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  الثاين الباب

   النظري اإلطار

  

  التعليمية املواد: األول املبحث  .أ 

  التعليمية املواد مفهوم  .1

 املواد فيه يشتملو املدارس يف املستخدم املراجع هي التعليمية املواد أن يعرف
 ظاهر وتكوين والتكنولوجي والعلوم واألخالق والتقوى اإلميان تنمية يف التعليمية
  4 .الوطنية التعليم كفاءة بتأسيس مؤلفة اجلسدي

 اإلعداد مراحل .2

 الدرس إعداد أما 5 .النفس إعداد و الدرس إعداد : مها . مرحلتني يف اإلعداد يسري  
  . تدريسه على املعينة الوسائل يانوب طريقته ورسم مادته اختيار فهو

 مادته ذهنه يف متمثال الدرس هذا إللقاء نفسه املدرس يهيئ أن النفس إعداد  وأما  
  . مرتبة عرضه وطريقة

  الدراسة مصطلحات يف الكتب أنواع .3

 مما بعضها حول اجلدل يكثر مصطلحات إستخدام الدراسة هذه يف يشيع   
 احلدود ويتعرف الدراسة هذه أبعاد القارىء تفهمي حىت هبا املقصود توضيح يستلزم
   6 :يلي ما املصطلحات هذه من فيها تتحرك الىت

                                                            
4  Undang‐Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan peraturan pendidikan Nasional RI Nomor 11 
tentang Guru Dan Dosen (Bandung:Citra Umbara, 2012),122. 

  .41) االسنة دون ، املعارف دار : مصر ( العربية اللفة ملدرس الفين املوجه ، إبراهيم العليم عبد  5
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 الطالب على يوزع الذي لكتابل التقليدي الشكل وهو املدرسي الكتاب  -)أ 
  .الدراسية املقررات أحد حمتوى يضم والذي

 التدريبات من جمموعة على يشتمل الذي الكتاب هي التدريبات كراسة  - )ب 
 منظم شكل يف للطالب تقدم واليت ومهاراهتا اللغة فروع خمتلف تتناول اليت

  .املدرسي الكتاب بفصول ومرتبط ومتدرج

 جمموعة أو نص على يشتمل الذي الكتاب هي اإلضايف القراءات كتاب  - )ج 
 التراكيب أو املفردات حيث من سواء صعوبتها يف املتدرجة النصوص من
  .والثقايف العلمي احملتوى أو

 متفاوتة أوقات يف به االستعانة إىل الطالب حيتاج الذي هو املرجع الكتاب  -)د 
 ، القوامشو ، املختلفة بأنواعها املعاجم مثل معينة معلومة على للحصول
  .السنوي التقومي وكتب

 عن الزمة معلومات املدرس إىل يقدم الذي الكتاب وهو املعلم مرشد  -)ه 
 يرشده كما إعداده وأسس ومنطالقطه أهدافه : املدرسي الكتاب أو املنهج
 من توضيحية منوذج األحيان بعد يف له مقدما املناسبة التدريس طريق إىل

  .الدروس

 

 عليميالت الكتاب إعداد أسس .4

 والنظىريات تتفق أسس على وإقامتها التعليمية بالكتب احلديثة التربية هتتم
  إىل وتدعو األسس هذه حتدد أن عليه حرصت ما أشد وكان ، احلديثة التربوية
   .واستخدامها التعليمية الكتب تأليف عند التزامها

                                                                                                                                                                   
 القرى، أم  جبامعة اللغةالعربية املعهد: مكة (العربية تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل ،طعيمة أمحد رشدي  6

 .34) م 1978



10 
 

 العربية لتعليم ةالتعليمي الكتب ومقررى املؤلفني على لزاما أصبح املنطلق هذا ومن
 األسس) 2 (، واإلجتماعية الثقافة األسس) 1 : (اآلتية األسس مراعات لألجانب

  7 . والتربوية اللغوية األسس) 3 (، السيكولوجية

 تعليم كتب إعداد عند مراعاته وكيفية بالتفصيل أسس كل نتناول يلي وفيما
   .بغريها للناطقني العربية

 

  .واإلجتماعية الثقافية األسس  .أ 

 الثقافة مفهمو )1

 واإلجتاهات واملفاهم واملعتقدات واملثل األفكار بأهنا الثقافة تعرف  
 ال املعىن هبذا والثقافة 8 .اجملتمعات من جمتمع يف تسود الىت والتقليد والعادات
 ، وتقاليده وعاداته واجتاهاته أهداف له جمتمع فكل آخر، دون جمتمع يف توجد
  . اجملتماع باختالف ختتلف الثقافة فإن مث ومن

  الثقافة خصائص )2

   :اآلتية باخلصائص جمتمع أى ثقافة تنقسم   

 فإنه اجملتمعات من جمتمع إىل يأيت ما عند اإلنسان أن مبعىن : مكتسبة الثقافة  .أ 
 تكن ومل ، الثقافة عدم يولد اإلنسان فإن ، معها ويتفاعل يكتسبها أن يستطيع
 أن يستطيع ويشب ينمو أن بعد وأنه ، ثقافته أو جمتمعه عادات عن فكرة لديه

  .العيش من فترة بعد إال حيدد ال وهذا جمتمعه عادات يكتسب

                                                            
 دار: النشر موضع دون(  ,بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس الغايل، اهللا عبد ناصر و اهللا عبد احلميد عبد  7
 .19 ،)السنة دون عتصام،اإل
  .20 جع،املر نفس  8
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 والتفكري بالعقل املخلوقات سائر من اإلنسان إمتاز : إنسانية خاصية الثقافة  .ب 
 حياته يف تواجهه اليت مشكالته على  يتغلب أن استطاع خالهلما من اللذين

 وسائل من كثريا ويبتكر الرموز ويستخدم اللغة خيترع أن استطاع كما(
 من قبله عاشوا ممن هغري جتارب من اإلستفادة من ذلك مكنه ولقد ، اإلتصال
  ) .امليادين سائر

 حبيث يظل أن اجملتمعات من ميكن ال أنه املعلوم من : املستمر والتفاعل التغيري  .ج 
 مث ومن ، راكدا جمتمعا سيظل وإال ، طويل زمن منذ اكتسبها اليت الثقافة
 وجب مث ومن ،  احلضارة ركب مسايرة يستطيع ألنه بالتخلف عليه وجب
     .بقاءه يضمن كي ويتطور يتغري أن عليه

 ) .النفسية اخلصائص ( السيكولوجية األسس  .ب 

 احملور فهو ، التعليم العملية يف أساسا عنصرا يشكل املتعلم أن املعلوم من   
 فإن مث ومن ، التعليمية العملية من اهلدف هو وأخريا أوال وأنه ، عليه تركز الذي
 حمتوى إعداد عند ضروريا مطلبا تعد والعقلية النفسية املتعلم خصائص معرفة
   9 .الدراسية املناهج

 التعليم مرحلة يف التالية الثالثة الصفوف لطفل العامة خصائص ومن   
 أهم تلخيص املمكن ومن . السادس الصف إىل الرابع الصف من أي األساسي،

   10 :يلي فيما اخلصائص هذه

 بني بالتناسق أدؤه ويتميز احلركية املهارات تنمو .1
  .العني حركة

 الشعوب نشاط حول األطفال اهتمامات تزداد .2
  .األخرى

                                                            
 . 27 ،التعليمية الكتب إعداد أسس ، الغايل اهللا عبد ناصر و اهللا عبد احلميد عبد  9

   .38 ،) م 1998 ، العريب الفكر دار : القاهرة ( األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج ، طعيمة أمحد رشدي  10
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 الطبقية بالفروق املرحلة هذه يف الطفل اسأحس يبدء .3
. 

