اؼبنفػػػػردين: صػػػػوت نبػػػػزة الوصػػػػل وصػػػػوت الػػػػالـ، األؤب مفتوحػػػػة والثانيػػػػة سػػػػاكنة الصػػػػو 
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للدللة على معُب التعريف، ٍب اختار الباء والياء والتاء حبيػث يكػوف الصػوت األوؿ متبوعػاً 
 بصوت آخر ىو الفتحة والثاين ساكن والثالث متبوع بالضمة.

أف يقػـو الػدماغ بإصػدار أوامػره إٔب ٍب تأٌب اؼبرحلة األخّبة لػدى اؼبتحػدث متمثلػة ُب 
أجهػػزة النطػػق اؼبختلفػػة لكػػي تػػؤدي اغبركػػات اؼبعينػػة الالزمػػة لنطػػق اعبملػػة، ٍب تقػػـو أجهػػزة 

 النطق بإصدار األصوات اؼبطلوبة وىنا ينتهي دور اؼبتحدث.
وىػػػذه اؼبرحلػػػة يبكػػػن وصػػػفها وصػػػفاً علميػػػاً دقيقػػػاً عػػػن طريػػػق علػػػم  :المرحلةةةة الثانيةةةة

ظائف األعضاء: ففيها تصدر األصػوات عػن أجهػزة النطػق ؿبدثػة اىتػزازات الفيزياء وعلم و 
ُب اؽبواء تتولد عنها موجات صوتية سبتد إٔب مسافات ؿبدودة، فإذا صػاحب تلػك األمػواج 
الصػػػػػػوتية ظػػػػػػروؼ مواتيػػػػػػة وطرقػػػػػػت أذف اؼبسػػػػػػتمع أحػػػػػػدثت اىتػػػػػػزازات ُب أذنػػػػػػو الوسػػػػػػطى 

 والداخلية، وتنتقل عرب األعصاب إٔب الدماغ.
: وفيهػػػا يقػػػـو اؼبسػػتمع حبػػػل رمػػػوز الرسػػالة الصػػػوتية ُب ضػػػوء تركيبهػػػا حلةةة الثالثةةةةالمر 

ه اؼبتحػػدث، وىػػذه اؼبرحلػػة داخليػػة الصػػوٌب والصػػرُب والنحػػوي وصػػولً إٔب اؼبعػػُب الػػذي يػػود  
دبعػػػُب أهنػػػػا تػػػػتم ُب داخػػػػل الػػػػدماغ، وتتسػػػم بالتعقيػػػػد، ذلػػػػك ألف عمليػػػػة السػػػػتماع والفهػػػػم 

ـ بسػػبب طبيعػػة الصػػوت اؼبختلفػػة بػػاختالؼ اؼبػػرء الػػذي أصػػعب مػػن عمليػػة النطػػق بػػالكال
يصػػػدر ىػػػذه األصػػػوات وحالتػػػو النفسػػػية النفعاليػػػة، كمػػػا تتػػػأثر اؼبوجػػػات الصػػػوتية بالوسػػػط 

 الذي سبر فيو ويوضع الباث واؼبتلقي.
ودور اؼبسػػتمع أو اؼبتلقػػي )اؼبسػػتقبل( لػػيس سػػلبياً، بػػل ىػػو إهبػػايب، ذلػػك ألنػػو وبػػاوؿ 

تية الػػٍب صػػدرت عػػن البػػاث ُب ضػػوء معرفتػػو السػػابقة باللغػػة، فهػػذه أف وبلػػل الرسػػالة الصػػو 
اؼبعرفػػػة السػػػابقة تسػػػاعد اؼبسػػػتمع علػػػى توقعػػػات معينػػػة مػػػن حيػػػث األصػػػوات الػػػٍب يسػػػمعها 
 والنظاـ النحوي ٍب نظاـ اؼبعاين، فاؼبستمع يتوقع أف يسمع كالماً يتمشى وىذه األنظمة.

ا بأمريكػػػػا بأحبػػػػاث أكػػػػدت أف ُب جامعػػػػة كولومبيػػػػ« Bever تػػػػـو بيفػػػػر»ولقػػػػد قػػػػاـ 
اؼبسػػتمع يسػػمع مػػا يتوقػػع أف يسػػمعو مػػن األمبػػاط والصػػيغ، ويسػػاعده ُب ىػػذا التوقػػع معرفتػػو 
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بأصػػػػوات لغتػػػػو وقواعػػػػدىا ومعػػػػاين اؼبفػػػػردات والعػػػػآب بوجػػػػو عػػػػاـ وحبضػػػػارة أمتػػػػو علػػػػى وجػػػػو 
 اػبصوص.

ودلػػػػت البحػػػػوث علػػػػى أف اسػػػػتيعاب اؼبسػػػػتمع للجمػػػػل البسػػػػيطة أسػػػػهل بكثػػػػّب مػػػػن 
بو للجمػػل اؼبعقػػدة، كمػػا أنػػو يفهػػم اعبمػل ذات الَبكيػػب األساسػػي العػػادي أسػػرع فبػػا اسػتيعا

يفهػم تلػك الػٍب زبتلػف عػػن ذلػك الَبكيػب، كمػا أف فهػػم اعبمػل األساسػية الػٍب ل تتضػػمن 
صباًل فرعية أسهل على الفهم من صبلتْب إحدانبا أساسية واألخرى فرعيػة، وكلمػا زاد عػدد 

 هم الكالـ.اعبمل الفرعية زادت صعوبة ف
وُب ضػػوء ربليػػل اغبػػدث اللغػػوي بػػْب اؼبرسػػل واؼبسػػتقبل نتوقػػف عنػػد كفػػايٍب احملادثػػة 

 والستماع أوًل، وكفايٍب الكتابة والقراءة ثانياً.
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 كفاية المحادثة .1
: احملادثػػػة ىػػػي ِإحػػػدى اؼبهػػػارات اللغويػػػة األساسػػػية، وىػػػي مػػػن مفهةةةوم المحادثةةةة -1

رات اإلرسػػػاؿ تتمثػػػل ُب احملادثػػػة والكتابػػػة، ُب حػػػْب مهػػػارات اإلرسػػػاؿ، إذ إف مهػػػا
أف مهػػػارات السػػػتقباؿ تتمثػػػػل ُب السػػػتماع والقػػػػراءة، واحملادثػػػة علػػػػى أهنػػػا مهػػػػارة 
لغوية ربقق للمػرء التعبػّب عمػا ُب نفسػو مػن جهػة والتواصػل الجتمػاعي مػن جهػة 

ي وبيػػا أخػػرى، وىػػي وسػػيلة اؼبػػرء إلشػػباع حاجاتػػو وتنفيػػذ متطلباتػػو ُب اجملتمػػع الػػذ
فيو، وىي اؼبهارة األكثر تواتراً وشػيوعاً واسػتعمالً ُب حيػاة البشػر، وأكثػر قيمػة ُب 
التواصل الجتماعي من الكتابة، إذ يستخدمها الصغار والكبار على حػّد سػواء، 

 وىي وسيلة األميْب لقضاء حاجاهتم وتنفيذ متطلباهتم ُب اجملتمع.
ؼبهػػػارات اللغويػػػة شػػػيوعاً واسػػػتخداماً، : تعػػػد احملادثػػػة مػػػن أكثػػػر اشةةةيول المحادثةةةة -2

ولقد أثبتػت البحػوث اؼبيدانيػة اؼبتعلقػة حبسػاب تػواتر اؼبناشػط اللغويػة ُب اغبيػاة أف 
احملادثػػػة تػػػأٌب ُب اؼبرتبػػػة األؤب مػػػن حيػػػث األنبيػػػة، فػػػالقراءة ثانيػػػاً، فالكتابػػػة ثالثػػػاً، 

 ُب أمريكا.« كالب»و« سّبستوف»وىذا ما خلص إليو حبثا كل من 
ُب أمريكػػػا أيضػػػاً فقػػػد رمػػػى إٔب مسػػػح اؼبناشػػػط اللغويػػػة الػػػٍب « جونسػػػوف»حبػػػث أمػػػا 

وبتػػػاج إليهػػػا اإلنسػػػاف ُب حياتػػػو، إذ إنػػػو طلػػػب إٔب بعػػػض الطالبػػػات ُب اعبامعػػػة أف يقيػػػدف 
، وتلػك اؼبناشػط الػٍب يبكػن أف يقمػن هبػا لػو أهنػن كػن تجن إليها ُب حيػاهتناؼبناشط الٍب وب

( ثالثػػػػة وسػػػػبعْب 73سػػػػتفتاءات وجػػػػد أف ىنالػػػػك )قػػػػادرات علػػػػى ذلػػػػك. وبعػػػػد تفريػػػػع ال
، وىػػػي: «اؼبراكػػػز الوظيفيػػػة ُب اغبيػػػاة»منشػػػطاً لغويػػػاً صبعهػػػا ُب تسػػػعة أنػػػواع رئيسػػػة أظباىػػػا 

احملادثة، اؼبناقشة الرظبية، اؼبناقشة اعبماعية، كتابة اؼبذكرات، كتابة التقارير، كتابػة الرسػائل، 
القصػػػػص، توجيػػػو التعليمػػػات واإلرشػػػػادات إلقػػػاء الكلمػػػات ُب اؼبناسػػػػبات اؼبختلفػػػة، قػػػص 

 والتفسّبات.
ويتبػػْب مػػن خػػالؿ نتػػائج ىػػذه البحػػوث صبيعهػػا أف احملادثػػة ربتػػل اؼبرتبػػة األؤب، إذ إف 
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ة ُب تفاعلػػو مػػع اجملتمػػع، اؼبػػرء يسػػتخدمها ُب اغبيػػاة بصػػورة واسػػعة، وتػػؤدي لػػو وظػػائف كثػػّب 
اآلخػػرين، ويتبػػادؿ معهػػم الفكػػر هػػا يقضػػي حاجاتػػو، وينفػػذ متطلباتػػو، وينقػػل ذبربتػػو إٔب فب

والػػػرأي ُب شػػػؤوف حياتػػػو، كمػػػا أف اؼبتحػػػدث اعبيّػػػد يسػػػتطيع أف يػػػؤثر ُب نفػػػوس اآلخػػػرين، 
ووبس بالعتزاز، ُب حْب أف من يشكو التلعػثم والتلكػؤ ُب أثنػاء حديثػو وبػس بالنكمػاش 

 والضيق والنطواء.
ة القوية بْب مبو الدقػة : شبة حبوث أثبتت العالقعالقة المحادثة بالقراءة والكتابة -3

ُب احملادثة والستعداد للقراءة، والتحصيل القرائي اؼبتنوع يدؿ دللػة واضػحة علػى 
ثػػة. كمػػا أف احملادثػػة تعػػد احملاد الدقػػة ُب احملادثػػة، كمػػا أنػػو يعطػػي مػػدداً قويػػاً لكفايػػة

لػػتعلم القػػراءة، كمػػا أف القػػراءة لػػدى األطفػػاؿ والكبػػار تسػػاعدىم علػػى مبػػو أساسػػاً 
 ادثة.احمل

وشبة عالقة بْب احملادثػة والكتابػة فيمػا بعػد، إذ إف احملادثػة تعػد أساسػاً فعػالً ُب إغنػاء 
الكتابػػة، فالَباكيػػب واألمبػػاط اللغويػػة اؼبسػػتخدمة ُب احملادثػػة ىػػي الػػٍب سيسػػتخدـ اؼبتحػػدث 
أغلبهػػػا فيمػػػا بعػػػد ُب كتابتػػػو، ولكػػػن لػػػيس معػػػُب ذلػػػك أف مػػػن كػػػاف يشػػػكو بعػػػض أمػػػراض 

كػػن أف يتقػػدـ ُب الكتابػػة، بػػل علػػى العكػػس يبكػػن أف يكػػوف متفوقػػاً ردة فعػػل الكػػالـ ل يب
 ضد ما يعانيو من نقص ُب احملادثة، ولقد قيل كل ذي عاىة جّبار.

ي معلومػػػات اؼبتعلمػػػْب وتزيػػػد مػػػن ثػػػروهتم إل أف مػػػن اغبقػػػائق الثابتػػػة أف احملادثػػػة تنّمػػػ
ؼبناقشػػة، وتعػػودىم التعبػػّب عػػن اللغويػػة، وربػػثهم علػػى البحػػث والطػػالع، وتكسػػبهم مهػػارة ا

آرائهم وحسن عرض وجهات نظرىم وتبادؿ وجهات النظر مع اآلخرين، واحػَباـ آرائهػم،  
انتبػاىهم كبػػو اؼبوضػػوع ويشػعرىم بػػأثر إسػػهامهم  كمػا أف اسػػتخداـ األسػئلة واألجوبػػة يشػػدّ 

 ُب سّبه.
: ل يبكػػن حصػػر اؼبوضػػوعات الػػٍب يبكػػن أف تكػػوف مػػدار موضةةوعات المحادثةةة -4

ديث، إل أف اؼبوضػػوعات ينبغػػي ؽبػػا أف تكػػوف وثيقػػة الصػػلة خبػػربات اؼبتعلمػػْب اغبػػ
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ومسػػػتمدة مػػػن بيئػػػتهم كػػػأف يكػػػوف اغبػػػديث عػػػن اؼبدرسػػػة ومػػػا تشػػػتمل عليػػػو مػػػن 
قاعػػػػػات وباحػػػػػة مالعػػػػػب وحديقػػػػػة...اْب، واغبػػػػػديث عػػػػػن اغبيوانػػػػػات والنباتػػػػػات 

حالت الػػػٍب واألشػػػجار واؼبيػػػاه إذا كانػػػت البيئػػػة تشػػػتمل عليهػػػا، واغبػػػديث عػػػن الػػػر 
يقـو هبا اؼبتعلموف ُب أثناء العاـ الدراسي، والتعبّب عن اؼبشاىدات الٍب ربػدث ُب 
أثنائهػػػا، وإلقػػػاء كلمػػػة ُب إحػػػدى اؼبناسػػػبات اؼبختلفػػػة الػػػٍب ربتفػػػل هبػػػا اؼبدرسػػػة أو 
وبتفػػل هبػػا الػػوطن، وسػػرد حكايػػة ظبعهػػا للمػػتعلم، ويعقػػب السػػرد مناقشػػة لػػبعض 

مناقشػػات حػػوؿ اؼبناشػػط واؼبعػػارض الػػٍب تقػػـو هبػػا  ؿبتويػػات ىػػذه اغبكايػػة، وإجػػراء
اؼبدرسػػػػػة، ولقػػػػػاءات مػػػػػع أصػػػػػحاب ىػػػػػذه اؼبعػػػػػارض حيػػػػػث توجػػػػػو إلػػػػػيهم األسػػػػػئلة 
والستيضػػػػػػاحات، ومػػػػػػع النمػػػػػػو الفكػػػػػػري ُب اغبلقػػػػػػة الثانيػػػػػػة مػػػػػػن مرحلػػػػػػة التعلػػػػػػيم 
األساسػػػي يبكػػػن إجػػػراء مناقشػػػات صباعيػػػػة حػػػوؿ إحػػػدى اؼبشػػػكالت الَببويػػػػة ُب 

درسي، فيبدي كل متعلم وجهة نظػره ُب اؼبوضػوع، ويبكػن اؼبدرسة مثل العقاب اؼب
أف تكػػػػػوف اؼبشػػػػػػكالت اجتماعيػػػػػة أو سياسػػػػػػية مػػػػػػن األحػػػػػداث اؼبعاصػػػػػػرة أو مػػػػػػن 

 اؼباضي.
ومػػػن موضػػػوعات احملادثػػػة أيضػػػاً التػػػدريب علػػػى إذاعػػػة األخبػػػار، وسبثيػػػل اؼبسػػػرحيات، 

بيئػػػػتهم،  وتوزيػػػػع األدوار علػػػػى الشخصػػػػيات، وإطػػػػالع اؼبتعلمػػػػْب علػػػػى بيئػػػػات أخػػػػرى غػػػػّب
وإغنػػاء خػػرباهتم اؼبباشػػرة خبػػربات غػػّب مباشػػرة بطريػػق األفػػالـ والصػػور، علػػى أف يكػػوف ذلػػك  

 كلو ؾباًل للمناقشات والتعقيبات، وعلى أف تراعى اؼبستويات الفكرية للمتعلمْب.
 :: تتجلى أىداؼ تدريس احملادثة ُبأهداف تدريس المحادثة -5
 مْب وؿبيطهم وبيئتهم.زبّّب موضوعات احملادثة من خربات اؼبتعل -1
 فسح اجملاؿ أماـ اؼبتعلم ألف يتكلم أكثر ما يبكنو أف يتكلم -2
 تقومي كالـ اؼبتعلم -3
 اتباع األساليب الشائقة واعبذابة ُب إدارة احملادثة تشجيعاً وتعزيزاً. -4
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وؼبا كاف اؽبدؼ من احملادثة ىػو التػدريب علػى مهػارة التواصػل اللغػوي كػاف لبػد مػن 
مواقػػف الكػػالـ بكػػل حريػػة، فليػػتكلم اؼبػػتعلم عػػن أي شػػيء يريػػد، وكمػػا  وضػػع اؼبتعلمػػْب ُب

يشػػاء وؼبػػن يشػػاء، وإذا ٓب يكػػن لديػػو الرغبػػة ُب الكػػالـ فػػال هبػػرب عليػػو، وإمبػػا تتبػػع أسػػاليب 
متنوعػػػة لسػػػتثارة الػػػدوافع. أمػػػا اؼبهمػػػة األخػػػرى اؼبلقػػػاة علػػػى كاىػػػل مدرسػػػي اللغػػػة فهػػػي أف 

 ية الرتقاء بو وتالُب األخطاء اللفظية وغّبىا.يعملوا على تقومي كالـ متعلميهم بغ
: يتوقػػػع مػػػن اؼبػػػتعلم بعػػػد تدريبػػػو علػػػى ضػػػروب احملادثػػػة عناصةةةر كفايةةةة المحادثةةةة -6

 اؼبختلفة ُب هناية مرحلة التعليم ما قبل اعبامعي أف يكوف قادراً على أف:
يتعرؼ أصوات حروؼ الكلمات الٍب يستمع إليها حٌب ل يلتبس عليػو الفهػم ُب  -1

 ناقشة الٍب يسهم هبا.اؼب
 ينطق اغبروؼ والكلمات بصورة صحيحة وواضحة. -2
وبػػػػدد اؼبعػػػػُب العػػػػاـ والفكػػػػر الػػػػٍب يسػػػػتمع إليهػػػػا حػػػػٌب يكػػػػوف إسػػػػهامو ُب اؼبناقشػػػػة  -3

 مقبوًل.
 يلّخص ما يستمع إليو من آراء. -4
 يستخدـ النربة اؼبناسبة ُب أثناء حديثو. -5
 ّل وضوح.يعرّب عن مشاعره وأحاسيسو ذباه موضوع احملادثة بك -6
 يعرّب عن آرائو اػباصة بأسلوب سليم يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها. -7
 يعرّب شفاىياً عن متطلباتو وحاجاتو ُب تفاعلو مع أبناء ؾبتمعو. -8
 يلقي كلمات ُب مناسبات ـبتلفة. -9
 يدير اغبوار، ويوجهو الوجهة اؼبرجوة إذا كاف مكلفاً اإلشراؼ عليو. -10
 هة نظره ذباىو.وبّلل الكالـ، ويبدي وج -11
 .يبتعد عن الفوضى ُب التعقيب -12
 وبَـب اآلراء اؼبطروحة وينأى عن تسفيهها. -13
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ل يقاطع اؼبتكلمْب اآلخرين ُب أثناء إبداء وجهات نظػرىم حػٌب لػو كانػت ـبالفػة  -14
 لوجهة نظره.

 .وينأى عن النفعاؿ والغضب والتحيز ،يتسم بالروية والتزاف واؼبوضوعية ُب الرد -15
 ده بالكالـ إذا كاف اؼبشاركوف ُب اؼبناقشة ؾبموعة.تأثر وحسل ي -16
 يتخذ الوضع الطبيعي ُب أثناء جلستو. -17
 يستخدـ الوقفة اؼبناسبة واغبركات اؼبعرّبة والّدالة. -18
 .ينّظم أفكاره تنظيماً جّيداً ُب أثناء اغبديث -19
 .يتحدث بطالقة واثقاً من نفسو وقدرتو على اؼبشاركة ُب اغبديث -20
 الً دقيقاً.يتحدث عنو سبث يتمثل اؼبوقف الذي -21
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 كفاية االستمال .2
: السػػتماع يعػػِب اإلنصػػات والفهػػم والتفسػػّب والنقػػد، وشبػػة فػػرؽ مفهةةوم االسةةتمال -1

بػػْب السػػتماع والسػػماع، فالسػػتماع يبػػذؿ اؼبػػرء فيػػو ؾبهػػوداً داخليػػاً، أمػػا السػػماع 
فيكػػػػوف ؼبػػػػؤثر خػػػػارجي، قػػػػد يكػػػػوف ضػػػػجة أو حركػػػػة معينػػػػة، وزبتلػػػػف مسػػػػتويات 

ع ُب ضوء درجة تركيز اؼبرء على مػا يسػتمع إليػو، فقػد يسػتمع بإهبابيػة إٔب الستما 
األغػػاين، وبإهبابيػػة أكػػرب إٔب احملاضػػرات والنػػدوات الثقافيػػة ألف ذلػػك يتطلػػب منػػو 

 اإلنصات الدقيق حٌب يتعرؼ الرموز اؼبنطوؽ هبا وفهمها وتفسّبىا.
إنػو يعمػل علػى فػك الرمػوز  ومن ىنا ل يعد اؼبستمع سػلبياً، بػل ىػو إهبػايب فّعػاؿ، إذ

 الٍب تصل إليو من اؼبرسل، فيعمل على ربليلها وفهمها واغبكم عليها.
ويعد الستماع من مهارات الستقباؿ اللغوية، وىو سػبيل اؼبػرء لزيػادة ثقافتػو وتنميػة 
خرباتػػػو ُب اجملتمػػػع، وبطريقػػػو بلػػػغ أنػػػاس القمػػػة ُب اإلبػػػداع بعػػػد أف حرمػػػوا نعمػػػة البصػػػر، وٓب 

مهم إل الستماع لتحصيل الثقافة، فكاف نتاجهم الفكري متميػزاً، ومػن ىػؤلء ُب يكن أما
وُب تراثنػػػػا العػػػػريب اؼبعاصػػػػر « أبػػػػو العػػػػالء اؼبعػػػػري»و« بشػػػػار بػػػػن بػػػػرد»تراثنػػػػا العػػػػريب القػػػػدمي 

 «.ىيلْب كيلر»وُب الَباث اإلنساين العاؼبي «. الدكتور طو حسْب»
اإلنصػػات والفهػػم والتفسػػّب والنقػػد إذا كػػاف السػػتماع يعػػِب  :مكونةةات االسةةتمال -2

، فػػػاؼبرء يفهػػػم الكػػػالـ بصػػػػورة  والتقػػػومي فػػػإف مكوناتػػػو تنضػػػوي ربػػػت ىػػػػذا اؼبفهػػػـو
إصبالية ُب البداية، ومن ٍب يػدرؾ اؼبعػُب البعيػد ُب حػاؿ كػّد الػذىن وإعمػاؿ الفكػر 

 بعد فهمو اؼبعُب القريب.
 :مل كفاية الستماع على عدة بنود، وتتمثل ىذه البنود ُبتوتش

 .إدراؾ ىدؼ اؼبتحدث وفهم ما يرمي إليو -1
فهػػم معػػاين الكلمػػات، واسػػتنتاج معػػاين الكلمػػات غػػّب اؼبعروفػػة مػػن السػػياؽ عنػػد  -2

 .الستماع
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 .فهم الفكر األساسية والفرعية -3
 .تلخيص األفكار -4
 .اصطفاء اؼبعلومات اؼبهمة -5
 .اغبكم على األفكار وإبداء وجهة النظر حوؽبا -6
تماع بػاختالؼ غػرض اؼبسػتمع، فقػد يكػوف غرضػو : ىبتلػف السػأنوال االستمال -3

اغبصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات، وقػػػد يتخطػػػى ذلػػػك إٔب النقػػػد، وقػػػد يكػػػوف السػػػتماع 
 بقصد الستمتاع.

: وىػػػػذا مػػػػا يالحػػػػظ ُب اؼبػػػػدارس االسةةةةتمال بقصةةةةد الحصةةةةول علةةةة  معلومةةةةات - أ
واؼبعاىػػد واعبامعػػػات، إذ إف الغػػػرض مػػػن السػػػتماع ىػػػو اكتسػػػاب اؼبعلومػػػات الػػػٍب 

تعلموف هبا، كما يالحظ ُب تعرؼ أنبػاء الوضػع ُب منطقػة مػا، ومػا آلػت يبتحن اؼب
إليػػػػو األمػػػػور بنتيجػػػػة الفيضػػػػانات أو الػػػػزلزؿ أو اغبػػػػوادث األخػػػػرى ُب أكبػػػػاء مػػػػن 

 ..اْب.العآب.
: ويتطلب ىذا النوع من الستماع مػن اؼبسػتمع االستمال بقصد النقد والتحليل - ب

ا اؼبتحػدث حػٌب ل يفوتػو أي شػيء أف يكوف آذاناً مصغية إٔب كػل كلمػة ينطػق هبػ
منهػػػػا، ٍب يعمػػػػد بعػػػػد تركيػػػػز النتبػػػػاه علػػػػى اغبػػػػديث إٔب التفسػػػػّب والتحليػػػػل والنقػػػػد 
اؼبوضوعي، ولن يكوف موضوعياً ُب نقده إل إذا كاف ؿبيطاً إحاطة تامػة بتفاصػيل 

نػد نقطػة معينػة، ول ما استمع إليػو، إذ إننػا نالحػظ أف بعػض اؼبسػتمعْب يقفػوف ع
ل بعػػدىا، فيػػأٌب حكمهػػم مبتسػػراً ُب منػػأى عػػن اؼبوضػػوعية، وطاؼبػػا مػػا قيػػ يتػػابعوف

رأينا نقداً متسماً بالشحنات النفعالية بسبب القصور ُب عملية اإلحاطػة والفهػم 
 الكامل.

: وىػذا النػوع ل وبتػاج إٔب إعمػاؿ الػذىن وكػّد الفكػر، االستمال بقصد االستمتال -ج
سػػػػتمتاع مػػػػن غػػػػّب عنػػػػاء، فقػػػػد يسػػػػتمع إٔب أغنيػػػػة أو وإمبػػػػا يرمػػػػي اؼبػػػػرء مػػػػن ورائػػػػو إٔب ال
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موسػػيقى، ويبػػدي سػػروره ذبػػاه مػػا يسػػتمع إليػػو. وىػػذا اللػػوف مػػن السػػتماع يتطلػػب اعبػػو 
اؼبسػػتمع دبػػا  اؼبػػريح واعبلسػػة اؼبروبػػة والنسػػجاـ والتوافػػق علػػى مػػا يسػػتمع إليػػو، وقػػد يبػػدّ 

لتػػػذوؽ األديب ُب اؼبراحػػػل يسػػػاعده علػػػى التعبػػػّب اإلبػػػداعي والرتقػػػاء باغباسػػػة اعبماليػػػة وا
 التالية.
: يعػػد السػػتماع أوؿ مهػػارات اللغػػة الػػٍب موقةةع االسةةتمال بةةين المهةةارات اللغويةةة -4

يتعػػرض ؽبػػا اإلنسػػاف ُب حياتػػو، إذ مػػا إف يبػػدأ الطفػػل يتعػػرؼ ؿبيطػػو حػػٌب يكػػوف 
السػػػتماع قبػػػل غػػػّبه مػػػن اؼبهػػػارات اللغويػػػة سػػػبيلو إٔب ذلػػػك التعػػػرؼ، فهػػػو يفهػػػم 

بػػادئ األمػػر، ويعػػرب عػػن ذلػػك الفهػػم بطريػػق اإلشػػارة أحيانػػاً أو  بطريػػق السػػتماع
ُب قػػـو ل يعػػرؼ  باعبسػم واللتفػػات أحيانػػاً أخػػرى، ووبػػدث األمػر نفسػػو ؼبػػن وبػػلّ 

لغػػتهم، إذ إنػػو يسػػمع النػػاس مػػن حولػػو يتحػػدثوف، ويفهػػم مػػدلوؿ بعػػض األلفػػاظ 
اعبػػرأة علػػى  نتيجػػة التكػػرار والسػػتعماؿ مػػن قبػػل اآلخػػرين، إل أنػػو ل تكػػوف لديػػو

النطػػػػق ُب البدايػػػػة، ٍب ٓب يلبػػػػث أف يتحػػػػدث وينطلػػػػق، وىػػػػذا يػػػػدؿ علػػػػى أف فػػػػَبة 
الستماع تعد فَبة حضانة لبقية اؼبهارات اللغوية، ويشكل السػتماع الػذي ينفقػو 

٪ 30٪ مػػن وقػػت اؼبػػرء ُب حػػْب أف احملادثػػة ربتػػل 45النػػاس ُب التواصػػل اللغػػوي 
 ، وذلك كما تشّب بعض الدراسات.٪ للقراءة والكتابة معاً 25من الوقت و

وىػػذا بػػدىي مػػا داـ اإلنسػػاف يقضػػي حاجاتػػو وينفػػذ متطلباتػػو بطريػػق السػػتماع قبػػل 
أف يتعلم القراءة والكتابة، واؼبستمع يتأثر بلغة اؼبتحدث وؽبجتو وانسػيابو وطالقتػو. ويدفعػو 

لػػػػػػدقيق إٔب ذلػػػػػػك التػػػػػػأثر إٔب ؿباكاهتػػػػػػا، كمػػػػػػا أف الدقػػػػػػة ُب احملادثػػػػػػة تكتسػػػػػػب بالسػػػػػػتماع ا
 اؼبتحدث، وىذا يعِب أف مبو مهارات الستماع تساعد ُب مبو النطالؽ ُب احملادثة.

والعالقة بْب السػتماع والقػراءة عاليػة، فالسػتماع ىػو األسػاس ُب الػتعلم اللفظػي ُب 
سنوات الدراسة األؤب، واؼبتخلف قرائياً يتعلم من الستماع أكثر فبا يتعلم مػن القػراءة، إذ 

لقدرة على التمييز السمعي مرتبطة بالقراءة، فإذا كانت عالية تقدـ الناشػ  ُب القػراءة، إف ا
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وإذا كانػػت منخفضػػة أدى ذلػػك إٔب زبلفػػو ُب القػػراءة، كمػػا أف الدقػػة ُب السػػتماع والقػػدرة 
علػػػى التمييػػػز فيػػػػو يسػػػاعد صػػػػاحبو علػػػى ربصػػػيل األفكػػػػار األساسػػػية وتػػػػذكرىا فيمػػػا بعػػػػد، 

ألؤب يتػػػذكروف مػػػا يسػػػتمعوف إليػػػو أكثػػػر فبػػػا يقرؤونػػػو، ومػػػع مبػػػوىم واألطفػػػاؿ ُب مػػػراحلهم ا
الفكػري ُب اؼبرحلػػة الثانويػػة يتػػذكروف مػػا يقرؤونػػو أكثػر فبػػا يسػػتمعوف إليػػو، ومعامػػل الرتبػػاط 

 ٪ أو أكثر.80بْب األلفاظ اؼبقروءة واؼبسموعة عاؿ عند الكبار يصل إٔب 
يػػز يتماؼبسػػتمع اعبيػػد يػػتمكن مػػن ال ُب أفأمػا العالقػػة بػػْب السػػتماع والكتابػػة فتتمثػػل 

بػػْب أصػػوات اغبػػروؼ فيسػػتطيع كتابتهػػا وكتابػػة كلماهتػػا كتابػػة صػػحيحة، كمػػا أف السػػتماع 
اعبيد يزيد الثروة اللفظية فيعكس ذلك كلو على التعبّب الكتايب فيما بعد، وغالبػاً مػا يكػوف 

ومػػن ٍب  ،م فيحػػتفظ هبػػااؼبسػػتمع اعبيػػد كاتبػػاً جيػػداً ألنػػو يسػػتفيد مػػن فكػػر اآلخػػرين وثقػػافته
 تؤثر ُب ثقافتو وأسلوبو وكتابتو.

: وقػػد تكػػوف ىػػذه اؼبعّوقػػات داخليػػة تتعلػػق باؼبسػػتمع نفسػػو، معّوقةةات االسةةتمال -5
وقػػد تكػػوف خارجيػػة موجػػودة ُب احملػػيط الػػذي يسػػتمع فيػػو. ومػػن اؼبعّوقػػات اؼبتعلقػػة 
ل باؼبسػػػػتمع نفسػػػػو مػػػػا يرجػػػػع إٔب جسػػػػم اؼبسػػػػتمع فقػػػػد يكػػػػوف ضػػػػعيفاً ُب ظبعػػػػو 

يسػػتطيع أف يبيػػز بػػْب األصػػوات الػػٍب ينطػػق هبػػا اؼبػػدرس أو اؼبتحػػدث، األمػػر الػػذي 
فػػػو ُب القػػػراءة والكتابػػػة فيمػػػا بعػػػد، فضػػػالً عػػػن يػػػؤدي إٔب تشويشػػػو واضػػػطرابو وزبلّ 

فػػو ُب فهػػم مضػػموف اغبػػديث ويبكػػن تػػالُب ذلػػك عػػن طريػػق الصػػحة اؼبدرسػػية زبلّ 
ن حػػالتهم الصػػحية دوريػػاً، الػػٍب ينبغػػي ؽبػػا أف تقػػـو بفحػػص األطفػػاؿ والكشػػف عػػ

وللمعلػػػػم دور ُب تعػػػػرؼ ىػػػػؤلء اؼبصػػػػابْب بػػػػنقص السػػػػمع بسػػػػبب تفاعلػػػػو معهػػػػم 
 واحتكاكو هبم.

ومػػن األسػػباب اؼبتعلقػػة باؼبسػػتمع نفسػػو حالتػػو النفسػػية، إذ قػػد يكػػوف ملػػولً ليسػػت 
بسػػػرعة، ول يسػػػتطيع أف يركػػػز انتباىػػػو فيشػػػرد ذىنػػػو وينصػػػرؼ كليػػػاً عػػػن  لديػػػو الرغبػػػة فيمػػػلّ 

تحػػدث. وإذا ٓب تكػػن لػػدى اؼبػػتعلم دافعيػػة ول رغبػػة فػػال وبػػدث الػػتعلم إذ إف الػػتعلم يبػػُب اؼب
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علػػى أسػػاس الػػدافع، فػػإذا انتفػػى مػػن العمليػػة التعلميػػة التعليميػػة ٓب وبقػػق اؽبػػدؼ مػػن ىػػذه 
العملية، ومن األسباب النفسية النفعاؿ، فقػد ينفعػل اؼبسػتمع مػن جػرّاء اسػتماعو إٔب رأي 

ؼبتحدث، ويظل ذىنو متعلقاً هبػا األمػر الػذي يفػّوت عليػو بقيػة الِفَكػر، إذ أو فكرة طرحها ا
التفكّب، ويعوؽ صاحبو عن إدراؾ الصػورة اؼبتكاملػة والرؤيػة  من اؼبعروؼ أف النفعاؿ يشلّ 

 اؼبوضوعية.
كمػػػا أف الوضػػػع العقلػػػي للمسػػػتمع قػػػد يكػػػوف عائقػػػاً دوف السػػػتماع اعبيّػػػد وفهػػػم مػػػا 

و العقليػػة ضػػعيفة ل تسػػاعده علػػى اؼبتابعػػة وكػػّد الػػذىن وإعمػػاؿ يتضػػمنو، فقػػد تكػػوف قدراتػػ
الفكػػر بغيػػة فهػػم مػػا يقولػػو اؼبتحػػدث معلمػػاً كػػاف أو غػػّبه، األمػػر الػػذي يػػؤدي إٔب اإلخفػػاؽ 

 ُب ربقيق الستماع لغاياتو.
أمػػا األسػػباب اػبارجيػػة فيتعلػػق بعضػػها باؼبتحػػدث أو بػػاعبو الػػذي يػػتم فيػػو اغبػػديث، 

ث ضػػعيفاً وغػػّب واضػػح، فبػػا يفػػّوت السػػتماع اعبيّػػد، وقػػد يكػػوف فقػػد يكػػوف صػػوت اؼبتحػػد
مشوشػػاً ُب عػػرض أفكػػاره، وقػػد ل يراعػػي مسػػتويات اؼبسػػتمعْب الفكريػػة، وقػػد يكػػوف اعبػػو 
الػػػػذي هبػػػػػري فيػػػػػو السػػػػػتماع متسػػػػػماً بالضوضػػػػاء والصػػػػػخب، األمػػػػػر الػػػػػذي يفػػػػػّوت فرصػػػػػة 

 الستماع اعبيد.
ئػػػػْب األجػػػػواء الػػػػٍب ربقػػػػق األىػػػػداؼ ومػػػػن ىنػػػػا كػػػػاف لبػػػػد للمدرسػػػػْب أف يكونػػػػوا مهي

اؼبرسػػػػومة لالسػػػػػتماع ُب مػػػػّد اؼبتعلمػػػػػْب بػػػػالثروة اللفظيػػػػػة واألفكػػػػار واألسػػػػػاليب الػػػػٍب ترتقػػػػػي 
 دبستوياهتم اللغوية كبو األفضل.

: يتوقػػػػع مػػػػن اؼبػػػػتعلم ُب هنايػػػػة مرحلػػػػة التعلػػػػيم مػػػػا قبػػػػل عناصةةةةر كفايةةةةة االسةةةةتمال -6
 اعبامعي أف يكوف قادراً على أف:

 .ت اغبروؼ ُب الكلمات الٍب يستمع إليهايبّيز بْب أصوا -1
 يفهم معاين الكلمات ويستنتج معاين الكلمات غّب اؼبفهومة من السياؽ. -2
 .يشّب إٔب اؽبدؼ فبا يستمع إليو -3
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 .يدؿ على الفكر األساسية والفرعية ُب اؼبادة الٍب يستمع إليها -4
 .وبلل كالـ اؼبتحدث -5
 .ص الِفَكر اؼبطروحةيلخّ  -6
 .على تبويبها م الِفَكر ويعملينظّ  -7
 .على اؼبعلومات اؽبامة يدؿ   -8
 .يذكر األدلة من الشواىد الٍب يسوقها اؼبتحدث -9
 .وبكم على ما يستمع إليو -10
ينتقد ما يستمع إليػو نقػداً موضػوعياً ُب منػأى عػن أي تسػفيو أو ربامػل أو ؾباملػة  -11

 على حساب الواقع واغبقيقة.
 يوّظف بعض الِفَكر واألساليب ُب مواقف التعبّب. -12
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 كفاية القراءة .3
: تبنت الرابطة القومية لدراسة الَببية ُب أمريكا اؼبفهـو التإب القراءةمفهوم  -1

القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، وليست أداة مدرسية ضيقة، »لعملية القراءة 
، وىي نشاط وبتوي ية تأملية ذات عمليات عقلية علياإهنا أساسًا عملية ذىن

 .«فاً وربليالً وتعليالً وحكماً وتقويباً وحالً للمشكالتعلى كل أمباط التفكّب تعر 
وىي نشاط يتكوف من أربعة عناصر أساسية: استقباؿ بصري للرموز، وىذا ما 
نسميو بالتعرؼ، وإدراؾ ؼبا بْب السطور وما ربملو الكلمات من ِفَكر وىذا ما نسميو 

ذه األفكار مع أفكار وسبحيص ؽبذا األفكار وىذا ما نسميو بالنقد، ودمج ؽببالفهم، 
القارئ وتصور لتطبيقاهتا ُب مستقبل حياتو، وىذا ما نسميو بالتفاعل والتوظيف، فالقراءة 

 تعرؼ وفهم ونقد وتفاعل وتوظيف.
وىي عملية استخالص ، Psycholinguisticوالقراءة ىي عملية نفسية لغوية 

اتب من خالؿ الرمز معُب من رمز مكتوب، أو ىي أداة اتصاؿ فكري بْب القارئ والك
 اؼبكتوب.
تتكوف القراءة من ؾبموعتْب من اؼبهارات أولنبا مكّونات مهارة القراءة:  -2

فسيولوجية وتشتمل على تعرؼ اغبروؼ والكلمات والنطق هبا صحيحة، 
والسرعة ُب القراءة، وحركة العْب ُب أثناء القراءة، ووضعية القارئ وثانيتهما 

ة واؼبعاين البعيدة واستخالص بيدات وفهم اؼبعاين القر ثروة اؼبفر عقلية وتتمثل ُب 
 اؼبغزى والتفاعل مع اؼبقروء ونقده وتوظيفو ُب مواقف التعبّب.