 يف الرغبة و األطفال عند اإلسطالع حب يزداد .4
  .خمتلفة جماالت حول معلومات على واحلصول البيانات ومجع التعلم

  .املعرفة حتصيل يف اإلستقالل مهارات تبدأ .5

 ويتسع السببية العالقة فهم على قدرهتم تتسع .6
 واملكان الزمن ملفاهم إدراكهم

 و اخلاصة األفكار عرض يف اإلسهاب إىل مييلون .7
 . احلديث استمرار يف لرغبة

 يسمعون فما ، واملقروءة املفردات بني املسافة تضيق .8
  .وكتابته قراءته يستطيعون

 فهم لذا ، ومتجيدها بالبطولة األطفال لدى ينمو .9
  .الذاتية والترمجات الواقعية القصص إىل مييلون

 . معينة أمور يف التركيز على الرابع الصف يف األطفال قدرة تزداد .10

  

  

 

 والتربوية اللغوية األسس  .ج 
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 وتراكيب ومفردات أصوات من املكونة اللغوية املادة اجلانب هبذ ويقصد  
 املادة تلك صعوبة أو سهولة ومدى ، للدارسني عرضها يف املناسب واألسلوب
   . للدارسني

 اللغوي املستوى على تقدم ثانية كلغة العربية كتب يف املقدمة اللغة وتناول
 من نوع أي معرفة يلزم العربية التراكيب تقدمي عند فمثال ، التربوي واملستوى
 اإلجابة ؟ املركبة أم البسيطة يف تبدء وهل ؟ الفعلية أم اإلمسية هل ؟ يقدم اجلمل
 يرى مث ومن ، التربوي اجلانب عن مبعزل لغوي تناوهلا الصعب من األسئلة هذه عن
 منهما لكل كان وإن واحدا أساسا يعدان ) التربوي / اللغوي (أساسني هذين نأ

 تقدميهما فضل ولذا ، لتداخلهما نظرا بينهما الفصل الصعب من ولكن وظيفته
 وجهة باحث لكل لكن ، بينهما فصل الباحثني بعض كان وإن ، واحد كأساس
   .   هاإلي مييل اليت اخلاضة وفلسفته للموضوع تقدميه عند نظره

  11 :هي النظم من جمموعة من اللغة تتكون

 تكون أن قبل املنطوقة الصوتية الرموز من نظام هي االصوت النظام )1(
  .مكتوبة

 اليت واألنظمة القواعد بدراسة يهتم الذي العلم هو التركييب النظام )2(
 ما طريق عن هبا النطق وصورة وترتيبها الكلمات وضوع يف تتحكم
  . خمتلفة إعرابية أشكال من أواخرها على يطرأ

 املفردات بدراسة ويهتم اللغة، علم فروع من فرع هو املعجمي النظام )3(
 بدراسة يهتم كما لغويا غموضها وإزالة معناها توضيح حيث من

  .معني وترتيب ةخمتلف ألنظمة وقفا وتبويبها املفردات تصنيف

 

                                                            
 . 39 ، الكتب إعداد أسس ، الغايل اهللا عبد ناصر و اهللا عبد احلميد عبد  11
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     وتعليمها اللغوية املهارات : الثاين املبحث  .ب 

  اإلستماع مهارة تعليم .1

 اإلستماع مفهومه  .أ 

 وهذا ، وانتباه بقصد األذن إىل ووصوله الصوت استقبال هو اإلستماع
 الناس ينب االتصال عملييت إحدى فهو والتعليم احلياة يف املستخدم هو  النوع
  12 . مجيعا

 وانتباها خاصا اهتماما املستمع فيها يعطى عملية فهو االستماع أما
   13 .أصوات من أذنه تتلقاه ملا مقصودا

 خبالف القصد با البد االستماع أن السابقة بيان إىل الباحث نظر أن بعد
   .وانتباه قصا دون كونه مع السماع

 

 ومواده اإلستماع أهداف  .ب 

  14 :يلي ما حتقيق إىل اإلستماع يف الفهم تعليم يهدف

 . صوتية إختالفات من بينها ما ومتييزها العربية األصوات تعرف .1

 .بينهما والتمييز القصرية حركات و الطويلة حركات تعرف .2

 .النطق يف املتجاورة األصوات بني التمييز .3

 .صوتيا ومتييزها التنوين أو التشديد أو التضعيف من كل تعرف .4
                                                            

  .49 ،) مـ 1992 ، املسلم دار : الرياض (تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات ، ليانع فؤد أمحد 12
  .65 ،) 2008 العاملية، اراجل: اهلرم (بغريها  للناطقني العربية اللغة تعليم ، اهللا عبد الصديق عمر 13
 124 ، )م 1985، القرى أم جامعة: السعودية العربية اململكة (خرىأ بلغة للناطقني العربية اللغة تعليم ، الناقة كامل حممود 14

. 
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 .املكتوبة والرموز الصوتية الرموز بني العالقات إدراك .5

 املعىن تنظيم قواعد ذلك يعوق أن دون العربية اللغة إىل االستماع .6

 .العادية احملادثة سياق خالل من وفهمها الكلمات مساع .7

 املعىن (الكلمة بنية يف حتويل أو تعديل عن الناجتة املعىن يف التغيريات إدراك .8
 ).اإلشتقاقي

 تعبريا الكلمات الركيب العربية اللغة يف املستعملة الصيغة استحدام فهم .9
  .املعىن عن

  واألفعال واألزمنة واألداد والتأنيث للتذكري العربية استخدام فهم .10

 حدود يف طبيعي بإيقاع يلقى الذي احلديث فهم على التلميذ قدرة تنمية .11
  . تعلمها اليت والتراكيب املفردات

 اإلستماع ملهارة تدريسنا عند خنتارها اليت الدراسية للمادة نإ
 مادة خصائص وختتلف . ومعرفاهتا هبا الوعي علينا ينبغي معينة خصائص
 يالحظ أن ينبغي و حتقيقها املرجو األهداف اختالف حسب  اإلستماع

 الذاكرى من مدى أقصر السمعية الذاكرة أن ستماع لإل مادة اختيار عند
 حجرة يف لإلستماع مادة عرض عن شرطني توافر من بد وال ، ةالبصرىي
   15 .الدراسية

 وحنو مفردات من املادة هذه عناصر أغلب تكون أن : أوال   
   .للطالب متاما مألوفة   لغوية وأصواة

 على ابتهاستج من باهلدف تام علم على املتعلم يكون أن : زالثاين   
   .االستماع حتقق اليت العناصر على ويركز األساس، هذا

                                                            
 . 69 ،اللغة تعليم ، اهللا عبد الصديق عمر  15
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 ووسائله االستماع تدريب  .ج 

 ، اإلستماع يف التدرياب عن فيذكر  اإلستماع أهداف عرف أن بعد
  16 :اإلستماع على التدريب خطوات هناك

 حيب الذى ناسال لبعض احليلت من أمثلة بذكر للموضوع ميهد .1
  .للناس اخلري

 عاقبة عن تتحدث فصة إىل سيستمعون أهنم للمستمعني يوضح .2
 ، البغي

 : مثل االستماع وآداب  مبهارة اخلاصة التوجيهات بعض تعطي .3
. إنسان لكل وعربة عظة فيها طريفة قصة على تستمعون سوف

  .تام هبدوء مكانه يف منكم واحد كل فليجلس" 

  :اآلتية األسئلة توجه عللموضو اإلستماع بعد .4

   :القصة روى الذي من: 1س

  .دئما .... يرددها كان اليت ماالعبارة : 2 س

 ينظر أن حبيث فكثرية اإلستماع يف املستعملة الوسائل أما
   .   واملدياع والتسجيل ، الشريطة مثل . التليميية مواد يف اهلدف

 

    االستماع مهارة تعليم أساليب  .د 

                                                            
  .73 ،اللغوية املهارات ، عليان فؤد 16
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 أن املعلم وعلى . االستماع فهم مادة تدريسل أساليب عدة هناك
. طالبه ومستوى التعليمي، املوفق معطيات يوافق ما األساليب من خيتار
 ، يسمعون ما فهم على الطالب تدريب يف الشائعة األساليب ومن

   : التالية اخلطوات من يتكون الذي األسلوب

 من عامة فكرة تكوين بقصد املسموع النص إىل يستمعون الطالب .1
 الصوة طريق عن املادة هذه يقدم أن يف حر واملعلم . النص حمتوى
   . الصويت التسجيل جهاز طريق عن أو) املعلم صوت (احلي

) مسامع (صورة يف جمزأ املسموع النص إىل يستمعون الطالب .2
 فهم تعميق هبدق اإلستيعات أسئلة من جمموعة جزء كل وتعقب
  .إليها املستمعون للمادة الطالب

 اللغوية التدريبات واداء ، النص إىل ثالثة مرة إىل الطالب يستمع .3
  17 .املسموع فهم لنص املصاحبة

 يلى وفيما حمددة، خطوات يف االستماع درس يسري أن وينبغي
  18:اخلطوات هلذ يصور

 .االستماع أمهية هلم املعلم يربز وأن االستماع لدرس الطالب هتيئة )1

 .احملدد اهلدف مع تتفق بطريقة العلمية املادة تقدمي )2

 العلمية املادة لفهم الزما مايراه األمور من للطالب يوفر أن )3
 .املوسوعة

 .عليهم قرئت اليت املادة يف الطالب مناقشة )4

                                                            
 . 74 ، اللغة تعليم ، اهللا عبد 17 الصديق عمر
  .150 ،)مـ 1989 ، اإلسالمية املنظمة: إنسيكو (واساليبه مناهجه هبا لغريالناطقني العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي  18
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ت .2
  .الكالم مهارة عليم

 املفهوم  .أ 

 الذي اجملتمع يف متطلباته تنفيذ و حاجاته إلشباع  املرء وسيلة هو الكالم
 وأكثر الناس، حياة يف واستعماال وممارسة تكرارا األكثر األداة وهي فيه، حييا
  19.الكتابة من اإلجتماعي اإلتصال يف قيمة

 

  األمهّية  .ب 

 غايات من غاية متثل اليت األساسية املهارات من الثانية اللغة يف والكالم
 اشتدت ولقد. األخرين مع لالتصال وسيلة نفسه هو كان وإن. اللغوية الدراسة
 العاملية احلرب انتهاء بعد القرن هذا من الثاين النصف بداية يف ةاملهار هلذه احلاجة
 أدى لقد حىت بلد، إىل بلد من الواسع والتحرك اإلتصال، وسائل وتزايد الثانية،
 اللغة تعليم طرق يف النظر إعادة إىل الناس بني الشفهي لالتصال احلاجة تزايد
  20. الثانية

 اللغة، يف ذاته الكالم أمهية من األجنبية اللغة يف الكالم تعليم أمهية تظهر
 على القائمون ويعتربه األجنبية، اللغة تعليم منهج يف رئيسا جزءا يعترب فالكالم
 اجلزء الغالب يف ميثل أنه ذلك أجنبية، لغة تعلّم أهداف أهّم من امليدان هذا

  .غةالل لتعلم التطبيقي و العملي

                                                            
  . 295 .ص ،)1997 دمسق، جامعة منشورات: دمشق (،2. ط  العربية اللغة التدريس طريقة يف يد،الس أمحد حممود  19
 .160 ،لغريالناطقني العربية تعليم ،طعيمة 20
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 أوال هتدف العربية اللغة تعلم على يقبلون ممن عالية نسبة أن جند ما كثريا إننا
 يعرف فالن (نقول أنناحينما كما اللغة، هبذه التحّدث و الكالم من التمكن إىل
  21.يتحدثها أنه األذهان إىل يتبادر) مثال اإلجنليزية، اللغة

 

  األهداف  .ج 

  :يلي فيما ألمهها نعرض أن ميكن) الكالم (احلديث لتعليم عامة أهداف هناك

 املختلفة التنغيم و النرب أنواع يؤدي وأن العربية، اللغة أصوات املتعلم ينطق أن -
  .العربية أبناء من مقبولة بطريقة وذلك

 .املتشاهبة و املتجاورة األصوات ينطق أن )1

 .الطويلة احلركات و القصرية احلركات بني النطق يف قالفر يدرك أن )2

 .املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن )3

 العربية يف الكلمة لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعرب أن )4
 .الكالم لغة يف خاصة

 والتانيث التذكري مثل الشفوي التعبري يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن )5
 .بالعربية املتكلم يلزم مما ذلك وغري وأزمنته الفعل ونظام واحلال العدد ومتييز

 وقدراته، نضجه ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن )6
 .عصرية اتصال عمليات إمتام يف الثروة هذه يستخدم وأن

 ومستواه لعمره واملناسبة املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن )7
 التراث عن األساس املعلومات بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة ماعياإلجت
 .واإلسالمي العريب

 .البسيطة احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا تعبريا نفسه عن يعرب أن )8

                                                            
   .125 ق،ساب مرجع ، طعيمة أمحد رشدي و الناقة كامل حممد 21
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 ومترابط متصل بشكل هبا والتحدث العربية باللغة التفكري من يتمكن أن )9
 22 .مقبولة زمنية لفترات

 اللغة مناهج يف كما اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة وتعليم
  :إىل هتدف العربية

 على املتضمنة حتريرية أم كانت شفوية العربية، باللغة اإلتصال كفاءة تنمية -)أ
  .والكتابة والقراءة والكالم اإلستماع وهي األربعة املهارات

 وملطالعة التعلّم لوسيلة أجنبية ةكلغ العربية اللغة أمهّية عن الوعي تكوين -)ب
  .اخلاص الوجه على اإلسالمية املراجع

. الثقافة عن الفكرة وإلتساع والثقافة اللغة بني اإلتصال عن الفهم تنمية -)ج
 يف واشتراكهم الثقافة إختالط عن الواسعة الفكرة للطالب يرجى لذلك
  .املتنّوعة الثقافة

 

 املواد  .د 

  .القصص عن الكالم -)أ 

 منهما أو  الواقع أو اخليال من أحداثها تستمد نثرية حكاية صةالق
 اهلامة، الكالم ألوان من القصص وحكاية. معينة قواعد على وتبىن معا،

 للقصص الناس فحّب الكالم، مهارة على للتدريب معني خرب فالقصة
  .الكالم ترقية عوامل من عامال جيعلها

  احلّر الكالم -)ب

                                                            
  .130 ، املرجع نفس  22
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 يشمل وهذا الشخصية، واآلراء األفكار عن لتعبريا احلّر بالكالم يقصد
  .خمتلفة ومواقف متعّددة، موضوعات

  .الصور عن الكالم -)ج

 الصغار إليه مييل الذي الكالم جماالت من هام جمال الصور عن الكالم
 العبارات إىل املرئية الصور من الذهن انتقال منه والغرض والكبار،
  .معناها وتوضح ا،عليه تدلّ اليت الرمزية واأللفاظ

  ).احلوار (احملادثة -)د

 عن الكالم يف أكثر أو شخصان يشترك أن: تعين و حادث مصدر احملادثة
 من احملادثة وتعد الزيارات، أثناء يف جتري اليت احملادثة: مثل  معني، شيئ
 اللغة معرفة يف األوىل اخلطوة تعد و الكبار، و للصغار النشاط ألوان أهّم