 وفيما يلي تبياف ؼبهارات كل جانب من ىذه اعبوانب:
وىي عملية ميكانيكية آلية تتمثل ُب القدرة على فك الرموز مهارات التعرف: 

لمة وصوهتا وسبييزىا عن غّبىا من الكلمات والنطق هبا اؼبكتوبة والربط بْب صورة الك
 نطقاً صحيحاً، ومن أىم مهارات التعرؼ:
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 .تعرؼ اغبروؼ والكلمات -1
 .النطق الصحيح هبا -2
 .قراءة النص من اليمْب إٔب اليسار قراءة سهلة ومروبة -3
ؼ الكلمات مهما اختلف شكل كتابتها، مطبوعة أو ـبطوطة، منفصلة أو تعرّ  -4

 أو رقعة...اْب. متصلة، نسخاً 
 .النتقاؿ الطبيعي من كلمة إٔب أخرى بسرعة -5
 .ؼ عالمات الَبقيم وإدراؾ وظيفة كل منهاتعرّ  -6
 .تلوين القراءة اعبهرية حبسب اؼبواقف الٍب تدؿ عليها -7
تعرؼ إشارات الطباعة وتفسّبىا ومعرفة استخداـ اإلشارة إٔب اؼبرجع ُب أسفل  -8

 الصفحة.
دراؾ العالقة بْب معاين الكلمات واعبمل وفهم ويقصد هبا إمهارات الفهم: 

  عنها مباشرة كانت أو غّب مباشرة، ومن مهارات الفهم:الدللت الٍب تعرّب 
 تعرؼ كلمات ـبتلفة ؼبعُب واحد أو متقارب )اؼبَبادفات(. -1
تعرؼ معاف ـبتلفة لكلمة واحدة )اؼبشَبؾ اللغوي( والتمييز بْب ىذه اؼبعاين ُب  -2

 .تلفةالستخدامات اؼبخ
 .استخداـ السياؽ ُب معرفة معاين الكلمات والَباكيب اعبديدة -3
 .استخالص األفكار من النص اؼبقروء -4
 .التمييز بْب األفكار األساسية والفرعية -5
 .إدراؾ التفاصيل اؼبساعدة على إدراؾ األفكار األساسية -6
 متابعة ما يشتمل عليو النص من أفكار والحتفاظ هبا حية ُب ذىنو ُب أثناء -7

 .القراءة
 .ربليل النص إٔب أجزاء وفقرات ومعرفة العالقة بْب بعضها وبعضها اآلخر -8
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 .إدراؾ الكلمات اؼبفتاحية ومدى تكرارىا ُب الفقرات -9
 .استنتاج اؼبعُب العاـ، وربديد اؼبوضوع الرئيس الذي يدور حولو النص -10
 .استنتاج اؼبغزى البعيد )ما وراء السطور( الذي يهدؼ إليو الكاتب -11
 .يص األفكار الٍب يشتمل عليها النص تلخيصاً وافياً تلخ -12
 تفسّب اعبداوؿ والرسـو البيانية واألشكاؿ التوضيحية. -13

ويقصد هبا القدرة على اغبكم على ما يقرأه القارئ، وإبداء الرأي مهارات النقد: 
بْب ما ورد ُب النص من منطقي، واؼبوازنة فيو وقبوؿ ما يستسيغو عقلو ورفض ما ىو غّب 

 فكار وخربات القارئ السابقة ُب اؼبوضوع نفسو. ومن مهارات النقد:أ
 .تبياف طريقة عرض الكاتب ألفكاره -1
 .الكشف عن أوجو الشبو والختالؼ بْب اغبقائق اؼبعروضة -2
اختيار التفصيالت الٍب تؤيد رأياً من اآلراء أو تربىن على صحة فكرة أو معلومة  -3

 معينة أو تنقضها.
 رجع إليها الكاتب واغبكم على مدى وثوقيتها. تقدير اؼبصادر الٍب -4
 تقدير مدى ما ُب النص من منطقية ُب تسلسل األفكار. -5
 ربديد اذباىات الكاتب وحالتو النفعالية من خالؿ أفكاره وعباراتو. -6
تبياف مدى كفاية الكاتب ُب اختيار عبارات معينة واستخداـ أساليب بيانية  -7

 معينة.
طروحة وأفكار سبق لكّتاب أف تناولوىا من قبُل ُب اؼبوازنة بْب األفكار اؼب -8

 اؼبوضوع نفسو.
 .إدراؾ أىم مقومات اعبماؿ ُب اؼبقروء -9
 .القدرة على اكتشاؼ اؼببالغات والدعاءات غّب اغبقيقية -10
 القدرة على التعامل مع النص دبوضوعية. -11
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 مهارات التفاعل والتوظيف:
رئ عند اتصالو دبادة مطبوعة ويقصد هبا اؼبناشط الفكرية الٍب يقـو هبا القا

والبحث من خالؿ اؼبادة اؼبقروءة عن حل ؼبشكلة واجهتو وأحس هبا، والستجابة ؽبذا 
صدار قرار خبصوصو واإلفادة منو ُب مواقف دبا يستلزمو من انفعاؿ وتفكّب وإ اغبل

 مستقبلية.
 ومن أىم مهارات التفاعل:

 .ربط اؼبعاين اؼبتصلة ُب وحدات فكرية كبّبة -1
 .صنيف اؼبعلومات واغبقائق تصنيفاً صحيحاً ُب ضوء خصائصهات -2
 .التمييز بْب ما وبتاج إليو من أفكار وما ىو غّب مهم لو -3
 .استنتاج ؿبتوى النص من مقدماتو، والتنبؤ دبا سينتهي إليو الكاتب -4
 .تعميم األحكاـ الٍب يقرأىا على مواقف أخرى -5
 . النصإدراؾ الفرؽ بْب اؼبعاين الصروبة والضمنية ُب -6
 .استخالص أفكار جديدة من خالؿ النص ودؾبها مع أفكار القارئ -7
 .استنتاج تطبيقات ـبتلفة لألفكار الٍب يعرضها الكاتب -8
توظيف بعض اؼبعاين واألساليب اؼبستمدة من النص ُب مواقف تعبّب جديدة ُب  -9

 حياتو.
ها يسمح وذبدر اإلشارة إٔب أف مهارات التعرؼ ىي من األنبية دبكاف ألف تأمين

إذ إهنا مفتاح كل مستوى فيما بعد. كما أف مهارات للمستويات التالية أف تتأسس، 
ر واؼبقاطع من أفكار ل تقتصر قَ الفهم اؼبتمثلة ُب إدراؾ معاين اؼبفردات وما تضمنتو الفِ 

على فهم اؼبعُب القريب أي ما بْب السطور وإمبا لبد أف يتعرؼ القارئ ما وراء السطور 
البعيد. وبوساطة القراءة تتوسع اآلفاؽ الفكرية للمتعلم، وقبل امتالكها كاف عبداً  واؼبغزى

من ذوي الثقافة ومواكبًا لروح للغة احملكية، أما بعد امتالكها فيغدو متفاعاًل مع اآلخرين 
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 العصر، عصر العلم والتقانة والتفجر اؼبعرُب والنتشار الثقاُب.
متطلبات العصر اغباضر الذي اختلطت فيو  أما مهارات اغبكم والنقد فهي من

األوراؽ وُدسَّ فيو السم بالعسل والزيف باغبقيقة فإذا ٓب يكن القارئ مزودًا دبهارات 
التفكّب الناقد الذي يبيز بو بْب األصيل وغّبه، وبْب ما يالئم ؾبتمعو وأمتو وما يعمل 

 و.على ىدـ الذاتية الثقافية ؽبما فإف كثّباً من األمور تفوت
لو رحنا نقارف بْب الموازنة بين الكلمتين المسموعة والمكتوبة المقروءة:  -3

 الكلمتْب اؼبسموعة واؼبقروءة أللفينا ما يلي:
اغبرية ُب القراءة أكثر منها ُب الوسائل اؼبسموعة، إذ إف ىذه إف درجات  -1

الوسائل ل تتيح للسامع اختيار اؼبسموع أو اؼبشاىد، ذلك ألف الختيار يقـو 
على حْب أف القارئ ىبتار حبريتو ورغبتو ما يشاء كتاباً كاف أو صحيفة بو سواه، 

 أو ؾبلة...اْب.
لكالـ اؼبكتوب ميزة البقاء ودواـ القتناء ُب مكتبة القارئ خالفًا للكالـ إف ل -2

اؼبسموع الذي ل يبكن الرجوع إليو بعد الفراغ من ظباعو إل إذا دّونو السامع أو 
وىذه التسجيالت ل تغِب عن متابعة موضوع معْب ُب  سجلو على شريط،

 العمق والمتداد على النحو الذي توفره الكلمة اؼبكتوبة.
إف الكالـ اؼبكتوب يعطي للقارئ عديدًا من الفكر ُب سطور قليلة، ويتيح لو  -3

فرص التعمق ُب إدراؾ اؼبقروء ومراجعتو ومعاودة قراءتو، على حْب أف وسائل 
 ل تتيح ذلك بالسهولة نفسها. الكالـ اؼبسموع

يغلب على الكالـ اؼبسموع الختالط بالعامية واللهجة احمللية خالفًا للكالـ  -4
 فيو الكاتب اللتزاـ باللغة الفصيحة.اؼبقروء الذي يتحرى 

تتعرض الفكر الٍب يستمع إليها اؼبرء للنسياف أكثر من تلك الٍب يقرؤىا ُب   -5
 «.أظبع فأنسى، أقرأ فأتذكر، أعمل فأفهم»كتاب، وقد جاء ُب اؼبثل الصيِب 
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إف الوسائل اؼبسموعة تلـز السامع بالوقوؼ عند وضع معْب، أما اختيار اؼبقروء  -6
اؼبكتوب فيحقق للقارئ تنوع اؼبعرفة وتعددىا ُب ضوء ميولو وحاجاتو 

 واىتماماتو.
عليم يرمي تدريس القراءة ُب اغبلقة األؤب من مرحلة التأهداف تدريس القراءة:  -4

 األساسي إٔب ما يلي:
 سبكْب الطفل من تعرؼ اغبروؼ والكلمات والنطق الصحيح هبا بسرعة مقبولة. -1
 إكسابو جودة النطق وحسن األداء. -2
 إدراؾ ما يستمع إليو وفهمو ُب شيء من السرعة. -3
 .فهم ما يقرأ ُب شيء من الدقة وعدـ اإلبطاء -4
 ربصيل بعض اؼبعارؼ العامة. -5

 ن التعليم األساسي يرمي تدريس القراءة إٔب أف:وُب اغبلقة الثانية م
السرعة اؼبناسبة والفهم الصحيح مع التدرج  ايقرأ اؼبتعلم قراءة يتوفر فيها عنصر  -1

 فيهما وفقاً لنموه.
 يقدر على التمييز بْب األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية فيما يقرأ. -2
 اء السطور.يقدر على إدراؾ ما بْب السطور وإٔب حد ما إدراؾ ما ور  -3
 .يقدر على البحث ُب اؼبعجم عن معاين الكلمات -4
 يزداد ميلو إٔب القراءة وشغفو هبا. -5
 يقدر على اختيار اؼبادة الصاغبة للقراءة. -6

 ويهدؼ تدريس القراءة ُب اؼبرحلة الثانوية إٔب أف:
يقرأ اؼبتعلم ما يقع ربت نظره من مادة مطبوعة قراءة جهرية تتوفر فيها السرعة  -1

 ألداء سالمة وتلويناً.وحسن ا
 يبيز بْب األفكار األساسية والفرعية ُب النصوص اؼبقروءة. -2
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 يدرؾ ما بْب السطور وما وراء السطور من مراـ بعيدة يهدؼ إليها اؼبؤلفوف. -3
 .يتذوؽ بعض ما يقرأ -4
وبكم على اؼبعاين واؼبفاىيم والذباىات والقيم واألساليب اؼبتضمنة ُب النصوص  -5

 اءهتا.الٍب يعمل على قر 
 .يّوظف بعضاً فبا اكتسبو ُب أساليب تعبّبه -6
 ينمو ميلو إٔب القراءة وشغفو هبا. -7
 يقدر على انتقاء اؼبادة الصاغبة لقراءتو. -8
 يقدر على البحث واستخداـ اؼبراجع واؼبعجمات والنتفاع باؼبكتبة والفهارس. -9
 تؤدي القراءة وظائف معرفية ونفسية واجتماعية أي علىوظائف القراءة:  -5

تعد القراءة من أىم  الوظيفة اؼبعرفيةاؼبستويْب الفردي والجتماعي، ففي ؾباؿ 
الوسائل ُب تعرؼ شبار اغبضارة اإلنسانية ُب ـبتلف فنوف اؼبعرفة، وىي زبتزؿ 

 اؼبسافة بْب اؼبرء واػبربة اإلنسانية أ ّى كاف موضعها من حيث اؼبكاف والزماف.
التحصيل الدراسي ألف شبة عالقة إهبابية بْب  وتساعد القراءة الفرد على التقدـ ُب

التقدـ ُب القراءة والتقدـ ُب بقية فنوف اؼبعرفة، كما أف ىنالك عالقة بْب التخلف ُب 
 القراءة والتخلف ُب سائر اؼبواد ُب األعم األغلب.

وذبيب القراءة عن كثّب من تساؤلتنا العلمية، إذ إف الفرد يتخذ من القراءة أسلوباً 
ساليب النشاط الفكري ُب حل اؼبشكالت الٍب تواجهو، فهي سبثل إحدى وسائل من أ

البحث العلمي، فضاًل عن أهنا تسهم ُب النمو العقلي للفرد إذ إف استعدادات الفرد 
ٔب دور من زاد ثقاُب. ولقد أشار العقاد إالعقلية تنمو وتزداد بطريق ما تقدمو القراءة 

لست أىوى »الوجداف وإخصاب اػبياؿ عندما قاؿ:  القراءة ُب تنمية الفكر وإغناء
القراءة ألكتب، ول أىوى القراءة ألزاد عمرًا ُب تقدير اغبساب، وإمبا أىوى القراءة ألف 
عندي حياة واحدة ُب ىذه الدنيا، وحياة واحدة ل تكفيِب، ول ربرؾ كل ما ُب ضمّبي 
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أكثر من حياة ُب مدى عمر  من بواعث اغبركة. والقراءة دوف غّبىا ىي الٍب تعطيِب
ها دبقدار من ناحية العمق، وإف كانت ل تطيلاإلنساف الواحد ألهنا تزيد ىذه اغبياة 

اغبساب: فكرتك أنت فكرة واحدة، وشعورؾ أنت شعور واحد، وخيالك أنت خياؿ فرد 
واحد إذا قصرتو عليك. ولكنك إذا لقيت بفكرتك فكرة أخرى، أو لقيت بشعورؾ 

ر، أو لقيت خبيالك خياؿ غّبؾ، فليس قصارى األمر أف الفكرة تصبح شعورًا آخ
.كال، وإمبا تصبح .فكرتْب، أو أف الشعور يصبح شعورين، أو أف اػبياؿ يصبح خيالْب.

 «.الفكرة هبذا التالقي مئات من الفكر ُب القوة والعمق والمتداد
ها ثّبة لدى الفرد، فبنفسية كُب أف القراءة تشبع حاجات  الوظيفة النفسيةوتتمثل 

يشبع حاجتو لالتصاؿ باآلخرين ومشاركتهم ُب أفكارىم ومشاعرىم، كما تشبع حاجتو 
لالستقالؿ إذ سبكنو من العتماد على نفسو ُب ربصيل اؼبعرفة، وتشبع أيضًا حاجتو إٔب 

ؼ عوآب كانت ؾبهولة أماـ ناظره، وتساعده على التكيف النفسي ُب الكتشاؼ وتعرّ 
صو الصراع على أهنا ملجأ للتنفيس عن بعض الضغوط النفسية الٍب يعانيها، وزبلّ  مواجهة

من عناء النفعالت، وتساعده على تنمية ميولو واىتماماتو والستفادة من أوقات الفراغ 
والستمتاع هبا، إذ إنو هبد ُب القراءة شعورًا بالسعادة والرتياح، يتابع ما يقرأ بكل 

يقرأ ما يبيل إليو فيجد متعة وراحة نفسية كبّبة، فثمة من يبيل إٔب مشاعره وعواطفو، و 
قراءة الشعر، أو القصة، أو اؼبسرحية...اْب، ومن يبيل إٔب قراءة التاريخ أو الفلسفة أو 

...اْب، فالقراءة تليب ىذه اؼبيوؿ وتشبعها.  العلـو
ُب إعداد الفرد  ُب أف القراءة تؤدي دورًا أساسياً فتتجلى الوظيفة الجتماعية أما 

للحياة الجتماعية، فهمًا جملتمعو وسلوؾ اآلخرين ومشاعرىم وقيمهم وعاداهتم 
واذباىاهتم، وفهمًا للتعامل مع األشياء اؼبادية ُب اجملتمع، وتعرؼ كيفية استخداـ ضروب 
التقانة فيو، فما من آلة أو جهاز نستخدمو اليـو إل وقبده مصحوبًا بتعليمات تكفل 

تشغيلو وصيانتو وربقيق األماف ؼبستخدمو، وتساعد القراءة الفرد على إعداده سالمة 
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غبياتو اؼبهنية وتؤىلو للقياـ بسائر أدواره الجتماعية، فهي تساعد الفرد على التكيف 
الناجح مع بيئتو اؼبادية والجتماعية، وىي وسيلة اجملتمع لنقل الَباث إٔب األبناء وتعريفهم 

يائو وتطويره، إذ من دوف القراءة يظل جزء كبّب من تراث اجملتمع بو والعمل على إح
 خامداً، والقراءة وحدىا ىي الٍب سبده بينابيع اغبركة والنمو واغبياة.

وللقراءة دور ُب تقارب الفكر ُب داخل اعبماعة وىي وسيلة لالتصاؿ الفكري 
فة ُب ظل ثورة التصالت والتبادؿ الثقاُب بْب الشعوب اؼبختلفة وتقارب الثقافات اؼبختل

الٍب تتميز بالسرعة الفائقة فبا يساعد على تبادؿ اآلراء والفكر واػبربات وانتقاؿ الثقافات 
 واألمباط اغبضارية من ؾبتمع إٔب آخر.

زبتلف القراءة بأنواعها من حيث األداء فهي إما جهرية أو أنوال القراءة:  -6
رئ فهي إما للتحصيل أو عبمع صامتة، كما زبتلف من حيث الغرض العاـ للقا

اؼبادة العلمية أو ترفيهية أو ناقدة أو بقصد التصفح السريع. وزبتلف أيضاً 
حبسب طبيعة اؼبادة اؼبقروءة فإما أف تكوف أدبية أو علمية أو تارىبية أو 

 فلسفية...اْب.
فهي تلك القراءة الجهرية جهرية أو صامتة. أما  القراءة من حيث األداء - أ

لٍب يؤديها اؼبرء بصورة شفوية مستخدمًا فيها نطق اغبروؼ والكلمات القراءة ا
وتلوين القراءة حبسب اؼبواقف، والغرض منها تعويد اؼبتعلمْب على صحة القراءة 

 وجودة النطق وحسن األداء والثقة بالنفس واعبرأة ُب مواجهة اؼبتلقْب.
اإلرشادات، إلقاء ومن مواقف القراءة اعبهرية الجتماعية توجيو التعليمات و 

الكلمات ُب اؼبناسبات اؼبختلفة، قراءة ؿباضر اعبلسات، والقراءة بقصد إعطاء 
اآلخرين فكرة عن موضوع ما، وقراءة الشعر لالستمتاع بوزنو ونغمتو 

 وموسيقاه...اْب.
بالعْب دوف ربريك  ي ذلك اللوف من القراءة الذي يؤدىفهالقراءة الصامتة وأما 
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لصوت، وتستخدـ القراءة الصامتة ُب قراءة الصحف واجملالت الشفتْب وإظهار ا
والقصص، واإلعداد والتحضّب لدرس أو تقرير، والبحث ُب مسألة اقتصادية أو اجتماعية 
أو سياسية..اْب، وغبل مشكالت خاصة بعد الطالع على ما كتب خبصوص تلك 

 اؼبشكالت من قبُل.
نساف وميولو فتعمل على إشباعها. راءة الصامتة العديد من حاجات اإلوتليب الق

 :موازنة بْب القراءتْب اعبهرية والصامتة لوجدنا ما يليجراء أردنا إولو 
القراءة الصامتة أعوف على الفهم من اعبهرية، فهي عملية ربط بْب النماذج  -1

اؼبكتوبة والفهم، على حْب أف القراءة اعبهرية ىي طريقة انظر وقل ٍب افهم، 
ية، ويكوف فيها الذىن منصرفاً إٔب عدة أمور من حيث التعرؼ وتؤدى بطريقة آل
 والنطق والفهم..

القراءة الصامتة أسرع من اعبهرية، والوقت الذي يستغرقو القارئ ُب أثناء القراءة  -2
 من الوقت اؼبستغرؽ ُب القراءة الصامتة. اً اعبهرية يعادؿ مرة ونصف

القارئ ُب أثناء قراءتو من  القراءة اعبهرية تكشف عن األخطاء الٍب يرتكبها -3
حيث النطق الصحيح وـبارج اغبروؼ، على حْب أف الصامتة ل تكشف عن 

 ىذه األخطاء.
القراءة اعبهرية تشجع القارئ على القراءة أماـ صباعة ُب مستقبل حياتو أكثر  -4

من القراءة الصامتة، كما أهنا تكسر حدة اػبوؼ واػبجل، وسبنح الفرد ثقة 
  مواجهة اعبمهور بعد ذلك.بنفسو وشجاعة ُب

القراءة اعبهرية أقل استخدامًا ُب مواقف اغبياة من القراءة الصامتة، إذ إف القراءة  -5
الصامتة أكثر شيوعًا من اعبهرية، إل أف كاًل منهما وبتاج إليو اؼبرء ُب تفاعلو مع 

رورياً اجملتمع وفهم مناشطو. ومن ىنا كاف التدريب على كل منهما أمراً أساسياً وض
ُب اكتساب اؼبهارات اللغوية، مع األخذ باغبسباف ضرورة الَبكيز على اعبهرية ُب 
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اغبلقة األؤب من مرحلة التعليم األساسي ألهنا تكشف عن األخطاء الٍب لبد من 
 تالفيها.

القراءة اعبهرية تعُب جبانب من اؼبهارات ُب حْب تعُب الصامتة جبانب آخر،  -6
عملية القراءة ُب ضوء القراءتْب اعبهرية والصامتة تتمثل ُب  واؼبهارات اؼبتضمنة ُب

إدراؾ الكلمة وإدراؾ اؼبعُب وتأثر القارئ دبا يقرأ وتقويبو لو، وارتباط اؼبفاىيم 
 اعبديدة دبا لدى القارئ من خربات سابقة.

والقراءة اعبهرية تساعد على إدراؾ الكلمة، ُب حْب أف القراءة الصامتة تنمي 
 لثالثة األخّبة.اعبوانب ا

وتتمثل ُب قراءة التحصيل وصبع اؼبادة القراءة من حيث الغرض العام للقارئ:  -ب
العلمية والَبفيهية والناقدة والتصفح السريع. وترمي قراءة التحصيل إٔب استظهار اؼبعلومات 
وحفظها، ويهتم القارئ دبا ُب النصوص من معلومات، ووبتاج ىذا النوع من القراءة إٔب 

إلعادة والتكرار نظرًا ألف شبة اختبارات ربصيلية تنتظر القارئ، وعلى أساس قباحو فيها ا
يتوقف وضعو كما ىي اغباؿ لدى الطالب ُب اؼبدارس واعبامعات، ولدى كل من يعد 

 نفسو غبفظ طائفة من اؼبعلومات لالنتفاع هبا ُب وجو من الوجوه.
وؿ ؾبموعة من اؼبراجع والكتب تتعلق أما قراءة صبع اؼبادة العلمية فيقصد هبا تنا

بالبحث الذي يرـو القارئ إقبازه، وتتطلب ىذه القراءة اإلحاطة دبوضوعات اؼبادة 
العلمية والكتب واؼبراجع الٍب تشتمل عليها، وتكوف مهمة القارئ ُب ضوء ذلك القراءة 

النوع من الفاحصة وحسن اختيار الشواىد الٍب تتعلق دبوضوع البحث. ووبتاج إٔب ىذا 
 القراءة العلماء الباحثوف وطالب الدراسات العليا وكتاب اؼبقالت...اْب.

وهتدؼ القراءة الَبفيهية إٔب استخداـ مهارة القراءة ُب الَبويح عن النفس، وتكوف 
اؼبادة اؼبقروءة خفيفة ل ربتاج إٔب بذؿ اجملهود الكبّب ما دامت ىذه القراءة سبارس ُب 

يشَبط فيها استمرار عملية القراءة، مادامت تتم ُب فَبات متقطعة، أوقات الفراغ، ول 
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ووبدث ىذا النوع من القراءة ُب أوقات الستجماـ واإلجازات وُب فَبة ما قبل 
...اْب.  النـو

وليس معُب ىذا أهنا قراءة تافهة أو عديبة اعبدوى، ولكنها عملية تتوفر فيها اؼبتع 
ذا عادت على النفس هبذه اؼبتعة أف تزيد من حب العقلية أو النفسية، ومن شأهنا إ

 اإلنساف للقراءة، ويبكن أف تتحوؿ ىذه القراءة إٔب قراءة بقصد صبع اؼبعلومات.
من  وقد يكوف الغرض العاـ للقارئ من قراءتو النقد، وىذا اللوف من القراءة يعدّ 

اغبكم على اؼبادة  أرقاىا، إذ يتمثل فيو الوعي والقدرة على التعليل واؼبوازنة وإصدار
اؼبقروءة. وؼبا كانت مادتو تشتمل على اؼبوضوعات العميقة ُب أفكارىا تطلب ىذا النوع 

 من القراءة مستوى معيناً من الثقافة والنضج.
أما القراءة بقصد التصفح السريع فهي مهمة جدًا ُب حياتنا اؼبعاصرة الٍب كثرت 

القارئ هبذا السيل من اؼبطبوعات إذا ىو فيها اؼبطبوعات، وأصبح من الصعوبة أف يلحق 
توخى الدقة والكماؿ ُب قراءة كل مطبوع. ومن ىنا كاف من الواجب تدريب اؼبتعلمْب 
على تصفح الكتب تصفحًا سريعاً. يلقي فيو اؼبتعلم نظرة عابرة على الفهرس فيعرؼ 

ة التدريب ؿبتويات الكتاب، ٍب نظرة سريعة على فقرات الكتاب كلها أو بعضها، وبكثر 
 ستقع عيناه على أىم نقاط الكتاب.

دبوضوع الكتاب من جهة، وأف يلتقط  ويستطيع بعد ذلك ُب فَبة وجيزة أف يلمّ 
األفكار األساسية الٍب تضمنتها فصوؿ الكتاب، ومٌب حصلت ىذه اإلحاطة السريعة 

ف يعود دبجموعة من الكتب استطاع القارئ أف وبصل على ذخّبة من اؼبراجع الٍب يبكن أ
 إليها عند اللزـو ليعيد قراءهتا بشيء من األناة والتفصيل.

والواقع ليست ىناؾ حدود فاصلة بْب أنواع القراءة من حيث الغرض العاـ للقارئ، 
إذ كثّباً ما يتحوؿ أحدىا إٔب نوع آخر، فقد يكوف اؼبرء ُب قراءة ترفيهية استمتاعية، وإذا 

ات، وقد يكوف ُب قراءة بقصد التصفح السريع ىي تتحوؿ إٔب قراءة بقصد صبع معلوم
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 فتسَبعي انتباىو نقطة ما فيتوقف عندىا دارساً ومنقباً عن اؼبعلومات الٍب تتصل هبا.
ومن ىنا كاف لبّد من التدريب على ىذه األنواع كافة غباجة اؼبتعلم اؼبستقبلية 

 إليها.
 وىي أف يكوف الطالب قادراً على:عناصر كفاية القراءة: 

 لنطق الصحيح للحروؼ والكلمات والستقالؿ ُب تعرفها.ا -
 الدقة ُب القراءة )اػبلو من األخطاء(. -
 السرعة اؼبناسبة والنطالؽ ُب القراءة اعبهرية. -
 تلوين القراءة حبسب اؼبواقف. -
الفهم دبستوياتو اؼبختلفة )فهم معاين اؼبفردات، فهم اؼبقاطع والفقرات، فهم ما  -

 راء السطور، إدراؾ اؼبغزى واؽبدؼ(.بْب السطور، فهم ما و 
 تعرؼ الفكر األساسية والفرعية والتمييز بينها. -
 اؼبوازنة بْب الفكر اعبديدة واػبربات السابقة اؼبتعلقة هبا. -
 تعرؼ الذباىات والقيم الٍب تشتمل عليها النصوص اؼبقروءة. -
 إدراؾ نواحي اعبماؿ وتذوقها. -
 ذباىو.اغبكم على اؼبقروء وإبداء وجهة نظره  -
 توظيف اؼبقروء ُب اغبياة العملية، والنتفاع بو ُب مواقف التعبّب. -
 الشغف بالقراءة، واؼبيل إليها، واإلقباؿ على اؼبطالعة اغبرة. -
 انتقاء اؼبادة الصاغبة للقراءة. -
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 كفاية الكتابة .4
وفر شبة تالـز بْب تعليم القػراءة وتعلػيم الكتابػة، وكلتػا اؼبهػارتْب والكفػايتْب تتطلبػاف تػ

الستعداد لدى الطفل حٌب يبدأ اؼبػدرس ُب التػدريب عليهمػا، إذ إف شبػة خطػراً كبػّباً ُب أف 
نعّلم الطفل القراءة والكتابة وىو غّب مستعد لػذلك الػتعلم، ومػٌب يبػدأ الطفػل اإلخفػاؽ ُب 

 عملية التعلم ل يبكننا أف نتكهن ما الذي سيحدث لو بعد ذلك.
ي وسيلة اؼبرء للتعبّب عن حاجاتو ومشاعره الكتابة ى: مفهوم الكتابة -1

واىتماماتو بصورة صحيحة وغّب شفاىية، وىي عنصر أساسي من عناصر الثقافة وضرورة 
اجتماعية لنقل األفكار والتعبّب عنها، والوقوؼ على أفكار اآلخرين واإلؼباـ هبا. وقد 

قسمْب: قبل صدؽ من قاؿ: إف تاريخ العآب كمصّب أي إنساف هبب أف نقسمو إٔب 
ظهور الكتابة وبعد ظهورىا، األوؿ ليل والثاين هنار ساطع، األوؿ واد ضّيق مظلم، والثاين 
سهل واسع أو قمة جبل. والكتابة العربية واضحة كل الوضوح كما يقوؿ اؼبستشرؽ 
األؼباين )ىيلمت رتّب( فإذا ما فتحت أي خطاب فلن ذبد صعوبة ُب قراءة أردأ خط بو، 

 عة الكتابة العربية الٍب تتسم بالسهولة والوضوح.وىذه ىي طبي
وتعد الكتابة وسيلة من وسائل التواصل اإلنساين، الٍب هبا يتم الوقػوؼ علػى أفكػار 
اآلخػػػػرين، والتعبػػػػّب عمػػػػا لػػػػدى اإلنسػػػػاف مػػػػن مفػػػػاىيم ومعػػػػاف ومشػػػػاعر، وىػػػػي شبػػػػرة العقػػػػل 

دت اغبضػػارات البشػػرية فباخَباعهػػا بػػدأ التػػاريخ اغبقيقػػي لإلنسػػاف، وىػػي الػػٍب خلّػػاإلنسػػاين 
علػػػى مػػػر األزمػػػاف، ولكػػػي تػػػؤدي الكتابػػػة وظيفتهػػػا لبػػػد مػػػن تػػػوفر شػػػروط فيهػػػا، والتعلػػػيم 

 والتدريب كفيالف بتأمْب بعض ىذه الشروط اؼبؤدية إٔب الدقة والفهم والوضوح.
لبػػػػػّد مػػػػػن تنميػػػػػة حػػػػػٌب يػػػػػتعلم الطفػػػػػل الكتابػػػػػة : تهيئةةةةةة االسةةةةةتعداد للكتابةةةةةة -2

 :أف ىذه التنمية ُب الستعداد ؽبا، وتتمثل
 .يبيز بْب اليمْب واليسار -1
 .وبرؾ يده حركة دائرية من اليمْب إٔب اليسار -2
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 .يتعرؼ النقطة -3
 .يرسم اػبطوط األفقية -4
 .يرسم اػبطوط العمودية من األعلى إٔب األسفل -5
 .يرسم اػبطوط اؼبتعامدة -6
 .يرسم اػبطوط اؼبائلة -7
 .يرسم اػبطوط اؼبنحنية -8
 .يرسم اػبطوط اؼبنكسرة -9

 .يرسم الدائرة -10
 .يبر بالقلم على نقاط سبّثل شكاًل مبتدئاً من اليمْب -11
 .يصل بالقلم بْب أشياء بينها عالقات -12
 .يكمل األجزاء الناقصة من شكل أمامو -13
 .يكمل رظباً ناقصاً  -14
 .يرسم بعض الكلمات متتبعاً النقاط -15
 .مقلداً مبوذجاً أمامو يرسم بعض الكلمات -16
 .يرسم بعض اغبروؼ متتبعاً النقاط -17
 .يرسم بعض اغبروؼ مقلداً أمبوذجاً أمامو -18
 .يرسم اظبو مقّلداً بطاقة وضعت أمامو -19

 ما يجب مراعات  في تعليم الكتابة: -3
 .اعبلسة الصحيحة والصحية -1
مػُب، وإذا ظػل الطفػل مصػراً علػى كيفية إمساؾ القلم بْب اإلهبػاـ والوسػطى ُب يػده الي -2

 إمساؾ القلم باليسرى فيَبؾ وشأنو ول هبرب على ذلك.
 التدريب على الكتابة من اليمْب إٔب اليسار. -3
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تعّرؼ طريقة كتابة اغبروؼ اؽبجائية ُب أشكاؽبا اؼبختلفػة ومواضػع وجودىػا ُب الكلمػة  -4
 الوسط، اآلخر(. -)األوؿ

 إف على السبورة أو ُب دفاتر اػبط، نقالً صحيحاً.نقل الكلمات الٍب يشاىدىا  -5
 .كتابة الكلمات العربية حبروؼ منفصلة وحروؼ متصلة مع سبييز أشكاؿ اغبروؼ  -6
 وضوح اػبط ورسم اغبرؼ رظباً صحيحاً ل لبس فيو. -7
الدقػػػة ُب كتابػػػة الكلمػػػات ذات اغبػػػروؼ الػػػٍب تنطػػػق ول تكتػػػب مثػػػل )ىػػػذا، لكػػػن(،  -8

 ول تنطق مثل )قالوا(.وتلك الٍب تكتب 
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية ُب الكتابة. -9

مراعػاة التناسػػق والنظػاـ فيمػػا يكتبػو بالشػػكل الػذي يضػػفي عليػو مسػػحة مػن اعبمػػاؿ  -10
 ُب استقامة اػبط واؼبيل والكبدار.

مراعػػػػػػػػاة خصػػػػػػػػائص الكتابػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة )اؼبػػػػػػػػّد، التنػػػػػػػػوين، اؽبمػػػػػػػػزات، التػػػػػػػػاء اؼبربوطػػػػػػػػة  -11
 ؼبفتوحة...اْب(.وا

 ترمي ىذه األىداؼ إٔب إكساب الطفل الكفاية ُب:: أهداف تدريس الخط -4
رسػػػم اغبػػػروؼ علػػػى ىيئتهػػػا الصػػػحيحة وُب أماكنهػػػا الصػػػحيحة حبسػػػب قواعػػػد اػبػػػط  -1

 اؼبقررة.
 .استقامة اػبط -2
 .توازف حجم اػبط -3
 زبليص الكتابة من اختالط أنواع اػبطوط بعضها ببعضها اآلخر. -4
 .ذبميل اػبط، بتحقيق النسجاـ والتوازف ُب ضوء اؼبعايّب الصحيحة -5
 .النظافة والَبتيب والتنظيم -6
 .األناة والصرب والدقة مع ربقيق سرعة معقولة -7
 .اعبلسة الصحية واؽبيئة السليمة ُب إمساؾ القلم واستعماؿ الدفَب -8
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مػػن خػػط لغمػػوض الػػذي ينشػػأ الوضػػوح، فػػاػبط الواضػػح هبعػػل القػػراءة سػػهلة، ويزيػػل ا -9
رديء صعب القػراءة، كمػا أف اػبػط الواضػح يبعػث الرضػا والنشػراح ُب نفػس القػارئ 

 ولسيما اؼبصحح.
األناة والصرب والدقة مع ربقيق سرعة معقولة، واؼبقصود بالسرعة ىنػا إرسػاؿ اليػد ُب  -10

ف بوضػػوح سػػهولة ويسػػر بسػػرعة مناسػػبة، فػػإذا أحػػس اؼبعلػػم أف التالميػػذ أخػػذوا يكتبػػو 
اذبػػو بعػػد ذلػػك إٔب تػػدريبهم علػػى السػػرعة بشػػرط أل يػػؤدي ذلػػك إٔب نقػػص ُب درجػػة 

 الوضوح.
اعبمػػاؿ، فػػاػبط فػػن صبيػػل، وإتقػػاف ىػػذا الفػػن يػػورث الحػػَباـ والتقػػدير. ومػػن أمػػور  -11

 اعبماؿ الٍب هبب مراعاهتا النظاـ والنظافة والتناسب.
اػبػط الواضػح، والتػدرب علػى رسػم شارة إٔب أف أىم ما هبب مراعاتػو ىػو وذبدر اإل

اغبػػروؼ رظبػػاً صػػحيحاً ل لػػبس فيػػو، ومراعػػاة التناسػػب بػػْب اغبػػروؼ طػػولً واتسػػاعاً، والبعػػد 
بػػػْب الكلمػػػات ُب مسػػػافات ثابتػػػة، واتبػػػاع قواعػػػد رسػػػم اغبػػػروؼ، وتطبيػػػق أصػػػوؿ الكتابػػػة 

وتبيػػاف السػػليمة ُب وضػػع الػػنقط واؽبمػػزات، ومراعػػاة حجػػم اغبػػرؼ، وكيفيػػة اتصػػالو بغػػّبه، 
 أجزائو وميلو واستقامتو وطولو وقصره.

يعػد اإلمػالء وسػيلة أساسػية للتعبػّب الكتػايب مػن حيػث أهداف تةدريس اإلمةالء:  -5
صحتو وسالمتو من األخطػاء، وإتقانػو يسػاعد اؼبػتعلم علػى فهػم اؼبكتػوب، إذ قػد 

رسػػم تتغػػّب اغبقيقػػة العلميػػة أو التارىبيػػة أو األدبيػػة أو غػػّب ذلػػك نتيجػػة اػبطػػأ ُب ال
 عػػػػن اؼبعػػػػُب الكتػػػػايب، وعػػػػدـ القػػػػدرة علػػػػى كتابػػػػة الكلمػػػػات صػػػػحيحة حبيػػػػث تعػػػػرّب 

ه اؼبكتػػػوب، كمػػػا أنػػػو يعطػػػي نقصػػػاً كبػػػّباً ُب عمليػػػة الكتابػػػة ويشػػػوّ  اؼبطلػػػوب يعػػػدّ 
 انطباعاً سيئاً عن الكتابة.

والقواعػد اإلمالئيػة ىػي ومن ىنا كانت الكتابػة الصػحيحة عمليػة مهمػة ُب التعلػيم، 
مػػن العوجػػاج وصػػحة الكتابػػة مػػن اػبطػػأ. وتػػدريس اإلمػػالء علػػى أنػػو القلػػم وسػػيلة لتقػػومي 
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غايػػة ُب حػػد ذاتػػو يعػػد عمػػالً قاصػػراً فهػػو ُب خدمػػة الكتابػػة، ويتجلػػى الغػػرض مػػن تدريسػػو 
 ُب:

 .تعويد اؼبتعلمْب على الدقة والنظاـ والنظافة والَبتيب -1
 .تدريب اؼبتعلمْب على قوة اؼبالحظة -2
لػػى اإلجػػادة واإلتقػػاف، وىػػذه اغبػػواس ىػػي: تػػدريب اغبػػواس اإلمالئيػػة ع -3

النظر، السمع، اليد، فاألذف تسمع ما يبلى عليها، واليد تكتبػو، والعػْب 
 تلحظ ما فيو من صواب أو خطأ.

توسػػػػيع اػبػػػػربات والثػػػػروات اللغويػػػػػة بتزويػػػػد اؼبتعلمػػػػْب بػػػػبعض الَباكيػػػػػب  -4
والقػػراءة  والصػػور األدبيػػة واؼبعلومػػات الثقافيػػة فبػػا يفيػػد ُب التعبػػّب الكتػػايب

 واألدب والنقد.
سبػػػػرين اؼبتعلمػػػػْب علػػػػى كتابػػػػة مػػػػػا يسػػػػمعونو ُب سػػػػرعة ووضػػػػوح وصػػػػػحة  -5

 وإتقاف.
 وحسن الستماع. اإلنصاتتعويدىم  -6

شبػة مػن يػرى أف لإلمػالء نػوعْب نبػا: اإلمػالء اؼبعهػود أو اؼبعػروؼ أنوال اإلمةالء:  -6
اؼبتعلمػػػْب أو اؼبعػػػروؼ أف واإلمػػػالء غػػػّب اؼبعهػػػود أو غػػػّب اؼبعػػػروؼ، ويقصػػػد بػػػالنوع اؼبعهػػػود 

ومن ضروب ىػذا النػوع اإلمػالء عرفوا النص من قبل ومرت هبم كلماتو ورأوىا بأـ أعينهم، 
اؼبنقػػوؿ أو اؼبنسػػوخ واإلمػػالء اؼبنظػػور. أمػػا اإلمػػالء غػػّب اؼبعهػػود أو غػػّب اؼبعػػروؼ فهػػو ذلػػك 

ه، ومػػن أنواعػػو النػػوع الػػذي ٓب يػػره اؼبتعلمػػوف مػػن قبػػل، وإمبػػا يسػػتمعوف إليػػو مػػن غػػّب أف يػػرو 
 اإلمالء الستماعي والختباري.

ويكػػػوف ُب اغبلقػػػة األؤب مػػػن مرحلػػػة التعلػػػيم اإلمةةةالء المنقةةةول أو المنسةةةوخ:  -أ
األساسػػػي، ويقػػػـو علػػػى أسػػػاس الػػػتعلم باحملاكػػػاة، إذ يكلػػػف األطفػػػاؿ نقػػػل الكلمػػػات مػػػن  

معانيهػػػػا كتػػػاهبم أو مػػػن السػػػػبورة أو البطاقػػػات أو اغباسػػػػوب، وذلػػػك بعػػػد قراءهتػػػػا وتعػػػرؼ 
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 وتذليل صعوباهتا، وتدريب األطفاؿ على نطقها، وسبرينهم على النسخ.
والتػػػدريب علػػػى النسػػػخ أو النقػػػل أمػػػر ُب غايػػػة األنبيػػػة ُب ىػػػذه اغبلقػػػة مػػػن مرحلػػػة 
التعلػيم األساسػػي، ذلػػك ألف اؼبالحظػة والدقػػة واؼبثػػابرة واعبمػاؿ والنظػػاـ والتنسػػيق يبكػػن أف 

 ة.توضع بذور ذلك كلو ُب ىذه اغبلق
عػادات مالء أيضاً ُب اغبؤوؿ دوف اكتسػاب األطفػاؿ وتتأتى أنبية ىذا النوع من اإل

غػػّب سػػليمة ُب أثنػػػاء وضػػعية الكتابػػة مػػػن حيػػث اكبػػراؼ اعبسػػػم، وارتفػػاع الكتػػف اليسػػػرى 
واكبناء العمود الفقري وتقريب العينْب مائلتْب إٔب الكتابة، واكبراؼ الورقة، وميػل السػطور، 

ضػػػها. فهػػػذه األمػػػور كلهػػػا إذا لقيػػػت تػػػدريباً وعنايػػػة منػػػذ نعومػػػة األظفػػػار وصػػػعودىا أو البفا
أمكػن لألطفػػاؿ أف يتالفوىػػا، فػػاػبط اؼبسػػتقيم، والورقػة اؼبسػػتقيمة، واعبسػػم اؼبسػػتقيم إذا مػػا 

 بوا عليها لزمتهم طواؿ حياهتم.درّ 
ويعتمػػػػد علػػػػى رؤيػػػػة القطعػػػػة اإلمالئيػػػػة وقراءهتػػػػا ومناقشػػػػة اإلمةةةةالء المنظةةةةور:  -ب

ياهتا، والوقوؼ عنػد بعػض كلماهتػا الػٍب تشػتمل علػى صػعوبات ُب النطػق، فتػذلل ىػذه ؿبتو 
وقتػػاً مناسػػباً، زبفػػى مػػن أمػػامهم، ٍب  ، وبعػػد بقائهػػا ماثلػػة أمػػاـ أنظػػار اؼبتعلمػػْبالصػػعوبات
 سبلى عليهم.

والقطعػػة اإلمالئيػػة قػػد تكػػوف مػػن كتػػاب القػػراءة، أو مػػن كتػػب اؼبػػواد األخػػرى، وقػػد 
مػػامهم أوًل. وغالبػػاً مػػا يكػػوف علػػى أف يقػػـو األطفػػاؿ بقراءهتػػا مثبتػػة أتكػػوف مػػن خارجهػػا، 

 النوع من اإلمالء ُب الصفوؼ األؤب من اغبلقة األؤب من مرحلة التعليم األساسي. ىذا
وىبتلػػػػف عػػػػن اإلمػػػػالء اؼبنظػػػػور مػػػػن حيػػػػث إف اؼبنظػػػػور اإلمةةةةالء االسةةةةتماعي:  -ج

ؼبسػموع أو السػتماعي يعتمػد علػى ظبػاع يعتمد علػى رؤيػة القطعػة اإلمالئيػة، ُب حػْب أف ا
القطعة، وىو بذلك يعد مرحلة متقدمة، ويأٌب بعد اؼبنظػور، ويالئػم هنايػة اغبلقػة األؤب مػن 
مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي وقػػد يبتػػد إٔب الصػػفوؼ األؤب مػػن اغبلقػػة الثانيػػة، إذ يقػػرأ اؼبػػدرس 

ف عنػػد بعػػض كلماهتػػا ويػػذلل القطعػػة اإلمالئيػػة قػػراءة اسػػتماع، وينػػاقش مضػػموهنا، ٍب يتوقػػ
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 صعوباهتا، ٍب يعمد إٔب إمالئها على اؼبتعلمْب.
إذ إنػو يعطػي اؼبػدرس والغػرض مػن ىػذا النػوع التشػخيص، اإلمالء االختباري:  -د

صػػػوراً حقيقيػػػة عػػػن مسػػػتويات ناشػػػئتو، ألنػػػو يقػػػيس مػػػدى تقػػػدمهم ُب اكتسػػػاب القواعػػػد 
بعػػد إعطػػاء عػػدة قواعػػد إمالئيػػة، كمػػا  اإلمالئيػػة، ويطبػػق بعػػد إعطػػاء كػػل قاعػػدة إمالئيػػة أو

يطبػػػق ُب بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي علػػػى متعلمػػػْب ٓب يعػػػرؼ اؼبػػػدرس مػػػدى اكتسػػػاهبم للقواعػػػد 
اغبلقة الثانيػة مػن مرحلػة التعلػيم األساسػي لتعػرؼ اإلمالئية من قبُل، ويطبق أيضاً ُب بداية 

ة الثانويػػة لتعػػرؼ نػػواحي نػػواحي القصػػور لػػدى اؼبتعلمػػْب ُب اغبلقػػة األؤب، وُب بدايػػة اغبلقػػ
القصػػور ُب التعلػػيم األساسػػي حبلقتيػػو، كمػػا يطبػػق علػػى طلبػػة اؼبعاىػػد واعبامعػػات وغػػّبىم، 
وطاؼبا أجريت مسابقات على اعبمهور من جهة وعلػى مسػؤولْب كبػار مػن جهػة أخػرى ُب 

 القواعد اإلمالئية.
سػػم، وىػػذه كػػاف أجػػدادنا القػػدماء يعػػربوف عػػن أفكػػارىم بالر التعبيةةر الكتةةابي:  -7

الطريقػػػػة ُب التعبػػػػّب ىػػػػي الػػػػٍب قبمػػػػت عنهػػػػا الكتابػػػػة فيمػػػػا بعػػػػد، فاؼبصػػػػريوف القػػػػدماء كػػػػانوا 
ومػػػػا ظهػػػػور مبسػػػػطة ومرتبػػػػة ربولػػػػت إٔب األجبديػػػػة، يسػػػػتخدموف اؽبّبوغليفيػػػػة وىػػػػي رسػػػػـو 

األجبديػػة إل ثػػورة علػػى الكتابػػة اؽبّبوغليفيػػة واؼبسػػمارية، ويعػػد مبتكروىػػا مػػن أكػػابر علمػػاء 
 بعض الباحثْب الفرنسيْب اؼبعاصرين. ذلك لعآب القدمي كما يشّب إٔباللغات ُب ا

والقرابػػة بػػْب الرسػػم والكتابػػة اسػػتنتاج قػػّيم هبػػب مالحظتػػو، فالطفػػل منػػذ سػػن الثالثػػة 
أو الرابعػػػػة يعطػػػػى قلمػػػػاً أو طبشػػػػورة وإذا ىػػػػو ىبػػػػربش علػػػػى الػػػػورؽ أو علػػػػى اعبػػػػدراف علػػػػى 

ربشػػة للتعبػػّب عػػن تفكػػّبه، ٍب يهمػػل الطفػػل امتعػػاض مػػن األىػػل أحيانػػاً، ول يتوقػػف عػػن اػب
طريقػػػة التعبػػػّب بالرسػػػم ُب الثامنػػػة، ويتجػػػو كبػػػو الكتابػػػة الػػػٍب يتعلمهػػػا ُب اؼبدرسػػػة، وتتحػػػوؿ 
اػبربشة إٔب كتابة مفهومة، وينطلق الطفػل للتعبػّب عػن مشػاعره وأحاسيسػو ورؤاه ومػا وبػيط 

بػػّبين الشػػفهي والكتػػايب إل بػػو بطريػػق الكتابػػة، وعلػػى الػػرغم مػػن أف األسػػس واحػػدة ُب التع
 :ما يليأف التعبّب الكتايب يتسم بسمات ل قبدىا ُب التعبّب الشفهي، وتتمثل في
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إف التعبّب الكتايب ل هبري كما هبري الشفوي على سجيتو وغػّب التقيػد بعوامػل الصػقل  -أ
 والتهذيب، إذ لبد فيو من صقل الفكرة وتشذيب الكلمة.