  .العربية

  .املناقشة -)ه

 مؤيد فيه يكون الذي املشترك احلديث: هبا ويقصد ناقش، مصدر املناقشة
 إلثارة النشاط أهنا املناقشة يف األساس و جميب، و سائل و معارض، و

  .الناقد التفكري

  .الكلمات و اخلطب -)و

 فهناك كلمة إلقاء منه تتطلب اليت املواقف من كثري لإلنسان يعرض
 و احملاضرين، و اخلطباء تقدمي مواقف و التعزية، مواقفو التهنئة، مواقف
 املؤمترات عن كلمة إلقاء تتطلب اليت التقارير وهناك التكرمي، حفالت
  .فيها إجنازه ومامت السابقة،
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 و التأثري، قوة و البالغة مظاهر من قويا مظهرا اخلطابة فن ويعد
 من ختلو ال فهي العامة، احلياة يف اإلجتماع ضرورات من ضرورة اخلطابة
 من الكثري و جديد، شخص استقبال أو تكرميه، و منقول شخص توديع
 الظاهرة، عدته و أداته اخلطابة تكون إقناع و جدل إىل حيتاج احلياة أعمال

 يف فاإلنسان الكالم، جماالت من هامان جماالن الكلمات و واخلطب
  .كلمة إلقاء املوقف منه يتطلب كثرية مواقف

  .االجتماعات إدارة -)ز

 يف أمهّيتها وزادت البشري، اجملتمع مسات من مسة االجتماعات
 يف الناس يتخذها اليت املختلفة الصور إىل ننظر أن يكفي و احلديث، العصر
: اجتماعات فهناك ، االجتماعات هذه أمهّية مدى لتدرك احلديث، جمتمعنا
 شركات،وال املؤسسات إدارة وجمالس املدرسية واجملالس النوادي،

 أن بد وال لالجتماع، فرص هذه كل احلي، واجتماعات واملؤمترات،
  23.االجتماعات هذه يف دوره فرد كل يعرف

 للمستوى بالنسبة املناسبة الكالم مواقف من أنّ طعيمة أمحد رشدي وعند
 املعلّم يطرحها ةأسئل حول الكالم موقف تدور أن ميكن هي اإلبتدائي
 عن باإلجابة الطالّب تكليف أيضا املواقف ومن. الطالّب عليها وجييب

 أسئلة عن الشفوية واإلجابة احلوارات بعض وحفظ الشفهية، التدريبات
 24.قرأوه بنص مرتبطة

 .التعليم طرائق  .ه 

 أهّم نوجز أن املمكن ومن الكالم رةمها تعليم يف عديدة طرائق هناك
  :يلي فيما الطرائق

                                                            
  .114 ، اللغوية املهارات عليان، فؤاد . 23
 .162 ،لغريالناطقني العربية تعليم ،طعيمة أمحد . 24
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   .املباشرة الطريقة -)أ

 بني أو والشيئ الكلمة بني مباشرة عالقة وجود تفترض الطريقة هذه إن
 ومن. تدخلها أو األم اللغة وساطة إىل حاجة غري من والفكرة، العبارة
 اجلوانب وتأخري ة،اللغ من الشفهية باجلوانب كثريا إهتمامها أهدافها إحدى
  طبيعي سلك اللغة أن املباشرة الطريقة ترى النظرية ناحية ويف. منها املكتوبة

 على طارئ ثانوي مظهر الكتابة وأن الشفهي، الكالم اللغة يف األصل أن
  25.اللغة

 

   الكالم مهارة تقومي -  .و 

 أنه أريكنتو سوهرسيمي رأت. التعليمية النتائج ملعرفة وسيلة هو التقومي
. تعلمه نتائج على نظرا شخص أحوال عن البيانات جلمع املرتبة الطريقة أو وسيلة
 أو الطلبة وظائف من ئجالنتا لنيل الوسيلة هو التقومي أن كنجانا نور ورأى
  .26ثابتة بنتيجة الطلبة قدرة عن املعلم يعرف حىت الطلبة من جمموعة

  27:هايكون بعّدة طرق، من) الكالم(ويرى اخلويل أنّ يف اختبار التعبري الشفوي 
ويقيم على أساس . يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه  )أ 

 الطالقة والصحة؛
توجه إىل الطالب أسئلة كـتابـية أو شفهـية تطلب إجابات شفهية   )ب 

 قصرية؛

                                                            
 سعود بن حممد ماماإل جامعة (،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس طرائق العصيلي، إبراهيم بن العزيز عبد . 25

 ، 62). م 2002: اإلسالمية
26 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa,(Bangung: Rosdakarya,  
2008), 108 . 

 .165 ، )م2000 ، والتوزيع للنشر الفالح دار: األردن( ، العربية اللغة تدريس أساليب ، اخلويل علي حممد 27
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 أن تكـون األسئلـة مسجلة على شريــط ويـتـرك بني من املمكن  )ج 
وتضمن هـذه الطـريقة . كـل سؤال وآخر وقت كـاف لـإلجابـة 

 تساوي مجيع الطـالب يف عامل الـوقت وطريقة االستماع إىل السؤال؛
تـقدم إلـى الطالب صورة يـطلب منه أن يعلق عليها شفهـيا يف وقت   )د 

 حمدد؛
 موضوع حول شفهية مـحاورة يف أكـثـر أو طالبان يـشتـرك
  .حرة مـحادثة يف أو مـعـيـن

 

ت .3
   القراءة مهارة عليم

 القراءة مفهوم:  أوال

 والنطق املكتوبة الرموز على التعّرف على القدرة مضى فيما بالقراءة يقصد         
. وفهمها املكتوبة املادة قراءة تعين القراءة أصبحت حيث املفهوم، هذا تبّدل مثّ. هبا
 معهـا  والتفاعـل  وفهمهـا،  الرموز، حلّ على القدرة: تعين صارت النهاية ويف

 حياته، يف به واالنتفاع القارئ، هبا ميّر الّيت املشكالت مواجهة يف ُيقرأ ما واستثمار
  28.القارئ يتمثّله سلوك إىل القرائية اخلربات ترمجة طريق عن

 القارئ يتلقاها الّيت الرموز تفسري تشمل عقلية عملية هي القراءة إنّ: وقيل         
 اخلربة بني الربط تتطلب أّنها املعاين،كما فهم الرموز هذه وتتطلب عينية طريق عن

 إىل معقّـدة  بـالقراءة  املرتبطة سيةالنف العمليات جيعل ّمما املعاين، وهذه الشخصية
  29.كبرية درجة

                                                            
 .47 ،)م2002 الفكر دار: عمان(  ،عملية وتطبيقات نظرية مفاهيم العربية اللغة تدريس ،جابر أمحد وليد.  28
 .169 ,)م1977 الثقافة دار: القاهرة (،العربية اللغة تعليم أساسيات  ،الناقة كامل وحممود يونس علي فتحي.  29
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 إىل املاضي الزمان من واملعارف املعلومات لنيل الكيفيات إحدى والقراءة         
 مـن  وكم. سريعاً تغّيراً وتتغّير احلياة نواحي كلّ يف التطورات تسري إذ اليوم، هذا

 وكـذلك  واجمللـة،  الصحيفة مثل املطبوعة الوسائل من يوم كلّ خترج املعلومات
 مـن  الصحيحة املعلومات لتلقى الكتب، على سطرت اليت واملعارف العلوم كثرت
   30.بالقراءة يسّمى نشاط إىل حنتاج املقروءة املصادر تلك

 اللغـة  قراءة عن ختتلف خاصة مشكّالت هلا األجنبية اللغات يف والقراءة         
 يف بنـشاطة  املـتعلّم  يبتدأ أن قبل لذلك. العربية النصوص قراءة وكذلك الوطنية،
    .املقروء فهم يف تساعده الّيت األخرى العناصر ميلك أن عليه يلزم القراءة

 القـراءة  يف مهارة إىل حتتاج فهمها، و قرائتها يف املشكلّة مبوصفاهتا العربية         
 لـذلك  فيهـا،  ينجح ال كلّمة كلّ يف احلركات يضع كيف يعرف ال اليت واملتعلّم
 مـن  الشكلّ بل فيها شكلّ ال يةالعرب ألن لتحريكها النحو علم معرفة املتعلم حيتاج

 النـصوص  يف صـيغة  إىل صيغة من الكلمة تتغري وهبا. القراءة أو الصوت عالمات
. والنحو الصرف علم يعرف أن فعليه الكلمة تغيريات كلّ املتعلم وليعرف العربية،

 مـن  النصوص حتتويها ما ومعرفة الكالم سياق فهم املتعلم على يسهل ومبعرفتهما
  .املؤلف كتبها اليت املعلومات

  

  القراءة تعليم أهداف: ثانيا 

 قادًرا يكون أن من املتعلّم متكني هو القراءة تعليم من والرئيس العام اهلدف         
 أن يعـين  وهذا ومريح، سهل بشكل اليسار إىل اليمني من العربية اللغة يقرأ أن على

                                                            
30 .M. Djiwandono Soenardi,. Tes Bahasa Dalam Pengajaran. (Bandung: Penerbit ITB, 1996), 23. 
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 توقف دون املطبوعة صفحةال من مباشرة املعىن متلفظًا ويسر وسرعة صمت يف يقرأ
  31.باملعجم عديدة مّرات االستعانة ودون التركيب أو الكلمات عند

  :منها الطريقة هذه أهداف         

 32.دقيقًا فهًما املقروء فهم على القدرة  -أ 

 الّلغـة  يف عنها تعّبر الّيت باألصوات املكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن  -ب 
 33.العربية

 املفـردات  بـني  والفـرق  السياق، معاين من فرداتامل معاين على يتعرف أن  -ج 
 .الكتابة ومفردات املعاصرة

 .بينها تربط الّيت املعىن عالقات وإدراك الفقرات يف اجلمل معاين يفهم أن  -د 

 للفكـرة  املكّونـة  العالقـات  يدرك وأن والتفاصيل اجلزئية األفكار يفهم أن  -ه 
 .الرئيسية

 .الّلغَتني إىل مترمجة مفردات قوائم وأ باملعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن  -و 

  34.العربية تعليم من العملية أغراضه حيقق أن الدارس يستطيع بالقراءة  -ز  

 وقـت  وقـضاء  االستماع من قدر حتقيق هبا الدارس يستطيع مهارة والقراءة  -ح 
 ..أجدى هو مبا الفراغ

 يتـرك  أن بعـد  وحده الطالب ينميها اليت املهارة هي القراءة فإن.. وأخريا         
   .القراءة مثل القراءة يف للتقدم أدعى مثة وليس.. املعهد

  

 35القراءة تعليم أساليب: ثالثا

                                                            
  .151 السابق، املرجع. طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل حممود.  31
 سعود بن حممد اإلمام معةجا, الرياض(, أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة دريست طرائق, العصيلي إبراهيم بن العزيز عبد.  32

  .79 ،)م2002
  .152،السابق املرجع. طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل حممود.  33
  .176 ،)م1989/هـ1410 إيسيسكو، مصر، ( .وأساليبه مناهجه هبا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي.  34
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 رفيةاحل الطريقة  -أ 

 ألف، املعلم فيتعلم. اآلخر بعد واحًدا اهلجاء حروف بتعليم هنا املعلم يبدأ         
 يـتعلم  كما مكتوبا، رآه إذا احلرف قراءة هنا الطالب وتعلم. آخره إىل..تاء باء،
 اهلجائية الطريقة أو احلروف طريقة أيضا الطريقة هذه وتدعى. احلروف هذه كتابة
  .األلفبائية الطريقة أو األجبدية الطريقة أو

 اآلبـاء  لـدى  مألوفـة  املعلـم،  على سهلة أهنا الطريقة هذه مزايا ومن         
 ألهنـا  الطريقة هذه ينتقد من وهناك. للحروف حّساًسا الطالب جتعل واألّمهات،

 اإلدراك من بدال حرفا حرفًا القراءة إىل مييل قد ألنه املتعلم لدى القراءة بطء تسّبب
 . لكلّمةل الكلّي

 الصوتية الطريقة  -ب 

 إىل احلـروف  من االنتقال حيث من احلرفية الطريقة الصوتية الطريقة تشبه         
 فاحلرف. احلرف تعليم طريقة حيث من عنها ختتلف ولكنها. الكلّمات إىل املقاطع

 يف ولكن". صاد "أنه على ُيعلَّم مثالً" ص "فاحلرف اًمسا؛ يعطي احلرفية الطريقة يف
  ".َص "أنه على ُيعلَّم" ص "حلرف الصوتية، ريقةالط

 مثّ مـضمومة،  مثّ أوالً، مفتوحـة  احلروف تعلم الصوتية، الطريقة مبوجب         
 مث بالـضمّ  مث بالفتح منّونة وهي احلروف قراءة تعلم مث. ساكنة تعلم مثّ مكسورة،
  .بالكسر

 قـد  أهنا عيبها لكن بامسه، ال بصوته، احلرف تدعو أهنا الطريقة هذه وميزة         
 .التهجئة يتعود قد ألنه املتعلم لدى القراءة سرعة تعيق

 املقطعية الطريقة  -ج 

                                                                                                                                                                   
  .113ــــ108 اللغة تدريس أساليب اخلويل،.  35
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 ا،و،ي الطالـب  فيتعلم. أوالً املّد حروف تعليم من البّد املقاطع، ولتعليم         
 مثـل  تعلمها مقاطع من مكونة وكلّمات سا،سو،سي، مثل مقاطع يتعلم مث أوالً،
  .راسي راسا، سوري، سريا، ساري، سريي، سارا،

 الـصوتية،  والطريقة احلرفية الطريقة من أفضل املقطعية الطريقة تكون وقد         
 الطرق هذه وتدعى. الواحد الصوت أو الواحد احلرف من أكرب بوحدات تبدأ ألهنا

. الكـلّ  إىل تنتقـل  مث باجلزء تبدأ ألهنا التركيبية، الطرق أو اجلزئية الطرق الثالث
 الطـرق  هذه وتدعى. االجتاه يف التركيبية أو اجلزئية للطرق معاكسة طرق وهناك
 ومـن . اجلـزء  إىل تنتقل مث بالكلّ تبدأ ألهنا التحليلية، أو الكلّية الطرق املعاكسة
 .اجلملة وطريقة الكلمة طريقة الكلّية الطرق

 الكلمة طريقة  -د 

 الكلّ يدرك املتعلم بأن تراضاالف على يعتمد نفسي أساس الكلمة ولطريقة         
 الكلمـة  طريقة أن يعين وهذا. الكلّ منها يتكون اليت األجزاء بإدراك يبدأ مث أوالً،

  .البشري اإلدراك طبيعة مع تتماشى

 بالـصورة  مقرونـة  الكلمة بعرض املعلم يقوم الكلمة، طريقة تنفيذ ويف         
 املعلم يعرض مث. بعده من الطلبة ويكرر مرات، عدة الكلمة املعلم وينطق املناسبة،
 يـستطيع  أن وبعد. قرائتها أو عليها التعرف طلبته من ليطلب صورة غري من كلّمة
  .منها تتكون اليت احلروف إىل حتليلها يف املعلم يبدأ الكلمة، قراءة الطلبة