بػػػد فيػػػو مػػػن الدقػػػة والعمػػػق، ذلػػػك ألف القػػػارئ الػػػذي يقػػػرأ غػػػّب إف التعبػػػّب الكتػػػايب ل -ب
السػػامع الػػذي يسػػمع، لػػذا كػػاف لبػػد أف يكػػوف الػػتالـؤ والنسػػجاـ والػػَبابط والتوافػػق 

 بْب العبارات واعبمل واؼبعاين واألفكار أمراً ضرورياً ُب التعبّب الكتايب.
بػػػد مػػن أف يكػػػوف متسػػػماً إف التعبػػّب الكتػػػايب معػػػرض للنقػػد مػػػن اآلخػػػرين، لػػذا كػػػاف ل -ج

 ليس كل كالـ يكتب.بالَبوي ُب الختيار فبا يكتب، إذ 
وؼبػػػػػا كػػػػػاف التعبػػػػػّب الكتػػػػػايب وسػػػػػيلة لتقويػػػػػة الػػػػػروابط الفكريػػػػػة والثقافيػػػػػة بػػػػػْب األفػػػػػراد 
واعبماعػػػات، ويعطػػػي صػػػاحبو ثقػػػة بنفسػػػو وشػػػعوراً بأنػػػو قػػػادر علػػػى التفاعػػػل الفكػػػري مػػػع 

كػػاف لبػػد مػػن التػػدريب اؼببكػػر علػػى اكتسػػاب اآلخػػرين، وراحػػة نفسػػية ُب عػػرض الفكػػر،  
 مهاراتو.
يرمػػػي تػػػدريس التعبػػػّب الكتػػػايب ُب مرحلػػػة أهةةةداف تةةةدريس التعبيةةةر الكتةةةابي:  -8

التعلػػيم األساسػػي إٔب إكسػػاب اؼبػػتعلم القػػدرة علػػى التعبػػّب عػػن نفسػػو ومػػا يقػػع ربػػت حسػػو  
رات الػػٍب سبكنػػو كتابػػة ُب أسػػلوب واضػػح مػػنظم قػػدر اإلمكػػاف وإٔب تزويػػده بػػاػبربات واؼبهػػا

وُب اؼبرحلػة الثانويػة هبػب من القياـ دبا تتطلبو فنوف التعبّب اؼبختلفة ولسيما الوظيفية منها. 
أف تتجػػو دروس التعبػػّب إٔب زيػػادة مبػػو اؼبهػػارات والقػػدرات ُب فنػػوف التعبػػّب الػػوظيفي، وزيػػادة 

ّب عػن خرباتػو وآرائػو قدرة اؼبػتعلم علػى التعبػّب عمػا يقػرؤه بأسػلوبو اػبػاص وقدرتػو علػى التعبػ
اػباصػػػة ُب أسػػػلوب سػػػليم يتسػػػم بوضػػػوح األفكػػػار وصػػػحتها وتنظيمهػػػا مػػػع مراعػػػاة قواعػػػد 

 الَبقيم والتقسيم إٔب فقرات ومراعاة اؽبوامش.
 يقسم التعبّب الكتايب إٔب ثالثة أنواع:أنوال التعبير الكتابي:  -9

، فيقضػػػي حاجاتػػػو، وىػػػو الػػػذي يػػػؤدي خدمػػػة لإلنسػػػاف ُب ؾبتمعػػػوالتعبيةةةر الةةةوظيفي:  -أ
وينفذ متطلباتو بالتفاىم مع أفراد ؾبتمعو، والطابع العاـ ألساليب التعبػّب الػوظيفي يتسػم 
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باؼبوضػػػػوعية، والبعػػػػد عػػػػن العاطفػػػػة، والنفعػػػػاؿ واػبيػػػػاؿ اجملػػػػنح، والكلمػػػػات اؼبَبفػػػػة ذات 
 عنػػو مػػن إذ إف الكلمػػات واضػػحة الدللػػة فيمػػا تعػػرّب التلػػوين الصػػوٌب واعبػػرس اؼبوسػػيقي، 

أفكػػار ومعػػاف ومفػػاىيم، وشبػػة عنايػػة باؼبضػػموف واحملتػػوى أكثػػر مػػن اللتفػػات إٔب الشػػكل 
 والقالب.

وىػػػػو ذلػػػػك اللػػػػوف مػػػػن التعبػػػػّب الػػػػذي يصػػػػور اؼبشػػػػاعر واألفكػػػػار التعبيةةةةر اإلبةةةةداعي:  -ب
واػبػػػربات اػباصػػػة علػػػى كبػػػو تظهػػػر فيػػػو شخصػػػية الكاتػػػب وعاطفتػػػو، ويتجلػػػى ُب نظػػػم 

ة واؼبػػػػػػػذكرات الشخصػػػػػػػية وكتابػػػػػػػة القصػػػػػػػص العاطفيػػػػػػػة الشػػػػػػػعر وكتابػػػػػػػة اؼبقػػػػػػػالت الذاتيػػػػػػػ
 واؼبسرحيات وكتابة الرسائل الوجدانية...اْب.

ويسػػتخدـ ُب ىػػذا النػػوع مػػن التعبػػّب األسػػلوب األديب مػػن حيػػث الكلمػػات اجملنحػػة 
وإثػػػارة العواطػػف، إذ إف فيػػػو عنايػػػة باألسػػلوب أكثػػػر فبػػػا  واألخيلػػػةواؼبَبفػػة واؼبوحيػػػة والصػػور 

 إٔب اؼبضموف.توجو العناية فيو 
وىػػو مػن ضػػروب التعبػػّب اإلبػػداعي، إل أف فيػػو ابتكػػاراً قػػد يكػػوف التعبيةةر االبتكةةاري:  -ج

ُب اؼبعُب أو ُب األسلوب، فإذا كػاف شبػة معػُب جديػد ٓب يشػر إليػو أحػد مػن قبػُل أو معػُب  
كاف معروفاً من قبل ولكنو صػيغ صػياغة جديػدة وأخػرج ُب قالػب جديػد عػّد ذلػك لونػاً 

التعبػػػّب البتكػػػاري، وإذا كانػػػت ىنػػػاؾ صػػػورة جديػػػدة أو صػػػورة معروفػػػة ولكػػػن مػػػن ألػػػواف 
 أخرجت إخراجاً جديداً عّد ذلك أيضاً من ضروب التعبّب البتكاري..

يشتمل التعبػّب الكتػايب علػى ضػروب متعػددة، من ضروب التعبير الكتابي:  -11
مػػػػػػلء السػػػػػػتمارات، ومنهػػػػػػا كتابػػػػػػة الرسػػػػػػائل والتقػػػػػػارير، وكتابػػػػػػة الالفتػػػػػػات واإلعالنػػػػػػات، و 

واؼبلخصات واؼبذكرات، واػبواطر الذاتية وغّبىا من ضروب الكتابة اإلبداعية شعراً ومقػالً 
 ومسرحية وقصة...اْب.

تعد كتابة الرسائل والتدريب عليها مػن أىػم األعمػاؿ الكتابيػة كتابة الرسائل:  -1
ف يكتػػب رسػػالة ُب حيػػاة كػػل إنسػػاف، ذلػػك ألف اإلنسػػاف مضػػطر ُب مسػػتقبل حياتػػو إٔب أ
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إٔب ذويػػػػو وأصػػػػدقائو، أو إٔب مؤسسػػػػات ودوائػػػػر إذا كانػػػػت لديػػػػو شبػػػػة طلبػػػػات، ومػػػػن أنػػػػواع 
الرسػائل: رسػػائل الػدعوة، والَبحيػػب والشػكر والعتػػذار والتهنئػة والصػػداقة وطلػب أمػػر مػػا، 

 أو إعطاء أوامر وتعليمات وكتابة برقيات وبطاقات اؼبناسبات...اْب.
ؼبتعلمػػْب اذباىػػاً كبػػو الكتابػػة، ولػػن يتػػأتى ذلػػك إل إذا  وعلػػى اؼبدرسػػْب أف يكسػػبوا ا

كانػػػت اغباجػػػة قائمػػػة، وكػػػاف الغػػػرض واضػػػحاً ُب األذىػػػاف ألف وضػػػوح اؽبػػػدؼ مػػػن دوافػػػع 
 الكتابة، كما أف مناقشة احملتوى ينبغي ؽبا أف تتم ُب ضوء األىداؼ.

لية ومػػػػن أىػػػػم عناصػػػػر المتيػػػػاز ُب الرسػػػػائل الجتماعيػػػػة اجملاملػػػػة واػبلػػػػو مػػػػن الشػػػػك
والفكاىػػة والتعبػػّب اؼبخلػػص عػػن اآلراء واؼبشػػاعر والوضػػوح واؼبػػرح، وربديػػد ميػػداف الكػػالـ، 

 وربديد العالقة بْب اؼبوقف والرسالة.
وىػػػذا لػػػوف آخػػػر مػػػن ألػػػواف التعبػػػّب الكتػػػايب، وىػػػو ذو أنبيػػػة ُب كتابةةةة التقةةةارير: -2

شػفوي عػن حادثػة  حياة الكبار، ويبكن التدريب عليو منذ وقت مبكر وذلك بتقدمي تقريػر
وقعت، ومن ٍب يتحوؿ التقرير الشفوي إٔب كتايب مع النمو الفكري إٔب أف يقدـ تقريػراً عػن 

 مشروع ما، أو مشكلة ما، ُب اؼبراحل التالية.
رة وىػو ضػػرب آخػر مػن ضػروب التعبػػّب الكتػايب يسػتعمل بكثػػمةلء االسةتمارات:  -3

غبيػػػػاة مػػػػلء اسػػػػتمارة، طلػػػػب إٔب أحػػػػدنا ُب مواقػػػػف اُب مواقػػػػف اغبيػػػػاة، إذ طاؼبػػػػا 
واإلجابة عن األسػئلة الػواردة فيهػا، فػإذا دّرب اؼبتعلمػوف علػى مػلء البيانػات بكػل 
 دقة وأمانة ونظاـ سّهل ؽبم ىذا التدريب القياـ هبذه اؼبهمة ُب مستقبل حياهتم.

ومػػػن اؼبواقػػػف الجتماعيػػػة الػػػٍب تتطلػػػب مػػػلء السػػػتمارات: النتسػػػاب إٔب نػػػاد، أو 
 ، أو استفتاء...اْب.مصرؼكتبة، أو الشَباؾ ُب مسابقة، أو معاملة ُب الستعارة من اؼب

وكثّباً مػا وبتػاج إليهػا اؼبػتعلم ُب مسػتقبل حياتػو إذا كتابة الالفتات واإلعالنات:  -4
ما كاف يعمل ُب مؤسسة صناعية أو ذباريػة أو زراعيػة، أو ُب الصػحافة واإلعػالـ، 

ن التػػػػػدريب علػػػػػى أصػػػػػوؿ كتابػػػػػة لبػػػػػد مػػػػػأو ُب التػػػػػدريس...اْب. ومػػػػػن ىنػػػػػا كػػػػػاف 
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الالفتات واإلعالنػات منػذ وقػت مبكػر، فيػدرب اؼبتعلمػوف علػى كتابػة إعػالف عػن 
حفػػػػل، أو عػػػػن مبػػػػاراة رياضػػػػية، أو مسػػػػرحية، أو عػػػػن إعػػػػالـ اؼبتعلمػػػػْب بػػػػأمر مػػػػن 
األمػػػػور كتحديػػػػد موعػػػػد المتحػػػػاف أو التوجػػػػو إٔب باحػػػػة اؼبدرسػػػػة غبضػػػػور عػػػػرض 

 رياضي...اْب.
تعلم أف اإلعالنػػػات الػػػٍب توضػػػع ُب لوحػػػة اإلعالنػػػات تتضػػػمن ولبػػػد أف يتعػػػرؼ اؼبػػػ

معلومات هبب أف تقرأ، علػى أف يكػوف اإلعػالف ُب موضػع مالئػم يبّكػن مػن قراءتػو، وكثػّباً 
مػػا ربتفػػل اؼبدرسػػة دبناسػػبات قوميػػة ووطنيػػة واجتماعيػػة، وربتػػاج إٔب كتابػػة الالفتػػات الدالػػة 

ؾبػػػػػاؿ واسػػػػػع للتػػػػػدريب علػػػػػى كتابػػػػػة ىػػػػػذه عليهػػػػػا وتعليقهػػػػػا ُب أمػػػػػاكن مناسػػػػػبة، وُب ذلػػػػػك 
 الالفتات.
إذا كانت األلواف السابقة من التعبّب الكتػايب ىػي مػن ضػروب الكتابة اإلبداعية:  -5

التعبػػّب الػػوظيفي فػػإف الكتابػػة اإلبداعيػػة ىػػي ترصبػػة للمشػػاعر الوجدانيػػة والعواطػػف 
بداعيػػة الذاتيػػة الشخصػػية، وىػػي تتسػػم باألصػػالة ورقػػة العاطفػػة. وتتخػػذ الكتابػػة اإل

أشػػكالً متعػػددة فقػػد تكػػوف خػػاطرة صػػغّبة، وقػػد تكػػوف مقالػػة ذاتيػػة، أو قصػػيدة 
 شعرية وجدانية، أو قصة قصّبة، أو مذكرات...اْب.

 وىي أف يكوف اؼبتعلم قادراً على:كفاية الكتابة: 
 .الكتابة خبط واضح ومتناسق -
 .الكتابة الصحيحة السليمة، وذبنب األخطاء اإلمالئية والنحوية -
 .اح الفكر بأسلوب سليمإيض -
 التنظيم اؼبنطقي للفكر وتسلسلها دوف انقطاع فيها. -
 توظيف الشواىد والقتباسات ُب مواضعها. -
استخداـ عالمػات الَبقػيم اسػتخداماً سػليماً )الفاصػلة، النقطػة، النقطتػاف، عالمػة  -

 التنصيص، عالمة الستفهاـ، عالمة التعجب، اؼبعَبضة...اْب(.
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 لتقسيم إٔب فقرات.مراعاة اؽبوامش وا -
 عدـ اػبروج عن اؼبوضوع إذا كانت الكتابة تتناوؿ موضوعاً معيناً. -
 التوازف والتعادؿ بْب الشكل واؼبضموف واألسلوب واحملتوى. -
 ظهور الشخصية ُب التعليل واغبكم. -
 اؼبوضوعية ُب إصدار األحكاـ إذا كاف شبة نقد للموضوع اؼبطروح. -
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 الفصل الرابع
 طرائق تدريس الكفايات اللغوية

كباوؿ ُب ىذا الفصػل أف نتعػرؼ طرائػق تػدريس الكفايػات اللغويػة الػٍب تناولناىػا ُب 
، وأنػواع كػل  الفصل السابق، وذلك بعد أف تعرفنا مفهـو كل منها ، ومكونػات ىػذا اؼبفهػـو

لفصػػل لتبيػػاف كيفيػػة تػػدريس كػػل كفايػػة منهػػا، وأىػػداؼ تدريسػػها، وآثرنػػا أف لبصػػص ىػػذا ا
 من ىذه اؼبهارات والكفايات.

 وقبل أف نقف على أساليب تدريس كل مهارة لبّد لنا من تبياف ما يلي:
إف طريقػػػة التػػػدريس تعػػػد مكونػػػاً واحػػػداً مػػػن مكونػػػات اؼبػػػنهج دبفهومػػػو اؼبنظػػػومي  -1

وخطػة  تتبػادؿ التػأثّب والتػأثر ببقيػة اؼبكونػات أىػدافاً   Systemلالشموٕب اؼبتكام
 وؿبتوى وكتباً ومناشط ووسائل وتقنيات وتقويباً.

تعػػد اللغػػة مركػػز الدراسػػات اإلنسػػانية ُب عاؼبنػػا اؼبعاصػػر، إذ إهنػػا ربظػػى بالىتمػػاـ  -2
مػن علمػػاء متعػػددي الختصاصػػات، وٓب يعػػد الىتمػػاـ هبػػا مقتصػػراً علػػى اللغػػويْب 

يػػػػب اؼبخػػػػتص والَببػػػػويْب وحػػػػدىم، وإمبػػػػا يعػػػػُب هبػػػػا عػػػػآب وظػػػػائف األعضػػػػاء والطب
باعبهػػاز العصػػيب، وعػػآب الصػػوتيات، وعػػآب الطبيعػػة، واؼبهنػػدس الكهربػػائي، وعػػآب 

 النفس، وعآب الجتماع، وعآب الرياضيات...اْب.
ويتطلػػػب منػػػا ىػػػذا التوجػػػو مػػػن حيػػػث العنايػػػة باللغػػػة مػػػن علمػػػاء ُب ـبتلػػػف ميػػػادين 

، ولػػيس ملقػػى علػػى كاىػػل اؼبعرفػػة أف يكػػوف تعلػػم اللغػػة مسػػؤولية صباعيػػة مػػن اؼبعلمػػْب كافػػة
معلمي اللغة وحدىم. ولقد أصدر اجمللس القػومي ؼبدرسػي اللغػة اإلقبليزيػة ُب بريطانيػا قػراراً 
يقضػػػي بأنػػػو هبػػػب علػػػى كػػػل معلػػػم أف يعػػػد نفسػػػو لتعلػػػيم اللغػػػة األـ حػػػٌب لػػػو كػػػاف معلمػػػاً 

 فرنسػػػا للتػػاريخ أو الفيزيػػاء أو الرياضػػيات أو الجتمػػاع أو غػػّب ذلػػك مػػن مػػواد اؼبعرفػػة. وُب
وباسػػب معلػػم الرياضػػيات اؼبػػتعلم علػػى أخطائػػو اللغويػػة علػػى اؼبسػػتوى نفسػػو الػػذي وباسػػبو 

 فيو على أخطائو ُب الرياضيات.
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وإذا كانت اؼبهمة األساسية ؼبعلمي العلـو تعليم اؼبتعلم الدقػة والوضػوح كػاف علػيهم 
الػػػٍب يرتكبهػػػا  ُب الوقػػػت نفسػػػو تتبػػػع الغمػػػوض واػبطػػػأ ُب لغػػػة اؼبػػػتعلم، ذلػػػك ألف األخطػػػاء

اؼبػػػتعلم ُب اإلمػػػالء أو القواعػػػد أو غمػػػوض األفكػػػار وتشويشػػػها ىػػػي األخطػػػاء نفسػػػها الػػػٍب 
 تتكرر ُب كتابتو إف ُب الفيزياء أو الكيمياء...اْب.

حظتهػػا وتصػػويبها ومػن ىنػػا كػاف التضػػافر بػػْب اؼبعلمػْب صبػػيعهم ُب تتبػػع األخطػاء ومال
باغبسػػػباف أف هػػوض باللغػػة والرتقػػاء هبػػا، آخػػذين علػػى درجػػة كبػػّبة مػػن األنبيػػة بغيػػة النأمػػراً 

وليسػػت لغػػػة « العربيػػة الفصػػيحة»اللغػػة الػػٍب يقومػػوف دبراقبتهػػا وتسػػديدىا إمبػػا ىػػي اللغػػة األـ 
 أجنبية.
يعػػػػػد تعلػػػػػيم اللغػػػػػة حػػػػػدثاً نفسػػػػػياً معقػػػػػداً يػػػػػنجم عػػػػػن عوامػػػػػل ـبتلفػػػػػة فيزيولوجيػػػػػة  -3

يم، إذ إف أطفػػػػػاؿ واجتماعيػػػػة ونفسػػػػية، ولألسػػػػرة دور كبػػػػػّب ُب سػػػػرعة ىػػػػذا التعلػػػػ
الوسػػػط األسػػػري والجتمػػػاعي ذي اؼبسػػػتوى الرفيػػػع يكتسػػػبوف الكػػػالـ أكثػػػر مػػػن 
غػّبىم، ولكػػن ل ىبفػػى دور اؼبدرسػػة بعػػد ذلػػك ُب الرتقػػاء بكػػالـ األطفػػاؿ ألهنػػا 
جػػػػزء مػػػػن الوسػػػػط الجتمػػػػاعي، فللمعلمػػػػْب دور كبػػػػّب ُب تػػػػرميم الثغػػػػرات ُب لغػػػػة 

 جواء اؼبشجعة على التنمية اللغوية.األطفاؿ وإغناء البيئة باؼبثّبات واأل
إف اكتساب اللغة ل ىبتلف عن اكتساب أي عػادة أخػرى مثػل اؼبشػي والسػباحة  -4

والرمايػػة وقيػػادة السػػيارة...اْب. وؼبػػا كانػػت ىػػذه العػػادات ل تكتسػػب إل بطرائػػق 
التعلػػػيم والتػػػدريب الػػػواعي اؼبػػػنظم واؼبمارسػػػة اؼبسػػػتمرة كػػػاف تعلػػػيم اللغػػػة علػػػى أنػػػو 

فػػػػيظ وتسػػػػميع ونقػػػػل للمعرفػػػػة اؼبتمثلػػػػة ُب اؼبفػػػػردات والقواعػػػػد النحويػػػػة عمليػػػػة رب
ُب تعلػيم  ي لتكػوين اؼبهػارة، فعمليػة التمهػّبوالصرفية والبالغيػة والعروضػية ل يكفػ

 اللغة وتعلمها ىي الٍب تؤدي إٔب أف تغدو اللغة عادة ل عملية ربفيظ وتسميع.
ة ُب تعلػيم اللغػة وتعلمهػا، والَبكيػز ويتطلب ىذا اؼبنحى العدوؿ عن الطرائػق التلقينيػ

علػػى تػػأمْب العوامػػل اؼبسػػاعدة علػػى تكػػوين اؼبهػػارات اللغويػػة مػػن فبارسػػة اللغػػة ُب اؼبواقػػف 
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الطبيعية والوظيفية ُب اغبياة ُب جو من التشجيع والتعزيز والتوجيو والنقػاء اللغػوي ُب منػأى 
 عن أي تلوث.

لوكية ُب علػم الػنفس علػى يػد السػعلى الػرغم مػن اػبػالؼ بػْب أصػحاب اؼبدرسػة  -5
وبػػْب أصػػحاب اؼبدرسػػة التوليديػػة علػػى يػػد تشومسػػكي ُب ؾبػػاؿ اكتسػػاب  سػػكنر

اللغػػػة فػػػإف الفػػػريقْب يتفقػػػاف معػػػاً علػػػى أف اكتسػػػاب الطفػػػل للغػػػة وبتػػػاج إٔب جػػػو 
 اجتماعي.

وإذا كػػػػاف السػػػػػلوكيوف يػػػػػروف أف عمليػػػػػة الكتسػػػػاب تػػػػػتم بطريػػػػػق اؼبثػػػػػّب والسػػػػػتجابة 
فػػإف التوليػػديْب يػػروف أف اكتسػػاب اللغػػة ل يقتصػػر علػػى احملاكػػاة وحػػدىا،  واحملاكػػاة والتعزيػػز

لغوية علػى تركيػب أمبػاط لغويػة وإمبا يضاؼ إليها التوليد بفضل ما يبلكو اإلنساف من قدرة 
 كل جديدة حٌب لو ٓب يكن قد مرَّ هبا من قبُل.وىيا 

فردات وإذا كاف السلوكيوف يروف أف عقل الطفل ـبزف هبمع فيو الطفل اؼب
والَباكيب الٍب اكتسبها من ؿبيطو الجتماعي حٌب إذا ما مرَّ دبوقف جديد عاد إٔب ذلك 

اعبديد فإف اؼبخزف فاستعار منو اؼبفردات والَباكيب الٍب تساعده على التفاعل ُب اؼبوقف 
التوليديْب يذىبوف إٔب أف عقل الطفل مزود بآلية تعمل على توليد مئات بل آلؼ من 

اعبديدة الٍب ٓب تكن ُب خربتو من قبُل ول ُب رصيده، وإمبا تساعده اإلبداعية  الَباكيب
اللغوية الٍب زّود هبا عقلو على تأليف صبل وتقومي أخرى من حيث الثواب واػبطأ حٌب لو 
ٓب تكن من خربتو، إل أف ىذه اإلبداعية اللغوية الٍب زّود هبا عقل الطفل ل تعمل إل ُب 

 الذي يفجرىا ويفسح ؽبا ُب اجملاؿ. جو اجتماعي، فهو
ومن ىنا كاف تأمْب األجواء الصحية لغة وتربية ُب البيئة الجتماعية الٍب وبتك هبا 

 الطفل ويتفاعل معها يساعد أيبا مساعدة على اكتساب اللغة السليمة.
إذا كاف لتمكن اؼبعلم مػن مادتػو أثػر كبػّب ُب قبػاح العمليػة التعليميػة التعلميػة فػإف  -6

ريقػػة التػػدريس أثػػراً كبػػّباً ُب ربقيػػق األىػػداؼ اؼبرسػػومة للمػػادة، ذلػػك ألف اؼبعلّػػم لط
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ل يعلّػػػم دبادتػػػو فحسػػػب، وإمبػػػا يعلّػػػم بطريقتػػػو وأسػػػلوبو وشخصػػػيتو وعالقاتػػػو مػػػع 
 ناشئتو، وما يضربو ؽبم من قدوة حسنة ومثل أعلى.

وإمبػػا ىػػو الػػذي ل يغيػَنَّ عػػن البػػاؿ أف طريقػة اؼبعلػػم ُب التػػدريس ل تصػػنع اؼبعلػم،  -7
يصنعها ويبتكرىا ويكيفها وفق اؼبادة والوسيلة واؼبستويات الٍب يتفاعل معها. ول 
شيء يعمل على ربنػيط اؼبعلػم وذبميػده وشػّل قػواه مثػل إلزامػو بطريقػة معينػة علػى 
أهنػػػا ىػػػي اؼبثلػػػى والفضػػػلى. واؼبعلػػػم الػػػذي يقولػػػب نفسػػػو ُب إطػػػار طريقػػػة واحػػػدة 

لوب معػػػْب ينتهجػػػو ُب اؼبواقػػػف كافػػػة ؿبكػػػـو عليػػػو يلتزمهػػػا ُب دروسػػػو كافػػػة وأسػػػ
 باإلخفاؽ، إذ يبكن للمعلم أف يستخدـ عدة طرائق ُب اؼبوقف الواحد.

وتعتمد الَببية اؼبعاصرة حاليًا األسلوب النتقائي ُب التعليم فتختار اإلهبابيات من 
أهنا وسيلة لتيسّب  الطرائق وتتالَب السلبيات، على أف ينظر اؼبعلم إٔب الطريقة اؼبختارة على

عملية التعليم، وتنظيم اجملاؿ اػبارجي الذي وبيط باؼبتعلم كي ينشط ويغّّب من سلوكو إذا 
فهمنا السلوؾ دبعناه الواسع معرفة ووجدانًا وأداًء. ومن ىنا تكوف طريقة التدريس جزءاً من 

 نيات والتقومي.نظاـ متكامل يشمل اؼبتعلم واألىداؼ واألساليب واؼبناشط والوسائل والتق
إف اعتماد اؼبرونة ُب اختيار األسػاليب والطرائػق وحريػة اؼبعلػم ُب اغبركػة والتصػرؼ  -8

وخلػػق اؼبواقػػف اإلهبابيػػة ُب التعلػػيم، كػػل أولئػػك كػػاف مؤديػػاً إٔب البتكػػار وربقيػػق 
 النجاح ُب ربقيق األىداؼ.

تصاد ُب وعلى أي حاؿ كاف على اؼبعلم عند اختيار الطريقة أف يراعي عنصر الق
الوقت واجملهود وعنصر اإلمكانات اؼبتاحة. وكلما حققت الطريقة أكثر من غرض ُب 
وقت أقل مع توفر الفعالية كانت أؤب بالختيار. وكلما استلزمت الطريقة وسائل يسهل 
اغبصوؿ عليها بشيء من اجملهود اؼبعقوؿ كانت أفضل، على أف يكوف اؼبعلم مرنًا ُب 

 جواء واؼبستويات واإلمكانات.الختيار ُب ضوء األ
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 طرائق تدريس المحادثة والتعبير الشفهي -أوالً 
كباوؿ فيما يلي تعرؼ لغة الطفل قبل الرياض ومن ٍب نقف على تدريس احملادثة ُب 

 الرياض وُب التعليم األساسي.
 :قبل الرياض - أ

ىي غِب عن البياف أف األجهزة الصوتية لدى الطفل تساعده على اكتساب اللغة، و 
متكيفة ُب الوقت نفسو لتقبلها، إذ إف الستعداد لدى الطفل لتعلم أي لغة بشرية ظاىر 
بصورة جلية، ويكتسب الطفل لغة اجملتمع الذي وبيا فيو، وإنو بعد سن معينة إذا ٓب 
يكتسب اللغة فال يبكنو أف يكتسب أي لغة بشرية. ومن احملاولت الٍب جرت ُب التاريخ 

الصغار قبل أف يبدؤا الكالـ ؼبعرفة ما إذا كاف ُب استطاعتهم خلق لعزؿ بعض األطفاؿ 
ُب صقلية عاـ « فردريك الثاين»فرعوف مصر، وؿباولة « بسماتيك»لغة خاصة هبم ؿباولة 

 ـ.1500ُب اسكتلندة عاـ « جيمس الرابع»، وؿباولة 1200
رىم ٓب وأبانت ىذه احملاولت كافة أف األطفاؿ الذين ٓب يتعلموا اللغة من صغ

ىبلقوا لغة خاصة هبم، وأهنم يتمكنوف من تعلم اللغة بعد ذلك إذا كانوا ُب سنيهم 
األؤب. أما إذا تأخروا عن سنوات الطفولة األؤب فمن اؼبتعذر تعلمهم اللغة إل بشكل 

 ؿبدود جداً.
وإذا كانت احملاولت السابقة قد رمت إٔب عزؿ األطفاؿ عن اجملتمع البشري من 

تأثروا دبجتمع آخر، فماذا وبدث لو أف طفاًل ما عاش بْب الذئاب أو القردة أو غّب أف ي
 الغزلف؟

عن ىذا « طفل الذئاب وطفل اإلنساف»ُب كتابو « جيسل»أجاب اؼبسَب 
التساؤؿ حيث روى قصة طفلتْب عاشتا مع الذئاب ُب اؽبند، وكانتا تسلكاف سلوؾ 

ديره مع زوجتو وإجراء تدريبات مستمرة الذئاب، وبعد وضعهما ُب ملجأ لأليتاـ كاف ي
عليهما ليتخلصا من سلوؾ الذئاب، واكتساب سلوؾ البشر، ماتت الصغّبة، وبقيت 
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الكبّبة الٍب كاف عمرىا آنئذ شباين سنوات، وبعد مضي سنتْب نطقت الكلمة األؤب 
ة. لرئيسة اؼبلجأ، إذ قالت )ما( وغدا رصيدىا اللغوي بعد مضي ست سنوات ثالثْب كلم

( طبسًا وأربعْب كلمة، وكاف عمرىا آنذاؾ سبع عشرة 45وبلغ رصيدىا عندما ماتت )
 سنة.

كما أف قصة حي بن يقظاف لبن طفيل تشّب إٔب أف الطفل عاش ُب أحضاف 
الغزالة وتعلم عن طريق التقليد واحملاكاة للطيور واغبيوانات األخرى، وظهرت لديو 

تغاثة والقبوؿ والرفض، وكاف لو ذلك دبساعدة الظبية النفعالت األؤب مثل اػبوؼ والس
الٍب وفرت لو أصوات اغبيوانات اؼبعربة عن نقل النفعالت مثل الستصراخ والستدعاء، 
ٍب ارتقى إٔب استخداـ اؼبالحظة واؼبشاىدة والتأمل ُب اؼبرحلة اؼبمتدة بْب السنتْب 

 والسابعة.
مها معظم الباحثْب إٔب أربع مراحل أما مراحل اكتساب اللغة عند الطفل فيقس

 ىي:
 مرحلة ما قبل اللغة: وىي مرحلة الصياح أو الصراخ -1
 اللغةمرحلة اؼبناغاة: وىي مرحلة تسبق  -2
ُب إيباءاهتم مرحلة احملاكاة: وىي مرحلة اغبركات اؼبعربة ُب تقليد من حولو  -3

د تكوف وتكشّباهتم، وقد تكوف احملاكاة تلقائية ومع فهم وأخرى من دونو، وق
 عاجلة وأخرى آجلة، وقد تكوف دقيقة أو غّب دقيقة.

مرحلة الكالـ اغبقيقي وفهم اللغة: وىي اؼبرحلة الٍب يبدأ فيها الطفل بالكالـ،  -4
 ويفهم مدلولت األلفاظ ومعانيها

 ن( مراحل اكتساب اللغة عند الطفل على النحو التإب:سويلخص )واط
 فظ ؿبدثاً نوعاً من التنغيم.إذا كاف عمر الطفل ستة أشهر فإنو يتل -1
إذا كاف عمر الطفل اثِب عشر شهرًا فما فوؽ فإنو يستخدـ كلمة أو أكثر ُب  -2
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معناىا مثل )بابا، ماما( ويفهم التعليمات واألوامر اللفظية اؼبصحوبة بإشارات 
 فبيزة أو بتنغيمات.

أو إذا كاف عمر الطفل شبانية عشر شهرًا فما فوؽ فإنو يستخدـ أربع كلمات  -3
 طبساً ويستخدـ كلمتْب معاً.

إذا كاف عمر الطفل سنتْب فما فوؽ فإنو يستطيع أف يسمي أربعة أشياء أو  -4
طبسة مألوفة لديو مثل: ساعة، سكْب، مفتاح، قلم، كتاب...اْب، ويستطيع أف 

 يستخدـ حرفْب من حروؼ اعبر: ُب، على.
الضمائر: )أنا،  إذا كاف عمر الطفل ثالث سنوات فأكثر فإنو يستطيع استخداـ -5

أنت، ياء اؼبتكلم( استخدامًا صحيحاً، ويبكن أف يستخدـ اعبموع واألزمنة 
اؼباضية وصيغ التفضيل، ويعرؼ ثالثة من حروؼ اعبر، ويبيز بْب )ُب( و)ربت( 

 و)خلف( ويعرؼ األجزاء الرئيسة ُب جسمو مع تسمياهتا.
أللواف الشائعة، إذا كاف عمر الطفل أربع سنوات فأكثر فإنو يعرؼ أظباء ا -6

ويبكن أف يستخدـ أربعة من حروؼ اعبر، وىو قادر على أف يقوؿ ما يبكن أف 
تفعلو اغبيوانات األليفة مثل )القط، الكلب( ويسمي األشياء العامة ُب الصور، 

 ويبكن أف يعيد عدة أرقاـ بعد ظباعها.
إذا أصبح عمر الطفل طبس سنوات فيمكن أف يستخدـ الكلمات الوصفية  -7

هولة، ويعرؼ األضداد الشائعة مثل: كبّب وصغّب، خشن وناعم، ثقيل بس
 وخفيف،...اْب.

 ويعرؼ مٌب يقوؿ: من فضلك، وأشكرؾ، ويبكن أف يعد إٔب اؼبئة.
وُب ىذه الفَبة تتفجر الكفاية اللغوية لدى الطفل، وينطلق ُب كالمو، ويكوف اعبو 

 اللغوية بسبب الَببية الستبدادية من األىل. معززاً ومشجعاً، أو مثّبطاً لكفايتواحمليط بو إما 
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 تعليم المحادثة في الرياض: - ب
داً ماىراً ؼبعلمو فإف مزية التقليد يبكن توظيفها ُب تعليم وماداـ الطفل بطبعو مقلّ 

أف الطفل يدخل إٔب الروضة احملادثة وتعلمها ُب مرحلة رياض األطفاؿ، ذلك 
العلم ُب الصغر كالنقش ُب »ؿ: وىو ُب سن التكوين اللغوي، واؼبثل يقو 

، ويرى علماء النفس اللغوي أف ىناؾ فَبة حرجة لكتساب اللغة، «اغبجر
فقدرة الطفل على التعلم تبلغ ذروهتا ُب مرحلة الطفولة اؼببكرة من عمر الطفل 

 قبل السادسة.
وتتسم لغة األطفاؿ ُب مرحلة الرياض بأهنا لغة عامية، وتغلب عليها احملسوسات، 

نح إٔب التعميم، وتشتمل على بعض الكبرافات من حيث النطق، وىي لغة متمركزة وذب
حوؿ الذات تتسم بالتكرار واؼبناجاة األحادية واؼبناجاة الثنائية دوف أف يعبأ باآلخرين، 
ومهمة الروضة معاعبة ىذه الثغرات، فتعمل على تدريب األطفاؿ على احملادثة، ألف ىذا 

 ن التهيئة لكتساب اللغة السليمة:التدريب وبقق نوعْب م
وتتمثل ُب تذليل صعوبات النطق، وسبرين األطفاؿ على التهيئة األول  صوتية: 

 ظباع األداء اللغوي والنربة الصوتية، فتألف آذاهنم اللغة وأمباطها وصيغها.
وتعمل على إزالة اػبوؼ، وتكسر حدة اػبجل والنطواء  التهيئة الثانية نفسية:و
طفاؿ الذين وبسوف بالوحشة والعزلة ُب الشهور األؤب من قدومهم إٔب الروضة، عند األ

وىذا الطريق ُب تعليم اللغة يساير مراحل الطفولة نفسها، كما يساير اؼبراحل الٍب مرت 
هبا اجملتمعات البشرية، إذ من اؼبعروؼ أف الطفل يفهم بعض األلفاظ قبل أف ينطق هبا، 

من ٍب يأٌب الكالـ الشفاىي ثانياً، وبعدىا يتم النتقاؿ إٔب تعليم فالستماع هبيء أوًل، و 
مهارٌب القراءة والكتابة ُب اؼبرحلة التالية للرياض، ذلك ألف مرحلة الرياض ىي مرحلة 

 هتيئة فقط وليست مرحلة تعليم القراءة والكتابة.
 دثة؟والسؤاؿ الذي يتبادر إٔب الذىن: ما اللغة الٍب ندّرب عليها ُب احملا
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وإذا كانت الطرائق اغبديثة ُب تعليم اللغة تلح على ضرورة النطالؽ من لغة 
اؼبتعلمْب ألهنا لصيقة حبياهتم، ومعربة عن خرباهتم، فإننا ُب وطننا العريب نعاين مشكلة 
ازدواجية اللغة، إذ إف خربة األطفاؿ ملتصقة بالعامية، فرصيدىم اللغوي ىو العامية ُب 

هل يبكننا النطالؽ من العامية؟ وأي عامية ننطلق منها، وكل منها األعم األغلب، ف
 ىبتلف عن اآلخر، إف ُب أقطار العروبة كلها، وإف ُب القطر الواحد؟

صحيح أف النطالؽ من لغة اؼبتعلمْب وخرباهتم مبدأ تربوي سليم ول خالؼ 
، «ة الفصيحةالعربي»حولو، ولكن اؼبوضوع الذي كبن ُب صدده ىو تعليم اللغة األـ 

فالقتصار على ـباطبة األطفاؿ بالعامية ل ىبدـ تعليم اللغة األـ، وىي اللغة القومية 
ذي األمم اغبية كافة تعُب بلغاهتا القومية األجدر بالعناية والرعاية والىتماـ، وىا ىي 

متصوا منها منذ الطفولة وُب سائر مناشط اغبياة، موّفرة ألبنائها اؼبناخات اؼبالئمة لغوياً لي
 لغتهم سليمة من غّب عناء أو صعوبة.

ولغتنا العربية الفصيحة ىي لغة األمة العربية ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، وىي اللغة 
الرابطة الٍب تربط بْب أبناء األمة، فتوّحد القومية ولغة القرآف الكرمي ولغة الَباث، وىي 

ي تفريط فيها يؤدي إٔب ضياع فكري مشلهم، وذبمع كلمتهم ألهنا أساس قوميتهم، وأف أ
يباعد بْب ماضي العرب وحاضرىم، كما أف تبِب العامية يؤدي إٔب التجزئة وتثبيت 

 النفصاؿ بْب أقطار الوطن العريب لختالؼ اللهجات العامية وتباين أمباطها.
بيد أف النطالؽ من الرصيد اللغوي للناشئة ل يتعارض مع اعتبار الفصيحة نقطة 

طالؽ، إذ إف ُب ىذا الرصيد قدرًا كبّبًا من الفصيحة يبكن العتماد عليو واستثماره الن
وتوظيفو، كما أف ُب ذلك الرصيد قدرًا من األلفاظ الفصيحة الٍب اعَباىا التحويل 
والتبديل، وربتاج إٔب جهد بسيط حٌب تعود إليها سالمتها فيمكن أف تعتمد أيضًا ُب 

 عملية النطالؽ.
رض ىذا النهج مع وجوب طبع النشء على العربية السليمة منذ البداية، ول يتعا
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إذ إف اؼبقصود ىو جعل لغة األطفاؿ منطلقاً لتعليم العربية بتصحيح ما فيها من ربريف، 
ؽبا من عامية إٔب عربية، فالقالب اللغوي الذي يستخدمو الطفل ُب العامية )بدي فبا وبوّ 

رصيد يغدو )أريد أف آكل(، وهبذا يتجمع للطفل آكل( نسبغ عليو ثوب الفصيحة. ف
لفظي من الفصيحة بأيسر السبل، على أف يزداد ىذا الرصيد دبا يتفاعل معو الطفل من 

 أقاصيص وأناشيد بالعربية الفصيحة.
 تعليم المحادثة في مرحلة التعليم األساسي: -ج

قادراً على استعماؿ  ؼبا كانت الغاية من تعليم اللغة ُب ىذه اؼبرحلة أف قبعل الطفل
الٍب يعيش فيها واألحواؿ اػبطابية الٍب يبر هبا ولسيما تلك الظروؼ اللغة ُب ـبتلف 

الٍب تطرأ ُب اغبياة اليومية، ومن ٍب على استعماؽبا سليمة من كل غبن كاف تعليم احملادثة 
تكلم على والتدريب عليها يتوجو إٔب أف يتكلم الطفل أكثر ما يبكنو أف يتكلم، ٍب أف ي

الوجو األفضل. وبغية جعل الطفل يتكلم أكثر ما يبكنو أف يتكلم كاف لبد من وضعو 
ُب مواقف الكالـ بكل حرية، فليتكلم عن أي شيء يريد، وكما يشاء، وؼبن يشاء، وإذا 
ٓب تكن لديو الرغبة ُب الكالـ فال هبرب عليو، وإمبا يؤجل اؼبوضوع حٌب تكوف ىناؾ رغبة، 

اؼبعلم باستثارة الدافعية كبو الكالـ وخلق الرغبة ُب نفوس صغاره بوسائل  على أف يقـو
متعددة، وأف يكّف عن التدخل السليب الذي يزعج التعبّب العفوي للطفل، وإذا تدخل 

 فلحث الطفل على متابعة الكالـ وتعزيز اغبديث.
ومن أجل أف يتكلم الطفل على الوجو األفضل كاف لبد من تذليل صعوبات 

لنطق وتقومي األخطاء الشائعة بالَبكيز على استخداـ القوالب اللغوية والتدريبات البنيوية ا
ُب منأى عن ذكر اؼبصطلحات النحوية، إذ من خالؿ قالب واحد يبكن أف أعّلم مئات 

أريد أف »اؼبفردات وأستخدمها ُب الَبكيب اللغوي الذي يبقى واحداً، ففي قولنا: 
ات الكلمات مكاف )أشرب( ويبقى القالب اللغوي ؿبافظاً يبكنِب أف أضع مئ« أشرب

على مبطو، ويبكن ُب ىذه اؼبرحلة وُب اغبلقة األؤب منها تعليم األطفاؿ استخداـ 
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األشكاؿ اؼبختلفة لالستفهاـ، كما يبكن األخذ بأيديهم إٔب استعماؿ األظباء اؼبوصولة 
ي اىتماماهتم، ويليب حاجاهتم إٔب وأظباء اإلشارة والضمائر بصورة ميسرة وسهلة فبا يرض

 الستفهاـ وغّبه فبا تتطلبو مواقف اغبياة.
وُب اغبلقػػة الثانيػػة مػػن مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي، ومػػع النمػػو الفكػػري للناشػػئة، يػػتم 

تعلػػػيم اللغػػػة مػػػن الػػػال إدراؾ إٔب اإلدراؾ، فالطفػػػل ل يػػػدرؾ ُب اسػػػتخداـ البنيػػػة النتقػػػاؿ ُب 
وظيفػػة الكلمػػة ُب اعبملػػة، فيبػػدأ اؼبعلػػم بتقريػػب اؼبفػػاىيم النحويػػة  اللغويػة أو القالػػب اللغػػوي

من حيث وظيفة الكلمة إٔب أذىاف صػغاره، ومػن ٍب يػدرَّب علػى توليػد اؼبعػاين النحويػة مػن 
ألفػاظ قليلػة وذلػك بػػاختالؼ موضػع الكلمػة ُب اعبملػػة، وإدراؾ اؼبعػاين الدقيقػة للكلمػػة ُب 

د القػػػاىر اعبرجػػػاين ُب دلئػػػل اإلعجػػػاز إذ يقػػػوؿ: السػػػياؽ علػػػى النحػػػو الػػػذي عػػػرّب عنػػػو عبػػػ
، زيػدٌ  ينطلػق، ومنطلػقٌ  ، وزيػدٌ فلينظر ُب اػبرب إٔب الوجوه الػٍب تراىػا ُب قولػك: زيػد منطلػقٌ »

 «.ىو اؼبنطلق ، وزيدٌ اؼبنطلقُ  وزيدٌ 
إف زبػػػرج أخػػػرج، وإف »ولننظػػػر ُب الشػػػرط واعبػػػزاء إٔب الوجػػػوه الػػػٍب تراىػػػا ُب قولػػػك: 

 «.زبرْج فأنا خارج، وأنا خارج إف خرجت، وأنا إف خرجت خارج خرجَت خرجُت، وإف
جػػػاءين زيػػػد مسػػػرعاً، »كمػػػا يبكػػػن النظػػػر ُب اغبػػػاؿ ُب الوجػػػوه الػػػٍب تراىػػػا ُب قولػػػك: 

، وقػػد اعتمػػد تشومسػػكي ىػػذا «وجػػاءين ُيسػػرع، وجػػاءين وىػػو مسػػرع، وجػػاءين وقػػد أسػػرع
يتػػو أف اللغػػة ىػػي السػػتخداـ اؼبنحػػى مػػن بعػػد ُب نظريتػػو )النحػػو التوليػػدي( انطالقػػاً مػػن رؤ 

 الال ؿبدود ؼبوارد ؿبددة.
الػػٍب يتحػػدث عنهػػا األطفػػاؿ فمتعػػددة بػػدءاً مػػن سػػرد اغبكايػػات الموضةةوعات أمػػا 

واألقاصيص والتعقيب عليها ومروراً بالصور واألفالـ ورؤيتهم فيها، واؼبواقف الٍب يبػروف هبػا 
باريػػػات واللقػػػاءات وانتهػػػاء بإلقػػػاء مػػػن رؤيػػػة اغبيوانػػػات والنباتػػػات واألشػػػجار واؼبعػػػارض واؼب

الكلمػػػػات ُب اؼبناسػػػػبات اؼبختلفػػػػة واؼبناقشػػػػات اعبماعيػػػػة للمشػػػػكالت الػػػػٍب تصػػػػادفهم ُب 
 بيئتهم، وتأدية األدوار اؼبسرحية...اْب.
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 تدريس القصة: -1
أمػػػا فيمػػػا يتعلػػػق بتػػػدريس القصػػػة فمػػػن اؼبالحػػػظ أف األطفػػػاؿ يبيلػػػوف إليهػػػا، ويبكػػػػن 

صػػص اؼبالئمػػة للقػػدرات العقليػػة ألطفالػػو، وقػػد رأى اؼبربػػوف أف للمعلػػم أف يسػػرد إحػػدى الق
 األطوار اؼبختلفة للنمو العقلي والوجداين تتمثل ُب:

 الطور الواقعي احملدد بالبيئة من سن الثالثة إٔب اػبامسة تقريباً. -1
 طور اػبياؿ اغبر من اػبامسة إٔب الثامنة أو التاسعة تقريباً. -2
ثامنة إٔب الثانية عشرة أو التاسػعة إٔب الثالثػة عشػرة ومػا طور اؼبغامرة والبطولة من ال -3

 بعدىا.
 طور الغراـ: وىو من الثانية عشرة إٔب الثامنة عشرة. -4
 طور اؼبثل العليا: ويبدأ من الثامنة عشرة ويستمر بعد ذلك. -5

وبعد أف ىبتػار اؼبعلػم القصػة اؼبالئمػة ألطفالػو يقػـو بسػردىا مراعيػاً لغػة القصػة ويلّػوف 
سػػب تطػػور حػػوادث القصػػة حبيػػث يكػػوف صػػوتو ىادئػػاً ومسػػموعاً، ٍب يرتفػػع شػػيئاً صػػوتو حب

فشػيئاً، ويتغػّب ُب ارتفاعػو والبفاضػو ونغمػو حبسػب اؼبناسػبات واؼبواقػف مػن حيػث الغضػػب 
واغبػػزف والسػػػتعطاؼ والسػػَبحاـ، وعنػػػدما يصػػػل إٔب العقػػدة يعرضػػػها بصػػوت يشػػػد انتبػػػاه 

تشتمل عليها القصػة دبظهرىػا اغبقيقػي، فيعطػي الصغار، وعليو أف يظهر الشخصيات الٍب 
كػػل شخصػػية صػػورهتا اغبقيقيػػة ومظهرىػػا الطبيعػػي، وأف يلجػػأ إٔب تقليػػد األصػػوات ُب أثنػػاء 
 السرد، وإذا وجد أف شبة ملاًل عمد إٔب تغيّب طريقتو ُب السرد وفقاً للسأـ وإثارة للحيوية.