  : منها مزايا الكلمة ولطريقة

 .أوال بالكلّ تبدأ إذ البصري، لإلدراك النفسي األساس الطريقة هذه تساير .1

 الكلمـة  يدرك الطالب ألن القراءة سرعة على الطالب الطريقة هذه تعود  .2
 .حرفا حرفًا واليقرؤها واحدة كوحدة

 تبـدأ  اليت اجلزئية الطرق خبالف معىن، ذات وحدات بقراءة الطالب يبدأ .3
  .واملقاطع واألصوات احلروف مثل هلا معىن ال وحدات بتعليم
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  :عيوهبا ومن

 الكلمة من بدال الطالب انتباه على الصورة ىلتستو قد .1

 .حقيقية قراءة قرائتها من يدال ختمينا الكلمة الطالب خيّمن قد .2

 باب، ثاب، مثل. بينها سيخلط الطالب فإن الكلمات، أشكال تقاربت إذا .3
 .متقارب العام شكلها ألن ناب، تاب،

 انتبـاه  لفـت ت ال ألهنا الطالب، لدى إمالئيا ضعفا الطريقة هذه توجد قد .4
 .كاف بشكل احلروف إىل الطالب

 يف صـعوبة  جيـد  قـد  له، مألوفة غري جديدة كلمة الطالب صادفت إذا .5
 .قرائتها

  :اجلملة طريقة  -ه 
 علـى  قصرية مجلة املعلم يعرض بأن اجلملة بطريقة القراءة تعليم يتم         
 عـدة  هبعـد  من الطالب ويرددها اجلملة املعلم ينطق مث. السبورة أو البطاقة
  .مسرعا الولد ذهب الولد، ذهب: ذلك مثال مرات،

  :اجلملة طريقة مزايا ومن

 إىل تنتقـل  مث الكل بإداك تبدأ ألهنا لإلدراك النفسي األساس مع تتماشى .1
 .مكوناته إىل حتليله

 .معىن ذات وحدات الطريقة هذه تقدم .2

 مما البصري، املدى اتساع وعلى الكبرية الوحدات قراءة على الطالب تعود .3
 .القراءة سرعة حتقيق يضمن

 جهـد  إىل حتتاج أهنا العيوب هذه أبرز ومن. عيوهبا اجلملة لطريقة أن غري         
  .دائما يتوفر ال األمر متمّرس، حاذق معلم وجود تتطلب أهنا كما. املعلم من كبري

 

  القراءة أنواع:  رابعا
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   : اآلتية األنواع على القراءة تشمل         

   :الصامتة ةالقراء  -أ 
 املتكامل املناسب املعىن وإعطائها املطبوعة، الرموز استقبال هي الصامتة القراءة
 وتكوين املقروءة، اجلديدة باملعاين تفاعلها مع السابقة القارئ خربات حدود يف

 الـصامتة  قراءةال ومتثّل 36.النطق أعضاء استخدام دون وفهمها جديدة خربات
 فيهـا،  للـصوت  دخل وال ودقّة بسهولة معانيها وفهم املكتوبة، الرموز حلّ
 رؤيـة  وكـذلك  امسه، لنطق حاجة دون ملعرفته كافية الشيء رؤية أن وكما
  . املكتوبة الكلمة

  :اجلهرية القراءة  -ب 

 الرمـوز  بـصري   حتريـك  مثل الصامتة، القراءة يف ما تشمل اجلهرية القراءة
 الـشفهي  بالتعبري عليها تزيد أن إال ومعانيها، ملدلوالهتا عقلي وإدراك ،الكتابية
 اجلهريـة  والقـراءة . هبا واجلهر الكلّمات بنطق واملعاين، املدلوالت هذه عن

  37.الصامتة القراءة من أصعب

  :38وهي أنواع مخسة إىل القراءة أفندي فؤاد أمحد ويقسم         

 . الصامتة القراءة  -أ 

 .اجلهرية القراءة  -ب 

 .املوسعة القراءة  -ج 

 . االستمتاعية القراءة  -د 

  .التحليلية القراءة  -ه 

                                                            
 .129 اللغوية، املهارات, عليان فؤاد.  36
  86: ص ).م1997 الفكر دار :بريوت(  العربية اللغة تدريس طرق, الركايب جودت.  37

38 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab  (Penerbit Misykat:  Malang, 2005.) 
,129. 
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 أو املَوّسـعة  القـراءة  أما الباحث، شرحهما أن سبق الثانية و األوىل القراءة       
 واحلفـظ  االهتمـام  مع سريعة وتريه وفق على تتّم الّيت القراءة عملية فهي السريعة
 القراءة عند الوقت كسب هي املوسعة القراءة يف ونقصد. املقروءة النصوص ملعاين
 أن القارئ يستطيع كتاب كلّ وليس وقت، أقصر يف املعلومات من قدر أكرب ونيل

  . والبسيطة امليسرة الكتب القارئ خيتار أن ينبغي لذلك ، القراءة هذه فيه يستخدم

 هـذه  مـن  الغاية ولكن املوسعة القراءة مع كثريا ترتبط االستمتاعية القراءة       
 القـراءة  لراحـة  بـل  اجلديـدة  اجلملة بناء وتعليم املفردات لزيادة ليست القراءة
 نفـس  يف العميقـة  احلماسـة  لتنمية منها الغاية وأقصى. قرائتهم من تعواوليستم
 وتدريب مترين منها ويقصد. التحليلية فهي القراءة أنواع من اخلامسة وأما. القارئ
 الفكرة على واحلصول التفصيلية الوفرية واملعلومات املكتوبة الرموز حلّ على املتعلّم

  .استقرائًيا أو استنباطًيا إّما يالعقل والتفكري الكاتب من األساسية

  

  القرائية املراحل: خامسا

 والتراكيب اجلديدة املفردات املعلم يعرض املرحلة هذه يف القراءة، قبل ما  -أ 
 مرحلة وهي التالية، للمرحلة متهيد مبثابة هذا ويكون. وافيا عرضا اجلديدة
 .ذاهتا القراءة

 والتراكيـب  اجلديدة فرداتامل على الطلبة يتعرف أن بعد الصامتة، القراءة  -ب 
 قـراءة  الوحـدة  يقرأوا أن املعلم منهم يطلب ما، قرائية وحدة يف اجلديدة
 .االستيعاب بقصد صامتة

 الـيت  الثالثة املرحلة تأيت الصامتة، القراءة الطلبة يتّم أن بعد القراءة، بعد ما  -ج 
 النموذجيـة  القراءة تشمل كما عليها، واإلجابات االستيعاب أسئلة تشمل
 39.الطالب هبا يقوم اليت اجلهرية والقراءة املعلم يقدمها اليت

                                                            
 .120 ، اللغة تدريس أساليب اخلويل،.  39
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  القراءة مهارة تعليم يف املهمة املبادئ :سادسا

 ينبغي للمدرس يف عملية تعليم القراءة ومهاراهتـا أن يراعـي العوامـل               
ويشمل فيه  . علم والتعليم يف الفصل   التعليمية اليت تنّشط مجيع الدارسني يف أنشطة الت       

  .تنشيط خربات الدارسني السابقة اليت تتعلق مبوضوع القراءة
ويف جمال عمليات تعليم مهارات القــراءة للغـة األجنبيـة، قـّدم أندرسـون                 

Anderson             ستة مبادئ مهمة جيب مراعاهتا عند تنفيذ عملية تعليم القراءة، وهي ما ،
  :يلى