ا إمػػا بػػالنطق أو بػػػالنطق  الطفػػػل عنهػػوبعػػد أف ينتهػػي مػػن سػػػرد القصػػة لبػػد أف يعػػرّب 
 واغبركات، واؼبهم ُب دروس العربية ىو التعبّب بالنطق والتمثيل:

ويبكػػػػن للمعلػػػػم أف يطلػػػػب إٔب األطفػػػػاؿ التعبػػػػّب عمػػػػا عرفػػػػوه التعبيةةةةر الشةةةةفهي:  - أ
 بواحدة من الطرائق اآلتية:

اإلجابػػػة عػػػن األسػػػئلة الػػػٍب يوجههػػػا إلػػػيهم، وتتعلػػػق ىػػػذه األسػػػئلة حبػػػوادث القصػػػة  -1
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 وفكرىا. وشخصياهتا
إجابػػػػة بعػػػػض األطفػػػػاؿ عػػػػن أسػػػػئلة يوجههػػػػا إلػػػػيهم بعضػػػػهم اآلخػػػػر، كػػػػأف يقسػػػػم  -2

األطفاؿ إٔب قسمْب: األوؿ يعػد أسػئلة ُب القصػة، والثػاين هبيػب عنهػا، ٍب تتبػادؿ 
 األدوار.

سػػرد األطفػػاؿ للقصػػة، وعلػػى اؼبعلػػم أل يتػػدخل ُب أثنػػاء السػػرد، وأل يلػػـز الطفػػل  -3
ؼبعلػػم، بػػل أف يفسػػح ُب اجملػػاؿ أمامػػو ألف ينطلػػق إعػػادة عباراتػػو ىػػو، أي عبػػارات ا

 على سجيتو وعفويتو ُب أثناء السرد.
وىػػو التعبػػّب عػػن األفكػػار باللغػػة واغبركػػات والوجػػداف، فػػإف أجػػاد اؼبعلػػم التمثيةةل:  - ب

التمثيػػػػػل ُب أثنػػػػػاء السػػػػػرد أخػػػػػرج القصػػػػػة قطعػػػػػة حيػػػػػة شػػػػػائقة، والصػػػػػغار مولعػػػػػوف 
 على: بالتمثيل، ويبكن للمعلم تدريبهم بأف يعمل

 توزيع األدوار حبيث يكوف الطفل صاغباً للدور الذي أسند إليو. -1
 الزي على أف يتنوع بتنوع الشخصيات. -2
 اؼبكاف إما ُب الصف أو ُب خارجو حبيث يكوف مناسباً لتمثيل األحداث. -3
القيػػػاـ بالتمثيػػػل حيػػػث يعمػػػد األطفػػػاؿ إٔب سبثيػػػل األدوار اؼبسػػػندة إلػػػيهم، وعلػػػى اؼبعلػػػم أف  -4

ؿ الػذين يعػػانوف اػبجػل، وكػػل مػػا يطلػب إٔب الصػػغار ويػدربوف عليػػو ىػػو أف يشػجع األطفػػا
 يكوف تعبّبىم التمثيلي ُب اللغة والصوت واغبركات والوجداف مطابقاً للفكرة ُب القصة.

وُب األحواؿ كافة على اؼبعلم أف يشجع صغاره على احملادثة، وأل يسػتأثر بػالكالـ، 
اغبػػديث بعػػد السػػتماع إٔب القصػػص، وأف يشػػجع  بػػل أف يأخػػذ بأيػػديهم إٔب النطػػالؽ ُب

 اؼبَبددين على أف يتحدثوا.
 وتتخذ احملادثة أشكاًل متعددة فقد تكوف:

 بْب اؼبعلم والطفل. -
 بصورة ثنائية بْب طفلْب. -
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 بْب األطفاؿ أنفسهم وبإشراؼ اؼبعلم. -
 ندوة مصغرة والتدرب على إدارة الجتماعات واعبلسات. -
 ّب الشفهي بأنواعو اؼبختلفة.بصورة مستقلة ُب التعب -

ومػػػن ضػػػروب التعبػػػّب الشػػػفهي الػػػٍب يػػػدرب عليهػػػا ُب ىػػػذه اؼبرحلػػػة إٔب جانػػػب سػػػرد 
القصػػػػة وتلخيصػػػػػها والتمثيػػػػل باللغػػػػػة واغبركػػػػات، إلقػػػػػاء الكلمػػػػات ُب اؼبناسػػػػػبات اؼبختلفػػػػػة 

 وإعطاء التوجيهات واإلرشادات والتعليمات وإدارة الجتماعات.
وىػػػػو لػػػػوف آخػػػػر مػػػػن ألػػػػواف التعبػػػػّب سةةةةبات المختلفةةةةة: إلقةةةةاء الكلمةةةةات فةةةةي المنا -2

الشػػفهي، إذ إف الطفػػل ُب مسػػتقبل حياتػػو سػػيتعرض لكثػػّب مػػن اؼبواقػػف الػػٍب تتطلػػب منػػو 
إلقػػاء كلمػػة، فهنػػاؾ مواقػػف العتػػذار والتهنئػػة وتقػػدمي احملاضػػرين والتكػػرمي والشػػكر، وىنػػاؾ 

مػن الناشػ  مسػتقبالً أف  مناسبات اجتماعية وأعياد قوميػة ووطنيػة، وىنػاؾ مواقػف تتطلػب
 يلقي خطبة يؤثر هبا ُب نفوس مستمعيو، فيدفعهم إٔب تأييده فيما يذىب ويدعو إليو.

ولبػػد مػػن التػػدريب علػػى ىػػذه اؼبواقػػف كلهػػا، والعمػػل علػػى العنايػػة بالقػػدرات الواجػػب 
ت توفرىا لمتالؾ ناصية التعبّب الشفاىي ُب مثل تلك اؼبواقف، ومن أىػم اؼبهػارات والكفايػا

الٍب هبب أف يعُب هبػا اؼبػدرس ويعمػل علػى تنميتهػا القػدرة علػى تنظػيم األفكػار حبيػث تكػوف 
متسلسلة ل انقطاع فيها والقػدرة علػى اغبكػم وتقػدير الوقػت الػذي يتوقػف فيػو عػن الكػالـ، 

 والقدرة على النطق اغبسن واألداء اعبيد، والقدرة على استخداـ الكلمات اؼبناسبة.
ات بتخصػػػػيص الوقػػػػت الكػػػػاُب للتػػػػدريب علػػػػى إلقػػػػاء اػبطػػػػب ى ىػػػػذه القػػػػدر وتنّمػػػػ

والكلمػػػات، علػػػى أف يعقػػػب ىػػػذا التػػػدريب مناقشػػػات ؼبػػػا هبػػػب أف تكػػػوف، ولبػػػد مػػػن أف 
 تكوف اؼبواقف الطبيعية ىي اؼبنطلق ُب منأى عن التصنع والتكلف.

ولبد من التدريب علػى ىػذه اؼبواقػف رشادات: إعطاء التوجيهات والتعليمات واإل -3
 تتطلب إعطاء التوجيهػات واإلرشػادات والتعليمػات، كػأف يطلػب إٔب الطفػل أف يوجػو الٍب

نصػػػيحة إٔب زميػػػل لػػػو أو عػػػدة زمػػػالء خػػػالفوا نظػػػاـ اؼبدرسػػػة أو أنبلػػػوا دروسػػػهم، أو عبثػػػوا 
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بالعػػػادات والتقاليػػػد، أو يتعػػػاطوف التػػػدخْب. كمػػػا يطلػػػب إٔب الطالػػػب مػػػع النمػػػو الفكػػػري 
زمالئػػو عنػػدما يعزمػػوف علػػى القيػػاـ برحلػػة، مبينػػاً ؽبػػم مكػػاف للناشػػئة أف يوجػػو تعليمػػات إٔب 

 الجتماع وزمانو، وماذا عليهم أف يصطحبوا معهم، وكيف ينبغي ؽبم أف يتصرفوا...اْب.
وقػػػد يكػػػوف ىنػػػاؾ جهػػػاز جديػػػد أو آلػػػة جديػػػدة جػػػاءت هبػػػا اؼبدرسػػػة إٔب اؼبختػػػرب، 

زمالئػو حػوؿ كيفيػة  ويعرؼ أحػد الطػالب كيػف يسػتخدـ ىػذه اآللػة، فيوجػو تعليمػات إٔب
 استخدامها.

وىذا لوف آخر من ألواف التعبّب الشفهي سػيواجهو اؼبتعلمػوف ُب : إدارة االجتماعات -4
مسػػتقبل حيػػاهتم، ولبػػػد مػػن التػػػدريب عليػػو، ذلػػك ألف إدارة الجتماعػػػات فػػن، ويتطلػػػب 

تمػاع، استعدادات معينة ومهارات خاصة وتقاليد معينػة، إذ لبػد أف يسػود النظػاـ ُب الج
الفكرة الٍب يود طرحها بكػل جػالء ووضػوح، وأف يتمكن رئيس الجتماع من أف يعرب عن 

وأف وبػػػَـب رأي زمالئػػػو ويفسػػػح ُب اجملػػػاؿ أمػػػامهم لالستفسػػػار والستيضػػػاح، فيعقػػػب علػػػى  
 كالمهم بكل روية وأناة.

، فقػػد يكػػوف وشبػػة فػػرص كثػػّبة ُب اؼبػػدارس للتػػدريب علػػى إدارة اعبلسػػات والجتمػػاع
ؾ اجتماع للبحث ُب تنظيم مباراة رياضػية أو ثقافيػة، وآخػر لعيػادة مػريض والبحػث ُب ىنا

 ىدية مناسبة تقدـ لو، وثالث للبحث ُب شؤوف اؼبدرسة...اْب.
واؼبػػدرس النػػاجح ىػػو الػػذي يسػػتغل ىػػذه اؼبواقػػف الطبيعيػػة ُب اؼبدرسػػة، ويعمػػل مػػن 

وترسيخ قيم معينػة ينبغػي ؽبػا خالؽبا على تدريب ناشئتو على مهارات إدارة الجتماعات، 
 أف تسود ُب ىذه األلواف من التعبّب.

 وُب األحواؿ كافة لبد من األخذ باغبسباف ما يلي:
أف تكػػوف موضػػوعات التعبػػّب الشػػفاىي الػػٍب يتحػػدث عنهػػا الصػػغار متنوعػػة ومسػػتمدة  -1

 من عاؼبهم وفبا يتفاعلوف معو، وتراعي النمو الفكري ؽبم.
 ية الفصيحة اؼببسطة والسهلة واؼبيسرة.أف هبري التعبّب بالعرب -2
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ب مػػػػن حيػػػػث عػػػػدـ اؼبقاطعػػػػة ُب أثنػػػػاء يػػػػُب اؼبناقشػػػػة والتعقأف تسػػػػود آداب احملادثػػػػة  -3
علػػػػى صبيػػػػع األطفػػػػاؿ،  الكػػػػالـ، وعػػػػدـ اسػػػػتئثار فػػػػرد واحػػػػد بػػػػالكالـ، وتوزيػػػػع األدوار

ومراعػػػػاة الفػػػػروؽ الفرديػػػػة بيػػػػنهم، واغبػػػػرص علػػػػى النظػػػػاـ، والبتعػػػػاد عػػػػن الفوضػػػػى ُب 
 عقيب، واجملاملة واحَباـ الرأي...اْب.الت

أف يسهم اؼبعلموف كافة ُب الرتقاء باحملادثة والتعبّب الشػفهي مػن حيػث عػدـ ؿباصػرة  -4
التعبػػػّبات الشػػػفهية لألطفػػػاؿ ُب عمليػػػة تسػػػميع الػػػدروس وغّبىػػػا عنػػػدما هبػػػرب الطفػػػل 

س دوف أف وبػػػعلػػػى التقيّػػػد دبػػػا ورد ُب الػػػدروس ووباسػػػب إذا خػػػرج عنػػػو، وىػػػذا وبػػػوؿ 
 الطفل حبريتو، وينطلق تلقائياً للتعبّب عن فكره ومشاعره.

أف تعتمػػد طريقػػة القػػدح الػػذىِب أو العصػػف الػػدماغي ُب معاعبػػة اؼبوضػػوعات، وذلػػك  -5
بػػأف يتقبػػل اؼبعلػػم صبيػػع األفكػػار الػػٍب يقػػدمها الصػػغار، ومػػن ٍب يعمػػل علػػى الصػػطفاء 

التقيػػػد باؼبوضػػػوع وأل والختيػػػار فبػػػا لػػػو عالقػػػة باؼبوضػػػوع، حػػػٌب يػػػدرب الصػػػغار علػػػى 
 يصابوا بآفة اػبروج عنو، ٍب يدرهبم على ترتيب العناصر اؼبتعلقة باؼبوضوع.

 طرائق تدريس االستمال -ثانياً 
سػػػبقت اإلشػػػارة إٔب أف السػػػتماع يعػػػد مػػػن مهػػػارات السػػػتقباؿ، كمػػػا يعػػػد مرحلػػػة 

علػػػى التمييػػػز  حضػػػانة لبقيػػػة اؼبهػػػارات اللغويػػػة، فهػػػو األسػػػاس ُب التعلػػػيم اللفظػػػي، والقػػػدرة
السمعي مرتبطة بالقراءة ُب اؼبراحػل التاليػة، كمػا أف اؼبتحػدث يعكػس ُب حديثػو اللغػة الػٍب 
يسػػػػتمع إليهػػػػا، فػػػػأداء اؼبتحػػػػدث وؽبجتػػػػو وانسػػػػيابو وطالقتػػػػو تػػػػؤثر ُب اؼبسػػػػتمع وتدفعػػػػو إٔب 
ؿباكاهتػا، ومبػو مهػػارات السػتماع تسػاعد علػػى النمػو ُب النطػالؽ ُب احملادثػػة، وأشػرنا مػػن 

يعد سلبياً ُب استقبالو للرسالة اللغويػة، فهػو يبػذؿ ؾبهػوداً أكػرب مػن  قبُل إٔب أف اؼبستمع ل
يبذلو اؼبرسل، وإذا كاف اؼبرسل يعمل على تركيب الرسالة فػإف اؼبسػتمع يعمػل اجملهود الذي 

 على تفكيكها حبثاً عن مراميها وغاياهتا.
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 أما طرائق تدريس الستماع فتتجلى ُب:
ؼبعلم ُب اجملاؿ لالستماع مدة ل تزيد على عشر دقػائق ُب اؼبراحػل األؤب، أف يفسح ا -1

علػػػى أف يقػػػـو اؼبعلػػػم بسػػػرد حكايتػػػو علػػػى ألسػػػنة اغبيوانػػػات لتعلػػػق األطفػػػاؿ هبػػػا، أو 
أقصوصة قصّبة من البيئة تالئم القدرات العقلية والنمو الفكري لألطفاؿ، ويسػتخدـ 

دة مػػػن عػػػآب الصػػػغار، ويقػػػـو بسػػػرد أحػػػداث فيهػػػا اؼبفػػػردات والقوالػػػب اللغويػػػة اؼبسػػػتم
األقصوصػػة أو اغبكايػػة بأسػػلوب جػػذاب وشػػائق، علػػى أف يبتعػػد عػػن النهايػػات احملزنػػة 
ومشاىد اإلجػراـ والعنػف آلثارىػا السػيئة علػى نفػوس صػغاره، وأف يركػز علػى اؼبشػاىد 

تػػرب اؼبفرحػػة والدافعػػة إٔب التفػػاؤؿ واؼبشػػتملة علػػى بعػػض القػػيم، ومػػن ٍب يوجػػو أسػػئلة ىب
 فيها مدى فهم األطفاؿ جملريات القصة وتسلسلها.

تكليف أحد األطفاؿ ُب مراحل متقدمة تلخيص أقصوصػة وسػردىا أمػاـ أترابػو، وىػم  -2
يسػػػػتمعوف إليػػػػو، علػػػػى أف يػػػػدّرهبم اؼبعلػػػػم علػػػػى آداب السػػػػتماع، ٍب يقومػػػػوف دبناقشػػػػة 

 زميلهم فيما استمعوا إليو بإشراؼ اؼبعلم.
سػػػػتماع إٔب نشػػػػرات األخبػػػػار، والسػػػػتماع إٔب بعػػػػض تكليػػػػف عػػػػدد مػػػػن األطفػػػػاؿ ال -3

مناقشػػػػات بػػػػرامج األطفػػػػاؿ ُب التلفػػػػاز، وتقػػػػدمي ملخػػػػص عنهػػػػا إٔب الػػػػزمالء، وإجػػػػراء 
 حوؽبا.

السػػتماع إٔب بعػػض األحاديػػث القصػػّبة اؼبسػػجلة علػػى أشػػرطة أو ُب اؼبػػذياع والتلفػػاز  -4
 ومناقشة مضامينها.

سػػػتماع بقصػػػد السػػػتمتاع، والسػػػتماع التػػػدريب علػػػى أنػػػواع السػػػتماع اؼبتمثلػػػة ُب ال -5
بقصػػد اغبصػػوؿ علػػى معلومػػات، والسػػتماع بقصػػد النقػػد والتحليػػل، علػػى أف يراعػػى 
اؼبعلػػػم ُب التػػػدريب مراحػػػل النمػػػو الفكػػػػري، إذ إف السػػػتماع بقصػػػد النقػػػد والتحليػػػػل 

 يالئم اغبلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي.
ؼبوسػػػيقى والتسػػػجيالت الغنائيػػػة، علػػػى أف زبصػػػيص حيّػػػز مػػػن الوقػػػت لالسػػػتماع إٔب ا -6
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 ليها الناشئة مصوغة بالفصيحة السهلة اؼبيسرة.ف األغاين واألناشيد الٍب يستمع إتكو 
توظيف بعض األشرطة ُب مكتبة اإلذاعة، وقد سّجل عليها أحاديػث لكبػار الكتػاب  -7

 .واؼبفكرين فيستمع اؼبتعلموف إٔب ىذه األحاديث، ٍب تكوف مناقشة حملتوياهتا
مشاىدة بعض اؼبسلسػالت التلفزيػة اؼبالئمػة، واألفػالـ السػينمائية اؼبناسػبة والػٍب تعػاِب  -8

مشػػػػػػكالت اجتماعيػػػػػػة أو قصػػػػػػة تارىبيػػػػػػة ذات مغػػػػػػزى، والسػػػػػػتماع إٔب لغتهػػػػػػا وسػػػػػػّب 
أحداثها، ومن ٍب تػدار مناقشػة بعػد ذلػك السػتماع هتػدؼ إٔب تقػومي مػا ًب السػتماع 

 إليو.
، وىػػذا لػػوف مػػن ألػػواف القػػراءة يكػػاد يكػػوف مهمػػالً ُب التػػدريب علػػى قػػراءة السػػتماع -9

مدارسنا، وذلك بأف يقرأ اؼبعلػم الػنص الػذي يكػوف مػن الكتػاب أو مػن خارجػو، فػإذا 
كػػػػاف مػػػػن الكتػػػػاب لبػػػػد أف تكػػػػوف الكتػػػػب مغلقػػػػة ُب أثنػػػػاء قػػػػراءة اؼبعلػػػػم لػػػػو، وعلػػػػى 

نطوقػة ومػا ربملػو اؼبتعلمْب متابعة اؼبعلم ُب قراءتػو، مركػزين انتبػاىهم علػى الكلمػات اؼب
من معاف وفكر، وبعػد أف ينتهػي اؼبعلػم مػن قراءتػو يسػأؿ اؼبتعلمػْب عػن الفكػرة العامػة 
مػػن الػػنص الػػذي اسػػتمعوا إليػػو، وعػػن بعػػض الفكػػر الفرعيػػة، وعػػن القػػيم والذباىػػات 

 الٍب يبكن استنتاجها من النص اؼبقروء.
ظيفيػػة سبػػارس ُب اغبيػػاة الَبكيػػز علػػى أف تكػػوف اللغػػة الػػٍب يسػػتمع إليهػػا اؼبتعلمػػوف و  -10

اليوميػػػػة حػػػػٌب وبسػػػػوا بفائػػػػدهتا، ويفيػػػػدوا منهػػػػا مػػػػن مثػػػػل السػػػػتماع إٔب اؼبػػػػذياع، وإٔب 
التلفػػػاز ومشػػػاىدة األفػػػالـ اؼبتحػػػدث وجهػػػاً أمػػػاـ وجػػػو، والسػػػتماع ُب اؽبػػػاتف، وإٔب 

السينمائية والستماع إٔب مضامْب مػا تعرضػو، والسػتماع إٔب القَباحػات ُب اؼبواقػف 
ة وإٔب اللتماسػػػػات واألوامػػػػر، والسػػػػتماع إٔب التسػػػػجيالت الغنائيػػػػة اؼبصػػػػوغة اإلداريػػػػ

 بالفصيحة...اْب.
التػػػػػػدريب علػػػػػػى اكتسػػػػػػاب آداب السػػػػػػتماع مػػػػػػن حيػػػػػػث النصػػػػػػراؼ الكلػػػػػػي إٔب  -11

اؼبتحدث واعبلسة الطبيعية، واإلصغاء إليو بكل اعبوارح، والتحلي باألنػاة والتمهػل ُب 
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الستفسار منو عن نقطة ما، والبتعاد عن التسػرع أثناء توجيو السؤاؿ إٔب اؼبتحدث و 
ُب اغبكػم علػػى آراء اؼبتحػدث، ومتابعتػػو ُب عػػرض أفكػاره، ومػػن ٍب اغبكػم علػػى تلػػك 
األفكػػار حكمػػاً موضػػوعياً ُب منػػأى عػػن أي ربيػػز وتعصػػب وانفعػػاؿ وتزمػػت وربجػػر، 

بػل أف وتقدير رأي اؼبتحدث، وعدـ إحراجو أو مضػايقتو أو تسػفيو رأيػو أو مقاطعتػو ق
 ينهي كالمو.

تػػػالُب اؼبعّوقػػػات الػػػٍب ربػػػوؿ دوف السػػػتماع اعبيّػػػد مػػػن معّوقػػػات جسػػػمية ونفسػػػية  -12
 وعقلية وخارجية.
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 طرائق تدريس القراءة -ثالثاً 
سبق أف أشرنا إٔب أف كفاية القراءة ىي مػن مهػارات السػتقباؿ إذا كػاف القػارئ يقػرأ 

ل اؼبػادة الػػٍب يقرؤىػا إٔب اآلخػرين فتكػػوف قػراءة صػامتة، أمػا إذا كػػاف يقػرأ قػراءة جهريػػة ليوصػ
 من مهارات اإلرساؿ.

وشبػػة مراحػػل طبػػس لتكػػوين كفايػػة القػػراءة تبػػدأ مػػن مرحلػػة الريػػاض وسبتػػد حػػٌب هنايػػػة 
اؼبرحلػة الثانويػة، وىػػذه اؼبراحػل ىػي: السػػتعداد للقػراءة، والبػدء بتعلػػيم القػراءة، والتوسػػع ُب 

 ت والكفايات، وهتذيب العادات واألذواؽ واؼبيوؿ.القراءة، وتوسيع اػبربات وزيادة القدرا
فػإف مرحلػة  مرحلة االستعداد للقةراءة تةتم فةي البيةي وريةاض األطفةالوإذا كانت 

ُب األعػػػم  البةةةدء بتعلةةةيم القةةةراءة تةةةتم فةةةي الصةةةف األول مةةةن مرحلةةةة التعلةةةيم األساسةةةي
مثػل معرفػة أظبػاء األغلب، وُب ىذه اؼبرحلة تتكوف بعض اؼبهارات األساسية ُب القراءة مػن 

ؼ ؼ الكلمات اعبديدة بالصور والتمييز البصري بػْب أشػكاؿ اغبػروؼ، وتعػرّ اغبروؼ وتعرّ 
ؼ اغبركػػػػات األوليػػػػة مػػػػن الفتحػػػػة والضػػػػمة اغبػػػػروؼ اؽبجائيػػػػة ُب أشػػػػكاؽبا اؼبختلفػػػػة، وتعػػػػرّ 

والكسػػرة وربػػط اغبػػروؼ حبركاهتػػا وسػػكناهتا، وتكػػوين عػػادات البحػػث عػػن اؼبعػػاين ُب أثنػػاء 
 ، وقراءة قطع متكاملة مكونة من سطرين أو ثالثة وفهمها.القراءة
المرحلةةةة الثالثةةةة مةةةن مراحةةةل تعلةةةيم القةةةراءة هةةةي مرحلةةةة التوسةةةع فةةةي القةةةراءة  و

وتسػػػػمى مرحلػػػػة التقػػػػدـ السػػػػريع ُب اكتسػػػػاب العػػػػادات األساسػػػػية ُب القػػػػراءة، وسبتػػػػد ىػػػػذه 
لقػة األؤب وقػد سبتػد إٔب اؼبرحلة من الصػف الثػاين مػن مرحلػة التعلػيم األساسػي إٔب هنايػة اغب

الصػػػػف السػػػػادس، وسبتػػػػاز ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة بتنميػػػػة الشػػػػغف بػػػػالقراءة، ودقػػػػة الفهػػػػم ؼبػػػػا يقػػػػرأ، 
والستقالؿ ُب تعرؼ الكلمات، والنطالؽ ُب القراءة اعبهرية، وازدياد السػرعة ُب القػراءة، 

عػػػن مػػػواد وقػػػراءة القطػػػع األدبيػػػة السػػػهلة، وبنػػػاء رصػػػيد كبػػػّب مػػػن اؼبفػػػردات وتنميػػػة البحػػػث 
 جديدة للقراءة.
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المرحلةةةة الرابعةةةة هةةةي مرحلةةةة توسةةةيع الخبةةةرات وزيةةةادة القةةةدرات والكفايةةةات  و
وتشػػمل الصػػفوؼ العليػػا مػػن مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي )السػػابع والثػػامن والتاسػػع(، وتتميػػز 

 بالقراءة السريعة الٍب تزيد خربات القارئ غُب وامتداداً ُب اذباىات متعددة.
وتشػػػمل ة هةةةي مرحلةةةة تهةةةايب العةةةادات واألذوا  والميةةةول  المرحلةةةة الخامسةةةو

ىذه اؼبرحلة صفوؼ اؼبرحلة الثانويػة، وفيهػا يػتم تنميػة العػادات واؼبيػوؿ وتصػفيتها، وتوسػيع 
أذواؽ القػػراء وترقيتهػػا، وزيػػادة الكفايػػة ُب اسػػتخداـ الكتػػب واؼبكتبػػات ومصػػادر اؼبعلومػػات 

 س.والقراءة اػباطفة والقراءة لالستمتاع والدر 
وكباوؿ فيما يلي الوقوؼ على أبرز ىذه اؼبراحل وكيفية تدريس القراءة ُب كػل منهػا، 
آخذين باغبسباف أف مرحلة الرياض ليست مرحلة تعليمية للقراءة والكتابة وإمبا ىػي مرحلػة 

 تنمية الستعداد لتعلم القراءة.
 االستعداد لتعلم القراءة -1

طفػاؿ إذا ٓب تكػن لػديهم السػتعدادات لػذلك شبة خطورة ُب البػدء بتعلػيم القػراءة لأل
التعلم، وإذا كػاف األطفػاؿ ُب سػن السادسػة يكػوف لػديهم اسػتعداد لػتعلم القػراءة ُب األعػم 
األغلب فإف طبيعة اؼبؤثرات الٍب يتفاعل معها الطفل ُب حياتنا اؼبعاصػرة قػد تػؤثر ُب ظهػور 

كػػن اغبػػؤوؿ دوف تعلػػيم القػػراءة السػػتعداد للػػتعلم قبػػل سػػن السادسػػة، وُب ىػػذه اغبػػاؿ ل يب
 لطفل يرغب ُب ذلك.

ويهيػػػػػػأ الطفػػػػػػل ألف يكػػػػػػوف مسػػػػػػتعداً لػػػػػػتعلم القػػػػػػراءة بوسػػػػػػاطة تػػػػػػدريبات تسػػػػػػمح لػػػػػػو 
اسػػػػػتعداداتو العقليػػػػػة بػػػػػالتعلم مثػػػػػل الغنػػػػػاء والرسػػػػػم والتقليػػػػػد، وتػػػػػدريبات ُب تنميػػػػػة اإلدراؾ 

 واؼبالحظة والتعبّبات الصوتية واألدائية...اْب.
مبنياً علػى تػوفر الػدافع فػإف شبػة خطػراً أف يعلّػم الطفػل دوف أف يكػوف وؼبا كاف التعلم 

لديػػػو ىػػػذا الػػػدافع، ألف ىػػػذا الػػػتعلم سػػػػيؤدي إٔب اإلخفػػػاؽ، ومػػػٌب بػػػدأ الطفػػػل ىبفػػػق منػػػػذ 
خطواتو األؤب فال يبكػن ألحػد أف يػتكهن بالنتػائج فيمػا بعػد، ذلػك ألف للخطػوات األؤب 
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ُب حياتػػػو، ول بػػػد أف تكػػػوف ؿبوطػػػة بكػػػل رعايػػػة  مػػػن دخػػػوؿ الطفػػػل إٔب اؼبدرسػػػة أثػػػراً كبػػػّباً 
 وعناية واىتماـ إف من األىل ُب البيت أو اؼبربْب ُب اؼبدرسة.

وقػػد خلصػػت النػػدوة الدوليػػة الػػٍب أقامتهػػا اليونسػػكو حػػوؿ دمػػاغ اإلنسػػاف والسػػلوؾ 
٪ مػػػػن وزنػػػػو لػػػػدى الراشػػػػد، ٍب 90البشػػػػري إٔب أف دمػػػػاغ اإلنسػػػػاف ُب سػػػػن السادسػػػػة يبلػػػػغ 

٪ الباقية خالؿ السنوات العشر التالية، وىذا إف دؿ على شيء فإمبػا يػدؿ 10يكتسب الػ 
ف الطفػل يػنعم فيهػا بقػدرات ىائلػة ولبػد إعلى أنبية الطفولة اؼببكػرة ُب حيػاة اإلنسػاف، إذ 

أف وبػػاط ببيئػػة حػػافزة حػػٌب تتفجػػر تلػػك القػػدرات. والسػػؤاؿ الػػذي يبثػػل ىنػػا: مػػا الشػػروط 
 ٌب يتمكن الطفل من تعلم القراءة؟العامة الٍب ينبغي أف تتحقق ح

 شبة عدة عوامل تؤثر ُب مدى استعداد الطفل لتعلم القراءة، ومن ىذه العوامل:
إذ ل ىبفػػػػػى أثػػػػػر اعبػػػػػو العػػػػػائلي ُب مبػػػػػو الطفػػػػػل، فأطفػػػػػاؿ الوسػػػػػط الوسةةةةةط العةةةةةائلي: 

الجتمػػاعي الثقػػاُب اؼبرتفػػع يقػػرؤوف أفضػػل مػػن اآلخػػرين، ول غػػرو ُب ذلػػك مػػاداـ 
يعيشوف ُب أجوائو غنياً بضروب الثقافة. أما إذا نشأ الطفػل ُب جػو الوسط الذي 

خػػاٍؿ مػػن ضػػروب الثقافػػة فػػال كتػػاب ول ؾبلػػة ول صػػحيفة ول تلفػػزة، ول هبػػد مػػن 
حولػػػػو أبػػػػاً يقػػػػرأ أو أي وسػػػػيلة ثقافيػػػػة فػػػػإف ذلػػػػك كلػػػػو يػػػػؤثر فيػػػػو سػػػػلباً، والعكػػػػس 

 صحيح.
 النظػػػػر والسػػػػمع ُب شبػػػػة عالقػػػػة بػػػػْب الحالةةةةة الجسةةةةمية مةةةةن حيةةةةث النظةةةةر والسةةةةمع:

اكتسػػػاب القػػػراءة ُب اؼبراحػػػل األؤب، إذ إف حركػػػات النظػػػر والسػػػمع غػػػّب اؼبنتظمػػػة 
تشػػكل صػػعوبة ُب اكتسػػػاب القػػراءة لػػدى الطفػػػل، فالطفػػل الػػذي ل يسػػػتطيع أف 

 يبيز بدقة بْب اغبروؼ ل يعد مهيأ لتعلم القراءة.
سػػػوي يػػػؤدي إٔب لفػػػظ وأثبتػػػت التجػػػارب الػػػَبابط بػػػْب اللفػػػظ والسػػػمع، وأف السػػػمع ال

سليم، ولوحظ أف الطفػل الػذي ل ينطػق بسػالمة ل يكػوف لديػو ظبػع دقيػق ُب الوقػت 
ف القػػراءة تتطلػػب اسػػتعمالً وظيفيػػاً لكػػل مػػن حاسػػٍب السػػمع والبصػػػر إٔب إنفسػػو، إذ 
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 جانب النطق.
إف للرصيد اللغوي للطفػل دوراً أساسػياً ُب هتيئتػو لػتعلم القػراءة، إذ المستوى اللغوي: 

إف ؼبعرفػػة اؼبفػػردات واؼبظهػػر الكمػػي لديػػو مػػن الكلمػػات عػػامالً مهمػػاً ُب مسػػاعدة 
الطفػل علػى الػتعلم. والوظيفػة الرمزيػػة اؼبتعلقػة دبحتػوى الكلمػات ودللتهػا والصػػور 
الػػػٍب تعػػػرب عنهػػػا وأصػػػواهتا واغبركػػػات واألشػػػياء اؼبصػػػاحبة، ذلػػػك كلػػػو يهيػػػ  الطفػػػل 

 ىي عملية رمزية من الدرجة الثانية. للتعلم واكتساب مهارة القراءة، فالقراءة
واؼبظهػػر الثػػػاين للغػػػة الػػػذي يبػػػدو ضػػرورياً لػػػذلك اؼبسػػػتوى اللغػػػوي ىػػػو التواصػػػل أي أف 
يكػػوف الطفػػل قػػادراً علػػى القػػراءة فػػذلك يعػػِب أف يكػػوف قػػادراً علػػى تلقػػي الرسػػالة الػػٍب 

لػى مػن ينقلها النص اؼبكتوب وفهمها. وإذا كانت اللغة الجتماعية تكػّوف مسػتوى أع
ف اللغػػة اؼبكتوبػػة إمسػػتوى اللغػػة اؼبتمركػػزة حػػوؿ الػػذات فػػيمكن القػػوؿ ُب الذبػػاه نفسػػو 

 سبثل اؼبستوى الثالث ُب ىذا اؼبنحى.
مػن اؼبتعػارؼ عليػو أف العمػر العقلػي اؼبالئػم للبػدء بعمليػة القػراءة ىػو مستوى الاكاء: 

ي طبػس ست سنوات، وقد أثبتػت بعػض التجػارب أف األطفػاؿ ذوي العمػر العقلػ
سػػػػػنوات ٓب يتمكنػػػػػوا مػػػػػن قػػػػػراءة اؼبقػػػػػاطع والكلمػػػػػات، وأف األطفػػػػػاؿ ذوي العمػػػػػر 

سػنوات ٓب يتمكنػوا مػن قػراءة الكلمػات وإمبػا سبكنػوا مػن  6و 5العقلي اؼبمتد بْب 
قػػػراءة مقطعػػػْب مػػػن أصػػػل أربعػػػة مقػػػاطع فقػػػط، ُب حػػػْب أف األطفػػػاؿ ذوي العمػػػر 

ف ثلثػػيهم قػػرؤا اؼبقػػاطع. سػػنوات سبكنػػوا مػػن هتجيػػة بعػػض الكلمػػات، وأ 6العقلػػي 
سػػػنوات فقػػػد سبكػػػن ثالثػػػة أربػػػاع  8و 7وعنػػػدما كػػػاف العمػػػر العقلػػػي يػػػَباوح بػػػْب 

األطفػػاؿ مػػن قػػراءة الكلمػػات وقػػراءة اؼبقػػاطع ُب الوقػػت نفسػػو. أمػػا األطفػػاؿ ذوو 
 العمر العقلي شباين سنوات فمن النادر أف ذبد أحداً منهم ل يقرأ.
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 مرحلة البدء بتعليم القراءة-2
بدأ تعليم القػراءة ُب الصػف األوؿ مػن مرحلػة التعلػيم األساسػي ُب األعػم األغلػب. ي

 وشبة طرائق ثالث استخدمت ُب تعليم القراءة للمبتدئْب وىي:
وتنطلػػػػق مػػػػػن إكسػػػػػاب الطفػػػػػل اغبػػػػػروؼ فاؼبقػػػػػاطع فالكلمػػػػػات الطريقةةةةةة التركيبيةةةةةة:  - أ

عبملػػػة. وتعػػػد فاعبمػػػل، أي تنطلػػػق مػػػن اعبػػػزء إٔب الكػػػل أي مػػػن اغبػػػرؼ إٔب الكلمػػػة وا
نظريػػػة التػػػدريب الشػػػكلي لقػػػوى العقػػػل  ىػػػذه الطريقػػػة مػػػن أقػػػدـ الطرائػػػق، وتسػػػتند إٔب

اإلنسػػاين الػػٍب تػػذىب إٔب أف تػػدريب الطفػػل علػػى قػػراءة اغبػػروؼ يػػؤدي بالضػػرورة إٔب 
 قراءة الكلمات فاعبمل.

 وتسّب الطريقة الَبكيبية ُب اػبطوات التالية:
يتطلب رؤية شكل اغبرؼ وتعرفػو والنطػق بػو واكتساب اغبروؼ اكتساب الحروف:  -1

بصػػوت مالئػػم، ومػػن ٍب إعػػادة كتابتػػو. وىنػػا لبػػد أف يكػػوف الطفػػل قػػادراً علػػى التمييػػز بػػْب 
اغبػروؼ مػػن حيػث النظػػر ٍب مػػن حيػث السػػمع. وؽبػذا ذبػػرى تػػدريبات متعػددة للفػػظ، فػػإذا 

ب علػػى أف وجػػد اؼبعلػػم أف شبػػة طفػػالً غػػّب قػػادر علػػى أف يعيػػد اغبػػرؼ بشػػكل صػػحيح يػػدر 
يعيد الصػوت الػذي يرمػز إليػو اغبػرؼ، وصػولً إٔب إكسػابو التمييػز بػْب األصػوات اؼبتجػاورة 

 ظبعياً كالتاء والطاء، والضاد والداؿ، والسْب والثاء، والزين والذاؿ...اْب.
 وتتمثل ىذه اػبطوة ُب:
 ينطق هبا خطأ. ←الصغّب ل يبيز بينها  ←أصوات ينطق هبا اؼبعلم 

 إمكاف إعادهتا بصورة صحيحة. ←يبيز بينها الصغّب  ←هبا اؼبعلم  أصوات ينطق
 ويؤدي التكرار دوراً كبّباً ُب ترسيخ العالقة بْب الشكل واللفظ.

وبعػػػد التػػػدريب علػػػى أشػػكاؿ اغبػػػروؼ وأصػػػواهتا وإدراؾ العالقػػػة اكتسةةاب المقةةةاطع:  -2
 اؼبقاطع. واؼبقاطع ُب العربية ىي: بْب الشكل واللفظ يدرب على

، مقطػػع قصػػّب يتكػػوف مػػن حػػرؼ، مصػػوت قصػػّب، واؼبصػػوتات القصػػّبة ىػػي: الفتحػػة -
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 والضمة، والكسرة مثل: َب، ُب، ِب.
ىػي: األلػف مقطع طويػل ويتكػوف مػن حػرؼ ، مصػوت طويػل، واؼبصػوتات الطويلػة  -

 ، بو، يب.والواو والياء مثل: با
 مقطع طويل ويتكوف من حرؼ ، مصوت قصّب، حرؼ مثل: َبل. -
 مديد ويتكوف من حرؼ ، مصوت طويل، حرؼ مثل: نوس. مقطع -

وتتنوع التدريبات على اؼبقاطع حٌب يتجاوز الطفل مشكالت اللفظ، ووبػافظ علػى بنػاء 
 اؼبقطع كاماًل.

والواقع يػدؿ علػى أف إتقػاف األطفػاؿ تعػرؼ اؼبقػاطع سيسػاعدىم ُب اؼبراحػل التاليػة علػى 
 رية.التقطيع العروضي، وتعرؼ أظباء البحور الشع

وبعػػػد التػػػدريبات علػػػى إدراؾ اؼبقػػػاطع، يػػػدّرب اؼبعلػػػم صػػػغاره علػػػى قةةةراءة الكلمةةةات: -3
هتجيػػة الكلمػػات ونطػػق مقاطعهػػا بصػػوت عػػاؿ، ومػػن ٍب يسػػمعوهنا ويتعرفوهنػػا ويفهموهنػػا، 

فهػػا. وعلػػى اؼبعلػػم أف ينبػػو علػػى معػػاين الكلمػػات والكلمػػة اؼبنطوقػػة جيػػداً تسػػاعد علػػى تعرّ 
حػػٌب ل يكػػػوف الىتمػػاـ منصػػباً علػػػى قػػراءة اغبػػروؼ والكلمػػػات ب علػػػى قراءهتػػا وىػػو يػػدرّ 

 وإنباؿ معانيها.
وىنػػا يصػػبح الطفػػل قػػادراً علػػى قػػراءة الكلمػػات اؼبتتابعػػة، إل أف فهػػم قةةراءة الجمةةل:  -4

اعبملػػة ل يػػنجم عػػػن ؾبمػػوع فهػػػم كػػل كلمػػػة منفػػردة، إذ إف قػػػراءة الكلمػػات اؼبتتابعػػػة ألي 
ضػػماف فهػػم سػػريع، ألف فهػػم صبلػػة منطوقػػة كلمػػة كلمػػة لصبلػػة لػػيس ىػػو الوسػػيلة الوحيػػدة 

يطػػرح ُب الوقػػت نفسػػو العناصػػر الثانويػػة واؼبهمػػة مػػن حيػػث إف الطفػػل تعػػود علػػى التهجيػػة 
النظاميػة مقطعػػاً وراء مقطػػع وكلمػػة وراء كلمػة، ولػػتالُب ذلػػك لبػػد مػن بػػذؿ جهػػود إضػػافية 

التعريػػػف إٔب « الػػػػ »للعبػػػور مػػػن ؾبموعػػػة كلمػػػات، بعضػػػها ل معػػػُب لػػػو لػػػدى الطفػػػل مثػػػل 
 اجملموعات اللغوية ذات اؼبعُب متمثلة ُب اعبمل.