  .القراءة قبل لسابقةا اخلربة تنشيط  ) 1  

  .احملصولة املفردات وتكريس تنمية  ) 2  

  ).املقروء فهم (الفهم مهارة تعليم  ) 3  

  .القراءة يف السرعة مهارة تعليم  ) 4  

  .للقراءة املستخدمة االستراتيجية تثبيت  ) 5  

  40.القراءة حتسني تقومي  ) 6  

  

  القراءة تعليم طريقة: سابعا 

 القراءة مهارة تعليم يف االستقرائية والطريقة االستنباطية الطريقة شاعت لقد         
 ّمـا وأ. األمثـال  تليها مثّ القواعد بإعطاء تبدأ األوىل الطريقة. العربية نصوص فهم و

                                                            
40   Neil Anderson,  "Reading" in David Nunan, ed, Practical English Teaching (New York, 
Mc. Graw-Hill, 2003) ، 79-81. 
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 لـدى  الطـريقتني  هذين استخدام عّما. القواعد تليها مثّ األمثال بإعطاء تبدأ الثانية
  .بإندونيسيا واملعاهد املدارس يف املدرسني

  41:العربية القراءة لتدريس اثنتان طريقتان هناك 

 التركيبية/اجلزئية الطريقة  - أ

 التحليلية/ الكلّية الطريقة  - ب

  :الطرق هذه فِمن طرق، عّدة إىل قّسمها فَمن         

 التركيبية/اجلزئية الطريقة  -أ 

 اهلجائية الطريقة  -ب 

 الصوتية الطريقة  -ج 

 الطرائـق  مـن  جمموعة الطريقة هذه حتت ويندرج التحليلية،/الكلّية الطريقة  -د 
 :أمهّها من الفرعية،

 الكلمة ريقةط -1

 اجلملة طريقة -2

 العبارة طريقة -3

 42)أيضا واألغنية (القّصة طريقة -4

  
  43 القراءة اختبارات:  ثامنا

                                                            
  .96 ،)سنة دون. النفائس دار, لبنان  (.تدريسها وطرائق العربية خصائص  معروف، حممود نايف.  41
  .100-97 ،املرجع نفس.  42
, الوالـدين  وإعـالم , والترفيـع , والتجريب, الذايت والتقييم, التحصيل قياس: منها أهداف عدة إىل عامة االختبارات هتدف 43

 يـستخدم  قد الواحد االختبار أن مالحظة من والبد. والتصنيف, والقبول, لإلرشاد والتنبؤ, افزواحل, والتجميع, والتشخيص
 به إذ الذايت التقييم ألغراض يستخدم أن املمكن من ولكنه, أساسا التحصيل لقياس االختبار يكون فقد. جمتمعة أهداف لعدة

 الطـالب  إجابات حسب بنوده حتليل بعد للتشخيص ذاته راالختبا يستخدم وقد. نفسيهما يقيما أن والطالب املعلم يستطيع
 مـن  مزيد إىل الطالب يدفع كحافز أيضا ذاته االختبار يستخدم وقد. طالبه لدى الضعف ونقاط القوة نقاط املعلم ليعرف
 .باختصار 4-2, )2000, للنشروالتوزيع الفالح دار: األردن (اللغوية االختبارات, اخلويل علي حممد انظر. الدراسي اجلهد
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 مـع  صـامتة  قـراءة  يقرأ ملا الطالب فهم قياس هنا القراءة باختبارات يقصد
 املعلم يطلب العادة، ويف. الكالم اختبارات ضمن تدخل اجلهرية القراءة أن مالحظة

 وقـد . تتبع اليت األسئلة عن اإلجابة مث صامتة قراءة مكتوب نص قراءة الطالب من
 الطـالب  مـستوى  وحسب املتاح الوقت حسب أوأكثر واحدة فقرة النص يكون
   44.االختبار أمهية ودرجة

  45 :القراءة اختبارات من أنواع يلي فيما و

 االستفهام اختبار  -أ 

 ميكـن و. قرأ ملا الطالب فهم مدى تقيس اليت األسئلة تأيت النص، قراة بعد
 كيـف،  ماذا، أين، مىت،: االستفهام أدوات بإحدى تبدأ مباشرة تكون أن

 يف مباشـرة  مذكور جوابه سؤال املباشر بالسؤال ويقصد. هل من، ملاذا،
  . النص

 متعدد من االختيار اختبار  -ب 

 أ، (متعدد من االختيار أساس على األسئلة تأيت أن ميكن النص، قراءة بعد
 ). د ج، ب،

 واخلطأ بالصوا اختبار  -ج 

 أم صـوابا  اجلملـة  كانت إذا ويقرر النص يقرأ أن الطالب من يطلب هنا
 أم صوابا اجلملة كانت إن يبني ال النص وإن). يذكرالنص حسبما (خطأ
 . خطأ

 الفراغ ملء اختبار  -د 

 ميأل أن عليه يكون قرأه، الذي للنص الطالب فهم وحسب االختبار هذا يف
 .واحدة بكلمة مجلة كل يف الفراغ

                                                            
 .116 ،, السابق املرجع, اخلويل علي حممد 44
 .128-116 ،املرجع نفس 45
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 احملتوى مزاوجة اختبار  -ه 

 .املقروء النص فهم أساس على املزاوجة تتطلبان قائمتان هنا تظهر

 الترتيب اختبار  -و 

 معـني  بتسلسل يرتبها أن الطالب من ويطلب اجلمل من جمموعة فيه تظهر
 مكانيـا  أويكون زمنيا التسلسل يكون وقد. املقروء النص من فهم ملا وفقا
 إىل الـشرق  من أسفل، إىل أعلى من اخللف، إىل األمام من (معني اجتاه يف

 ).آخر اجتاه أي أو الشمال، إىل اجلنوب من الغرب،

 املفردات اختبار  -ز  

 يف الطـالب  الختبـار  االسـتيعاب  لغرض املقروء النص استخدام ميكن
 اسـتخدام  فـإن  اجلوانب، متشعبة املفردات اختبارات أن ومبا. املفردات
 املفـردات  فهـم  قيـاس  على يقتصر نأ جيب املقروء الفهم يف املفردات
 اشتقاقها أو إنتاجها أو مثال املفردات لتهجئة التعرض دون األوىل بالدرجة
 .االختبار صدق يضعف كيال

 القواعد اختبار  -ح 

 القواعـدي  للمعىن الطالب فهم مدى لقياس املقروء النص استخدام ميكن
 معـىن  إن ثحي للجملة، العام املعىن فهم على بدوره يؤثر الذي للجمل،
  .القواعدي معناها ومن املفردايت معناها من يتكون اجلملة

 الكلمات أشكال مزاوجة اختبار  -ط  

 دقة مدى قياسه ميكن فمما أساسا، بصرية إدراك عملية هي القراءة أن مبا
 .الشكل متقاربة ولكن خمتلفة كلمات باستخدام وذلك البصري، اإلدراك

 اجلمل أشكال مزاوجة اختبار  -ي 

 مجل لذلك وتستخدم. اجلملة لشكل بصريا الطالب إدراك مدى يقاس هنا
 . ذاته الوقت يف جدا متشاهبة ولكنها خمتلفة
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 والصورة اجلملة مزاوجة اختبار  -ك  

. صـور  أربعة وحتتها مجلة توضع املقروء، اجلملة فهم قياس املراد كان إذا
 . اجلملة عليها تدل اليت الصورة اختيار الطالب من ويطلب

 واجلملة الصورة اوجةمز اختبار  -ل  

 اجلملة خيتار أن الطالب وعلى مجل، أربعة وجبانبها واحدة صورة تظهر هنا
 . الصورة على تدل اليت

 والصورة اجلمل مزاوجة اختبار  -م 

 خيتـار  أن الطالب وعلى. مجل عشرة مثال وحتتها واحدة صورة تظهر هنا
 أومخـسا  ثاثال اجلمل هذه تكون وقد الصورة، عليها تدل اليت اجلمل تلك
 .  أوستا

 القصري النص فهم اختبار  -ن 

 أسـئلة  بعـدها  لتـأيت  قصرية أو طويلة فقرة املقروء النص يكون أن اليشترط
 أسـئلة  تتبعهـا  واحدة مجلة جمرد النص يكون أن املمكن من بل. االستيعاب
  .استيعاب

 

ت .4
  الكتابة مهارة عليم

 مفهوم  .أ 

 يف ويتسع . املفهموم يضيق هذه  spelling التهجئة أو copying النسخ هي الكتابة 
 االختيار على يعتمد ذهين نشاط األخري التصور حسب هي الكتابة أن ، اآلخر بعضها
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 يتناسب بشكل  وعرضها اخلربات تنظيم على والقدرة عنه التعبري الفرد يريد ملا الواعىي
    46.الكاتب غرض مع

  

 الكتابة أهداف  .ب 

  47 :من الدارس متكني إىل العربية باللغة الكتابة تعليم عملية هتدف

 .وصوته احلروف شكل بيت العالقة وإدراك العربية احلروف كتابة .1

 شكل متييز مع متصلة وحبروف منفصلة حبروف العربية الكلمات كتابة  .2
 .وآخرها ووسطها الكلمة أول يف احلروف

 يف تواجدها ومواضع املختلفة أشكاهلا يف اهلجائية احلروف كتابة طريقة تعرف .3
 48 ) .واآلخر ، طالوس ، األول ( الكلمة

 .وسليم واضح خبط العربية اللغة كتاب طريقة إتقان .4

 . الدارس على أسهل أيعما الرقعة أو النسخ باخلط الكتابة إتقان .5

 .اليسار إىل اليمني من الكتابة إتقان .6

  .استخدامها وكيفية ودالالهتا الترقيم عالمة معرفة .7

 بيت اإلختالفات بعض من العربية اللغة يف ما وإدراك اإلمالء مبادئ معرفة .8
 .والعكس  والكتابة النطق

                                                            
 وحدة العربية اللغة معهد القرى أم جامعة. (2 ج ،أخرى بلغاة للناطقني بيةالعر اللغة تعليم يف عاملرج طعيمة، أمحد رشدي  46

  .589 ، )السنة دون ، العربية تعليم يف دراسات سلسلة واملناهج البحوث
  .236 ، العربية اللغة تعليم ، الناقة كامل  47
 مكتبة: القاهرة ("التطبيق إىل النظريات من "لألجانب العربية اللغة تعليم يف املرجع ، الرؤوف عبد حممد و يونس علي فتحي  48
  .67 ، )2003 ، وهب
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 .للكلمات املناسبة العريب الترتيب مستخدم مجل يف كتابة أفكاره ترمجة .9

 .املناسية النحوية الصيغة مستخدم مجل يف كتابة كارهأف ترمجة  .10

 .عنها املعرب الفكرة أو للموضوع املناسبة األسلوب استخدام .11

 .معربة واضحة سليمة صحيحة لغة يف نفسه عن معربا الكتابة سرعة .12

 يف الكلمات وتناسق واتساعا، طوال احلروف بني التناسب مراعات .13
   49.وأبعادها أوضاعها

 

  الكتابة برنامج  .ج 

 يوم كل يف ساعة مبعدل سنوات ست ملدة العربية اللغة يدرس بلدا أن لنفترض
  50 :اآليت النحو على الكتابية املهارات تعليم برنامج يكون أن املمكن فمن ، دراسي

  .نسخو خط :   األوىل السنة .1

  .املقيد والكتابة اإلمالء ويبدأ .والنسخ اخلط يستمر :    الثانية السنة .2

 .املقيد والكتابة اإلمالء ويبدأ .النسخ ويستمر . اخلط يتوقف  : الثالثة السنة .3

 كتابة وتبدأ. املقيد والكتابة اإلمالء ويستمر . النسخ يتوقف  : الرابعة السنة .4
  .ةالتلخيص الوحدة الفقرة

  .الفقرتني ذي املقالة كتابة وتيدأ . الرابعة السنة تشبه  : اخلامسة السنة .5

 .الثالث الفقرات ذي املقالة كتابة وتبدأ . اخلامسة السنة تشبه: السادسة السنة .6

                                                            
  .114 ،العربية اللغة تعليم ، هللا عبد الصديق  49
 .145 ، اللغة تدريس أساليب اخلويل،  50



39 
 

 

 الوسائل  .د 

 لتحقيق املعلم ينظمها اليت األخرى العناصر من عدد مع يتكامل عنصر الوسيلة
  . هدافه

 ، الصور : مثل الكتابة مهارة تعليم يف تخدمتس كثرية تعليمية وسائل هناك
  .العلوي العارض جهاز ، البطاقات

 أمر) والكلمات احلروف رسم مبعىن (الكتابة مهارة تعليم يف الصور استخدام إن
 الكتابة تعليم يف الصور استخدام إىل تتجه احلديثة األحباث ولكن ، ومعروف شائع

  51:هي أربع خطوات االستخدام ذاوهل) التحريري والتعبري اإلنشاء مبعىن(

  املطابقة .1

 ويقوم اجلمل من عدد أسفلها أو أعالها يف الصور بعض الكتابة يف توضع
 .حتتها أو صورة كل جبانب وكتابتها املالئمة اجلملة باختيار الطالب

  التكملة .2

 لطالبا يقوم مجلة بداية أوحتتها وجبانبها صور عدة الكتاب يف تعرض
 . املصور مترين أعلى يف لنموذج طبقا بتكملتها

 املوجه التعبري .3

 مبوضع تتصل الصور من سلسلة على املصور الكتايب التمرين  حيتوي
 . صور كل عن واحدة مجلة بكتابة الطالب ويقوم واحد،

 )اإلنشاء (التعبري .4

                                                            
  .186 املرجع، نفس  51
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 منطلقا أو أساسا الطالب يتخذها واحدة صورة على التمرين  حيتوي
  . قصة أو مقال بةلكتا

  

 الكتابة تدريس  .ه 

 إىل وصل قد الدارس يكون أن الكتابة تعليم يف البدء عند عادة يفضل
 وأن رؤيتها عند جهريا ونقطها أصواهتا مساع من متكنه للغة دراسته من ما درجة
 كما .واجلمل التراكيب بعض فهم على وقدرة ، املفردات من حصيلة لديه تكون
 احلركية باملهارات يبدأ ، تتابعيا ختطيطا الكتابة تعليم رنامجب خيطط أن أيضا يفضل
 هذه إتقان حنو يسر يف بيده ويأخذ بالدارس ويتدرج ، الفكرية باملهارات وينتهى
  52 : التالية اجملاالت خالل من الكتابة تعليم نتناول أن ميكننا يلي وفيما املهاراة

   .التعابري) 3 (، اخلط) 2 (، اإلمالء) 1(

 من وتتدرج لالحقه سابقه ميهد تدرجيي بشكل املهارة سنقدم جمال كل ويف
 اخلط نتناول أن ضرورة إىل النظر نلفت أن هنا نود أننا إال .الصعوبة إىل السهولة

 أنواع من نوع أي ففي . وراملنظ أو مثال املنقول اإلمالء أنه إذ اإلمالء خالل من
 خالل من للخط سنتعرض هنا من . إمهاله ميكن ال مهم جزء اخلط أن جند الكتاب
  53 .اإلمالء

  

  

***  

 
                                                            

   .239، العربية اللغة تعليم ، الناقة كامل حممود  52
  .240 املرجع، نفس  53