ويػػػػرى أنصػػػػار ىػػػػذه الطريقػػػػة أهنػػػػا منطقيػػػػة، وتقػػػػود إٔب اكتسػػػػاب القػػػػراءة بسػػػػهولة، 
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والتمكن من مهاراهتا اؼبيكانيكية اآللية )تعرؼ اغبروؼ والكلمػات والنطػق هبػا صػحيحة(، 
كثػر مناسػبة ومعرفػة لالرتقػاء شػيئاً فشػيئاً ىداؼ األكثر بساطة وسهولة. واألوىي تبدأ باأل

مػػػن حيػػػث الدرجػػػة كبػػػو اؼبعػػػارؼ األكثػػػر تعقيػػػداً، كمػػػا أهنػػػا سبّكػػػن الطفػػػل مػػػن السػػػرعة ُب 
القػػراءة، ُب حػػْب يػػرى خصػػـو ىػػذه الطريقػػة أهنػػا ل تسػػاعد الطفػػل الصػػغّب علػػى إدراؾ مػػا 

الطريقػة ل معػُب لػو ُب  يقّدـ لو ول تستثّب أي دافعية لديو، ذلك ألف اغبرؼ الذي تبدأ بو
نظػػػر الصػػػغّب، فهػػػذا اغبػػػرؼ رمػػػز ؾبػػػرد، والبشػػػرية مػػػّرت دبراحػػػل متعػػػددة حػػػٌب سبكنػػػت مػػػن 
اخػػَباع ىػػذا اغبػػرؼ اجملػػرد، ومػػا ىػػو سػػهل بالنسػػبة إٔب الكبػػّب قػػد يكػػوف صػػعباً بالنسػػبة إٔب 

إذ يظػن الكبػػّب الراشػد أف اكتسػاب اغبػػرؼ والبػدء بػو أسػػهل مػن البػدء بكلمػػة أو الصػغّب، 
صبلػػة، وقػػد ل يكػػوف ذلػػك مطابقػػاً للواقػػع واغبقيقػػة. كمػػا أف اؼبعلػػم الػػذي يعلّػػم وفػػق ىػػذه 
الطريقة يقضي وقتػاً طػويالً حػٌب يػتمكن مػن تعلػيم ناشػئتو اغبػروؼ واؼبقػاطع وأصػواهتا دوف 

 أف يتمكنوا من الفهم.
وُب ضػوء الحتجاجػػات الػٍب ثػػارت ضػّد ىػػذه الطريقػة توجهػػت األنظػار إٔب اعتمػػاد 

 «.الطريقة التحليلية»ة جديدة أظبوىا طريق
وتنطلػػػق مػػػن الوحػػػدة الكليػػػة ذات اؼبعػػػُب متمثلػػػة ُب اعبملػػػة الطريقةةةة التحليليةةةة:  - ب

مػػروراً بالكلمػػة واؼبقػػاطع وصػػولً إٔب اغبػػرؼ، أي تنطلػػق مػػن الكػػل إٔب اعبػػزء وىػػو 
اغبػػرؼ، وقػػد تػػأثرت ىػػذه الطريقػػة بنظريػػة اعبشػػتالت ُب علػػم الػػنفس الػػٍب تػػرى أف 

 الكلية تدرؾ قبل األمور اعبزئية. األمور
أف الطفػػل يػػدرؾ األمػػور بكليتهػػا أولً، ومػػن ٍب تػػأٌب التفصػػيالت فيمػػا « بياجػػة»ويػػرى اؼبػػريب 

 بعد.
مػػن خالؽبػػا أف تػػذكر اعبمػػل يفػػوؽ  بتجربػػة أثبػػت« Decroly»ولقػػد قػػاـ الباحػػث 

علػػى  تػػذكر الكلمػػات، وأف تػػذكر الكلمػػات يفػػوؽ تػػذكر اؼبقػػاطع واغبػػروؼ، إذ إنػػو عػػرض
 ؾبموعة من األطفاؿ طبسة مباذج:
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 ثالثة حروؼ منفصلة. -
 ثالثة مقاطع منفصلة. -
 ثالثة أوامر. -
 ثالث صبل. -
 ثالث كلمات. -

واسػتمر العػػرض عػػدة أيػاـ وُب فػػَبات متقطعػػة، ٍب قػػيس مػدى تػػذكر األطفػػاؿ فوجػػد 
القػػػائموف علػػػى التجربػػػة أف حفػػػظ اعبمػػػل يفػػػوؽ حفػػػظ الكلمػػػات، وأف حفػػػظ الكلمػػػات 

 ؼبقاطع، وأف حفظ اؼبقاطع يفوؽ حفظ اغبروؼ.يفوؽ حفظ ا
أمػػػا اعبمػػػل الػػػٍب تقػػػدـ ُب القػػػراءة فهػػػي اعبمػػػل الػػػٍب دّرب عليهػػػا الطفػػػل ُب احملادثػػػة، 

 وأصبحت من رصيده اللغوي ومفهومة لديو.
 وسبر الطريقة التحليلية أو الطريقة الكلية كما يسميها بعضهم باػبطوات التالية:

يقـو اؼبعلم بتدريب الصغار على اؼبالحظة وإدراؾ وفيها : التهيئة أو التحضير -1
الفروؽ بْب األشكاؿ وإجراء ألعاب لغوية وقص قصص...اْب. ويتخذ ىذا 
التوجو أشكاًل ـبتلفة بدءًا من اإلشارة إٔب اللغة مرورًا بالتقليد أو الرسم، على 

دراً على أف يقـو الصغّب بالتعبّب بلغة شفوية عن خربتو اؼبباشرة، وعندما يصبح قا
التعبّب عن ىذه اػبربة يقدـ لو اؼبعلم شكاًل آخر من أشكاؿ التعبّب متمثاًل ُب 
اللغة اؼبكتوبة بعد أف يستثّب الدافعية إٔب التعلم عند الصغّب، إذ إف للدافع أنبية 

 كبّبة ُب تعلم القراءة.
وفيها يقدـ اؼبعلم إٔب صغاره صبلة مستمدة من تعرف المكتوب وقراءت :  -2

ىم اللغوي، وقد عرفوىا ُب مرحلة التهيئة ُب أثناء التدريبات، حبيث رصيد
 تشتمل عملياً التهيئة وتعرؼ اؼبكتوب وقراءتو على:

التعبّب اؼبكتوب  ←التعبّب الشفوي  ←النطالؽ من موقف )خربة مباشرة(  -
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 قراءتو. ←تعرؼ اؼبكتوب  ←
 واكتساب اعبمل يتم ُب الذباىات كافة على النحو التإب:

 إمالء )كتابة(. ←قراءة  ←تعرؼ 
علػػػى أف يػػػدرب الصػػػغار علػػػى سػػػالمة النطػػػق قبػػػل التػػػدريب علػػػى النسػػػخ واإلمػػػالء 
 والكتابة، وأل يقدـ إٔب الصغّب ُب البداية إل اعبمل اؼبستمدة من عاؼبو وخربتو اؼبباشرة.

 وُب ىذه اؼبرحلة يدرب الصغار على اؼبوازنة واؼبقاربة بْب األشكاؿ،التحليل:  -3
وعلى التصنيف. وعندما يالحظ األطفاؿ أف شبة سباثاًل أو توافقًا بْب الكلمات 
يعمدوف إٔب تشكيل عائالت منها. ومن األنبية دبكاف أف نسّب بالطفل من 
اؼبالحظة إٔب إدراؾ سبب التماثل أو التشابو ُب بعض الكلمات، وأف يكوف 

 قادراً على الربط بْب الكلمة اعبديدة وكلمة أخرى.
الفرؽ بْب الطريقتْب الَبكيبية والتحليلية ىو أنو ُب الطريقػة الَبكيبيػة تػأٌب اغبػروؼ و 

أولً ٍب الفكػػرة ثانيػػاً، ُب حػػْب أنػػو ُب الطريقػػة التحليليػػة فيجػػيء اؼبعػػُب أولً ٍب يػػأٌب 
 اغبرؼ ثانياً.

ويرى أنصار ىذه الطريقة أهنا تقـو على أساس نفسي سػليم، وىػو البػدء بالوحػدات 
يػػة الػػٍب يػػدركها الصػػغّب ومػػن خربتػػو، وأهنػػا تنتقػػل مػػن اؼبعلػػـو إٔب اجملهػػوؿ، وأهنػػا طريقػػة اؼبعنو 

مشوقة تراعػي دوافػع اؼبػتعلم، ُب حػْب أف خصػومها يػروف أف األطفػاؿ الػذين تعلمػوا القػراءة 
وفقهػػػا يشػػػكوف الضػػػعف ُب اإلمػػػالء، والػػػبطء ُب قػػػراءة الكلمػػػات الػػػٍب ٓب سبػػػر مػػػن قبػػػُل ُب 

تعلمػػوا القػػراءة وفػػق الطريقػػة الَبكيبيػػة أسػػرع ُب القػػراءة ويقػػرؤوف كلمػػات  خػػربهتم، وأف الػػذين
حػػٌب لػػو ٓب يكونػػوا قػػد مػػروا هبػػا مػػن قبػػُل، كمػػا أف مسػػتواىم ُب اإلمػػالء أفضػػل مػػن الػػذين 

 تعلموا وفق الطريقة التحليلية.
ُب ضػػػػوء ذلػػػػك كلػػػػو توجػػػػو اؼبربػػػػوف إٔب اعتمػػػػاد طريقػػػػة جديػػػػدة ذبمػػػػع بػػػػْب التحليػػػػل 

يػػث ل يقتصػػر الوضػػع فيهػػا علػػى أف يكػػوف الوصػػوؿ إٔب اغبػػرؼ ىػػو اؽبػػدؼ، والَبكيػػب، حب
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وإمبا العمل على أف نركب من اغبرؼ الػذي ًب الوصػوؿ إليػو وفػق الطريقػة التحليليػة مقػاطع 
 وكلمات ومن الكلمات صباًل.

وىػػػي تشػػػتمل علػػػى التحليػػػل والَبكيػػػب ُب الطريقةةةة التوفيقيةةةة أو المختلطةةةة:  -ج
ن اؼبوقػف الكلػي اؼبتكامػل صبلػة أو كلمػة، وبعػد أف يتعرفهػا األطفػاؿ الوقت نفسو، فتبػدأ مػ

يقـو بإجراء مناقشة حوؽبا، والطلب إٔب األطفاؿ قراءهتا وإدراؾ معانيهػا، ٍب يقػـو بتحليلهػا 
ؿ علػى وصوًل إٔب اغبروؼ اؼبكّونة ؽبا، ول يتوقف عند اغبرؼ اؼبنشود، وإمبا يػدرب األطفػا

فيكػػوف شبػػة صبػػع بػػْب التحليػػل والَبكيػػب. وسبػػر الطريقػػة وفػػق  ،تػػأليف مقػػاطع وكلمػػات وصبػػل
 اػبطوات التالية:

يستمع اؼبتعلم إٔب النمط اللغوي السليم من اؼبعلم بوساطة قصة المحادثة:  -1
مشوقة، ويتلفظ اؼبتعلم بعدىا بالنمط اللغوي مرارًا بطريق حوار موجو، ليثبت 

 ىذا النمط أماـ اؼبتعلمْب.
نتقل اؼبتعلم من احملادثة واللوحة الكلية اؼبمثلة للقصة إٔب يالقراءة الجملية:  -2

النص اؼبقروء اؼبؤلف من صبل اقَبنت كل صبلة منها بصورة سبثلها. ويوجو اؼبعلم 
متعلميو إٔب ربليل اعبمل إٔب كلمات، ليدرؾ اؼبتعلم حدود كل كلمة ويدرؾ 

ؿ الكلمات الرابط بْب لفظها وشكلها اؼبكتوب، ٍب يشّب اؼبعلم إٔب مدلو 
اعبديدة مستعينًا بالصور أو التمثيل اغبسي، ويسعى إٔب جعل اؼبتعلم يتقن 

 لفظها مع فهم دللتها وقراءهتا بصورة صحيحة.
يعود اؼبتعلم إٔب اعبمل الٍب مّر هبا ُب حصة القراءة اعبملية مقَبنة  التجريد: -3

و اؼبختلفة )ُب بداية بالصور اؼبمثلة ؽبا، ويقـو بتجريد اغبرؼ اؼبراد ذبريده بأشكال
الكلمة، ُب وسط الكلمة، ُب هناية الكلمة( وذلك من الكلمات الٍب ورد فيها ُب  
كل صبلة: وترتب اغبروؼ اجملردة حبيث يرد اغبرؼ بشكلو الكامل اؼبنفصل أو 
اؼبتصل أوًل، ٍب تليو أشكاؿ اغبروؼ األخرى ُب أوؿ الكلمة أو ُب وسطها مع 
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اؿ. وبطلب إٔب اؼبتعلمْب إعطاء كلمات تبدأ تعليل سبب اختالؼ األشك
باغبرؼ اعبديد، ٍب كلمات تضم اغبرؼ اعبديد ُب وسطها أو ُب آخرىا. ويقـو 
اؼبتعلم بإجراء تدريبات ـبتلفة لتمييز اغبرؼ بأشكالو من اغبروؼ اؼبشاهبة لو صوتاً 
أو شكالً. وبعد ذبريد عدد مناسب من اغبروؼ يركب اؼبتعلم منها كلمات 

 يدة، ٍب يركب من الكلمات صباًل.جد
وىػػذه الطريقػػة ىػػي اؼبتبعػػة ُب أغلػػب منػػاىج التعلػػيم ُب الػػوطن العػػريب، إل أنػػو مػػن 
اؼبالحػػػػظ أف تطبيػػػػق ىػػػػذه الطريقػػػػة ل يػػػػتم ُب ضػػػػوء مػػػػا رسػػػػم ؽبػػػػا مػػػػن إجػػػػراءات 
وخطػػوات وأىػػداؼ، إذ غالبػػاً مػػا يقتصػػر األمػػر علػػى الوصػػوؿ إٔب اغبػػرؼ مػػن غػػّب 

بات كافيػػػة كَبكيػػػب كلمػػات جديػػػدة مػػن اغبػػػرؼ الػػػذي ًّب أف تكػػوف ىنالػػػك تػػدري
 التوصل إليو.

من الواضح أنو ل يبكن اغبكم على أفضلية طريقة من الطرائػق فعالية الطريقة:  -د
 السابقة وتعرؼ فعاليتها إل بطريق التجربة العلمية اؼبنضبطة، وىذا يتوقف على:

إذ لبد أف يكوف ىؤلء بة  التكافؤ بين المعلمين الاين يقومون بتطبيق التجر  -1
اؼبعلموف على مستوى واحد من التقدير اعبامعي ُب أثناء دراستهم اعبامعية، وأف 
يكونوا على مستوى واحد من التقدير الفِب )التوجيهي(، وأف يكونوا على 
مستوى واحد من اػبربة دبعُب أف كاًل منهم مضى على قيامو بالتدريس طبس 

 ل منهم متحمساً لطريقتو.سنوات مثاًل، وأف يكوف ك
ويتجلى ىذا التكافؤ ُب التكافؤ بين المتعلمين الاين ستطبق عليهم التجربة:  -2

أف يكونوا ُب مستوى اجتماعي واقتصادي وثقاُب واحد أو متقارب، دبعُب أل 
يكوف ىنالك تفاوت ُب ىذا اؼبستوى ألف ىذا التفاوت يؤثر ُب النتائج ودقتها، 

ُب  ستطبق فيها التجربة لبد أف تكوف متماثلة أو متقاربة فاؼبدارس الثالث الٍب
 مستواىا الجتماعي والقتصادي والثقاُب.
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ويتجلػى ىػذا التكػػافؤ أيضػاً ُب أف يكونػػوا متقػاربْب ُب ربصػػيلهم، إذ ل يبكػن تطبيػػق 
التجربػػة علػػى ؾبموعػػة مػػن اؼبتعلمػػْب متفوقػػة ربصػػيلياً ُب حػػْب أف اجملموعػػة الثانيػػة متوسػػطة 

لياً والثالثػػة ضػػعيفة ربصػػيلياً. كمػػا يتجلػػى التكػػافؤ ُب أف يكػػوف اؼبتعلمػػوف علػػى درجػػة ربصػػي
 متقاربة من الذكاء وُب قدراهتم العقلية.

إذ ينبغي أف تطبق كل طريقة ُب منأى عن درجة صفاء الطريقة المستخدمة:  -3
 الطريقة األخرى منعًا للتداخل وتالفيًا للتأثّبات الٍب قد ربصل وتؤثر ُب صحة

 النتائج عندما يكوف اؼبتعلموف ُب مدرسة واحدة.
وُب التجربة اؼبطبقة لبد أف يكوف  توحيد الوقي والتدريبات التي ستطبق: -4

الوقت موحدًا ُب الطرائق الثالث، فإذا كاف الوقت اؼبخصص لتعليم القراءة ُب 
 اجملموعة الٍب تتعلم وفق الطريقة الَبكيبية حصتْب كاف الوقت اؼبخصص ُب كل
من اجملموعتْب اللتْب تتعلماف وفق الطريقة التحليلية والتوفيقية )اؼبختلطة( 
حصتْب أيضاً. وكذلك فيما يتعلق بالتدريبات إذ لبد أف تكوف موحدة أو 

 متقاربة من حيث عددىا ُب كل من الطرائق الثالث.
منضػػبطة ذبربػػة علميػػة  -فيمػػا نعلػػم –وذبػػدر اإلشػػارة إٔب أنػػو ٓب ذبػػر ُب وطننػػا العػػريب 

تقػػيس الفعاليػػة النسػػبية لكػػل مػػن الطرائػػق السػػابقة، إل أف الدراسػػات الػػٍب سبػػت ُب الغػػرب 
أثبتت أف الطريقة الكلية تليب بشكل أفضل من الطريقة اعبزئية النمو الفكري للناشئة فهػي 
ربقػػق معرفػػة القػػراءة وتعلػػم الفكػػر، ُب حػػْب أف اعبزئيػػة أي الَبكيبيػػة تػػؤدي إٔب الػػتمكن مػػن 

الء أكثػػػر مػػػن التحليليػػػة كمػػػا سػػػبقت اإلشػػػارة. وؽبػػػذا كػػػاف اؼبقػػػَبح أف تعتمػػػد الطريقػػػة اإلمػػػ
 التوفيقية الٍب ذبمع بْب التحليل والَبكيب على أف وبسن تطبيقها.
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 تدريس القراءة في التعليم األساسي-3
مػن اؼبالحػظ أف شػغف األطفػاؿ بػالقراءة ينمػو مبػواً سػريعاً ُب هنايػة اغبلقػة األؤب مػن 

حلػػة التعلػػيم األساسػػي، ويكػػوف شبػػة تقػػدـ ملحػػوظ ُب دقػػة الفهػػم والسػػتقالؿ ُب تعػػرؼ مر 
 الكلمات والنطالؽ ُب القراءة اعبهرية وازدياد ُب نسبة مبو القراءة الصامتة.

وُب اغبلقػػػة الثانيػػػة مػػػن مرحلػػػة التعلػػػيم األساسػػػي تػػػزداد سػػػرعة القػػػراءة الصػػػامتة علػػػى 
ر األطفػػػاؿ قػػػراءة القطػػػع األدبيػػػة السػػػهلة والقصػػػص سػػػرعة القػػػراءة اعبهريػػػة، ويصػػػبح دبقػػػدو 

 وتزداد سرعة كفايتهم ُب القراءة ألغراض ـبتلفة، وتتحسن القراءة اعبهرية ربسناً نوعياً.
وإذا كاف شبة تركيز ُب اغبلقة األؤب من مرحلة التعلػيم األساسػي علػى القػراءة اعبهريػة 

انية من مرحلة التعلػيم األساسػي يكػوف ألهنا تكشف عن األخطاء فإف الَبكيز ُب اغبلقة الث
علػػى القػػراءة الصػػامتة إذا كػػاف اؼبتعلمػػوف قػػد سبكنػػوا مػػن اكتسػػاب مهػػارات القػػراءة اعبهريػػة، 
ويشػػّب بعضػػهم إٔب أف نسػػبة القػػراءة اعبهريػػة ُب اغبلقػػة األؤب مػػن مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي 

اغبلقػػة الثانيػػة فَبتفػػع ٪. أمػػا ُب 25٪ وأف القػػراءة الصػػامتة تكػػوف ُب حػػدود 75تصػػل إٔب 
 ٪.50نسبة القراءة الصامتة إٔب 

والسؤاؿ الذي يثار ُب اغبلقػة الثانيػة مػن التعلػيم األساسػي: ىػل يبػدأ اؼبعلػم ُب درس 
 القراءة بالقراءة اعبهرية أـ بالصامتة؟

الواقع أف مستوى اؼبتعلمْب ىو الذي وبػدد عمليػة البػدء فػإذا كػاف مسػتوى اؼبتعلمػْب 
راءة اعبهريػػة يبػػدأ بػػالقراءة الصػػامتة. أمػػا إذا كػػاف اؼبسػػتوى ضػػعيفاً فالبػػد مػػن أف جيػػداً ُب القػػ

يرّكػػػز علػػػى القػػػراءة اعبهريػػػة، ويبػػػدأ هبػػػا مػػػن حيػػػث النطػػػق السػػػليم واألداء اؼبعػػػرب والسػػػرعة ُب 
 القراءة، والتعرؼ الدقيق للكلمات.

لثانيػػػػة مػػػػن وُب األحػػػػواؿ كافػػػػة علػػػػى اؼبعلّػػػػم أف يػػػػدّرب ُب دروس القػػػػراءة ُب اغبلقػػػػة ا
 مرحلة التعليم األساسي على:
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ُب النص من حيث النطق الدقة واالستقالل في نطق الكلمات الصعبة  - أ
السليم، وتعرؼ الكلمات تعرفًا دقيقًا بطريق إشارات النص والسياؽ وربليل 
الكلمة إٔب أصواهتا، ولبد من زبصيص وقت كاؼ ؼبعاعبة الصعوبات اؼبتعلقة 

 ف مستوى الصف يستلـز ذلك.بتعرؼ الكلمات إذا كا
وترمي ىذه الزيادة إٔب تعرؼ كلمات جديدة يضيفها زيادة الثروة اللفظية:  - ب

اؼبتعلموف إٔب رصيدىم اللغوي من قبُل، أو تعرؼ معاف جديدة لكلمات قديبة. 
ولتنمية الثروة اللغوية على اؼبعلم أف يدّرب متعلميو على البحث ُب اؼبعاجم 

 الكلمات، كما يدرب على استعماؿ السياؽ ُب القراءة، والتفتيش فيها عن معاين
ويتضمن التدريب أيضًا التحليل الصرُب للكلمة، ومن ٍب تصنيف الكلمات على 

 أساس معْب كالَبادؼ والتضاد، أو قوائم كلمات كاألوصاؼ...اْب.
ول يقتصػػر الفهػػم علػػى تعػػرؼ معػػاين الكلمػػات فقػػط، وإمبػػا الفهةةم بمسةةتويات :  -ج

تعرؼ ما بْب السطور، وإدراؾ األفكار األساسية ُب النص اؼبقروء، واألفكػار  لبد من
الفرعيػػػة، واؽبػػػدؼ العػػػاـ، واؼبغػػػزى، وتبيػػػاف طريقػػػة اؼبؤلػػػف ُب عػػػرض أفكػػػاره ومعانيػػػو، 

 وتعّرؼ القيم والذباىات الٍب تتضمنها النصوص.
أعػػوف علػػى ويتطلػػب ىػػذا مػػن اؼبعلػػم أف يػػدرب اؼبتعلمػػْب علػػى القػػراءة الصػػامتة ألهنػػا 

الفهم من القراءة اعبهرية، كما يدرب على القػراءة التحليليػة وبوسػاطتها يسػتطيع اؼبتعلمػوف 
 أف ىبلصوا إٔب األفكار األساسية والفرعية ووبتفظوا باؼبعلومات، ويتفاعلوا مع النص.

ؼبػػا كانػػت النصػػوص الػػٍب يتفاعػػل معهػػا اؼبتعلمػػوف تشػػتمل تكةةوين االتجاهةةات:  -د
والذباىػػات كػػاف علػى اؼبعلمػػْب أف يعنػوا بػػالَبكيز علػػى ىػذه القػػيم وتبيػػاف علػى بعػػض القػيم 

دورىػػػا ُب بنػػػاء الشخصػػػية وتكػػػوين اػبػػػربات اؼبربيػػػة الػػػٍب تػػػنعكس خصػػػباً ومبػػػاء علػػػى الفػػػرد 
واجملتمػػػع ُب الوقػػػت نفسػػػو، وأف يبيػػػزوا بػػػْب اػبػػػربات اإلهبابيػػػة والقػػػيم البنػػػاءة واػبػػػربات غػػػّب 

 شوىا ويبتعدوا عنها.الَببوية والسلبية حٌب يتحا
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ُب النصػػػػوص اؼبقػػػػروءة ؾبػػػػاؿ واسػػػػع للوقػػػػوؼ علػػػػى االرتقةةةةاء بةةةةالحس الجمةةةةالي:  -ھ
مػواطن اعبمػػاؿ، وتعػػرؼ األسػاليب اؼبسػػتخدمة، وعلػػى اؼبعلمػػْب أف ينبهػوا اؼبتعلمػػْب علػػى بعػػض 
مواطن اعبماؿ ُب األخيلة والصور وتوجيو أنظػارىم إٔب كيفيػة اإلفػادة منهػا وتوظيفهػا ُب مواقػف 

 التعبّب.
 تدريس القراءة في المرحلة الثانوية-4

اؼبرحلػػة الثانويػػة ىػػي مرحلػػة هتػػذيب العػػادات واؼبيػػوؿ الػػٍب اكتسػػبت ُب القػػراءة وترقيػػة 
األذواؽ، وزيػػادة الكفايػػة ُب اسػػتخداـ الكتػػب واؼبكتبػػات ومصػػادر اؼبعلومػػات للوصػػوؿ إٔب 

 مستوى عاؿ من الكفاية ُب قراءة الدرس والستذكار.
القػػػػراءة ُب ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة إٔب توسػػػػيع خػػػػربات الطػػػػالب وتعميػػػػق تفكػػػػّبىم، وهتػػػػدؼ 

وتنميػػػػة الشػػػػغف بػػػػالقراءة وصػػػػقل األذواؽ، والسػػػػتمرار ُب تنميػػػػة العػػػػادات الػػػػٍب تتضػػػػمنها 
 القراءة ألغراض ـبتلفة، فالقراءة عملية تأملية تفاعلية مع النص.

ٍب يقػػػـو بتدريسػػػها، ولػػػيس شبػػػة طريقػػػة واحػػػدة يلتػػػـز هبػػػا اؼبػػػدرس ُب سػػػائر الػػػدروس الػػػ
فالطريقػػة ربػػددىا اؼبسػػتويات العقليػػة للطلبػػة، كمػػا ربػػددىا طبيعػػة اؼبػػادة وإمكانػػات اؼبدرسػػة 

 من الوسائل اؼبعينة.
بيػػػػػَد أف ىنالػػػػػك خطػػػػػوات ليسػػػػػت ملزمػػػػػة، وإمبػػػػػا يبكػػػػػن للمػػػػػدرس أف يسػػػػػتأنس هبػػػػػا 

لتحقيػػػػق ويسَبشػػػد، علػػػى أف يكػػػػوف مرنػػػاً ُب اختيػػػار الطريقػػػػة الػػػٍب يراىػػػا مالئمػػػػة ومناسػػػبة 
 األىداؼ الٍب يبتغيها من درسو. ويبكن إهباز ىذه اػبطوات فيما يلي:

تعقبها أسئلة تتناوؿ اؽبدؼ العاـ من النص، وبعض الفكر القراءة الصامتة:  -1
 الواردة فيو، والشخصيات الٍب يشتمل عليها...اْب.

والوقوؼ عند كل مقطع وفقرة، تكليف الطالب القراءة الجهرية لمقاطع    -2
ب األخطاء دبشاركة الطلبة ُب عملية التصحيح، ومن ٍب يسأؿ عن معاين فتصو 

 الكلمات الواردة ُب اؼبقطع، وعن الفكرة األساسية، والفكر الفرعية.
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إف ما زبرجو اؼبطابع يومياً من نتاج فكري، إٔب جانب الدقة والعمق في الفهم:  -3
دقة الفهم. ويتطلب إدراؾ متطلبات اغبياة الجتماعية، ذلك كلو وبتم العناية ب

ىذا العناية بالقراءة الصامتة ألهنا أعوف على الفهم من اعبهرية، والعناية بالقراءة 
التحليلية، وبوساطتها يستخلص الطالب الفكر الفرعية واألساسية ووبتفظوف 

يكتشفوف اؼبعاين البعيدة الٍب  باؼبعلومات، ويتفاعلوف مع النص اؼبقروء، ومن ٍَبَّ 
اتبو النصوص بعد أف يكونوا قد عرفوا موضوع النص، وتتابع يرمي إليها ك

 اغبوادث واألفكار الفرعية واألساسية واؼبعلومات اعبوىرية.
ؼبا كانت القراءة إحدى وسائل الَببية ُب غرس التفاعل وتكوين االتجاهات:  -4

اؼبفاىيم وتكوين الذباىات وتعديل السلوؾ كاف لبد من استخالص القيم من 
ؼبدروسة، وتوجيو الطالب كبوىا إذا كانت إهبابية، والعدوؿ عنها إذا  النصوص ا

كانت سلبية، ذلك ألف تنمية اؼبيوؿ وتكوين الذباىات من أىداؼ العملية 
التعليمية التعلمية، وتسهم القراءة من خالؿ النصوص الٍب يتفاعل معها الطلبة 

 ُب تعرؼ منظومة القيم والذباىات وسبثلها.
بغية الوقوؼ على مواطن اعبماؿ ُب األساليب وتبصّب اؼبتعلمْب  : قراءة التاو  -5

باألخيلة والصور والعواطف واؼبوسيقى والتلوين الصوٌب ُب النصوص اؼبقروءة، 
على أف يوجو الطلبة إٔب كيفية توظيف ىذه األساليب اعبملية ُب مواقف 

 التعبّب.
لفة ُب التوصل إٔب من حيث اؼبقارنة بْب اؼبصادر اؼبختالقراءة الناقدة:  -6

اؼبعلومات، والتمييز بْب الفكر، واغبكم عليها، واستخالص القيم والذباىات 
من النصوص اؼبقروءة، وتعرؼ ما ىو صاّب للفرد واجملتمع وما ىو ضار هبما، 
والوقوؼ على كيفية تناوؿ الكاتب ؼبوضوعو وكيفية اإلخراج شكاًل ومضموناً، 

ق الكاتب ُب عرض نصو من حيث األسلوب وتعرؼ مواطن اعبماؿ ومدى توفي
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 واحملتوى...اْب.
على أل تقتصر قراءة الستماع على النصوص الٍب يشتمل قراءة االستمال:  -7

عليها الكتاب، وإمبا يكوف التدريب أيضًا على نصوص من خارجو ألف ىذا 
اللوف من القراءة ىاـ جدًا ُب اكتساب اؼبعرفة ُب مستقبل حياة الطالب، على 

 تعقب قراءة الستماع مناقشة لبياف مدى فهم الطلبة ؼبا استمعوا إليو. أف
ومن أنواع القراءات الٍب يركز عليها إٔب جانب القراءات القراءة السريعة:  -8

الصامتة والتحليلية والناقدة القراءة اػباطفة السريعة ألف طبيعة العصر ومستلزماتو 
نوف على استخداـ قائمة احملتويات تستلـز ذلك ُب مستقبل حياة الطلبة، إذ يبر 

والفهارس، وتصفح الكتاب بسرعة ؼبعرفة موضوعو واذباىو، حٌب إذا ما سئل 
الطالب عن موضوع ما كاف بإمكانو اإلشارة إٔب كتاب كذا، وإٔب أف الكاتب 

 الفالين قد تناوؿ ىذا اؼبوضوع...اْب.
بإمكػػاف اؼبػػرء اإلؼبػػاـ بضػػروب  وؼبػػا كػػاف مػػن ظبػػات العصػػر اغبػػإب التفجػػر اؼبعػػرُب، وٓب يعػػد

اؼبعرفػػػػة كافػػػػة حػػػػٌب ُب ميػػػػداف زبصصػػػػو، كػػػػاف عليػػػػو أف يتػػػػزود بػػػػبعض الثقافػػػػة العامػػػػة حػػػػوؿ 
موضػػػوعات متعػػػددة، وأف يتعػػػرؼ الكتّػػػاب الػػػذين تنػػػاولوا جوانػػػب مػػػن تلػػػك اؼبوضػػػوعات، 

عػػرؼ والتػػدريب اؼببكػػر علػػى القػػراءة السػػريعة ُب اؼبرحلػػة الثانويػػة مػػن األنبيػػة دبكػػاف لػػذلك الت
 واؼبواكبة.
ل يقف اؼبدرس عند حدود النص الذي يقـو بتدريسو، بل عليو القراءة الحرة:  -9

أف يوسع آفاؽ الطلبة، فيشّب إٔب نصوص أخرى لكتاب آخرين، وإٔب كتب 
أخرى تعاِب اؼبوضوع نفسو، وإذا كانت الكتب متوفرة ُب مكتبة اؼبدرسة أو ُب 

على الطلبة إل الطالع على ىذه الكتب مكتبة اؼبركز الثقاُب ُب اؼبدينة، فما 
بتوجيو من مدرسيهم. وعندما تكوف مكتبة اؼبدرسة غنية دبحتوياهتا، تستثّب 
الىتماـ، وترضي اؼبيوؿ، وتليب اغباجات، كاف على اؼبدرسْب مسؤولية توجيو 
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الطلبة إٔب اإلفادة من ؿبتويات ىذه اؼبكتبة، على أف يكوف اؼبدرسوف مشرفْب 
ناصحْب ومعززين ؼبن يقرؤوف الكتب اػبارجية ويقوموف بتلخيصها، وموجهْب و 

ومقدمْب اؼبكافآت واعبوائز ؼبن يقرؤوف الكتب اػبارجية ويقوموف بتلخيصها، 
على أف تكوف اؼبادة اؼبلخصة مادة نقاش تعميمًا للفائدة وحفزًا على القراءة 

 ورببيباً هبا.
 الحاسوب وتعليم القراءة -5

ستخداـ اغباسػوب ُب تعلػيم القػراءة ُب اذبػاىْب يػرى أوؽبمػا أف ددت اآلراء حوؿ اتع
اسػػتخداـ اغباسػػوب ُب تعلػػيم القػػراءة سػػيغّب اؼبمارسػػات التعليميػػة جػػذرياً حػػٌب يبكػػن معهػػا 
الستغناء عن اؼبعلم، ويػرى اآلخػر أنػو أداة باىظػة التكػاليف، وأف التعلػيم وبتػاج إٔب كفػاءة 

 ات هبا.إنسانية ل يبكن استبداؿ اللكَبوني
وينصح معظم الباحثْب بعدـ استخداـ األطفاؿ دوف سػن الثالثػة للحاسػوب، إذ إنػو 
ل يتناسػػػب مػػػػع أسػػػلوب الػػػػتعلم لػػػػديهم، أمػػػا أطفػػػػاؿ الريػػػػاض فػػػيمكن أف يكتسػػػػبوا بعػػػػض 
اؼبهػػػارات اللغويػػػة بطريػػػق اغباسػػػوب كالسػػػتماع ومهػػػارة التهيئػػػة للقػػػراءة والكتابػػػة والتواصػػػل 

 اذباىات إهبابية كبو التعلم.اللفظي والتعاوف وتنمية 
ومػػن أكثػػر اإلسػػػهامات الػػٍب يبكػػن أف يسػػػهم هبػػا اغباسػػوب ُب ؾبػػػاؿ الَببيػػة اللغويػػػة 
ألطفػػػػاؿ الريػػػػاض وهتيئػػػػتهم للقػػػػراءة التغلػػػػب علػػػػى اؼبشػػػػكلتْب األساسػػػػيتْب اللتػػػػْب أصبعػػػػت 

 عليهما آراء اؼبختصْب ُب الَببية اللغوية ونبا:
 (، أو العالقة بْب ما ينطق وما يكتب.مشكلة إدراؾ عالقة الرموز )األصوات -
مشكلة اؼبهارات العضلية الدقيقة والتآذر بْب العْب واليد والفنيات اؼبتعلقة  -

حيث تستطيع الربامج اعباىزة أف توفر  بأشكاؿ وأحجاـ اغبروؼ عند الكتابة.
للطفل منظومة متكاملة من الستثارات )خط ، صوت ، صورة ، حركة( 

 بأصواهتا والكلمات دبعانيها.لدعم عالقة اغبروؼ 
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وبصػػػػفة عامػػػػة يسػػػػػمح اسػػػػتخداـ لوحػػػػػة اؼبفػػػػاتيح باغباسػػػػوب للطفػػػػػل الصػػػػغّب أف يػػػػػنظم 
ويصػػػحح ويضػػػيف ووبػػػذؼ مػػػا يكتػػػب دوف أف ينشػػػغل دبػػػا تتطلبػػػو الكتابػػػة بػػػالقلم والورقػػػة مػػػن 
مهػػارات عضػػلية دقيقػػة تبعػػث الرتابػػة واؼبلػػػل والقلػػق ُب نفسػػو، وأف يراجػػع ويتأمػػل ويسػػتمتع دبػػػا 

 يقرأ.
وأظهرت نتائج البحث العلمي أف األطفاؿ الذين يقػرؤوف ويكتبػوف باسػتخداـ لوحػة 
اؼبفاتيح يرتفع مستواىم القرائػي، وينتجػوف أكثػر تنظيمػاً وتعقيػداً، ويكونػوف أقػل قلقػاً حػوؿ 

 األخطاء، وأكثر استعداداً للتنقيح.
السهل الطلػق مػع  ومن خالؿ استخداـ لوحة اؼبفاتيح يبكن للطفل البدء ُب التعامل 

كتابػػة اغبػػروؼ والكلمػػات الػػٍب لػػن ربتػػاج منػػو أكثػػر مػػن النظػػر إٔب الشاشػػة والضػػغط علػػى 
 لوحة اؼبفاتيح.

 وىذا ل يضع أمامو ُب البداية اؼبعّوقات العضلية والفنية اؼبتعلقة بالكتابة.
و وشبة برامج أقبزت بطريق اغباسوب ُب مرحلة التعليم األساسي وُب اغبلقة األؤب منػ

ل ربتػػػػاج مػػػػن الطفػػػػل ُب اسػػػػتجابتو غػػػػّب ذكػػػػر كلمػػػػة نعػػػػم أو ل، أو الضػػػػغط فقػػػػط علػػػػى 
اؼبفتػػػاحْب اػباصػػػػْب هبمػػػػا ُب لوحػػػة اؼبفػػػػاتيح. ومػػػػن ىػػػػذه الػػػربامج بػػػػرامج التعلػػػػيم والتػػػػدريب 

 وبرامج التدريس اػبصوصي وبرامج احملاكاة وبرامج اللعب / الستكشاؼ.
لػيم والتػدريب والتػدريس اػبصوصػي. أمػا بػرامج والربناؾباف اللصيقاف بػالقراءة نبػا التع

التعليم والتدريب فتهدؼ إٔب توفّب تدريبات ُب اؼبهارات القرائية وإعطاء معلومػات تسػاعد 
اؼبتعلمْب على تذكر واستخداـ ما تعلموه، ومن مزايا ىػذه الػربامج أف التػدريبات يسػتجيب 

لػو كانػت اإلجابػة صػحيحة،  الطفل ؽبا ويقـو اغباسوب باختبػار الطفػل عػن صػحة إجابتػو
وإذا كانت خاطئة يطلب إٔب الطفل إعادة احملاولػة علػى األقػل مػرة واحػدة قبػل أف تقػدـ لػو 

 اإلجابة الصحيحة.
 ومن مزايا ىذه الربامج أهنا تركز على الفردية والتغذية الراجعة وسهولة الستخداـ.
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ة ربػػت عنػػاوين أمػا بػػرامج التػػدريس اػبصوصػي فتهػػدؼ إٔب تػػدريس موضػوعات قرائيػػ
ومكوناهتػػا حػػوار سػػقراطي، ٍب عػػرض اؼبعلومػػات وطػػرح األسػػئلة، ٍب التغذيػػة الراجعػػة  ،ؿبػػددة

ُب ضوء استجابة اؼبتعلم، ٍب التفسّب والتوضػيح إذا كانػت اإلجابػة خاطئػة. ومػن مزايػا ىػذه 
 الػػربامج دعػػم الػػتعلم الػػذاٌب وإغػػراء اؼبػػتعلم علػػى اؼبشػػاركة النشػػطة وفهػػم اؼبعلومػػات وضػػماف

 إسهاـ الطفل ُب اغبوار والستجابة الصحيحة.
ويبكن التدريب من خالؿ اغباسوب على تنمية اؼبفػردات ُب ؾبػاؿ الػَبادؼ والتضػاد 
وعلػػػى تنميػػػة الفهػػػم اغبػػػرُب للتفاصػػػيل وتقػػػومي غػػػرض الكاتػػػب وفهػػػم العتقػػػادات وتوضػػػيح 

نتػػػػائج، وربديػػػػد الفكػػػػرة األساسػػػػية والتنبػػػػؤ بالنتػػػػائج والتصػػػػنيف وإدراؾ عالقػػػػة األسػػػػباب بال
 اغبالة اؼبزاجية والنفسية للكاتب ووضع افَباضات عبوانب من القصة اؼبقروءة...اْب.

 Proportionalالقةةةةراءة التناسةةةةبيةوشبػػػػة نػػػػوع مػػػػن أنػػػػواع القػػػػراءة يطلػػػػق عليػػػػو 
Reading  تعتمػػػػػد علػػػػػى اسػػػػػتخداـ اغباسػػػػػوب ُب تعلػػػػػيم القػػػػػراءة، وىػػػػػي شػػػػػبيهة بفكػػػػػرة

العمليػات اغبسػابية، ويبكػن ألي فػرد مػع القػراءة التناسػبية  استخداـ اآللة اغباسبة ُب إجراء
 أف يقرأ جيداً دبتعة أكرب، ويبكن استخداـ ىذا النمط من القراءة لتنمية السرعة والفهم.

 والربامج اؼبكونة لسَباتيجية القراءة التناسبية ىي:
 برنامج القراءة اعبهرية مع الطالقة اللفظية. -1
ت من النص اؼبعروض على الشاشة كلمة كلمة أو برنامج انظر وانطق الكلما -2

 صبلة صبلة، مع التكرار والتوقف القصّب واؼبؤقت.
برنامج القراءة الصامتة دوف ربريك العينْب، وىو برنامج يناسب القادرين على  -3

القراءة السريعة، كما يناسب اؼببتدئْب حيث التحكم ُب زمن عرض الكلمات 
 ة مبوذجية للنص.على الشاشة والستماع إٔب قراء
 وتتميز فكرة القراءة التناسبية بأهنا:

 تناسب القارئ اؼببتدئ أو اؼبتوسط مهما تك قدراتو القرائية متواضعة. -
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 تناسب القارئ اؼباىر مهما ارتقى مستواه وتنوعت مهاراتو. -
تناسب كثّبًا من األىداؼ التعليمية اؼبنشودة ُب ضوء قدرات اؼبتعلمْب  -

 لقرائية.وحاجاهتم وميوؽبم ا
تناسب مستويات القراءة وأمباطها اؼبختلفة كنطق الكلمات اؼبفردة أو اعبمل  -

 والعبارات أو قراءة اؼبتعة والتسلية أو القراءة التحليلية الناقدة.
 تناسب القراءتْب اعبهرية والصامتة. -

 التةةةةةةدريس التبةةةةةةادليوشبػػػػػػة نػػػػػػوع آخػػػػػػر مػػػػػػن أنػػػػػػواع تػػػػػػدريس القػػػػػػراءة باغباسػػػػػػوب ىػػػػػػو 
Reciprocal Teaching وىػػػو شػػػكل مػػػن أشػػػكاؿ القػػػراءة اعبماعيػػػة يػػػتم ُب أربػػػع ،

 مراحل ىي:
استدعاء اػبربات السابقة للمتعلمْب حوؿ ما يقرؤوف، مع توضيح وشرح النقاط  -1

 اؼبتضمنة باؼبوضوع واؼبرتبطة خبلفيتهم عنو.
 البدء بالفكرة العامة للموضوع من خالؿ القراءة األؤب ألعضاء اجملموعة. -2
كل فقرة، مع ربديد اؼبعلومات اؽبامة ُب النص، ويكوف   تلخيص ؿبتوى -3

التلخيص متدرجًا من مستوى اعبمل إٔب مستوى العبارات إٔب الفقرات، وصوًل 
 إٔب تلخيص النص كاماًل.

 التنبؤ دبا تتضمنو كل فقرة من أفكار. -4
والتػػػػدريس التبػػػػادٕب يكػػػػوف علػػػػى ىيئػػػػة حػػػػوار بػػػػْب اؼبعلػػػػم والطػػػػالب، أو بػػػػْب الطػػػػالب 

مػػع بعضػػهم اآلخػػر حبيػػث يتبػػادلوف األدوار طبقػػاً لالسػػَباتيجيات الفرعيػػة اؼبتضػػمنة  بعضػػهم
التنبؤ والتبادؿ والتوضيح والتصػور الػذىِب والتلخػيص، هبػدؼ فهػم اؼبػادة اؼبقػروءة والػتحكم 

 ُب ىذا الفهم عن طريق مراقبتو وضبط عملياتو.
الةةةةتعلم التعةةةةاوني  كمػػػػا أف شبػػػػة نوعػػػػاً آخػػػػر مػػػػن أنػػػػواع تػػػػدريس القػػػػراءة باغباسػػػػوب ىػػػػو

Cooperative Learning  يهػػػدؼ إٔب تعزيػػػز الػػػتعلم وتنميػػػة التحصػػػيل الدراسػػػي مػػػن
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خػػالؿ تنظػػيم بنػػائي دقيػػق لكيفيػػة تعامػػل اؼبػػتعلم مػػع غػػّبه مػػن اؼبتعلمػػْب واشػػَباكهم معػػاً مػػن 
أجػػل الوصػػوؿ إٔب ربقيػػق األىػػداؼ، ويقصػػد بػػالتعلم التعػػاوين إجرائيػػاً تنظػػيم بيئػػة الػػتعلم وفػػق 

ت إجرائيػػة يتحمػػل فيهػػا اؼبتعلمػػوف مسػػؤولية تعلمهػػم بتقسػػيمهم إٔب ؾبموعػػات صػػغّبة، خطػػوا
يػػتعلم كػػل طالػػب ويعلػػم غػػّبه ُب الوقػػت نفسػػو ُب منػػاخ يسػػوده التعػػاوف وتبػػادؿ اؼبسػػاعدات 
داخػػل اجملموعػػة الواحػػدة وبػػْب اجملموعػػات اؼبختلفػػة لتحقيػػق أىػػداؼ ؿبػػددة، وُب وقتنػػا اغبػػإب 

أنبيػة لإلنسػاف مػن مهػارات التعػاوف والتفاعػل اإلهبػايب مػع غػّبه مػن ليس ىناؾ مهارات أكثر 
 األفراد.

ومػػػن مبػػػاذج الػػػتعلم التعػػػاوين األنشػػػطة اعبماعيػػػة لقػػػراءة ؿبتػػػوى بطريػػػق حصػػػر اؼبفػػػردات 
اعبديػػدة يقػػـو هبػػا أحػػد اؼبتعلمػػْب، وتشػػَبؾ اجملموعػػة ُب وضػػع تعريفػػات ؽبػػا، وتكليػػف أحػػد 

وعػػة تشػػَبؾ ُب عمليػػة التصػػحيح، وطػػرح أسػػئلة حػػوؿ الفكػػر اؼبتعلمػػْب القػػراءة اعبهريػػة واجملم
يقػػـو اؼبعلػػم  ومػػن ٍَبَّ  ،الػػواردة، وتسػػتوُب جوانػػب الػػنص اؼبقػػروء مػػن حيػػث الشػػكل واحملتػػوى

بتقػػومي الفهػػم القرائػػي ألنشػػطة اجملموعػػات ويطلػػب إٔب كػػل مػػتعلم أف يقػػّيم أداء نفسػػو وأداء 
 زمالئو ُب اجملموعة.

سػاعدة اؼبتبادلػة بػْب أفرادىػا إلقبػاز اؼبهمػة الكليػة ومػؤازرة  واؼبطلوب من كػل ؾبموعػة اؼب
كل فػرد لخخػرين وتشػجيعو علػى الػتعلم وإسبػاـ العمػل اػبػاص بػو، وتبػادؿ اآلراء ومسػاعدة 
اجملموعػػات األخػػرى، ومالحظػػػة األفػػراد سػػلوؾ بعضػػػهم، والشػػَباؾ والتعػػاوف ُب اسػػػتخداـ 

ات والسػػػلبيات بعػػػد انتهػػػاء العمػػػل، وأخػػػّباً الوسػػػائل واألدوات اؼبطلوبػػػة، ومناقشػػػة اإلهبابيػػػ
 وضع خطة لتحسْب األداء.

أما فيما يتعلق باؼبتعلم نفسو فعليو الَبكيز على اؼبهمة اعبزائية اػباصة بو واإلجابػة عػن 
التػػدريبات اؼبلحقػػة باؼبهمػػة، واللتقػػاء بػػاآلخرين ذوي اؼبهمػػات اعبزئيػػة اؼبطابقػػة ؼبهمتػػو مػػن 

جوانػػب اؼبهمػػة وتبػػادؿ الػػرأي حػػوؿ إجابػػة التػػدريبات اػباصػػة  اجملموعػػات األخػػرى ؼبناقشػػة
باؼبهمػػػة، ومػػػن ٍب العػػػودة إٔب ؾبموعتػػػو وشػػػرح اؼبهمػػػة اعبزئيػػػة اػباصػػػة بػػػو مػػػع إعطػػػاء األمثلػػػة 
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 والتوضيحات.
 التخلف في القراءة-6

يعػػػد التخلػػػف ُب القػػػراءة مشػػػكلة مػػػن اؼبشػػػكالت الػػػٍب تواجػػػو معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة، 
طفػػالً ُب الصػػف اػبػػامس مػػن مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي ل تعػػادؿ قدرتػػو  وطاؼبػػا لحظنػػا أف

القرائية قدرة طفل ُب الصف الثالث، وطاؼبا لحظنا أف متعلمْب ُب هناية اغبلقة الثانيػة مػن 
مرحلة التعليم األساسي ٓب يكونػوا متمكنػْب مػن ميكػانيـز القػراءة مػن حيػث النطػق السػليم 

 قراءة حبسب اؼبواقف.والسرعة ُب القراءة وتلوين ال
الػػػػٍب  المالحظةةةةةومػػػػن األسػػػػاليب الػػػػٍب يلجػػػػأ إليهػػػػا اؼبعلػػػػم للكشػػػػف عػػػػن التخلػػػػف 

يستخدمها للوقوؼ على مستويات األداء ؼبتعلميػو، علػى أل يكتفػي دبالحظػة واحػدة، بػل 
 إذا تكررت اؼبالحظة فهي تدؿ دللة واضحة على زبّلف ُب قراءة اؼبتعلم.

وىػي االختبةارات م باؼبالحظة وحدىا، بل يعمػد إٔب وعلى أي حاؿ ل يكتفي اؼبعل
 على ثالثة أنواع فهي اختبارات ربصيلية واختبارات موضوعية واختبارات ذكاء.

ل تقتصػػػر علػػػى القػػػراءة، وإمبػػػا ىنػػػاؾ تػػػرابط بػػػْب القػػػراءة االختبةةةارات التحصةةةيلية و
ق الختبػارات مسػتوى والتعبّب، وبْب القراءة والقواعد النحوية، فعلى اؼبعلم أف يتعرؼ بطريػ

اؼبػتعلم ُب ىػػذه اؼبهػارات أيضػػاً نظػراً للعالقػػة الوثيقػة بينهػػا وبػْب القػػراءة، ذلػك ألف التخلػػف 
ُب القػػراءة يسػػري إٔب التخلػػف ُب اعبوانػػب األخػػرى مػػن اللغػػة، كمػػا يسػػري إٔب سػػائر اؼبػػواد 

 ت....اْب.التعليمية، فاؼبتخلف ُب القراءة متخلف ُب الوقت نفسو بالعلـو والجتماعيا
ومػػػن ىنػػػا كانػػػت مالحظػػػة اؼبعلػػػم تتعػػػزز بالختبػػػارات التحصػػػيلية ُب بقيػػػة اؼبهػػػارات 

 اللغوية من جهة، وبالختبارات التحصيلية ُب اؼبواد األخرى.
 تسّب ُب اذباىات ثالثة:االختبارات الموضوعية و
 وتقاس دبقياس الزمن.السرعة في القراءة  -1
من األخطاء، وىذا ل يظهر إل ُب القراءة وتقاس دبدى اػبلو الدقة في القراءة  -2
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اعبهرية، ومن األخطاء اؼبرتكبة فيها التكرار )تكرار الكلمات( واغبذؼ )حذؼ 
بعض اغبروؼ(، واإلضافة )إضافة حرؼ(، واإلبداؿ )إبداؿ حرؼ بآخر(، 

 والنطق من حيث ـبارج اغبروؼ واغبركات.
صامتة وُب قراءة الستماع، وتطبق اختباراتو اؼبوضوعية ُب القراءة الالفهم:  -3

وتشمل اختبارات قياس الفهم معاين اؼبفردات والفكر الفرعية والفكر األساسية 
وفهم النص كاماًل، وفهم ما بْب السطور وما وراء السطور أي فهم اؼبعُب 
القريب وفهم اؼبعُب البعيد أو اؼبغزى بعد فهم اؽبدؼ والفكرة العامة من النص 

 اؼبقروء.
تعطػػػي مؤشػػػراً واضػػػحاً إٔب الوضػػػع العقلػػػي للمػػػتعلم، فػػػإذا كػػػاف الةةةاكاء  اختبةةةاراتو

جيػػداً  100× مسػػتوى الػػذكاء العػػاـ للمػػتعلم والػػذي يقػػاس بػػالعمر العقلػػي/ العمػػر الػػزمِب 
فإف شبة عامالً يكمن وراء ذلك التخلػف. وُب األعػم األغلػب شبػة ارتبػاط إهبػايب بػْب القػدرة 

 ة.العقلية العامة والقدرة على القراء
ويػػػرى بعػػػض اؼبػػػربْب أف قيػػػاس القػػػدرات العقليػػػة اػباصػػػة ل العامػػػة ىػػػو الػػػذي وبػػػدد 
الوضػػع الفعلػػي للمػػتعلم، إذ إف اؼبػػتعلم قػػد يكػػوف متفوقػػاً ُب القػػدرة العدديػػة ولكنػػو متخلػػف 
ُب القدرة اللفظية، وقد يكوف العكس. ومن ىنا كاف لبد أف تتنوع أساليب الكشػف عػن 

 األسباب الكامنة وراء زبلفو ُب القراءة.مستوى اؼبتعلم حبثاً عن 
 ويبكن رد ىذه األسباب إٔب:

فقد تكوف بنيتو اعبسمية ضعيفة األمر الذي يؤثر ُب القدرة أسباب جسمية:  -1
العقلية لديو، كما أف الضعف ُب البصر وُب السمع يؤدي إٔب التخلف ُب 

 القراءة أيضاً.
ألف القػراءة اعبيػدة تتطلػب صػحة التمييػز ذلك ألف لسالمة البصر أثراً قوياً ُب النجػاح 

بػػْب اغبػػروؼ والكلمػػات واألشػػكاؿ. ول تقػػل سػػالمة السػػمع عػػن سػػالمة البصػػر ألف 



158 
 

لغػػة الكػػالـ الػػٍب يسػػمعها اؼبػػتعلم ىػػي العامػػل األوؿ ُب إسػػناد معػػُب الكلمػػة إٔب الرمػػز 
اؼبطبػػػػوع. والنطػػػػق السػػػػليم مػػػػرتبط حبػػػػدة السػػػػمع والقػػػػدرة علػػػػى التمييػػػػز بػػػػْب األصػػػػوات 

 اؼبنطوقة بعد ظباعها.
وإذا كاف اؼبتعلم يشػكو عاىػة جسػمية كػالعرج أو اغبػوؿ أو أمػراض الكػالـ فػذلك كلػو 
يػػػػػػػنعكس عليػػػػػػػو نفسػػػػػػػياً، ويػػػػػػػؤدي إٔب تػػػػػػػأخره ُب القػػػػػػػراءة، ول يبكػػػػػػػن التعمػػػػػػػيم فثمػػػػػػػة 

 استثناءات، ومن ىنا قيل كل ذي عاىة جّبار.
ز اىتمامو وليس لديو فقد يكوف اؼبتعلم مشتت النتباه، ل يركأسباب نفسية:  -2

دافع أو رغبة، كما أف اػبوؼ واػبجل الزائدين والنكماش والنطواء على 
النفس والعتماد الكلي على اآلخرين، وفقداف اغبناف من جو اؼبدرسة، كل 

 ذلك من األمور الٍب تؤثر ُب نفسية اؼبتعلم، وتؤدي إٔب زبلفو.
أعلى من مستوى اؼبتعلمْب أو يتعلق بعضها باؼبادة كأف تكوف  أسباب تربوية: -3

غامضة يصعب فهمها، أو أف موضوعاهتا مرتبة ترتيبًا منطقيًا ل نفسياً 
)سيكولوجيا(، يراعي اىتمامات اؼبتعلمْب، ويستثّب دوافعهم، ويرضي حاجاهتم 
ومتطلباهتم، أو أف إخراج الكتب سيء ل يستثّب شوؽ اؼبتعلمْب إٔب القراءة. 

باؼبعلم كأف تكوف معاملتو قاسية أو يكوف أسلوبو فظاً، وقد يتعلق بعضها اآلخر 
لذي يؤدي إٔب اؼبلل، أو أنو أو أف طريقتو ُب التدريس خالية من اغبياة، األمر ا

م بالبحث عن اؼبوضوعات الٍب تروؽ للمتعلمْب وتشجعهم على تهغّب م
 اؼبطالعة وربببهم هبا...اْب.

يط باؼبتعلم ُب البيت واجملتمع، ويقصد هبا األجواء الٍب ربأسباب اجتماعية:  -4
فقد يكوف جو البيت ؿبروماً العاطفة بسبب اػبالفات الزوجية، واؼبتعلم ُب أمس 
اغباجة إٔب ىذه العاطفة كي ينمو مبوًا سليماً، وقد يعاين اؼبتعلم شغف العيش 
 والفاقة واغبرماف فبا ينعكس عليو سبزقًا وتشتتًا ُب القدرة على الَبكيز، وقد تكوف
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أمية األىل وعدـ توفّب البيئة اؼبشجعة للمتعلم ُب البيت وراء ذلك التخلف، 
وقد يكوف لألقراف دور ُب زبلفو أيضاً، إذ إف لألتراب العازفْب عن الدراسة 
والكسأب أثرًا كبّبًا ُب انتقاؿ العدوى إٔب اؼبتعلم إذا كاف يعاشرىم وىبالطهم، 

  من تعاشر أقل لك من أنت.ولقد قيل: الصاحب ساحب، كما قيل: قل ٕب
وقد يكوف التخلف بسبب القصور العقلي عند اؼبتعلم، أسباب عقلية:  -5

واختبارات الذكاء تقيس ىذا اعبانب، فإذا كانت القدرة العقلية العامة منخفضة 
 وكذلك قدراتو اػباصة فإف شبة معاىد تعُب هبؤلء اؼبعّوقْب عقلياً.

ّهل عمليػػة اؼبعاعبػػة، فػػإذا كػػاف السػػبب جسػػمياً وغػػِب عػػن البيػػاف أف معرفػػة السػػبب تسػػ
فإف الصحة اؼبدرسػية تتػؤب ىػذا اعبانػب، وإذا كػاف تربويػاً عمػد اؼبعلػم إٔب تالفيػو، وإذا  
كػػاف اجتماعيػػاً كػػاف لبػػّد مػػن التنسػػيق الػػدقيق بػػْب اؼبدرسػػة واألسػػرة، وإذا كػػاف عقليػػاً 

ة مػن اؼبعػّوقْب حيػث تقػدـ ؽبػم حػّوؿ اؼبػتعلم إٔب اؼبعاىػد اػباصػة الػٍب تعػُب هبػذه الشػروب
 اؼبناىج اؼبالئمة لقدراهتم ومستوياهتم العقلية بأساليب عصرية.

 عوامل مساعدة عل  نجاح تدريس القراءة-7
 من العوامل اؼبساعدة على النجاح ُب تدريس القراءة:

ول يظَنّن اؼبعلم أف إعطاءه للدرس دوف التحضير الجّيد للنص المقروء:  -1
ىداؼ اؼبرسومة لتدريس النص، فالتحضّب يسهم أيبا إسهاـ ُب ربضّب وبقق األ

مساعدة اؼبعلم على ربقيق أىدافو، وعلى اؼبعلم أف يسأؿ نفسو: ماذا سأعطي 
من خالؿ ىذا النص؟ ما األىداؼ الٍب أبتغي ربقيقها؟ وعليو أف ينطلق من 

أين أدّرس؟ األسئلة اؼبعهودة: ماذا أدّرس؟ ؼبن أدّرس؟ ؼباذا أدّرس؟ كيف أدّرس؟ 
 مٌب أدّرس؟ ما أثر ما دّرست؟

ومػػا مػػن نػػص يتفاعػػل معػػو اؼبتعلمػػوف إل ولػػو أىػػداؼ، وعلػػى اؼبعلػػم أف وبّضػػر ربضػػّباً 
جيداً مادة وطريقة وأسلوباً وتقنيات قبل أف يدخل إٔب الصػف، حػٌب إذا مػا دخػل إٔب 
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 الصف كاف واثق اػبطوة، وواثق اػبطوة يبشي ملكاً.
وكاف يعمل على ربضّب دروسو يومياً، مػع أنػو قضػى ُب التػدريس  وقد سئل أحد اؼبربْب

مػػا يزيػػد علػػى طبسػػة وعشػػرين عامػػاً: ِٓبَ ربّضػػر دروسػػك يوميػػاً ولػػديك ىػػذه اػبػػربة الغنيػػة 
كػػػي ل يشػػػرب طلبػػػٍب مػػػن مػػػاء آسػػػن بػػػل مػػػن مػػػاء »والعميقػػػة ُب التػػػدريس؟ فأجػػػاب: 

 «.متجدد دوماً 
دي إٔب وضوح األسلوب إف وضوح اؽبدؼ يؤ وضوح األهداف في الاهن:  -2

والطريقة ُب األعم األغلب، ويقود إٔب ربقيق الغاية. أما التشويش والفوضى 
فيؤدياف إٔب البلبلة وعدـ ربقيق الفائدة اؼبرجوة. ومن ىنا كاف على اؼبعّلم أف 

 وبدد أىدافو ُب كل درس ربديداً واضحاً وجّلياً، ويبكن قياسو بعد اإلقباز.
ث خطوات أساسية ُب تنفيذ الدروس لبد للمعلم من أف شبة ثالتوزيع الوقي:  -3

يراعي الوقت اؼبخصص لكل منها حبيث ل يطغى جانب على آخر، فلقد 
لوحظ أف بعض اؼبعلمْب يسهب ُب التمهيد على حساب العرض، أو يسهب 
ُب العرض على حساب التقومي، وقد ينتهي الدرس أحياناً، وؼبا يقم اؼبعلم 

 بالتقومي.
كػػػاف توزيػػػع الوقػػػت علػػػى خطػػػوات الػػػدرس حبيػػػث ل يسػػػتأثر جانػػػب واحػػػد ومػػػن ىنػػػا  

 بالوقت على حساب سائر اػبطوات األخرى من األنبية دبكاف بغية إقباح األداء.
على اؼبعلم أف ينأى عن العامية ُب شرحو وتوجيو أسئلتو، توفر القدوة الحسنة:  -4

صيحة، وأل يقبل وأف يكوف قدوة حسنة ومثاًل أعلى ُب استخدامو للعربية الف
من متعلميو إل التحدث هبا، وأف يّلوف قراءتو اعبهرية حبسب اؼبواقف، فإذا كاف 
شبة استفهاـ يسبغ على الكالـ أسلوب الستفهاـ، وإذا كاف شبة تعجب أسبغ 
على الكالـ معُب التعجب، وإذا كاف اؼبقاـ يستوجب الرضبة والعطف أّدي 

باء والفخر والعتزاز، كما أف ؽبجة الكالـ بلهجة تناسبو، وكذا األمر ُب اإل
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زبتلف ُب ضوء الشخصيات فصوت الشيخ العجوز ىبتلف عن الشاب، وعن 
 الصغّب، وصوت اؼبرأة ىبتلف عن صوت الرجل، وىكذا....

ومػػػن الضػػػروري مراعػػػاة األسػػػس الػػػٍب زبػػػدـ القػػػراءة اعبهريػػػة متمثلػػػة ُب وجػػػود النمػػػوذج 
اعبهػػػري مػػػن الطػػػالب، والتػػػدريب علػػػى سبثيػػػل اؼبعػػػُب اعبيّػػػد للقػػػراءة، وتشػػػجيع اإللقػػػاء 

وإدراؾ أف األداء الصػػحيح ل يكتسػػب ُب يسػػر لتنػػوع العوائػػق الػػٍب ربػػوؿ دوف ربقيقػػو 
وربكم القارئ ُب حواسو، وتوفّب اؼبواصفات الصحيحة للمطبوعػات القرائيػة، والتمييػز 

 بْب قراءة الشعر والنثر، وتنويع مادة القراءة..
مػػن اؼبعلمػػْب تتمثػػل أيضػػاً ُب ؿببػػة الكتػػاب وغػػرس الشػػغف دبحبتػػو ُب  والقػػدوة اغبسػػنة

 نفوس اؼبتعلمْب، وٓب يتمكنوا من ىذا الغرس إل إذا كانوا قدوة حسنة.
ؼبا كانت التطبيق الصحيح للطريقة التوفيقية في تعليم القراءة للمبتدئين:  -5

ريب الكاُب ىذه الطريقة ذبمع بْب التحليل والَبكيب كاف على اؼبعلمْب التد
على التحليل وعلى الَبكيب بعد ذلك، أما أف يقتصر األمر على التحليل بدءاً 
من اعبملة إٔب الكلمة فاؼبقاطع فاغبرؼ أي من الكل إٔب اعبزء فقط فهذا أمر 

من اغبروؼ الٍب ًب التوصل  بّد من تركيب مقاطع فكلمات فجملقاصر، إذ ل
 إليها.

فثمة أطفاؿ يعانوف التخلف ُب القراءة، طفال: مراعاة الفرو  الفردية بين األ -6
فالبد من أف يعُب هبم اؼبعلم أخذاً بأيديهم إٔب مستويات أفضل. وُب الوقت نفسو 
عليو أل يهمل اؼبتفوقْب، بل أف يقدـ ؽبم اؼبادة اؼبالئمة واألسئلة الٍب تليب قدراهتم 

ًا كبّباً، إذ يؤدي ذلك واستعداداهتم ألف ُب إنباؽبم والنصراؼ إٔب اؼبتخلفْب ضرر 
إٔب سأمهم ومللهم وكراىيتهم جو اؼبدرسة، كما أف ُب إنباؿ اؼبتخلفْب ضررًا كبّباً 

 ىو اآلخر.
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سبقت اإلشارة إٔب أف مهارات القراءة التدريب الكافي عل  ميكانيزم القراءة: -7
تشمل جانيب اؼبهارات اآللية أو الفسيولوجية واؼبهارات العقلية، وأف على 

لمْب أف يركزوا على التدريب الكاُب ُب اغبلقة األؤب من مرحلة التعليم اؼبع
األساسي على ميكانيـز القراءة من حيث تعرؼ اغبروؼ والكلمات والنطق 
الصحيح هبا والسرعة ُب القراءة ووضعية القارئ، على أف تقدـ اؼبهارات العقلية 

لقراءة اعبهرية ىي الٍب بالتدريج وُب ضوء النمو العقلي للمتعلمْب، ذلك ألف ا
تكشف عن األخطاء من جهة، وسبّهد ُب الوقت نفسو لكتساب العناصر 

 د الطفل على الثقة بالنفس واعبرأة ُب مواجهة اعبمهور.األخرى للقراءة، وتعوّ 
وُب التدريب على مهارات التدريب الكافي عل  مهارات القراءة الصامتة:  -8

ات ىذه القراءة من حيث إطباؽ الشفتْب القراءة الصامتة ينبغي أف تتوفر ظب
والقراءة بالعْب فقط مع السرعة وفهم اؼبقروء، إذ من اؼبالحظ أف بعض اؼبعلمْب 
يكلفوف طالهبم القراءة الصامتة، وإذا ىي أقرب إٔب القراءة اعبهرية من غّب أف 

 ينبهوىم على أف تلك القراءة ىي قراءة صامتة.
إذا كاف شبة تركيز على القراءة اعبهرية وميكانيـز مراعاة جانبي مهارات القراءة:  -9

القراءة ُب اغبلقة األؤب من مرحلة التعليم األساسي فإف على اؼبعلمْب أف يراعوا 
اعبانبْب ُب اغبلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي حبيث ل يطغى جانب على 

ات الفسيولوجية آخر، وطاؼبا لحظنا أف معلمْب كثرًا كانوا يقفوف على اؼبهار 
للقراءة ُب النص ويهملوف اؼبهارات العقلية، فكاف الطالب يقرؤوف النص مراراً 
وتكرارًا قراءة جهرية من دوف الوقوؼ على اؼبغزى أو اؽبدؼ أو اؼبعاين، األمر 

 الذي يؤدي إٔب اؼبلل نتيجة التكرار اآلٕب من غّب ىدؼ.
ينمػػي اؼبعلمػػوف عنػػد متعلمػػيهم القػػدرة  لػػذا كػػاف لبػػد مػػن العنايػػة باعبػػانبْب معػػاً، وأف

علػػػى اسػػػػتنباط اؼبعػػػاين واسػػػػتنتاج اؼبغػػػزى والغايػػػػات الػػػٍب يرمػػػػي إليهػػػا اؼبؤلفػػػػوف بغيػػػة تكػػػػوين 
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 الذباىات وغرس اؼبفاىيم، من غّب إغفاؿ للنواحي اعبمالية.
وُب اؼبرحلػػة الثانويػػة يػػنجح الَبكيػػز علػػى اؼبهػػارات العقليػػة إذا كػػاف الطلبػػة قػػد وصػػلوا 

سػػػتوى جيّػػػد ُب القػػػراءة اعبهريػػػة. وىنػػػا ربتػػػل القػػػراءة الصػػػامتة موقعػػػاً متميػػػزاً ُب إدراؾ إٔب م
اؼبعػػػاين القريبػػػة والبعيػػػدة والكشػػػف عػػػن اؼبغػػػزى واغبكػػػم علػػػى األفكػػػار، وتبيػػػاف األسػػػاليب 

 اعبملية الٍب يبكن أف توظف ُب مواقف التعبّب.
 مػػػػػن مرحلػػػػة التعلػػػػػيم ويقػػػػدر بعػػػػػض اؼبػػػػربْب نسػػػػػبة القػػػػراءة اعبهريػػػػػة ُب اغبلقػػػػة األؤب

٪  50٪، وُب اغبلقػػة الثانيػػة مػػن ىػػذه اؼبرحلػػة تػػنخفض نسػػبتها لتصػػل إٔب 75األساسػػي بػػػ 
كمػػا ىػػي عليػػو اغبػػاؿ بنسػػبة القػػراءة الصػػامتة. أمػػا ُب اؼبرحلػػة الثانويػػة فَبتفػػع نسػػبة القػػراءة 

 ٪.75الصامتة إٔب 
خداـ قراءة قّلما يلجأ اؼبعلموف إٔب استضرورة االهتمام بقراءة االستمال:  -11

الستماع، مع أف ىذا اللوف مهم جداً ُب اكتساب اؼبعرفة ُب مستقبل حياة اإلنساف، 
فعلى اؼبعلمْب أف يدربوا على ىذا اللوف، وأل تكوف الدروس مقتصرة على قراءة 
النصوص أماـ أعْب اؼبتعلمْب، على أف تعقب قراءة الستماع مناقشة لبياف مدى فهم 

 وا إليو.اؼبتعلمْب ؼبا استمع
كبّبًا لثقافة اؼبرء،   تعد القراءة اغبرة رافداً  االهتمام بالقراءة الحرة والعناية بها: -11

عُب بإكساب اؼبتعلمْب ؿببة الكتاب والشغف بو ُب وقت مبكر ننجح وبقدر ما نُ 
بعد ذلك ُب تكوين عادات القراءة اغبرة عندىم. وعلى اؼبعلمْب أف يصطحبوا 

رسة أو أف يعملوا على تشكيل نواة مكتبة ُب كل صف، متعلميهم إٔب مكتبة اؼبد
وأف يضعوا بْب أيدي طالهبم الكتب اؼبتنوعة ُب موضوعاهتا واؼبالئمة ؼبستوياهتم، 
وأف ىبصصوا جوائز ومكافآت ؼبن يعمدوف إٔب قراءة الكتب اػبارجية وتلخيصها 

ة، وحفزاً ُب الصف، على أف تكوف اؼبادة اؼبلخصة مدار مناقشة تعميمًا للفائد
ؽبؤلء اؼبتعلمْب على القراءة ورببيبًا هبا. وبقدر ما يتمكن اؼبعلموف من غرس 
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 وف ناجحْب ُب أداء رسالتهم.الشغف بالقراءة ُب نفوس اؼبتعلمْب يعدّ 
ؼبا كانت القراءة عملية ربليلية فإف التعبّب توظيف القراءة في مواقف التعبير:  -12

قد ساعدوا اؼبتعلمْب على فهم النصوص  ىو عملية تركيبية، وماداـ اؼبعلموف
اؼبقروءة مفردات وصباًل ومقاطع وفقرات وما بْب السطور وما وراء السطور، كما 
ساعدوىم على تبياف الذباىات والقيم ومواطن اعبماؿ فإف ذلك كلو يعد ثروة 
أضيفت إٔب رصيد اؼبتعلمْب وبإمكاهنم اإلفادة من ىذا الرصيد ُب تعبّباهتم 

 ة والكتابية.الشفاىي
ُب تدريس القراءة ؾباؿ واسع لتدريب اؼبتعلمْب تنمية مهارات التعلم الااتي:  -13

على اكتساب مهارات التعلم الذاٌب وذلك عندما يكّلف اؼبعلموف طلبتهم الرجوع 
إٔب اؼبعاجم للتفتيش عن معاين بعض الكلمات ُب النصوص اؼبقروءة، وعندما 

ُب أمهات الكتب عن بعض اعبوانب اؼبعلقة يكلفوهنم البحث ُب اؼبوسوعات أو 
دبا يقرؤونو، وعندما يكلفوهنم الطالع على دواوين شعرية أو كتب خارجية وكتابة 
حبوث قدر اإلمكاف، فإف ذلك كلو ينّمي مهارات العتماد على النفس والتعلم 

 الذاٌب لدى اؼبتعلمْب.
ُب عصػرنا اغبػػإب عصػػر العلػػم والػتعلم الػػذاٌب ىػػو أسػػاس للػتعلم اؼبسػػتمر مػػدى اغبيػػاة. و 

والتقانة، عصر اغباسوب والشػابكة )اإلنَبنػت( ؾبػاؿ واسػع لكتسػاب مهػارات الػتعلم 
 الذاٌب.

وذبػػدر اإلشػػارة إٔب أف الدراسػػات الَببويػػة ُب الغػػرب تػػوٕب اىتمامػػاً متزايػػداً لسػػتخداـ 
مػػػػن ريػػػػاض اغباسػػػػوب والشػػػػابكة)اإلنَبنت( لتنميػػػػة مهػػػػارات القػػػػراءة األساسػػػػية واؼبتقدمػػػػة 

األطفػػاؿ حػػٌب طلبػػة اعبامعػػة. وىنػػاؾ عػػدد مػػن الػػربامج اغباسػػوبية اؼبتػػوفرة حاليػػاً ابتػػداء مػػن 
مهارات سبييز اغبروؼ والكلمات إٔب استيعاب النصوص األدبية وتنميػة حصػيلة اؼبفػردات، 
ومهػػػػػارات انتقػػػػػاء الكتػػػػػب، والبحػػػػػث عػػػػػن اؼبعلومػػػػػات، وزيػػػػػادة سػػػػػرعة القػػػػػراءة. ويسػػػػػتخدـ 
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أداة أساسية ُب عادات القراءة لتشخيص أمػراض القػراءة وعالجهػا وتقيػيم  اغباسوب حالياً 
 اعباىزية القرائية.

وداعاً قػراءة اؼبطالعػة والتلقػي السػليب، والقتصػار علػى »وشبة صيحات تنطلق لتقوؿ: 
النصػػػػوص، ومرحبػػػػاً بقػػػػراءة التفاعػػػػل واإلحبػػػػار والسػػػػيولة الرمزيػػػػة لنصػػػػهار اؼبكتػػػػوب واؼبرئػػػػي 

 .«سائل الوسائط اؼبتعددةواؼبسموع ُب و 
ويتميز النشاط اإلبداعي السعي إل  تكوين النشاط اإلبداعي في القراءة:  -14

بثالث خصائص أساسية ىي األصالة والطالقة وتقييم الذات، وقد أضاؼ إليها 
الدكتور مصطفى سويف مواصلة الذباه. أما أصالة القراءة فتعِب جدهتا وفاعليتها 

النص والقدرة على تقطّب حصادىا اؼبعرُب ُب صورة  والدخوؿ ُب جدؿ عميق مع
مفاىيم وأفكار ؿبورية يتم بوساطتها ربديث البُب اؼبعرفية ُب ذىن القارئ توسعاً 

 وتعمقاً.
والطالقػػة تعػػِب انسػػيابية القػػراءة وسػػرعتها مػػع عمػػق السػػتيعاب وعػػدـ المتػػداد إٔب مواقػػع 

نتقػػػػاء حلقػػػػات التشػػػػعب النصػػػػي واإلحبػػػػار سػػػػابقة. وُب الػػػػنص التفػػػػاعلي تعػػػػِب الطالقػػػػة سػػػػرعة ا
 اؽبادؼ ُب فضاء الشابكة )اإلنَبنت( بصورة تضمن سرعة الوصوؿ إٔب اؼبعلومات اؼبطلوبة.

ويتمثػػػل تقيػػػيم الػػػذات ُب قػػػدرة القػػػارئ علػػػى تقيػػػيم مػػػدى فاعليػػػة قراءتػػػو مػػػن خػػػالؿ 
سػػػبو مػػػن اسػػػتذكار النقػػػاط الرئيسػػػة ؼبػػػا يقػػػـو بقراءتػػػو واغبكػػػم علػػػى مواقفػػػو ُب ضػػػوء مػػػا يكت

 معارؼ وخربات من خالؿ القراءة.
ومواصلة الذباه تعِب أنو لبد للقارئ اؼببدع من وضػع خطػط طويلػة األمػد لقراءتػو مػن 
حيػث ؾبػػالت القػراءة، ونوعيػػات النصػوص، ومسػػتوى الصػعوبة، وكيفيػػة توزيػع اعبهػػد القرائػػي 

ِب مداومػػػة التعمػػػق علػػػى مطالػػػب القػػػراءة اؼبختلفػػػة. ومواصػػػلة الذبػػػاه ُب قػػػراءة التخصػػػص تعػػػ
ومالحقػػػة اعبديػػػد وزيػػػارة اؼبواقػػػع باسػػػتمرار. أمػػػا فيمػػػا ىبػػػص القػػػراءة خػػػارج نطػػػاؽ التخصػػػص 

 فتعِب متابعة اؼبعارؼ اعبديدة العابرة للتخصصات ذات الصلة دبجاؿ التخصص.
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 طرائق تدريس الكتابة -رابعاً 
ب فيو الطفػل علػى شبة تالـز بْب تعليم القراءة وتعليم الكتابة، ففي الوقت الذي يدرّ 

تعلم القراءة ُب الصف األوؿ من مرحلػة التعلػيم األساسػي ُب األعػم األغلػب، يػدرب علػى  
كتابػػة اغبػػروؼ والكلمػػات الػػٍب اكتسػػبها ُب القػػراءة. ويبكػػن أف يػػدّرب الطفػػل علػػى الوضػػع 

 الصحيح إلمساؾ القلم ُب رياض األطفاؿ.
وباكونػػو أمػػر مهػػم، فمحاكػػاة وتػػدريب األطفػػاؿ ُب التعلػػيم األساسػػي علػػى كتابػػة مػػا 

اػبػػػط اعبميػػػل والدقػػػة ُب تلػػػك احملاكػػػاة تسػػػػاعداف اؼبػػػتعلم ُب مسػػػتقبل حياتػػػو علػػػى تػػػػذوؽ 
اعبمػػػػاؿ والتنػػػػاغم والنسػػػػجاـ ُب الكتابػػػػة، والتػػػػدريب علػػػػى النسػػػػخ والنقػػػػل وعلػػػػى اإلمػػػػالء 

تعلػيم اؼبنظور، ومن ٍب اإلمػالء السػتماعي، وبظػى بالىتمػاـ ُب اغبلقػة األؤب مػن مرحلػة ال
األساسػػي ويػػتم ُب وقػػت مبكػػر، علػػى أف يراعػػى ُب ذلػػك كلػػو الوضػػوح واإلتقػػاف والسػػرعة 
والصػحة، ذلػك ألف اؼبالحظػة والدقػة واؼبثػابرة واعبمػاؿ والنظػاـ والتنسػيق، ذلػك كلػو توضػع 

 بذوره ُب السنوات األؤب من مرحلة التعليم األساسي.
 كتبػت حروفػو وكلماتػو بإتقػاف، واػبط الذي وباكيو الطفل ينبغػي لػو أف يكػوف صبػيالً 

يكػػػن خػػػط اؼبعلػػػم صبػػػيالً فػػػيمكن أف يعػػػرض أمػػػاـ صػػػغاره مبػػػاذج ُب الفيػػػديو أو علػػػى فػػػإذا ٓب 
شاشة التلفاز واغباسوب ألطفػاؿ يُراعػوف األوضػاع الصػحية ُب الكتابػة مػن حيػث بعػد الورقػة 

اذج مػػػن عػػن العػػػْب والوضػػػعية الصػػػحية للجسػػم واسػػػتقامة السػػػطور، كمػػػا يبكػػن أف يعػػػرض مبػػػ
اػبػػط اعبيّػػد، ويطلػػب إٔب الصػػغار ؿباكاهتػػا علػػى أف يراعػػي الطفػػل وضػػع عالمػػات الَبقػػيم ُب  
كل مػا يكتبػو حػٌب يػدرؾ أنبيتهػا ُب الكتابػة وُب اؼبعػُب أيضػاً، ولبػد مػن تػدريب الطفػل علػى 
الكتابػػة علػػى الشػػابكة أيضػػاً، وىػػي كتابػػة أرقػػى وأكثػػر تعقيػػداً، وأكثػػر صػػلة بػػالتفكّب، وأكثػػر 

 ولية وأوضح تنظيماً.مسؤ 
وشبػػػػة تػػػػدريبات علػػػػى بنػػػػاء اعبمػػػػل ُب اؼبراحػػػػل األؤب وعلػػػػى ترتيبهػػػػا يبكػػػػن أف تقػػػػدـ 
مكتوبػػػػة أو بوسػػػػاطة اغباسػػػػوب، ويطلػػػػب إٔب الصػػػػغّب إقبازىػػػػا ُب ضػػػػوء اإلرشػػػػادات، فػػػػإذا 
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جػػاءت إجابتػػو صػػحيحة عػػززت، وإف كانػػت خاطئػػة طلػػب إليػػو إعػػادة احملاولػػة مػػن جديػػد، 
 ؤاؿ فيستبدؿ هبا صيغة أبسط وأوضح.وقد تتغّب صيغة الس

 الكتابة بالحاسوب
، وأف اغباسػػػوب سينسػػخ الػػػتعلم «لقػػػد ؤّب عهػػد الورقػػػة والقلػػم»وشبػػة صػػػيحة تنػػادي 

بالورقػػػة والقلػػػم، إذ يتوقػػػع مسػػػتقبالً أف يغػػػّب اغباسػػػوب الطريقػػػة الػػػٍب يػػػتعلم هبػػػا األطفػػػاؿ ُب 
بػػة بالورقػػة والقلػػم كمػػا تعلمنػػا كبػػن األجيػػاؿ القادمػػة، وأنػػو لػػيس بالضػػرورة أف يتعلمػػوا الكتا

واألجياؿ السابقة، وما يرتبط بذلك من اؼبعّوقػات الػٍب تنػتج عػن مهػارات اغبركػات الدقيقػة 
الالزمػػػة للقػػػبض علػػػى القلػػػم، تلػػػك الػػػٍب ربػػػوؿ بػػػْب أفكػػػار األطفػػػاؿ والتعبػػػّب عنهػػػا كتابػػػة، 

دبػا أقبػزوه مػن  فسوؼ يستخدموف لوحة اؼبفػاتيح لتقػـو باؼبهمػة، وعنػدىا سػيكونوف سػعداء
 ؾبرد ؼبس اغبروؼ على لوحة اؼبفاتيح.

 والواقع أف مشكالت البدء ُب الكتابة تتمثل ُب أربع نواح ىي:
 شكل اغبرؼ. -1
 اغبروؼ الٍب ينزؿ جزء منها عن السطر )ُب اللغة العربية(. -2
 اؼبسافات بْب الكلمات. -3
 اذباه الكتابة. -4

الطفػػل وتعلػػم الكتابػػة كمػػا ُب  وتلػػك ُب ؾبملهػػا سبثػػل علػػى أقػػل تقػػدير معّوقػػات بػػْب
النحو والَبقيم واؽبجاء بالنسبة لألطفاؿ األكرب سػناً. ولػذلك فػإف تقانػة اغباسػوب سػيكوف 
ؽبا آثار إهبابية لكل من إزالة العوائق بػْب الطفػل والكتابػة ُب بدايػة تعلمػو ؽبػا، أو التػأثّب ُب 

بتوجيػػو اؼبعلػػم والكبػػار أو  الطريقػػة الػػٍب هبػػا يكتبػػوف مهػػارة الكتابػػة داخػػل الصػػف وخارجػػو،
 دوف توجيههم، ويبكن توضيح ذلك من خالؿ ما يلي:

عند الكتابة بالقلم على الطفل أف يتذكر كيف وبرؾ ذراعو ومعصمو وأناملو  -1
لّبسم كل حرؼ ولكن مع لوحة اؼبفاتيح فإف كل اغبروؼ متاحة دبجرد حملة 
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إٔب كثّب من التبصر عند واحدة وؼبسة واحدة، كما أف اغبروؼ اؼبختلفة ل ربتاج 
 استدعائها من ذاكرة اغباسوب ومالحظة الفروؽ بينها.

عند الكتابة بالقلم يفكر الطفل، وينشغل بأمور كثّبة منها عالقة اغبرؼ دبا قبلو  -2
وما بعده من حيث الشكل، وأخذ اؼبسافات اؼبناسبة بْب الكلمات، واؼبسافات 

ضمن حروفًا منفصلة، وكل ذلك بْب اغبروؼ داخل الكلمة الواحدة عندما تت
يبثل عبئًا على الطفل، إل أنو باستخداـ لوحة اؼبفاتيح تصبح كل ىذه األمور 
سهلة وميسرة دوف أد ى عناء، فاغباسوب يسهل على الطفل معرفة اغبروؼ الٍب 
تلتصق، والٍب ل تلتصق بغّبىا، واؼبسافات اؼبناسبة بْب الكلمات، والٍب زبتلف 

 اغبروؼ ُب الكلمة الواحدة، كما أنو يعلم الطفل كيف أف عن اؼبسافات بْب
الكلمات تكتب متجاورة ُب سطر واحد ل تكتب ربت بعضها، ويعلمو اذباه 

 الكتابة العربية من اليمْب إٔب اليسار والبدء من أوؿ السطر.
إف الرغبة ُب العمل اؼبتفرد اؼبستقل لدى الطفل كثّبًا ما تتحقق عندما تتوفر  -3

ربامج ُب صورة ألعاب لتعرؼ الكلمات واغبروؼ أيضًا خاصة عندما بعض ال
تتيح الربامج اعباىزة أصواتاً ؽبذه اغبروؼ والكلمات، وفيها ينطق اغباسوب اسم 
الكلمة واغبرؼ ُب الوقت نفسو الذي تظهر فيو على الشاشة، وىذه من أكرب 

ما يتعلق بقضية  الصعوبات الٍب تواجو الطفل عند الكتابة والقراءة معاً. وىو
 الربط بْب ما ينطقو الطفل أو يسمعو وبْب ما يراه من حروؼ وكلمات.

إف استخداـ اغباسوب هبعل األطفاؿ قادرين على الكتابة أو على األقل أف  -4
يبدؤىا، وردبا كاف ذلك أجدى من اصطدامهم بداية باؼبهارات الٍب تستلزمها 

غبروؼ اؼبكتوبة وفنياهتا يبكن البدء الكتابة. وبعد أف ربدث األلفة بْب الطفل وا
 بالتدريب على استخداـ القلم، عندىا سيكوف األمر سهاًل بالنسبة للطفل.
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 القسم التطبيقي العملي
يشػػػتمل ىػػػذا القسػػػم علػػػى التهيئػػػة ُب ريػػػاض األطفػػػاؿ، وعلػػػى إكسػػػاب األطفػػػاؿ ُب 
الصػػػػف األوؿ مػػػػن مرحلػػػػة التعلػػػػيم األساسػػػػي تعػػػػرؼ اغبػػػػروؼ األلفبائيػػػػة وقػػػػراءة الكلمػػػػات 

لقػػػػة األؤب مػػػػن مرحلػػػػة التعلػػػػيم واعبمػػػػل، وتقػػػػدمي مبػػػػاذج مػػػػن دروس ُب بعػػػػض صػػػػفوؼ اغب
 األساسي وبعض صفوؼ اغبلقة الثانية وبعض صفوؼ اؼبرحلة الثانوية.

 في رياض األطفال -أوالً 
 التهيئة لالستمال والمحادثة:

وضع عدة صور ناطقة أماـ األطفاؿ، ويطلب إٔب الطفل أف ينظر إليها  -
تو، صور لوسائل صور لفواكو من ؿبيطو، صور غبيوانات أليفة من بيئ»ويتحدث 
 «.نقل...اْب

ىر، كلب، خروؼ، »صور غبيوانات يستمع إٔب أصواهتا مسجلة ويقلدىا  -
 «.عصفور...اْب

 صور متشاهبة ولكن يوجد فروؽ بينها )يتأملها ويشّب إٔب الفروؽ(. -
صور غّب كاملة )يتأملها، ويشّب إٔب األشياء الناقصة فيها( مثاؿ: كلب بال  -

 جاجة دوف منقار، طفل دوف يد..اْب.أذف، سيارة بال دولب، د
صور ُب اذباىات ـبتلفة يتأملها ويشّب إٔب الذباه ُب كل منها: )يبْب، يسار،  -

 داخل، خارج، فوؽ، ربت.. اْب(.
صور للمالحظة والتعلم )إشارات اؼبرور ودللهتا، أطفاؿ يعبثوف بأزىار  -

 بيئي السليم.اغبديقة، ويعتدوف على حيواناهتا( والتدريب على السلوؾ ال
الستماع إٔب قصة تسردىا اؼبعلمة، والصغار يستمعوف إليها، ٍب تفسح ُب اجملاؿ  -

أمامهم للحديث عن ؾبريات القصة وأحداثها، ويبكن تكليف بعض األطفاؿ 
 أيضاً سرد قصة واآلخروف يستمعوف إليهم، وإجراء حوارات ُب ضوئها.
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 التهيئة للكتابة:
سـو )بْب السْب والشْب، بْب العْب والغْب، بْب مالحظة الفرؽ بْب أشكاؿ الر  -

 الداؿ والذاؿ...اْب(.
 م ...(.، تبع بالقلم لبعض أشكاؿ اغبروؼ )ا، ب، سالت -
 الوصل بْب النقاط، واؽبدؼ مسك القلم بصورة صحيحة. -
 رسم أشكاؿ تشبو أشكاؿ بعض اغبروؼ العربية. -
 اؼبالحظة ورسم األشكاؿ الناقصة أو اؼبنقطة. -
 النقاط اآلتية من اليمْب إٔب اليسار لتكوين سهم. الوصل بْب -
 تلوين السهم اآلٌب من اليمْب إٔب اليسار. -
 ربريك اليد من اليمْب إٔب اليسار وفق قواعد الكتابة العربية. -
 ربريك اليد وفق الذباىات الٍب ربتاج إليها الكتابة العربية: -

 تدريبات على الوصل بْب النقاط حبسب اذباه السهم.
 هيئة للقراءة:الت

 إجراء تدريبات ُب الغناء. -
 إجراء تدريبات ُب التعبّبات الصوتية. -
 إجراء تدريبات ُب التقليد. -
 إجراء تدريبات ُب اؼبالحظة. -
 إجراء تدريبات ُب اإلدراؾ. -
 إجراء تدريبات ُب تعرؼ تسمية بعض الصور. -
 إجراء تدريبات ُب التفريق بْب األصوات والتمييز بينها. -
 بات ُب إدراؾ الفروؽ بْب األشكاؿ.إجراء تدري -
 إجراء تدريبات ُب األلعاب اللغوية. -
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 إجراء تدريبات ُب التصنيف. -
 إجراء تدريبات ُب اؼبقارنة والتشابو. -
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 األلعاب اللغوية
 (1لعبة لغوية )

 الهدف من اللعبة:
 أف وبدد الطفل اؼبواقع اؼبكانية ألصوات الكلمات الٍب يستمع إليها. -
 اؼبناسبة لتلك األصوات من عدة حروؼ معطاة. أف وبدد اغبروؼ -

 اإلجراءات:
 ينظم اؼبعلم الطفل وقوفاً ُب دائرة كبّبة، ويقف ُب وسط الدائرة. -
يشرح اؼبعلم اللعبة لألطفاؿ، حيث إنو سيعطيهم كلمات، وعليهم أف وبللوىا  -

 إٔب أصواهتا اؼبختلفة.
لم كلمة، ويطلب من يبدأ اإلجراء من طفل ؿبدد ُب الدائرة، بأف ينطق اؼبع -

 الطفل أف يذكر الصوت األوؿ فيها.
 يذكر الطفل الذي يليو الصوت التإب، وتستمر األدوار باستمرار الكلمات. -
 الطفل الذي ىبط  هبلس وتستمر اللعبة. -
 األطفاؿ الواقفوف ُب النهاية ىم الذين أدوا اؼبهمات بصورة صحيحة. -
 يقدـ اؼبعلم التعزيز اؼبناسب للفائزين. -
زداد درجة الصعوبة طبقًا لستجابات األطفاؿ، حبيث يطلب إٔب الطفل ىنا ت -

ذكر الصوت وإرفاقو ببطاقة اغبرؼ اؼبناسب من عدة بطاقات توضع ُب منتصف 
 الدائرة.

 (2لعبة لغوية )
 الهدف من اللعبة:

 .أف يرفق الطفل اغبروؼ باألصوات اؼبناسبة ؽبا
 يلتف األطفاؿ جلوساً على ىيئة دائرة. -
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 ضع اؼبعلم ُب مركز الدائرة لوحة الصور ذات القرص القابل للدوراف.ي -
 ىبمن الطفل الصورة الٍب سيقف عندىا السهم اؼبوجود بالقرص قبل لفو. -
يقـو أحد األطفاؿ بلف القرص، والفائزوف ىم الذين يقف السهم عند الصورة  -

 الٍب قاموا بتخمينها.
لٍب أمامهم، والصوت الذي تبدأ يقـو األطفاؿ بعد ذلك بذكر مسميات الصور ا -

 بو كل صورة.
 يقـو كل طفل باختيار اغبرؼ الذي يطابق الصوت من بْب بطاقات اغبروؼ. -
 هبهز كل طفل بطاقة اغبرؼ، ويقـو أحد األطفاؿ بلف القرص. -
الصورة الٍب يقف عليها السهم، يقـو الطفل أو األطفاؿ الذين وبملوف بطاقة  -

اسم الصورة بوضع البطاقة على الصورة، ويتوأب اغبرؼ الذي يبثل صوت بداية 
 اإلجراءاف السابقاف تباعاً.

 الفائز ىو الذي وبصل على أكرب عدد من النقاط الٍب يسجلها اؼبعلم. -
 (3لعبة لغوية )

 الهدف من اللعبة
 أف يرتب الطفل الصور وفق ترتيب الكلمات اؼبسموعة.

 اإلجراءات:
 ور.يعرض اؼبعلم ؾبموعة من بطاقات الص -
 يستمع الطفل من اؼبعلم أو من جهاز تسجيل أظباء األشياء اؼبوجودة بالصور. -
 يبحث ُب بطاقات اغبروؼ الٍب توجد أمامو عن اغبرؼ الذي تبدأ بو كل كلمة. -
 من هبمع أكرب عدد من اغبروؼ ىو الفائز. -

 (4لعبة لغوية )
 الهدف من اللعبة
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 ىا.أف يدؿ الطفل على الفروقات بْب الصور الٍب يرا -
 أف وبدد اغبروؼ الزائدة على ؿبتوى الكلمات الٍب يراىا. -
 أف وبذؼ الزوائد من الكلمات لتعطي معُب. -

 اإلجراءات:
 يعرض اؼبعلم على األطفاؿ الصور اؼبوضحة، يعرض صورتْب بينهما فروؽ. -

 
  

 
 يكلف الصغار اؼبقارنة بْب الصورتْب. -
 زائدة، وزيادهتا أثرت ُب وضوح الشكل. يوضح اؼبعلم أف الصورة الثانية ربتوي على عْب -
يوضح اؼبعلم أيضاً أف الكلمات الٍب نعرفها أيضاً قد تتعرض ؼبثل ىذا، وعلينا أف  -

 نتعرؼ الزيادة فيها وكبذفو ليصبح ؽبا معُب.
 يعرض على األطفاؿ بطاقٍب الكلمتْب التاليتْب: -

 حديققة  حديقة 
أي الكلمتْب صحيح، وأيهما يطلب إٔب األطفاؿ مقارنة الكلمتْب، ويسأؽبم  -

 خطأ، ويناقشهم ُب إجاباهتم.
يوضح أف اغبروؼ الٍب تزيد على األحرؼ األصلية للكلمة، ول ذبعل ؽبا معُب  -

 إمبا تؤثر ُب صحة معُب الكلمة وذبعلها غّب واضحة.
يكرر النشاط مع كلمات أخرى، وكلما وجد اؼبعلم تعثراً ُب استجابات األطفاؿ  -

ويؤكد تدريبهم على الَبكيز والتمييز البصري للمكونات يعود إٔب الصور 
 األصلية.
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 (5لعبة لغوية )
 الهدف:

 أف ىبمن الطفل معاين الكلمات الناقصة ُب اعبمل مستعيناً بالسياؽ. -
 أف يكمل اعبمل بالكلمات اؼبناسبة مسَبشداً بعالقات اؼبعُب. -

 اإلجراءات:
كلمة ؾبهولة ؽبم، وذلك باستخداـ ىبرب اؼبعلم األطفاؿ أنو سّبيهم كيف يعرفوف   -

 مفاتيح ُب اعبملة، وكذلك أصوات اغبروؼ.
 يطلب اؼبعلم من األطفاؿ أف يستعدوا للقياـ دبثل ما يقـو بو. -
 ينطق اؼبعلم ىذه العبارة: أنا أركب س ..... . -
 يرفع اؼبعلم بطاقة اغبرؼ )س( عندما يصل إٔب اؼبكاف اػبإب. -
رؼ ما ىي الكلمة األخّبة ُب اعبملة، أنا أعرؼ يقوؿ اؼبعلم: هبب عليَّ أف أع -

أهنا تبدأ باغبرؼ )س(، وأنا أعرؼ أيضًا أهنا هبب أف تكوف كلمة تشّب إٔب 
شيء يركب. سوؼ أقوؿ اعبملة مرة ثانية، وأفكر فيما أركبو، وأجعل فمي 
مستعدًا للنطق بكلمة أوؽبا حرؼ )س( عندما أصل إٔب اؼبكاف اػبإب ُب 

 اعبملة.
اؼبعلم اعبملة مرة ثانية، ويؤكد ُب النطق كلمة )أركب(، ويبالغ ُب أسلوب ينطق  -

)اجعل فمك مستعداً(، وينطق بالكلمة )ساعة(، ويقوؿ: لدّي اآلف كلمة تبدأ 
حبرؼ )س(، ولكن ليس ؽبا معُب، ألننا ل نركب الساعة!، يكرر اؼبعلم العملية، 

ب أف تكوف ىي الكلمة ولكن ينطق ىذه اؼبرة كلمة سيارة، يقوؿ: سيارة هب
 الصحيحة ألهنا كلمة مبدوءة بػ )س(، ٍب أهنا شيء يركب.

 يكرر اؼبعلم اإلجراء مع صبلة ثانية، ويطلب إٔب الطفل أف يأٌب بالكلمة الناقصة. -
إذا ٓب يتمكن الطفل من اؼبمارسة، فعلى اؼبعلم العودة إٔب أنشطة تعرؼ  -
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فيما يتعلق باغبروؼ اؼبستخدمة ُب الكلمات اؼبرتبطة دبهارة ربط الرمز بالصوت 
ىذه اعبملة، وقد تكمن اؼبشكلة ُب ؿبتوى اعبمل ذاهتا، وُب ىذه اغباؿ يغّّب 

 اؼبعلم ىذا احملتوى ليتطابق مع خربة الطفل.
 تدريبات عامة عل  األلعاب اللغوية

تستخدـ األلعاب اللغوية لتدريب األطفاؿ على النطق بالكلمات الٍب يعرفوهنا  -1
لنظر إليها، ولتكن ُب مسابقات بْب اجملموعات، ىبصص لكل ؾبموعة دبجرد ا

عدد من بطاقات الكلمات، ويطلب إٔب كل ؾبموعة على التوإب نطق كلمة من 
الكلمات الٍب ربتفظ هبا، ووبدد وقت لذلك، وإذا تأخرت اجملموعة فتأخذ 

 هتا أوًل.دورىا اجملموعة الٍب تليها، واجملموعة الفائزة ىي الٍب تنهي بطاقا
 يقـو اؼبعلم بإجراء تدريبات ربل فيها الكلمات ؿبل مَبادفات وأضداد ؽبا: -2
يعرض على األطفاؿ صورة شيء أو اظبو، ويشجع كل طفل أف يأٌب بكلمة  -

 أخرى تعِب الشيء نفسو، ٍب بكلمة عكسها.
- .  تناقش الكلمات )اؼبَبادفات واألضداد( ويبْب مدى عالقتها باؼبفهـو
تعرؼ الكلمات غّب اؼبألوفة بالستعانة بالربط بْب )الصوت التدريب على  -3

واؼبعُب( ويبكن توزيع األطفاؿ إٔب أزواج، ويعطى كل زوج ؾبموعة من بطاقات 
اغبروؼ، وتكتب بعض اعبمل الناقصة كلماهتا، ويطلب إٔب كل زوج تبادؿ 
 األدوار ُب إكماؿ صبلة حذفت منها كلمة، ويرفع كل طفل بطاقة اغبرؼ الذي
تبدأ بو الكلمة الناقصة، ويستخدـ اؼبشارؾ لو معُب اعبملة والربط بْب الصوت 
والرمز لذلك اغبرؼ اؼبوجود على البطاقة اؼبرفوعة ليخمن الكلمة الٍب تكمل 

 معُب اعبملة.
وعنػػػدما يػػػنجح الطفػػػل ُب التوصػػػل إٔب الكلمػػػة احملذوفػػػة يأخػػػذ زميلػػػو دوره ُب إكمػػػاؿ 

 فسو.صبلة غّبىا متبعاً اإلجراء ن
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يقدـ لألطفاؿ ؾبموعة من األلغاز اؼبألوفة ؽبم لتدريبهم على ربليل الكلمات إٔب  - أ
 حروفها، وىناؾ كثّب من األلغاز اؼبشهورة منها ما يلي:

  أنا حيواف كبّب ٕب خرطـو وناباف، أنت تراين ُب حديقة اغبيواف، واظبي يتكوف
 من ثالثة حروؼ، فمن أنا؟

 خالٕب، وأنا مهم جدًا ُب التغلب على طوؿ  أنا جهاز صغّب يتكلم الناس من
 اؼبسافات، واظبي يتكوف من أربعة حروؼ، فهل تعرفِب؟

  أنا ـبلوؽ غريب آكل كل شيء، وعندما أشرب أموت، واظبي يتكوف من ثالثة
 حروؼ، فمن أنا؟

تدريب األطفاؿ على إدراؾ عالقات السياؽ والوظائف الدللية للَباكيب  - ب
خالؿ إغناء حصيلتهم بالكلمات األساسية، وكلمات اؼبتضمنة ُب اعبمل من 

الوظائف ُب صبل شفهية تعرض أمامهم، ٍب يسألوف عن اؼبكاف أو الوقت أو 
الذباه، ويطلب إليهم إكماؿ صبل باستخداـ ىذه الكلمات الٍب ذبيب عن أسئلة 

 تبدأ دبن؟ وماذا؟ وأين؟ ومٌب؟ وكيف؟...اْب.
 في الصف األول -ثانياً 

وس ُب ضوء وحدات، وتشتمل كل وحدة علػى اؼبهػارات اللغويػة اؼبتوقػع مػن تقّدـ الدر 
التلميػػذ ُب هنايتهػػا أف يسػػتمع ويتحػػدث ويقػػرأ ويكتػػب ويعػػرّب، فػػإذا انطلقنػػا مػػن وحػػدة اغبيػػاة 

 )األسرة( على سبيل اؼبثاؿ فتكوف األىداؼ اؼبتوقعة ُب هنايتها أف:
 يستمع إٔب دروس الوحدة بانتباه. -1
 غبياة األسرية جبمل مناسبة.يتحدث عن وحدة ا -2
 يقرأ صبل دروس الوحدة قراءة جهرية صحيحة معرّبة. -3
 يؤلف صبالً من الكلمات الٍب تعّلمها. -4
يستخدـ البُب اللغوية ُب تعبّبه الشفاىي استخدامًا صحيحًا )الضمائر  -5
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 اؼبنفصلة(.
 الداؿ( صوتاً وشكاًل. -اؼبيم -يتعرؼ األحرؼ )الباء -6
 طع وأحرؼ.وبلّل الكلمات إٔب مقا -7
 يركّب من األحرؼ مقاطع وكلمات جديدة ٍب يقرأ. -8
الداؿ( كتابة صحيحة وفق النموذج اؼبعّد ؽبذه  -اؼبيم -يكتب األحرؼ )الباء -9

 الغاية ُب دفَب كتابتو.
يعرّب شفويًا حوؿ موضوع قصة تعاوف أفراد األسرة جبمل بسيطة مستعيناً  -11

 بالصور.
 يستخدـ اغباسوب. -11
 ع الوحدة.ينشد نشيداً ُب موضو  -12
 وبب أسرتو. -13
 يتعاوف مع أفراد أسرتو. -14
 وبَـب اعبّد واعبدة. -15

 تشتمل دروس الوحدة على:
 أسرٌب -1
 أحب أسرٌب -2
 جّدي وجّدٌب -3
 نشيد -4
 التعبّب )تعاوف أفراد األسرة( -5
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 تعرف حرف الباء
إذا كػػاف إكسػػاب اؼبػػتعلم تعػػرؼ حػػرؼ البػػاء شػػكالً وصػػوتاً وكتابػػة ُب الػػدرس األوؿ 

 الدرس يبكن أف تكوف على النحو التإب: فإف خطوات سّب ىذا
 العنواف أسرٌب    أقرأ 
 صورة  صورة  صورة  صورة   
 بابا رجب ماما رباب  أنا نبيل أنا باظبة   
 التدريبات

 القراءة والفهم
 أصل بْب اعبملتْب اؼبتماثلتْب ٍب أقرأ: -1

 أنا نبيل  أنا باظبة
 أنا باظبة   أنا نبيل

 بابا رجب  ماما رباب
 ماما رباب  ا رجبباب

 أرتب اعبمل ٍب أقرأ: -2
 ماما رباب
 أنا نبيل
 أنا باظبة
 بابا رجب

 أصل بْب الكلمة والصورة اؼبناسبة ٍب أقرأ: -3
 رجب   باظبة     نبيل      رباب    

 صورة نبيل صورة رباب صورة رجب صورة باظبة
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 أقرأ -4
 أنا باظبة صورة   أنا نبيل صورة
 جببابا ر  صورة   أنا باظبة صورة

 البن  اللغوية -
 أنَت .......... صورة نبيل  أنا باظبة
 أنِت .......... صورة باظبة  أنا نبيل
 ىو ...........  صورة بابا  ىي ماما
 ىي .......... صورة ماما  ىو بابا

 المهارات الصوتية: -
 أكتشف حرؼ الباء -1

 صورة  صورة  صورة  صورة
 بابا رجب  أنا نبيل أنا باظبة ماما رباب

 رجب  نبيل  باظبة  بابر 
 ػب   ػبػ  بػ  ب 

 أشكاؿ حرؼ الباء
 ب
 

 ػب ػبػ بػ  ب
 رجب نبيل بسمة رباب    
 أظبي الصور، وأنطق حرؼ الباء )ب(: -2

 صورة باب صورة قميص صورة خبز صورة قارورة حليب
 باب     ثوب      خبز     حليب 
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 أنطق حرؼ الباء مع اغبركات واؼبدود: -3
 باب با بَدر بَ 
 بوؽ بو بُػْلبل بُ 
 عبّب يب ِبالد بِ 

 أظّبي الصور الٍب فيها حرؼ الباء: -4
 صورة باب صورة صحن صورة كتاب صورة كلب صورة خبز

 :أضع دائرة حوؿ حرؼ الباء -5
 س ش بِ  ؼ ث ت

 أدؿ على حرؼ الباء ٍب أقرأ: -6
 ث ف ر بَ  أ ـ ت ف

 أنطق حرؼ الباء مع اغبركات واؼبدود: -7
 ِب    عبّب بُػ    بُوراف ببػَ    با

 أرسم حرؼ الباء ٍب ألّونو: -8
 ػب ػبػ بػ ب

-------------------------- 
 التعبير الشفوي: -
 اسم أخٍب اسم ماما اسم بابا  اظبي أظبي أفراد أسرٌب: -1
 أعرّب عن مشاعري ذباه أسرٌب: -2

 أحب أمي ........ ألهنا .........
 أحب أخي ....... ألنو .........

 ا .......أحب أخٍب ....... ألهن
 أحب أسرٌب ...... ألهنا .......



186 
 

 تعرف حرف الميم
 وإذا انتقلنا إٔب إكساب اؼبتعلم حرؼ اؼبيم فنسّب ُب اػبطوات السابقة 

 أحب أسرٌب  عنوانو الدرس الثاين
 واألىداؼ اؼبرسومة ىي:

 يتوقع من اؼبتعلم ُب هناية الدرس أف:
 يستمع إٔب قصة درس )أحب أسرٌب( بانتباه. -
 حوؿ درس )أحب أسرٌب( جبمل صحيحة. يتحدث -
 يقرأ صبل الدرس قراءة صحيحة. -
 يتعرؼ الكلمات اعبديدة ُب الدرس. -
 يتعرؼ حرؼ الباء شكاًل وصوتاً. -
 يستخدـ صبلة تبدأ بضمّب اؼبتكلم )أنا( واػبرب اؼبفرد. -
 يكتب حرؼ اؼبيم. -
 يعرّب شفوياً عن حبو ألسرتو. -
 يتعاوف مع أفراد أسرتو. -

 أقرأ
 درس )أحب أسرٌب(. قراءة صبل -

 القراءة والفهم:
 أصل بْب اعبملتْب اؼبتماثلتْب ٍب أقرأ. -1
 أرتب اعبمل ٍب أقرأ. -2
 أعيد ترتيب اعبملة ٍب أقرأ. -3
 أصل بْب اعبملة والكلمة الٍب تكملها ٍب أقرأ. -4
 أصل كل كلمة دبثيلتها ٍب أقرأ. -5
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 أقرأ فبثالً اؼبعُب. -6
 البن  اللغوية:

 بالصور:أكمل اعبمل التالية مستعيناً  -
 أنت ......... أسرتك أنا أحب أسرٌب

 ىو ..........    
 ىي .........    
 كبن ........    
 أنِت ........    

 المهارات الصوتية:
 أكتشف حرؼ اؼبيم: -

 صورة  صورة       صورة    صورة
 رمي   ضبلت ماما الورد ضبل بابا اغبلوى اليـو عيد األسرة 
 رمي    ضبلت           ضبل       اليـو  
 ػم      م          ػمػ         ـ  

 أشكاؿ حرؼ اؼبيم
 ـ
 

 رمي َماما ضبل  اليـو
 ػم    م        ػمػ    ـ       
 أظبي الصور الٍب فيها حرؼ اؼبيم )ـ(: -1

 صورة علم صورة مشط صورة ظبكة صورة ىر 
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 أضع دائرة حوؿ حرؼ اؼبيم )ـ(:-2
 م ؾ ث ش ف ـ   ب 
 نطق حرؼ اؼبيم )ـ( مع اغبركات واؼبدود:أ -3

 ماجد ما َمْسبح َم 
 مبور مو ُمراد ُم 
 ميزاف مي ِمشط ِم 
 ر إصبعي على حرؼ )اؼبيم( ٍب ألّونو:أمرّ -4

 ػم م ػمػ  ـ 
 التعبير الشفوي:

  شفوياً عن حيب ألسرٌب بأف:أعرّب 
 أقـو بَبتيب غرفٍب -
 ----------------و -
 ----------------و -
 ----------------و -
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 في الحلقة األول  من مرحلة التعليم األساسي -ثالثاً 
يقػػػػـو اؼبعلػػػػم بالتػػػػدريب علػػػػى اؼبهػػػػارات اللغويػػػػة ُب ضػػػػوء وحػػػػدة اللغػػػػة وتكاملهػػػػا ُب 
الصػػػفوؼ الثػػػاين والثالػػػث والرابػػػع مػػػن مرحلػػػة التعلػػػيم األساسػػػي، فيػػػدّرب علػػػى السػػػػتماع 

 اللغويػػػػة والكتابػػػػة )اػبػػػػط واإلمػػػػالء( واألناشػػػػيد والقػػػػراءة والتعبػػػػّب الشػػػػفوي والكتػػػػايب والبػػػػُب
 واحملفوظات...اْب.

 القراءة في ضوء وحدة اللغة وتكاملها:
قراءة  -القراءة الصامتة -التدريب على األنواع الثالثة للقراءة )القراءة اعبهرية -

 الستماع(.
 الَبكيز على القراءة اعبهرية ألهنا تكشف عن األخطاء. -
 ما استمع إليو مع ربديد الفكرة الرئيسة.التدريب على تلخيص  -
 التدريب على فهم اؼبعُب العاـ والتفصيلي من السياؽ. -
 شرح اؼبفردات. -
 استخداـ اؼبفردات ُب سياقات جديدة. -
 التمييز بْب األفكار األساسية والفرعية. -
 التنبؤ بالنتائج من خالؿ استماعو لتسلسل األحداث. -
 يقرأ ويستمع إليو. التمييز بْب اغبقيقة واػبياؿ فيما -
 التعبّب الشفوي عما هبوؿ ُب نفس اؼبتعلم من مشاعر وأفكار. -
 اقَباح عنواف جديد ؼبا يقرأ من نصوص. -
 القراءة اعبهرية مع سبثيل اؼبعُب. -
 التدريب على الطالقة واعبرأة ُب القراءة اعبهرية. -
 التدريب على زيادة السرعة ُب القراءة الصامتة. -
 لرأي فيما يستمع إليو وما يقرؤه.التدريب على إبداء ا -
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 التدريب على استخداـ النربة اؼبناسبة ُب أثناء اغبديث. -
 التدريب على استخداـ األساليب الشائقة ُب تنمية اؼبيل إٔب القراءة وؿببتها. -
 التدريب على إدراؾ ما بْب السطور وما وراء السطور. -
 وما يستمع إليو.التدريب على إدراؾ اؼبغزى واؽبدؼ البعيد فيما يقرأ  -

 الصف الثاني
 أنا والحاسوب

أنػػا غيػػٌث مثػػُل كػػلِّ األطفػػاِؿ أُحػػب  أف ألعػػَب وأتعلَّػػَم. ُب يػػوـٍ مػػن األيػػاـ دخػػل علػػيَّ 
وىل ىبّصِب؟ نظر إٕبَّ أيب وقػاؿ:  ؟والدي وىو وبمل صندوقاً كبّباً. تُرى ماذا ُب الصندوؽ

 اطمئّن يا ولدي، ىو لَك.
أيب، فأنػػػػا ُب شػػػػوٍؽ لرؤيػػػػة مػػػػا فيػػػػو، يػػػػا اهللُ مػػػػا ىػػػػذا !!؟  افػػػػتِح الصػػػػندوؽ بسػػػػرعٍة يػػػػا

لػػػػػُت يديػػػػػو فقبَّلػػػػػِب ، وقػػػػػاؿ: أنػػػػػا أعػػػػػرُؼ كػػػػػم ربػػػػػب  حاسػػػػػوٌب !! شػػػػػكراً لػػػػػك يػػػػػا أيب، وقبّ 
اغباسوب!! ومن حّقك أف تلعب، ولكن ل تنَس دراستك، فقلُت: أعدؾ يػا أيب أف أىػتّم 

ى الدراسػػة فأجػػد فيػػو اؼبتعػػة بدراسػػٍب أكثػػر وأكثػػر، وسأسػػتعمل اغباسػػوب ُب مسػػاعدٌب علػػ
 والفائدة والتعّلم، وسأكوف إف شاء اهلل ولداً مطيعاً وتلميذاً ؾبّداً.

 األهداف:
 يتوقع من التلميذ ُب درس )أنا واغباسوب( أف:

 يتعّرؼ اغباسوب. -
 يقرأ صبل الدرس قراءة جهرية صحيحة. -
 –أىتم  -شوؽ -اطمئن -الصندوؽ -يتعّرؼ الكلمات اعبديدة: )اغباسوب -

 التعلم(. -اؼبتعة
 يستخدـ الوقوؼ على ساكن. -
 يستخدـ عبارات اجملاملة: شكراً لك يا والدي. -
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 يستخدـ اعبملة الفعلية وأزماهنا. -
 يستخدـ الستفهاـ. -
 يكتب مقطعاً من النص. -
 يعرّب شفوياً عن استعماؿ اغباسوب. -

 القيم والمواقف:
 يكتسب اؼبهارات الفكرية واليدوية. -
ب ُب ربصيل اؼبعرفة من خالؿ استخداـ األلعاب الَببوية يدرؾ أنبية اغباسو  -

 اؼبوجهة.
 األساليب والمناشط:

 التمهيد اؼبناسب للنص. -
 وبمل اؼبعلم حاسوباً بيده، ويسأؿ اؼبتعلمْب عن الشيء الذي وبملو وفوائده. -
 يكلف اؼبتعلمْب قراءة النص قراءة جهرية. -
 يقـو بتصحيح األخطاء. -
 ءة.يوّجو األسئلة بعد القرا -
 األسئلة: -أوالً 

 ماذا وبّب غيث؟ -1
 ما اؼبفاجأة الٍب ضبلها الوالد لبنو؟ -2
 دباذا وعد غيث والده؟ -3
 ما الفائدة الٍب سيجنيها غيث من اغباسوب؟ -4
 ىل تتمُب أف يكوف لديك حاسوب؟ -5
 كيف تستفيد من اغباسوب؟ -6
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 التدريبات: -ثانياً 
 أكمل الجمل اآلتية مستعيناً بالنص  ثم أقرأ: -1

 مثل كل األطفاؿ ..........................أنا غيث 
 نظر إٕب أيب وقاؿ: .............................

 ومن حقك أف ............ ، ولكن .................
 سأستعمل .................. ُب مساعدٌب على ................

 أرّتب الكلمات اآلتية في جمل مفيدة  ثم أقرأ: -2
 أيب. -بدراسٍب –يا  -ؾأعد –أىتم  -أف

.............................................. 
 ىو -لك -اطمئن -قاؿ: يا ولدي -أيب

.............................................. 
 أختار من النص أضداد الكلمات اآلتية: -3

 أكره ............

 أنبل ............

 أقل .............
 ية منتبهاً إل  لفظ حرف القاف:أقرأ الكلمات اآلت -4
 صندوؽْ  -قاؿ -قُلت -حِقك -قَبلت  
 أقرأ ثم أحّلل الكلمات اآلتية إل  حروف: -5

 تلميذ( -دراسة -ىواية -)حاسوب
     
     
     
     
     



193 
 

 أرّكب من الحروف اآلتية كلمات ثم أقرأ: -6
  مػ/ تػ/ع/ ػة
  مػ/طػ/يػ/ع
  أ/لػ/عػ/ػب
  أ/عػ/ر/ؼ

 العبارة اآلتية قراءة صحيحة معّبرة مراعياً الوقف:أقرأ  -7
 يا اهلل ما ىذا !!؟ حاسوب !! شكراً لك يا أيب.
 سأكوف إف شاء اهلل ولداً مطيعاً وتلميذاً ؾبداً.

 أالحظ ما يأتي  ثم أكون جملة مماثلة: -8
 أنا أعرؼ كم ربب اغباسوب.
 أنا أعرؼ...................
 .....أنا ......................

 أكتب بخط جميل:
 أنا غيث مثل كل األطفاؿ أحب أف ألعب وأتعلم.

...................................................... 
 اإلمالء المنظور:

أعدؾ يا أيب أف أىتم بدراسٍب أكثر وأكثػر، وسأسػتعمل اغباسػوب ُب مسػاعدٌب علػى 
 هلل ولداً مطيعاً وتلميذاً ؾبداً.الدراسة فأجد فيو اؼبتعة والتعلم، وسأكوف إف شاء ا

 التعبير الشفوي:
 أحب اغباسوب ألنو:

 يسليِب بألعابو اؼبفيدة واؼبمتعة -
 يعلمِب ...................... -
 يفيدين ...................... -
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 نشاط:
 أرسم جدوًل على اغباسوب وأضع فيو برناؾبي الدراسي األسبوعي ٍب أطبعو.

 التدريب اللغوي: -ثالثاً 
 أحّول الفعل وفق النموذج: -1

افتح الصندوؽ   يفتح الوالد الصندوؽ فتح الوالد الصندوؽ
 يا والدي

.................... يا  ........................  قرأ ؾبد الدرس
 ؾبد

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

 هل( وفق النموذج: -لمناسب )ماذاأستخدم االستفهام ا -2
 ىل تلعب معي؟  ماذا ُب الصندوؽ؟

 ...... تدرس ........؟  ...... ُب .........؟
 .......................؟  ....................؟

 التقويم:
ضع خطاً تحي الكلمة المناسبة لمعن  الكلمة األول  من بين الكلمات األربع  -1

 التي تليها:
 انظرْ  –افرْح  -نسَ ا -بْ اطمئْن: الع
تعة: اغبزف

ُ
 السفر -السرور –النظر  -اؼب

 مطيع -ؾبتهد -لعب -ؾُبّد: مستمع
 ( عل  يمين الجملة التي تراها صحيحة: ضع إشارة ) -2
 ٓب يكن غيث وبب أف يلعب. -1
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 كاف الصندوؽ الذي ضبلو الوالد لغيث. -2
 قّبل غيث يد والده. -3
 كاف غيث ل وبب اغباسوب. -4
 وؽ لرؤية ما ُب الصندوؽ.كاف غيث ُب ش -5
 ضع خطاً تحي العناوين األخرى المالئمة للنص: -3
 أنا والتلفزيوف -1
 ىدية ل أحبها -2
 اغباسوب يعلمِب -3

 الصف الثالث
  صحبة المكتب            

 ألمير الشعراء أحمد شوقي 
 

 ذا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبة اؼبكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأل حبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وأحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب بأيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػذا صػػػػػػػػػػػػػػػػػبيٌة يبرحػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

 
 ة علػػػػػػػػػػػػػػػيهم صػػػػػػػػػػػػػػػيبعنػػػػػػػػػػػػػػػاُف اغبيػػػػػػػػػػػػػػػا 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماُت اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةبَ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأهنُُم  
 

 وأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُس روباهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الطيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػراٌخ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػٍك فمػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػػػػػاىضٍ  

 
 يػػػػػػػػػػػػػروُض اعبنػػػػػػػػػػػػػاَح ومػػػػػػػػػػػػػن أزغػػػػػػػػػػػػػب 

 يُػػػػػػػػػػػػػػراح ويُغػػػػػػػػػػػػػػدى هبػػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػػالقطيعِ  
 

 علػػػػػػػػػػى مفػػػػػػػػػػرِؽ الشػػػػػػػػػػمس واؼبغػػػػػػػػػػرب 
 خليّػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػن تَبعػػػػػػػػػػػػػػػات اغبيػػػػػػػػػػػػػػػاة 

 
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األـ يُلقوهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واألب 

 األهداف: 
 الشاعر أضبد شوقي. أف يذكر اؼبتعلم فكرة عن حياة -1
 أف يقرأ النشيد قراءة جهرية صحيحة ومعرّبة. -2
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 أف يذكر الفكرة العامة للنشيد. -3
 -يبرحوف -صحبة اؼبكتب –أف يشرح معاين اؼبفردات والَباكيب اآلتية: حبذا  -4

 أزغب.  -أنفاس روباهنا -بسمات اغبياة -عناف اغبياة
 أف يشرح معاين األبيات )يكتفى بفكرة كل بيت(. -5
 يذكر بيتاً أعجبو، ويعّلل سبب إعجابو.أف  -6
 أف وبب مدرستو. -7
 أف يذكر أصدقاء الدراسة ُب اؼبدرسة. -8
 أف يقّدر اؼبعلم ووبَبمو. -9

 المناشط:
يعّلق اؼبعلم صورًا لدخوؿ األطفاؿ إٔب اؼبدرسة، وصورًا ػبروجهم منها، وصوراً  -1

 ؽبم وىم يلعبوف ُب الباحة.
 يوجو أسئلة حوؿ مضموف ىذه الصور. -2
د اؼبعلم للنشيد بإظباع األطفاؿ النشيد مسجاًل على شريط بصوت جهوري يبهّ  -3

 وأداء معرّب.
 يعرض النص مكتوباً أماـ األطفاؿ بالتزامن مع ظباعو. -4
 يقرأ اؼبعلم النشيد كامالً بأداء معرّب صوتاً وحركة. -5
 يقرأ بعض األطفاؿ النص ؿباكْب اؼبعلم. -6
 قي: يذكر اؼبعلم نبذة عن حياة الشاعر أضبد شو  -7

ـ، علػػم مػػن 1932وتػوُب عػػاـ  1868ولػد الشػػاعر أضبػػد شػوقي ُب القػػاىرة عػػاـ 
أعػػالـ النهضػػة األدبيػػة ُب الػػوطن العػػريب، لػػو قصػػائد كثػػّبة ودواويػػن شػػعر أشػػهرىا 

، ومنحػو األدبػاء «ؾبنوف ليلػى، كليوبػاترة»)الشوقيات(، ولو عدة مسرحيات منها 
 العرب لقب أمّب الشعراء بعد مبايعتهم لو.
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 رح اؼبعلم اؼبفردات بإشراؾ صغاره ُب عملية الشرح واغبوار:يش -8
 اؼبكتب: اؼبدرسة

 عناف اغبياة عليهم صيب: ٓب تشتد عليهم اغبياة بعد.
 الروباف: نبات طّيب الرائحة.
 أيك: اؼبكاف الكثّب الشجر.

 يروض: يبّرف.
 أزغب: ٓب ينبت ريشو بعد.

 تبعات اغبياة: مسؤولية اغبياة.
 دداً من األسئلة:يوّجو اؼبعلم ع -9
 عّم يتحدث الشاعر أضبد شوقي ُب النص؟ -
 َِب شّبو الشاعر األطفاؿ الصغار وىم يلعبوف؟ -
 من الذي يتحّمل مسؤولية تربية األطفاؿ؟ واإلنفاؽ عليهم؟ ؼباذا؟ -
 اكتب جانب كل عبارة رقم البيت الذي يعرّب عنها: -10

 ًء  )   (يذىب تالميذ اؼبدرسة إٔب مدرستهم صباحاً، ٍب يعودوف مسا
 أياـ اؼبدرسة أصبل األياـ  )   (

 تالميذ اؼبدرسة كنبات طّيب الرائحة وكاغبياة عندما تبتسم  )   (
إهنػػم يشػػبهوف صػػغار الطػػّب، بعضػػهم يتػػدرب علػػى الطػػّباف فيػػنهض، وبعضػػهم ل 

 يستطيع  )    (
 الطفل حباجة إٔب رعاية وتربية، من اؼبسؤوؿ عن رعايتو وتربيتو برأيك؟ -11

 ب واألـ نبا اؼبسؤولف فقط؟ىل األ
 اذكر بعضاً من حاجات األطفاؿ وفق اآلٌب:

 الطفل حباجة إٔب غذاء كي ينمو
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 الطفل حباجة إٔب .... كي .....

 الطفل حباجة إٔب .... كي .....
 شبو الشاعر األطفاؿ بالفراخ الصغّبة، وأنت دباذا تشبههم؟ -12
قك ُب اؼبدرسة، ٍب صّمم على اغباسوب لوحة )حقوؽ الطفل( دبشاركة رفا -13

 عّلقها ُب مكاف بارز ُب اؼبدرسة.
 يرّدد األطفاؿ غيباً بعض األبيات. -14
 يعود اؼبعّلم ليوّجو أسئلة ؾبدداً: -15
 ؼباذا ربب مدرستك؟ -
 من ىم رفاقك الذين يذىبوف معك إٔب اؼبدرسة؟ -
 كيف تأٌب إٔب اؼبدرسة؟ ىل تأٌب باغبافلة؟ أـ بالسيارة؟ أـ مشياً على قدميك؟ -
 ربب معلمك؟ؼباذا  -

 التقويم:
ضع خطًا ربت الكلمة اؼبناسبة ؼبعُب الكلمة األؤب من بْب الكلمات األربع الٍب  -1

 تليها:
 يتقاتلوف. –يأكلوف  -يفرحوف -يبرحوف: هبلسوف

 يرجع. -يتعب -يذىب -يروح: يناـ
 أحزاف اغبياة. -مسرات اغبياة -مسؤولية اغبياة -تبعات اغبياة: تعب اغبياة

× ( ( على يبْب اعبملة إذا كاف ما تضمنو صحيحًا وإشارة )  ضع إشارة ) -2
 إذا كاف خاطئاً:

 من حقوؽ الطفل أف يتعلم. -1
 يلقي األطفاؿ تبعات اغبياة على اعبد واعبدة. -2
 أياـ اؼبدرسة من أصبل األياـ. -3
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 األطفاؿ ُب روحاهتم إٔب اؼبدرسة وُب عودهتم منها كالقطيع. -4
 من العناوين اؼبناسبة للنشيد: -3
 ة الَعَلم.ؿبب -
 أياـ اؼبدرسة. -
 النزىة ُب الريف. -
 مباراة رياضية. -

 الصف الرابع
 العميان والفيل

كػػاف ألمػػّب ُب اؽبنػػد فيػػٌل، وكػػاف ُب بلػػػده طبسػػة عميػػاف، فػػدعاىم إٔب قصػػره، وقػػػاؿ 
 «.كل واحد منكم يذكر ٕب وصف الفيل»ؽبم: 

 ؟«كبن ما رأينا الفيل فكيف نصفو»قاؿ العمياف: 
ىػػذا » حديقػػة اغبيوانػػات، ووقػػف إٔب جانػػب الفيػػل، وقػػاؿ ؽبػػم: فأخػػذىم األمػػّب إٔب

 «.ىو الفيل
وصعد الثػاين علػى «. الفيل مثل العمود»فلّف األوؿ يديو حوؿ ساؽ الفيل، وقاؿ: 

ووضػػػع الثالػػػث يديػػػو علػػػى جلػػػد الفيػػػل، وقػػػاؿ: «. الفيػػػل مثػػػل اعببػػػل»ظهػػػر الفيػػػل، وقػػػاؿ: 
«. الفيػل مثػل اغبػائط الكبػّب»فيػل، وقػاؿ: وؼبس الرابػع جنػب ال«. الفيل ناعم مثل اغبرير»

 «.الفيل مثل اؼبِكنسة»وقبض اػبامس على ذيل الفيل، وقاؿ: 
وصػػػفي صػػػحيح، »ٍب اختلػػػف العميػػػاف بعػػػد ذلػػػك، وقػػػاؿ كػػػل واحػػػد مػػػنهم لخخػػػر: 

 «.ووصفك خطأ
 «.ل زبتلفوا ألف وصف كل واحد منكم صحيح»فضحك األمّب، وقاؿ: 

 هناية الدرس أف:يتوقع من التلميذ ُب : األهداف
 يقرأ النص قراءة جهرية سليمة. -1
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 يشّب إٔب اؼبعُب العاـ للنص. -2
، ؼبس، قبض. -3  يشرح معُب الكلمات التالية: لفَّ
 يدؿ على الفكر الفرعية واألساسية. -4
 يقّدر قيمة البصر عند اإلنساف. -5
 يساعد األكّفاء )العمياف( واؼبعّوقْب كافة. -6
 وبَـب الرأي اآلخر. -7

 ط:األساليب والمناش
إذا أردت أف »يقـو اؼبعلم بتنفيذ سبهيد مناسب للنص كأف ينطلق من القوؿ:  -

 ويسأؿ: ؼباذا؟« تعرؼ نعمة اهلل عليك فأغمض عينيك
 وما الفرؽ بْب األعمى )الكفيف( واؼببصر؟

األمػػػػّب، العميػػػػاف اػبمسػػػػة، »ويبكػػػػن أف يعػػػػرض صػػػػوراً لتسلسػػػػل أحػػػػداث القصػػػػة 
 «.ر كل واحد من العمياف ذباه الفيلالقصر، حديقة اغبيوانات، الفيل، منظ

 تكليف التالميذ القراءة الصامتة للنص. -
 توجيو أسئلة بعد القراءة الصامتة. -
 تكليف التالميذ القراءة اعبهرية وتصحيح األخطاء دبشاركتهم. -
 الوقوؼ على معاين الكلمات التالية: -

 ؼبس -دعا -قبض -لفّ 
 الوقوؼ على األفكار الفرعية بطريق اؼبناقشة: -

 ماذا طلب األمّب إٔب العمياف؟
 ماذا قاؿ العمياف بعد أف ظبعوا طلب األمّب؟

 ماذا قاؿ األعمى األوؿ عندما لّف يديو حوؿ ساؽ الفيل؟
 ماذا قاؿ األعمى الثاين عندما صعد على ظهر الفيل؟
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 ماذا قاؿ األعمى الثالث عندما وضع يديو على جلد الفيل؟
 س جلد الفيل؟ماذا قاؿ األعمى الرابع عندما ؼب

 ماذا قاؿ األعمى اػبامس عندما قبض على ذيل الفيل؟
 ؼباذا اختلف العمياف؟
 ماذا قاؿ األمّب ؽبم؟

 «كبن ما رأينا الفيل فكيف نصفو؟»ىل توافق على قوؿ العمياف: 
 الوقوؼ على اؼبعُب العاـ للنص. -
 ما الذباىات والقيم الٍب نستخلصها من الدرس؟ -
  قبل الكالـ عنو.التثبت من رؤية الشيء 
 .عدـ زبطئة الرأي اآلخر 
 .تعدد الرؤى حوؿ اؼبوضوع الواحد 
 .الدقة ُب الوصف 
 .مساعدة اؼبعّوقْب 
 .تقدير قيمة النعمة الٍب ينعم هبا اؼببصروف 
 .تقدير النعم الكثّبة الٍب أنعم هبا اهلل على اإلنساف 
 لميذ ُب تعبّبه:الوقوؼ على بعض التعبّبات واألساليب الٍب يبكن أف يوظفها الت -
 دعاه إٔب اعبلوس.... -دعاه إٔب فبارسة الرياضة  - دعاه إٔب السباؽ 
 ناعم كاغبرير 
 ما رأيتو فكيف أصفو؟ 
 التقويم:

 تقومي القراءة اعبهرية. -
 وضع خط ربت اؼبعُب الصحيح لكل كلمة فيما يلي: -
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 بناء كبّب -بناء صغّب -كوخ  -قصر: بيت
 يعمل -يدرس -يقوؿ -يذكر: يتذكر

 ناداىم -دعا ؽبم -شكرىم -عاىم: وّدعهمد
 ركض -قفز -طلع -صعد: نزؿ

 تكملة صبل واردة ُب النص: -
 ....... األمّب إٔب ....... -
 صعد األعمى ........ على ظهر الفيل. -
 ....... صحيح ووصفك ....... -
 وقبض ....... ذيل الفيل....... -

 ا العمياف:بْب أعضاء الفيل والصفة الٍب قاؽب اً خط دَّ مُ  -
 اعببل  ساؽ الفيل
 اغبرير  ظهر الفيل
 العمود  جلد الفيل
 اؼبكنسة  جنب الفيل
 اغبائط  ذيل الفيل

 ( على يبْب اعبملة الصحيحة فيما يلي: ضع ) -
 عدد العمياف أقل من طبسة. -1
 األعمى ٓب يَر الفيل. -2
 عاش األمّب ُب الصْب. -3
 ذيل الفيل مثل اؼبكنسة. -4
 ىو األعمى اػبامس.« ناعم مثل اغبريرالفيل »األعمى الذي قاؿ  -5
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 لثانية من مرحلة التعليم األساسينموذج في الحلقة ا -رابعاً 

 الصف السابع
 رسالة

 قاؿ أضبد أمْب ُب رسالة إٔب ولده:
أي بػػػِب: إف أىػػػم مػػػا جرَّبػػػت ُب حيػػػاٌب أين رأيػػػت قػػػوؿ اغبػػػق والتزامػػػو وربػػػّري العػػػدؿ 

در. لقد احتملػت ُب سػبيل ذلػك بعػض اآللـ، وعملو يكسب اإلنساف من اؼبزايا ما ل يق
ولكنِب رغم ذلك استفدت راحة الضمّب، وثقػة النػاس دبػا أقػوؿ ومػا أعمػل، فػإذا أردت أف 

 تقتنع بتجربٍب فالتـز اغبق والصدؽ والعدؿ ُب صبيع أعمالك مهما تكن النتيجة.
اؿ ىػػو كػػل ومػػن أىػػم ذبػػاريب أيضػػاً أين رأيػػت كثػػّباً مػػن النػػاس ىبطئػػوف فيظنػػوف أف اؼبػػ

شيء ُب اغبياة، وقد أقنعتػِب التجػارب أف اؼبػاؿ وسػيلة مػن وسػائل السػعادة حقػاً بشػرط أف 
 يطلب باعتداؿ، وينفق ُب اعتداؿ.

 األهداف:
 وبدد اؼبعلم األىداؼ اؼبرجوة من تدريس ىذا النص متمثلة ُب: - أ
 يشّب اؼبتعلم إٔب اؼبعُب العاـ من النص بعد قراءتو قراءة صامتة. -1
 بعض الفكر األساسية. يشّب إٔب -2
 يقرأ النص قراءة جهرية سليمة من حيث ـبارج اغبروؼ والضبط السليم، وتلوين اؼبقروء. -3
 يشّب إٔب معاين بعض اؼبفردات الواردة ُب النص -4
 يشّب إٔب بعض الفكر الفرعية الٍب يشتمل عليها النص. -5
 يدؿ على اؼبغزى من النص. -6
 ة.يدؿ على بعض التعبّبات واألساليب اعبملي -7
 تتكّوف لديو بعض الذباىات والقيم اإلهبابية من خالؿ النص اؼبقروء. -8
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 األساليب والمناشط:
 يقـو اؼبعلم بإنفاذ األساليب واؼبناشط التالية: - ب
إجراء حوار مع اؼبتعلمْب مثل: نقوؿ ُب حياتنا العادية: اسأؿ ؾبرّباً؟ ؼباذا نسأؿ  -1

 اجملّرب؟
 ما معُب اجملّرب؟ -
 لتإب قراءة صامتة.تعالوا نقرأ النص ا -2
 توجيو أسئلة بعد القراءة الصامتة: -3
من ىو صاحب التجربة ُب ىذا النص؟ من ىو أضبد أمْب؟ وبمل اؼبعلم بعضاً  -

 من كتب أضبد أمْب ويذكر نبذة عن حياتو.
 ما أىم ما جرّبو ُب حياتو؟ -
 ؼبن يّوجو خالصة ذباربو؟ -
 ما الذي استفاده ُب حياتو؟ -
 دباذا نصح ابنو؟ -
 لطالب القراءة اعبهرية.تكليف ا -4

 اقرأ اؼبقطع األوؿ يا )    (
 ىل ىناؾ من كلمات غّب مفهومة؟

 ىل ارتكب زميلكم أخطاء؟ -
 ما األخطاء الٍب ارتكبها؟ -
 ما معُب الكلمات التالية: -

 احتمل -ربّرى 
 اقرأ يا )   ( اؼبقطع الثاين:  -
 ما األخطاء اؼبرتكبة؟ -
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 ىل ىناؾ كلمات غّب مفهومة؟ ما ىي؟ -
 ُب كلمة أقنع؟ما مع

 وكلمة اؼبزايا؟
 ما اؼبعُب العاـ للنص؟ -5
 ما العنواف الذي يبكن أف نضعو للنص؟ -6
 توجيو اؼبتعلمْب إٔب اإلفادة من ذبارب الكبار. -7
 إجراء تقومي ؼبدى ربقق األىداؼ: -8
 التقويم:
ضع خطًا ربت الكلمة اؼبناسبة ؼبعُب الكلمة األؤب من بْب الكلمات األربع الٍب  - أ

 تليها:
 حبث -د ربمَّل -ج ربفظ -ب          ربّرر -ى: أربرّ 

 حلم -د احتجب -ج صرب -ب حسب -احتمل: أ
 أرضى -د  قمع -ج أقفر -ب          أقبل -أقنع: أ
 اؼبالمح -د العيوب -ج احملاسن -ب اػبصائص -اؼبزايا: أ

 أكمل ما يلي من النص: - ب
 من أراد أف يفيد من ذبربة الكاتب فعليو أف: -

 و........ و........ يلتـز اغبق
اؼباؿ بنظر الكاتب ىو وسيلة السعادة بشرط أف ينفق........  -

 ويطلب.........
فيما يلي أربعة عناوين، واحػد منهػا فقػط مناسػب ألف يكػوف عنوانػاً للػنص، ضػع  -ج 

 ( أماـ العنواف اؼبناسب ُب اؼبكاف اؼبخصص لو بْب القوسْب: عالمة )
 ()       ذباريب ُب اغبياة  - أ
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 ()     السعادة ىي اؼباؿ  - ب
 (عذاب الضمّب    )      -ج
 (    ندمي على ذباريب  ) -د
فيمػػا يلػػي أربػػع إجابػػات للمعػػُب العػػاـ للػػنص، واحػػدة منهػػا فقػػط صػػحيحة، ضػػع  -د

 ( أماـ اإلجابة الصحيحة ُب اؼبكاف اؼبخصص ؽبا بْب القوسْب: عالمة )
 اؼبعُب العاـ للنص ىو:

 (    )                                         اؼباؿ ىو غاية اغبياة  - أ
 )    (        على اإلنساف أف ينفق اؼباؿ ويسرؼ ُب عملية اإلنفاؽ  - ب
 ()    على اإلنساف أف يلتـز العدؿ ببعض األعماؿ دوف بعضها اآلخر  -ج
 (    )                   على اإلنساف أف يلتـز الصدؽ ُب أعمالو كلها  -د
ا يلػػػي ؾبموعتػػػاف مػػػن اعبمػػػل ربمػػػل كػػػل منهػػػا معػػػُب واحػػػداً، ولكػػػن أسػػػاليبها فيمػػػ -ھ 

( أمػػاـ اعبملػػة الػػٍب تراىػػا أقػػدر علػػى  زبتلػػف، اقػػرأ صبػػل كػػل ؾبموعػػة، ٍب ضػػع عالمػػة )
 التعبّب عن اؼبعُب اؼبقصود ُب كل ؾبموعة، وذلك ُب اؼبكاف اؼبخصص ؽبا بْب القوسْب.

 (1المجموعة )
 وبتمل األٓب. - أ
 ٓب.يتعذب من األ - ب
 يذوؽ مرارة األٓب. -ج
 يتزايد عنده األٓب. -د

 (2المجموعة )
 يتعهد بالصدؽ والعدؿ. - أ
 يستمر ُب الصدؽ والعدؿ. - ب
 يلتـز الصدؽ والعدؿ. -ج
 وبب الصدؽ والعدؿ. -د
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 نموذج في المرحلة الثانوية -خامساً 
لػػة مػػن اؼبرح الصةةف األول الثةةانويَىػػْب أف الػػنص التػػإب مػػن النصػػوص الػػواردة ُب كتػػاب 

 الثانوية:
 الملك الحكيم لجبران خليل جبران

كػػػػاف ُب إحػػػػػدى اؼبػػػػدف النائيػػػػػة ملػػػػك جبَّػػػػػار حكػػػػيم، وكػػػػػاف ـبوفػػػػاً عبربوتػػػػػو، ؿببوبػػػػػاً 
غبكمتو. وكاف ُب وسط تلك اؼبدينة بئر ماٍء نقي عذب، يشرب منها صبيػع سػكاف اؼبدينػة 

 من اؼبلك وأعوانو فما دوهنم، ألنو ٓب يكن ُب اؼبدينة بئر سواىا.
ـٌ ُب إحػػدى الليػػإب، جػػاءت سػػاحرة إٔب اؼبدينػػة ُخْلسػػًة، وألقػػت ُب  وفيمػػا النػػاس نيػػا

كػل مػن يشػرب مػن ىػذا اؼبػاء فيمػا بعػد يصػّب »البئر سبع نقط من سائل غريب، وقالػت: 
 «.ؾبنوناً 

وُب الصػػػباح التػػػإب شػػػرب كػػػل سػػػكاف اؼبدينػػػة مػػػن مػػػاء البئػػػر، وُجن ػػػوا علػػػى مػػػا قالػػػت 
 وزير ٓب يشربا من ذلك اؼباء.الساحرة، ولكن اؼبلك وال

وعنػػػدما بلػػػغ اػبػػػرَب آذاف سػػػكاف اؼبدينػػػة، طػػػاُفوا مػػػن حػػػي  إٔب حػػػّي، ومػػػن زُقػػػاؽ إٔب 
قد ُجػن ملكنُػا ووزيػرُه: إف ملكنػا ووزيػره قػد أضػاعا رشػدنبا. »زُقاؽ، وىم يتساّروف قائلْب: 

 «.إننا نأىب أف يبلك علينا مليك ؾبنوف. ىّيا بنا لبلعو عن عرشو
اؼبساء ظبع اؼبلك دبا جرى، فأمر على الفػور بػأف يبػأل ُحػٌق ذىػيب، كػاف قػد  وُب ذلك

ورثػػو عػػن أجػػداده مػػن ميػػاه البئػػر، فمػػأله ُب اغبػػاؿ، وأحضػػروه إليػػو. فأخػػذه بيػػده وأداره إٔب 
 فمو، وبعد أف ارتوى من مائو، دفعو إٔب وزيره، فأتى الوزير على شبالتو.

عظيمػاً جػداً، ألف ملكهػم ووزيػره قػد ثابػا فعرؼ سػكاف اؼبدينػة بػذلك، وفرحػوا فرحػاً 
 إٔب رشدنبا.
 من كتابو )اجملنوف(. 

 يبّهد اؼبعلم لدرسو بسؤاؿ الطلبة عن ذكر أدباء ُب اؼبهجر. -
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إذا ذكروا اسم جرباف خليل جرباف فهذا حسن، وإف ٓب يذكروه يقـو اؼبعلم  -
 بذكره.

 يقّدـ حملة عن حياة الكاتب جرباف ويشّب إٔب مؤلفاتو. -
 معو إٔب الصف بعضاً من مؤلفات جرباف. وبمل -
يكّلف الطالب قراءة النص قراءة صامتة إذا كاف مستوى الصف جيدًا ُب  -

القراءة اعبهرية، وإل فيقرأ الطالب النص قراءة جهرية ويقـو اؼبعلم بتصحيح 
 األخطاء دبشاركة الطلبة.

 يوّجو ؾبموعة من األسئلة بعد القراءة الصامتة. -
 دريس ىذا النص ُب ضوء مستويات ثالثة:يقـو اؼبعلم بت -

 المستوى األول: الحرفي:
زيادة الثروة اللغوية: العودة إٔب اؼبعجم للبحث عن الكلمات الٍب قد ل يعرفها  -1

اؼبتعلم مثل: النائية، جّبار، خلسة، عذب، نأىب، الثُمالة، ثاب، لبلعو، ارتوى، 
 طاؼ.

خػػالؿ السػػياؽ، ولكػػن لبػػّد ويبكػن الوصػػوؿ إٔب معػػاين بعػػض ىػػذه الكلمػات مػػن 
 من الرجوع إٔب اؼبعاجم ُب زيادة الثروة اللغوية.

 الوقوؼ على تفاصيل النص وتذكرىا ُب ضوء ؾبموعة من األسئلة: -2
 ماذا كاف ُب وسط تلك اؼبدينة؟ -
 ما صفات ذلك اؼبلك كما وردت ُب النص؟ -
 ما فائدة البئر لسكاف اؼبدينة؟ -
 كيف دخلت الساحرة إٔب اؼبدينة؟ -
 ا ألقت الساحرة ُب مياه البئر؟ وماذا قالت بعد أف ألقت السائل ُب البئر؟ماذ -
 ماذا حدث لسكاف اؼبدينة بعد أف شربوا من مياه البئر؟ -
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 ىل شرب اؼبلك والوزير من ذلك اؼباء؟ -
 ماذا فعل أىل اؼبدينة عندما بلغهم اػبرب؟ -
 ماذا فعل اؼبلك بعد أف ظبع ما جرى؟ -
 أ ّى ورث اؼبلك حقو الذىيب؟ -
 ماذا فعل اؼبلك بعد أف أحضر إليو كأس من مياه البئر؟ -
 ىل شرب الوزير من مياه البئر؟ -
 ؼباذا فرح سكاف اؼبدينة؟ -
 الوقوؼ على األفكار األساسية والفكرة اؼبركزية اؼبصرّح هبا والفكر الفرعية: -3
 اخَب كلمة أو صبلة تصلح ألف تكوف عنواناً للنص. -
 لنص.ُب أي فقرة ظهر اؽبدؼ الرئيس من ا -
 اصبع من الدرس كلمات تصلح ألف تكوف عنواناً للنص؟ -
 ضع خطاً ربت اعبملة الٍب تدلنا على الفكرة الرئيسة. -
 اخَب عنواناً مناسباً من بْب العناوين اآلتية: -

 اؼبلك ورعيتو. -مدينة اجملانْب -ذكاء اؼبلك -الساحرة الذكية
 اذكر الِفكرة الفرعية ُب كل فقرة من فقرات النص. -
 قوؼ على تنظيم أحداث النص وتسلسلها:الو  -4
 اذكر أحداث القصة كما وردت ُب النص. -
 وازف بْب سكاف اؼبدينة بعد أف شربوا من البئر وقبل أف يشربوا من البئر. -
 سكاف اؼبدينة. -اؼبلك -من شرب أوًل من البئر؟ الوزير -
 أي من اغبادثتْب اآلتيتْب حدث أوًل: -
 اب إٔب رشده.فرح سكاف اؼبدينة ألف مليكهم ث - أ
 شرب اؼبلك من ماء البئر. - ب
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 رتب اعبمل التالية حسب ورودىا ُب النص: -
 ُب إحدى الليإب جاءت ساحرة. - أ
 كاف ُب إحدى اؼبدف النائية. - ب
 وُب ذلك اؼبساء ظبع اؼبلك دبا جرى. -ج
 تعّرؼ السبب والنتيجة: -
 ما سبب شرب أىل اؼبدينة من البئر؟ 
 البئر؟ ما سبب تشاورىم بعد أف شربوا من ماء 
 السبب كاف ُب الفقرة الثانية، والنتيجة كانت ُب الفقرة الثالثة، أشر إليهما. 
 ما الدافع الذي دفع اؼبلك والوزير ليشربا؟ 
 ما سبب فرح الناس بعد أف شرب اؼبلك والوزير من ماء البئر؟ -
 تنفيذ تعليمات: -5
 قراءة النص بإنعاـ النظر والبحث عن األىداؼ البعيدة لو. -
لنص: ربويل النص إٔب نص سبثيلي، وتوزيع األدوار على الطالب والقياـ سبثيل ا -

 بتمثيلها.
 المستوى الثاني: التفسيري:

 الوقوؼ على معاف ؾبازية لبعض التعابّب مثل: -1
 )ُجّنا( أضاعا رشدنبا -
 )نعزلو( لبلعو عن عرشو -
 )أهناه، أفرغو( أتى على شبالتو -
 )رجع إليو عقلو( ثاب إٔب رشده -
 ذاف اؼبدينة )انتشر(.بلغ اػبرب آ -
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 الوقوؼ على الفكرة اؼبركزية غّب اؼبصرّح هبا: -2
 ما موضوع القصة حسب رأيك؟ -
 ضع عنواناً آخر مناسباً للنص؟ -
 ما اؼبغزى من وراء ىذا النص؟ -
 الوقوؼ على دروس ونتائج: -3
 ما النتائج الٍب يبكن أف نستخلصها من النص؟ -
 ما اعبمل الٍب تدعم أقوالك من خالؿ النص؟ -
 ف تفسر شرب اؼبلك والوزير للماء؟كي -
 كيف تفسر سلوؾ أىل اؼبدينة؟ -
 ؼباذا دخلت الساحرة والناس نياـ؟ -

 تنبؤ باألحداث:
 ماذا كاف وبدث لو أف اؼبلك والوزير ٓب يشربا من ماء البئر؟ -
 ماذا كاف وبدث لو وجدت بئر أخرى ُب اؼبدينة؟ -
 بعد أف قرأت الفقرة الثانية ماذا تتوقع أف وبدث؟ -
 ن وجهة نظر الكاتب:تبيّ 

ضع رأسك بْب ىذه الرؤوس، وقل يا قطّاع »ما رأي الكاتب ُب اؼبوضوع؟  -
 «.الروس

 ما ىدؼ الكاتب من كتابة القصة؟ -
 ما الدلئل على غرض الكاتب من القصة؟ -
 الوقوؼ على ربليل الشخصيات وتفسّب العواطف: -4
 ما ظبات الشخصيات الٍب جاءت ُب النص؟ اعمل على ربليلها. -
 األشياء الٍب تدؿ على حكمة اؼبلك؟ أو العكس؟ ما -
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 كيف تفّسر سلوؾ اؼبلك؟ -
 ماذا يبكنك أف تقوؿ عن شخصية الساحرة؟ -
 كيف كاف شعور اؼبلك بعد علمو جبنوف سكاف اؼبدينة؟ -

 التوظيف.المستوى الثالث: 
 حل مشكالت: -1
 ماذا تفعل لو كنت مكاف اؼبلك؟ -
 ماذا كنت تفعل لو كنت أحد أفراد اؼبدينة؟ -
 قراءة ناقدة: -2
 ىل توافق الساحرة على عملها وماذا كنت تفعل لو كنت مكاهنا؟ -
 ىل توافق على عمل اؼبلك؟ -
 ىل كانت ىناؾ ظروؼ خاصة أدت إٔب كتابة ىذه القصة؟ -
 ىل اؼبعلومات الواردة ُب النص كاملة ومفصلة؟ -
 ىل ىذه القصة صحيحة أـ خيالية وؼباذا؟ -
 مناقضة ؽبذا الدرس؟ ىل يبكنك إهباد قصة أو مقاؿ لو فكرة -
 وازف بْب ىذه القصة وقصة مشاهبة ُب اؼبوضوع نفسو. -
 افحص ُب مصادر أخرى مدى دقة اؼبادة اؼبوجودة ُب القصة. -
 استخداـ أساليب ُب مواقف التعبّب: -3

يبكػػػػن للمػػػػتعلم أف يسػػػػتأنس بػػػػبعض األسػػػػاليب والتعبػػػػّبات اعبمليػػػػة، وأف يوظفهػػػػا ُب 
 مواقف التعبّب ُب حياتو من مثل:

 كاف ـبوفاً عبربوتو وؿببوباً غبكمتو.  
 طافوا من حي  إٔب حّي، ومن زقاؽ إٔب زقاؽ.  
 أتى على شبالتو.  
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 فرح فرحاً عظيماً.  
 ثاب إٔب رشده.  
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 صوغ االختبارات الموضوعية للمهارات اللغوية
 

للمػتعلم، غِب عن البيػاف أف الختبػارات اؼبوضػوعية ىػي الػٍب تقػيس اؼبسػتوى الفعلػي 
وإذا كػػاف اؼبعلمػػوف يتفػػاوتوف ُب تعػػرؼ ذلػػك اؼبسػػتوى ُب ضػػوء الختبػػارات الذاتيػػة واؼبقاليػػة 
فػػػػإهنم يتفقػػػػػوف ُب األعػػػػػم األغلػػػػػب ُب تبيػػػػػاف اؼبسػػػػػتوى اغبقيقػػػػػي لواقػػػػػع اؼبتعلمػػػػػْب ُب ضػػػػػوء 

 الختبارات اؼبوضوعية.
دمي مبػػاذج وكبػػاوؿ فيمػػا يلػػي تعػػرؼ بعػػض مػػن أنػػواع الختبػػارات اؼبوضػػوعية أوًل، وتقػػ

 من تلك الختبارات ثانياً.
 من أنوال االختبارات الموضوعية -أوالً 

 تتعدد أنواع الختبارات اؼبوضوعية، ومن ىذه األنواع:
 زبّّب إجابة صحيحة من بْب عدة إجابات خاطئة. -1
 وضع عناوين مناسبة للنص من بْب عدة عناوين بعضها غّب مناسب. -2
 جابات واحدة منها فقط ىي الصحيحة.ذكر اؼبغزى من النص من بْب عدة إ -3
 ربديد الفكرة األساسية للنص من بْب عدة ِفَكر واحدة منها فقط ىي الصحيحة. -4
 تعرؼ اؼبعُب الصحيح للكلمة من بْب عدة كلمات خاطئة بوضع خط ربتها. -5
تعرؼ اؼبعُب الصحيح للعبارة من بْب عدة عبارات واحدة منها ىي الصحيحة  -6

 بوضع خط ربتها.
 صبل ناقصة باؼبعُب اؼبناسب.تكملة  -7
 ترتيب األحداث وفق تسلسلها. -8
 وضع الرقم الصحيح للبيت الشعري الذي يدؿ عليو اؼبعُب اؼبقّدـ للمتعلم. -9
 وضع أرقاـ األبيات الٍب تدؿ على الِفَكر اؼبطروحة. -10
زبّّب العبارة األقدر على التعبّب عن اؼبعُب من بْب عدة عبارات ُب ؾباؿ التذوؽ  -11

 األديب.
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 نماذج من االختبارات الموضوعية -انياً ث
 ضع خطاً ربت اعبواب الصحيح: -1

 كلمة )عاد( ُب اعبملة )عاد األولد صديقهم ُب اؼبشفى( تعِب:
 زار -د عدَّ  -ج سّلم  -ب رجع - أ
 قاـ التلميذ حبّل الوظيفة -2

 معُب )قاـ( ُب اعبملة يعِب:
 جلس -د عمل -ج أسرع -ب هنض - أ
 كلمة )قذرة( تعِب: -3

 صبيلة -د وسخة -ج نظيفة -ب لطيفة - أ
 )يبوت حاًل( تعِب: -4

 يبوت بسرعة )فوراً( -ديبوت ببطء    -ج يبوت غرقاً  -ب يبوت غداً  - أ
 )زلَّت قدمو( تعِب: -5

 رجعت -د سقطت -ج  ُجرحت -ب زالت - أ
دخل اؼبعلم إٔب الصف، وطلب من سعيد دفَب الوظيفة، فوجد الدفَب نظيفاً،  -6

 : أحسنت يا سعيد.ووجد اػبط صبياًل، فقاؿ للتلميذ سعيد
 ضع خطاً ربت اإلجابة الصحيحة:

 قاؿ اؼبعلم لسعيد:
 أحسنت يا سعيد -ج      اجلس -ب  الدفَب نظيف - أ

 معّلم سعيد:
 طلب كتاب سعيد -ج    يهتم بتالميذه -ب طويل - أ
قالت اؼبعلمة لرنيم: ارظبي سيارة فيها راكباف. فّكرت رنيم قلياًل ٍب رظبت سيارة،  -7

 .وٓب ترسم الراكبْب
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 فقالت اؼبعلمة: أين الراكباف يا رنيم؟
 قالت رنيم: نزل.

 زبّّب العنواف الصحيح للقطعة بوضع خط ربتو: - أ
 عنواف القطعة:

 الراكباف -شارع -بستاف 
 قالت اؼبعلمة لرنيم: - ب

لّوين  -د       ارظبي سيارة -ج ادرسي -ب  احكي نكتة - أ
 الرسم

 جواب رنيم يدؿ على أهنا: -ج 
 غبّية. -ج  كسولة  -ب  ذكية - أ
دخل األطفاؿ وجلسوا، ٍب فتحوا كتبهم، وأخذوا يقرؤوف اغبكايات اعبميلة،  -8

 ورسم أحدىم صورة على السبورة.
 ضع خطاً ربت اإلجابة الصحيحة: - أ

 كاف األولد ُب:
 السوؽ. -ج الصف -ب اؼبتحف - أ
 كلمة )فتحوا( جاءت ...... كلمة )كتبهم(. - ب

 فوؽ -ج بعد -ب  قبل - أ
 ....... كلمة )فتحوا(. كلمة )يقرؤوف( جاءت  -ج 

 فوؽ. -ج بعد -ب  قبل - أ
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 اختبارات موضوعية في الصف الثالث
 تقابل عصفور وبلبل على شجرة، فقاؿ البلبل للعصفور:

 عندما أغِب أنا فعليك أف تسكت -
 وؼباذا؟ قاؿ العصفور -
 قاؿ البلبل. ألف صوٌب أحلى أصوات الطيور -

نسػػػراً يقػػػَبب مػػػن الشػػػجرة، فقػػػاؿ  وقبػػػل أف ينتهػػػي البلبػػػل مػػػن كالمػػػو، رأى العصػػػفور
 للبلبل:

إذاً قف علػى أعلػى غصػن، وأظبعػِب صػوتك، فوقػف البلبػل، وأخػذ يغػِب، فهجػم عليػو 
 النسر واختطفو وىرب.
 من األسئلة اؼبوضوعية:

 أين تقابل العصفور مع البلبل؟ -1
 ماذا قاؿ البلبل للعصفور؟ -2
 ضع خطاً ربت الكلمة الصحيحة فيما يلي: -3

 قَِبل -ىالتق -تقابل: وفق
 صار غنياً. -بدأ يغِب -أخذ يغِب: أخذ ورقة

 لعبو. -أخذه بالقوة -اختطفو: ضربو
 تباىى. -نظر -تفاخر: وقف

 أكمل اعبمل اآلتية: -4
 تقابل ..... وبلبل على ...... - أ
 عندما ...... عليك أف تسكت - ب
 صوٌب أحلى ...... الطيور -ج
 وقف البلبل على ...... غصن -د
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 حسب الَبتيب الصحيح ُب القطعة: 4-1ألرقاـ من اكتب ُب اؼبربعات ا -5
 التسلسل ُب القطعة:
 اقَبب نسر من الشجرة. 

 ىجم النسر على البلبل.
 تقابل عصفور وبلبل.    
 وقف البلبل يغِب على الشجرة.    

 ضع خطاً ربت العنواف اؼبناسب للقطعة: -6
 البلبل اؼبتفاخر -د  العصفور -ج البلبل -ب النسر - أ

 ت موضوعية في الصف السابعاختبارا
 نعم الصديق

ٕب صػػديق ل يػػؤذي صػػاحباً، ول يسػػيء إٔب جلػػيس، أقضػػي معػػو كػػل يػػـو سػػاعات، 
فػػال يسػػأـ ول أمَّػػل، يؤنسػػِب بعػػذب حديثػػو، وينػػّب عقلػػي بروائػػع حكمػػو، يػػروي ٕب طرائػػف 
ول األخبػػػار، ويسػػػمعِب أحلػػػى األشػػػعار، ويػػػدعو إٔب النظػػػر والتفكػػػر والعتبػػػار. ل يتقػػػوَّؿ 

 يغتاب، ول يبخل عليَّ جبواب، إذا أعطيُتو أعطاين، وإذا طالعت وجهو أغناين.
فيما يلي عدد من الكلمات، أماـ كل منها أربع إجابات، واحدة منها فقط  (1

( أماـ اإلجابة  ىي اإلجابة الصحيحة، واؼبطلوب أف تضع عالمة )
ضع أي إشارة أماـ الصحيحة ُب اؼبكاف اؼبخصص ؽبا بْب القوسْب، ول لزـو لو 

 بقية اإلجابات.
 مثاؿ: ل يؤذي، يعِب:

 (    )     ل يزعج . أ
 ()     ل يضرّ  . ب
 (   )       ل يؤٓب   -ج
 (  )        ل يعذب -د
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( أمػػاـ )ل يضػػر(، ألهنػػا اإلجابػػة الصػػحيحة، وٓب توضػػع أي  وضػػعت عالمػػة )
 عالمة أماـ بقية اإلجابات.

 ل يسأـ، يعِب: -1
 (   ) عب  ل يت - أ
 (   )   ل وبزف  - ب
 (   ل يبل     ) -ج
 (   ل يقلق    ) -د
 ل يغتاب، يعِب: -2
 )   (   ل يذكر أحداً بسوء  - أ
 )   (   ل يكثر من اغبديث  - ب
 )   (  ل يّدعي على الناس  -ج
 يسهب ُب القوؿ       )   ( -د
 يُنّب عقلي بروائع حكمو، يعِب: -3
 )    ( يبأل عقلي بالقصص        - أ
 )    ( عقلي بالقوؿ النافع يضيء  - ب
 )    ( ُيسعدين باغبكايات         -ج
 )    ( يسرد ٕب النوادر              -د
 يؤنسِب بعذب حديثو، يعِب: -4
 )    (    يتكلم معي كثّباً         - أ
 )    (   يبتعِب بكالمو اعبميل   - ب
 )    (   يُطربِب بصوتو الرخيم   -ج
 )    (    يقوؿ ٕب قولً نافعاً     -د
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 فيما يلي سؤالف، أماـ كل منها أربع إجابات واحدة منها فقط صحيحة. (2
( أمػػػػػاـ اإلجابػػػػػة الصػػػػػػحيحة ُب اؼبكػػػػػاف اؼبخصػػػػػص ؽبػػػػػا بػػػػػػْب  ضػػػػػع عالمػػػػػة )

 القوسْب:
 الصديق الذي يتحدث عنو الكاتب ىو: -1
 )    ( اؽباتف   - أ
 )    ( التلفاز   - ب
 )    (الكتاب  -ج
 اؼبذياع   )    ( -د
 الٍب وصف هبا الكاتب صديقو أنو: من الصفات -2
 )    (         يغتاب اآلخرين   - أ
 يدعو إٔب النظر والتفكر  )    ( - ب
 )    (يضن بعطائو              -ج
 )    (يسيء إٔب جلسائو        -د
ؾبموعة من اعبمل ىي ( و ن األبيات الشعرية ىي اجملموعة )أفيما يلي ؾبموعة م (3

ع ربت كل صبلة من صبل جملموعتْب بعناية، وض(. اقرأ ىاتْب ااجملموعة )ب
( ُب اؼبكاف يدؿ عليها من أبيات اجملموعة )أ( رقم البيت الذي اجملموعة )ب

 اؼبخصص لذلك بْب القوسْب.
 (المجموعة )أ

 كتػػػػػػػػػػػػػػايب فيػػػػػػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػػػػػػتاين وروحػػػػػػػػػػػػػػي -1
 

 ومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُّب نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدميُ  
 هبالسػػػػػػػػػػػػػِب وكػػػػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػػػػاس حػػػػػػػػػػػػػربٌ  -2 

 
 وُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليِب إذا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت اؽبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـُ  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٕب تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفح صػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحتيوووب -3 
 

ـَ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس إف فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميُ    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
ػػػػػػػػػْت علػػػػػػػػػػيَّ طريػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػومي -4   إذا اعوجَّ

 
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌق مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيمُ  
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 (المجموعة )ب
 

 الكتاب صديقي ُب الليل يسقيِب روائع الفكر. -
 رقم البيت الداؿ على ىذه الفكرة من النص الشعري ىو )    ( -1
 د أحد منهم ُب اغباضر.يروي ٕب أخبار األصالء العظماء إف صعب وجو  -
 رقم البيت الداؿ على ىذه الفكرة من النص الشعري ىو )    ( -2
 يهديِب سبل الرشاد. -
 رقم البيت الداؿ على ىذه الفكرة من النص الشعري ىو )    ( -3
 ىبفف الكتاب من متاعيب وأحزاين. -
 رقم البيت الداؿ على ىذه الفكرة من النص الشعري ىو )    ( -4
 تالية دبا يناسبها:أكمل العبارات ال (4

 مثال:
 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتوسطة مفتوحة بعد ضم رظبت على واو -
 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتوسطة مضمومة بعد فتح رظبت على ...... - أ
 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتطرفة بعد حرؼ مكسور رظبت على ...... - ب
 تسقط نبزة الوصل من )ابن( إذا وقع بْب ...... -ج
 تطرفة بعد فتح رظبت على ......إذا جاءت اؽبمزة اؼب -د
 ضع الكلمات اآلتية ُب أمكنتها ُب الفراغات اؼبناسبة ؽبا: (5

 -يقػػػػرأاف -نبػػػػأ -العلمػػػػاء -يؤخػػػػذ -أسػػػػأت -ىنيئػػػػاً  -بيئػػػػة -الكلمػػػػات: السػػػػماء
 ضياؤه. -عبء -شفاؤه

 ظبعت اليـو ...... ساراً. - أ
 التكرب مرض عسّب ..... - ب
 أصبل ما ُب ...... قبومها. -ج
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 ش ُب ...... معتدلة اعبو.كبن نعي -د
 اعتذر إٔب صديقك إف ....... إليو. -ھ
 كبن نكـر ....... -و
 الطالباف ....... دروسهما جبد ونشاط. -ز
 العلم نور يبهر النفس ...... -ح
 الكسوؿ ....... مرىق ألىلو. -ط
 أكلت طعامك اليـو ........ -ي
 اغبق ....... ول يعطى. -ؾ
 كل كلمة ُب اؼبكاف اػبإب أماـ كل صبلة:اكتب السبب ُب كتابة   (6
 يؤجج: كتبت اؽبمزة اؼبتوسطة على واو ألهنا ...... - أ
 يسأؿ: كتبت اؽبمزة اؼبتوسطة على ألف ألهنا ...... - ب
 مرفأ: كتبت اؽبمزة اؼبتطرفة على ألف ألهنا ...... -ج
 بيت: كتبت التاء مبسوطة ألف ...... -د
 زة وصل ألف انتصر ......انتصر: كتبت اؽبمزة ُب انتصر نب -ھ
 أضبد بن اغبسْب: سقطت اؽبمزة من )ابن( ألف ...... -و
 رمى: كتبت األلف اللينة ياء غّب منقوطة ألف ...... -ز
 فما: كتبت األلف اللينة ألفاً طويلة ألف ...... -ح
 مروءة: كتبت اؽبمزة اؼبتوسطة على السطر ألف ....... -ط
 طة على ألف ألف .......يزأر: كتبت اؽبمزة اؼبتوس -ي
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 اختبارات موضوعية في الصف الثامن
 

 جابر بن حّيان
شهد النصف األوؿ من القػرف الثػاين للهجػرة مولػد العػآب العظػيم جػابر بػن حيّػاف ُب 
الكوفػػة الػػٍب هبػػا نشػػأ وترعػػرع، ودرس ونبػػغ ُب علػػـو ومعػػارؼ شػػٌب، ولكػػن نبوغػػو ُب علػػم 

مو مػن نتػاج غزيػر، ومػن خػالؿ آثاره العظيمة من خالؿ ما قدَّ الكيمياء كاف نبوغاً فذاً ترؾ 
ػػػػ دوا النهضػػػػة للكيميػػػػاء منهجػػػػو الػػػػذي التزمػػػػو مػػػػن بعػػػػُد طالبػػػػو، وتوارثػػػػوه لعػػػػدة قػػػػروف، فمهَّ

 اغبديثة.
كاف عبابر بن حّياف ـبترٌب ُب قبو داره ُب ركػن مػن أركػاف مدينػة الكوفػة، وكػاف ـبتػربه 

ء مػػػن أدوات وأجهػػػزة، وكػػػاف ل ينقطػػػع عػػػن إجػػػراء ىػػػذا يضػػػم مػػػا وبتػػػاج إليػػػو عػػػآب الكيميػػػا
 ذباربػػػػػو واختباراتػػػػػو فيػػػػػو، وتػػػػػدوين مػػػػػا يتوصػػػػػل إليػػػػػو مػػػػػن ابتكػػػػػارات واكتشػػػػػافات ُب تآليفػػػػػو
ومصنفاتو الٍب ضاع معظمها، وٓب يبق منها غػُّب شبػانْب كتابػاً ورسػالة ُب اؼبكتبػات العامػة ُب 

ت ينبوعػػاً لعلمػػاء الغػػرب اسػػتقوا الشػػرؽ والغػػرب، وقػػد تػػرجم قسػػم منهػػا إٔب الالتينيػػة، فكانػػ
 منو، واعتمدوا عليو ُب دراساهتم وحبوثهم فيما بعد.

 األسئلة:
 ضع خطاً ربت الكلمة الصحيحة الٍب ربمل معُب الكلمة األؤب: -1

 ماؿ إليو. –خضع لو  -أخذ عنو -استقى منو: سعى إليو
 اؼبتشائم. -اؼبسرور –العظيم  -الفّذ: اؼبتكرّب 
 استعدَّ  -ىدَّد -نَبَد -مهَّد: ناـ

 رعى. -استقرَّ  -مبا -ترعرع: درس
( أماـ فيما يلي أربع عبارات واحدة منها فقط ىي الصحيحة، ضع عالمة ) -2

اإلجابة الصحيحة من بْب اإلجابات األربع التالية، وذلك ُب اؼبكاف اؼبخصص 
 ؽبا بْب القوسْب:
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 )    (       بغ جابر بن حياف ُب الفيزياء   ن - أ
 )    (    لفاتو باللغة الالتينية كتب بعض مؤ  - ب
 )    ( اعتمد ُب حبثو على التجربة والختبار  -ج
 )    ( اندثرت مؤلفاتو وٓب يبق منها شيء      -د
( أماـ  فيما يلي أربع إجابات، واحدة فقط ىي الصحيحة، ضع عالمة ) -3

 اإلجابة الصحيحة ُب اؼبكاف اؼبخصص ؽبا بْب القوسْب:
 النص ىو: اؼبغزى العاـ من

 )    (        زبلف العرب ُب ماضيهم  - أ
 )    (العرب سبثل ُب ميداف األدب وحده إبداع  - ب
 )    (   اف إفادة العرب من ماضيهم اجمليدإمك -ج
 استحالة إفادة العرب من ماضيهم -د
( تشّب إٔب أظباء العلـو فيما يلي ؾبموعتاف: )أ( تشّب إٔب أظباء العلماء و)ب -4

لم الذي نبغ فيو ( رقم العماـ اسم كل عآب ُب اجملموعة )أها، ضع أالٍب نبغوا في
 ( وذلك ُب اؼبكاف اؼبخصص بْب القوسْب:من اجملموعة )ب

 ()ب    ()أ 
 علم الجتماع -1   ابن النفيس - أ
 علم الرياضيات -2            اػبوارزمي - ب
 علم الضوء -3   ابن اؽبيثم -ج
 علم الطب -4           ن خلدوفاب -د
 علم اللغة - 5              ابن جِب -ھ

 علم طبقات األرض-6     
 علم الكيمياء.-7     
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 ( أكمل العبارات التالية دبا يناسبها:5
 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتوسطة مكسورة رظبت على ....... -أ

 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتوسطة ساكنة بعد ضم رظبت على ......-ب
 مفتوحة بعد فتح رظبت على ...... إذا جاءت اؽبمزة اؼبتوسطة -ج
 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتطرفة بعد حرؼ مكسور رظبت على ...... -د
 إذا جاءت اؽبمزة اؼبتطرفة بعد حرؼ ساكن رظبت على ....... -ھ
 ترسم األلف اللينة ُب أواخر الكلمات الثالثية ألفاً إف كاف أصلها ...... -و
 ات الثالثية ياء غّب منقوطة إف كاف أصلها ......ترسم األلف اللينة ُب أواخر الكلم -ز

فيما يلي صبل بعضها صحيح، وبعضها يشتمل على كلمػات إحػداىا خطػأ، فػإذا   (6
عبملػػة، وإذا كػػاف خطػػأ ( علػػى يسػػار ا كػػاف مػػا تضػػمنتو اعبملػػة صػػحيحاً فضػػع إشػػارة )

 اػبطأ:(، ٍب استبدؿ باػبطأ الكلمة الصحيحة ُب اؼبكاف اػبإب بعد )×فضع إشارة 
 خطأ صح  مثاؿ: اعتذر إٔب صديقك إف أسئت إليو

 أسأت ×       
 اعبمل:

 قلب اؼبؤمن دليلو. - أ
 استبداد اعبهل بالعلم من أبشع أنواع الستبداد. - ب
 كاف عمر ابن عبد العزيز عادًل.  -ج
 ما اػبلف بينكم؟ إل -د
 بن نباتة شاعر مصري. -ھ
 ظبا عن سفاسف األمور. -و
 ب اؼبثل.وكاف وفاءه مضر  -ز
 اؼبوت أجدى من سؤاؿ اللئيم. -ح
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 الضعيف يزأر بالشكوى. -ط
 ليس شبة موطأ قدـ. -ي
 الشجرات ُب اغبديقة باسقاة. -ؾ
 سئمت من الشكوى. -ؿ
 عادت إليو سقتو بنفسو. -ـ
 نتفيؤ ربت ظاللو. -ف
 يعد التخلف عبأ ثقيال. -س
 مدينتنا مرفأ على الساحل. -ع

 

 العاشر اختبارات موضوعية في الصف
 

 قاؿ نقول فياض يصف القلب البشري:
 

إٔب اعبانػػػػػب األيسػػػػػر مػػػػػن صػػػػػدر اإلنسػػػػػاف عضػػػػػو صػػػػػغّب أجػػػػػوؼ، يعمػػػػػل مػػػػػن وراء 
اغبجاب بال حجاب، ىذا العامل الصغّب الذي ربويػو قبضػة كػف قػد حػوى العػآب بأسػره، 
والػػذي أعجػػز اإلنسػػاف سػػكونو اؼبسػػتطيل، وأزعجتػػو ضػػرباتو الدائمػػة، والػػذي شػػغل أفكػػار 

، جػػػار عليػػػو اإلنسػػػاف فػػػوؽ جػػػور الزمػػػاف، ورمػػػاه ال فالسػػػفة، وحػػػّبَّ قػػػرائح الشػػػعراء، مظلػػػـو
 بذنوب ىو براء منها، وعزا إليو أعماًل ل قبل لو هبا.

حسبو األقدموف مصدر العواطف واألىواء، واغبػاكم بػأمره ُب سػائر األعضػاء، وجعلػوا 
ٍب رجعػػػػوا إليػػػػو ُب اسػػػػتطالع الصػػػػدر لػػػػو كالقلعػػػػة، يُشػػػػرؼ منهػػػػا علػػػػى نظػػػػاـ البػػػػدف والػػػػروح، 

اؼبسػػتقبل، وضبَّلػػوه تبعػػة اؼباضػػي، وسػػألوه اؼبعجػػزات وذلػػك أيػػاـ كػػاف مقدسػػاً ل سػػبيل لأليػػدي 
أف سبد إليو، ول لألذف أف توضع عليو، حٌب إذا أتيح ؽبم درُسو وجػدوا فيػو عكػس مػا تونبػوا، 

أكثرىػػا تعبػػاً وحركػػة،  فػػإذا ىػػذا العضػػو اػبفػػاؽ ل يبتػػاز عػػن غػػّبه مػػن أعضػػاء اعبسػػم إل بأنػػو
وإذا عذابو ُب وظيفتو وضعفو ُب حركتو، فهػو يتفػا ى ُب سػبيل اغبيػاة، ول يعػرؼ الراحػة حػٌب 
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 اؼبمات.
حينئذ أنزلوه عن عرشو العظيم، وجرَّدوه من سالحو القدمي، وشقوا جوفػو فػأدركوا مػا 

رضػت لػو، وىػو قاساه اؼبسػكْب، ورأوه مطبوعػاً علػى شػغافو وصػماماتو إثػر اؼبصػائب الػٍب ع
هباىػػد ُب الوجػػود، واآللـ الػػٍب نزلػػت بػػو ُب الػػدفاع عػػن ىػػذا الوجػػود حػػٌب َوىنػػت قػػواه عػػرب 

 الزماف، فقدـ ضحية ُب ىيكل اإلنساف.
 األسئلة:

فيما يلي أربع عبارات واحدة منها فقط صحيحة ُب التعبّب عن معُب اعبملة،  (1
 ( أماـ اإلجابة الصحيحة: ضع عالمة )

 ؽبزيبةضبَّلوه تبعة ا -1
 )    (     زادوا عليو ُب األعباء - أ
 )    (   وصموه باؽبزيبة         - ب
 )   (    اهتموه بالعجز واؽبزيبة -ج
 ألقوا عليو مسؤولية اؽبزيبة )   ( -د
 ل قبل لو هبا تعِب: -2
 )   (        ل فائدة لو منها - أ
 )   (        ل رغبة لو فيها - ب
 )   (        ل قدرة لو عليها  -ج
 ٓب يسبق لو أف أقبز مثلها )   ( -د
جعل الكاتب القلب ملكًا وقائداً، اذكر العبارة الٍب تشّب إٔب ذلك ُب اؼبقطع  (2

 األخّب من النص:
 العبارة الٍب تشّب إٔب أنو ملك ىي ...... - أ
 العبارة الٍب تشّب إٔب أنو قائد ىي ...... - ب
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 اإلجابات ( أماـ صبلة واحدة ىي الصحيحة فيما يلي بْب ضع عالمة ) (3
 األربع:

 رأى األقدموف أف القلب: -1
 )    (      كسائر األعضاء   - أ
 ُب معزؿ عن اؼبشاعر واألىواء  )    ( - ب
 )    (     اءيبتاز على سائر األعض -ج
 )    (         منعم ل يعرؼ العذاب -د
 ورأى اؼبعاصروف أف القلب: -2
 )    (  عضو أد ى من سائر األعضاء - أ
 )    (     أكثر األعضاء حركة - ب
 )    (     اتصاحب اؼبعجز  -ج
 )    (مشرؼ على نظاـ البدف والروح -د
 ( أماـ عنواف واحد مناسب للنص من بْب العناوين التالية: ضع عالمة ) (4
 )     (  تطور علم وظائف األعضاء - أ
 )     (        حقيقة القلب البشري - ب
 )     (       الصراع من أجل البقاء -ج
 )     (            خاطئةمفاىيم  -د
فيما يلي أربع ِفَكر، واحدة منها فقط ىي الفكرة األساسية للنص، ضع عالمة  (5

 ( أمامها: )
 ميزة القلب البشري عن غّبه من أعضاء اعبسم  )    ( - أ
 )    (          بْب السابقْب واؼبعاصرين القلب البشري - ب
 ( )                 اؼبوازنة بْب العقل والقلب -ج
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 )    (   اؼبعاصرين للقلب البشري تقديس -د
فيما يلي ؾبموعتاف تشتمل كل منهما على أربع عبارات، زبّّب العبارة الٍب تراىا  (6

 أقدر على التعبّب من غّبىا فيما يتعلق باؼبعُب اؼبقصود بوضع خط ربتها.
 جار عليو الزماف -أ -1

 ضغط عليو الزماف-ب
 ماؿ عليو الزماف -ج
 لزمافسخط عليو ا -د
 يعمل من أجل القضية. -أ -2

 يسعى من أجل القضية.-ب
 يعطي من أجل القضية. -ج
 يتفا ى من أجل القضية. -د
 أكمل ما يلي: (7
 سعد بن أيب وقاص بطل القادسية: حذفت األلف من كلمة ابن ألهنا....... - أ
سئل سعد عن أخيو: كتبت اؽبمزة على نربة ُب سئل ألهنا متوسطة وجاءت  - ب

...... 
 ......تنؤدي واجبنا: كتبت اؽبمزة على واو ُب نؤدي ألهنا متوسطة وجاءكبن  -ج
 زياد امرؤ كرمي: كتبت اؽبمزة على واو ُب امرؤ ألهنا متطرفة وجاءت...... -د
ىَدأ الغاضب بعد أف عرؼ اغبقيقة: كتبت اؽبمزة على ألف ُب ىػدأ ألهنػا متطرفػة  -ى

 وجاءت .....
اآلخر يشتمل على كلمات إحداىا  فيما يلي صبل بعضها صحيح، وبعضها (8

( على يسار خطأ، فإذا كاف ما تضمنتو اعبملة صحيحًا فضع عالمة )
(، ٍب استبدؿ باػبطأ الكلمة الصحيحة ×اعبملة، وإذا كاف خطأ فضع عالمة )
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 ُب اؼبكاف اػبإب:
 خطأ صح   مثاؿ: انكف .

 انكفأ  ×    
 اعبمل:

 بسم اهلل. - أ
 نبدؤ الدرس. - ب
 ؟.إلما التواين -ج
 ما اسم أبيك؟ -د
 اإلجتهاد وبقق اآلماؿ. -ى
 ويسمو باؼبرء إٔب العلياء. -و
 ل تتجاوز حدود اإلعتداؿ. -ز
 التفاؤؿ من ظباة الشخصية اعبادة. -ح
 السقة بالنفس منقذ للنفس. -ط
 اغبياء والوفاء خلقاف كريباف. -ي
 الزعر يؤدي إٔب اإلخفاؽ. -ؾ
 ل حياة مع اليأس. -ؿ
 من شيم الكراـ.اؼبروأة  -ـ
 اؼبواطن اغبر ل يعرؼ اإلستغالؿ. -ف
 سعا إليو حبماسة. -س
 عمر ابن عبد العزيز خليفة عادؿ. -ع
 اؼبعانات تصقل اإلنساف. -ؼ
 كانت األعناؽ تشرأب إليو.  -ص
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 ل تلم كفي إذا السيف نىب. -ؽ
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