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 النظري البحث

 2، ) اد التعليمية( املو  1يف هذا اجلزء يصف بعض من النظرية وراء هذا البحث و التطور ، وهي: ) 
  األوىل( املدرسة الدينية التكميليية  3)  مهارة الكتابة  و تعليمهم مهارة الكالم و مهارة القراءة و( 

 املبحث األول: املواد التعليمية

 املواد التعليميةمفهوم  -أ
املواد التعليمية هى جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات الىت يرجى تزويد الطالب هبا، 

قيق يراد اكتساهبا إايهم، يهدف حتواإلجتاهات والقيم الىت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية الىت 
 أن  , العصيلي إبراهيم عبدالعزيز ويرى 1ضوء األهداف املقررة ىف املنهج. النمو الشامل املتكامل هلم يف

 كالكتب  أومقروءة مسموعة اللغة،سواءكان ملتعلمي تقدم اليت اللغوية املواد" هي التعليمية املواد
 2".املناهج و اخلطط ذلك واألفالم،ويدخلفي واألشرطة واجملالت والصحف أبنواعها،

 ملتعلمي وغريه أواملقروؤة املسموعة من والتعليم التعلم يف تقدم ما كل    هي التعليمية املواد, إذن
 .اللغة
 يف العمـلية التعليمية ماّدة التعليم موقع -ب

 أتيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعل م الثالثة:
 متعل م  معل م  
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  202،ص . تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة,1
 243 ,(2002)الرايض: مكتبة امللك فهد،  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز إبراهيم العصيلي،  2



، والسي ما تلك املرب ني يوصون ابلعناية بتطويرهوالكتاب املدرسي يعد  أهم  مواد  التعليم؛ ومن هنا فإن  
 3املواد  اليت تعىن بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بـها.

 أسس و معايري و اجتاه املواد التعليمية -ج
الكتب التعليمية,  تطويرمواد تعليمية أسس البد من مراعاهتا يف التأليف و  تطويرل  

 لنفسيـة و اللغوية. افهي أسس تتعلق بثقافة الطالب و أسس تتعلق بـميوهلم

  تطويرالكتاب هنا هي جمموعة من املعلومات اليت يقوم هبا املؤلف ل تطويرو األسس ل  
رحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة. والوضع كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، و ط

األمثل يف أتليف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض إجراء عدد من الدراسات 
قبل أتليف أي كتاب، فضال عن توفر عدد من األدوات والقوائم والنصوص اليت يعتمد عليها 

 4أتليف الكتاب.

 األسس الثقافية واالجتماعية -1

كتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب فينبغى أن يكون له طابع   تطويرعند 
 : 5اجتماعى وثقاىف أسالمى, مبعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل مراعاة اآلتى

أن يكون حمتواه عربيا إسالميا, وذلك أبن تقدم املوضوعات الىت تتناول هذا  اجلانب  (أ
ة مبسطة تعني الدارس على فهم حقيقة الثقافة بصورة حقيقية غري مشوهة, وبصور 

 اإلسالمية.
أن يتضمن احملتوى التعليمى للكتاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية بصورة تتناسب  (ب

 وأغراض الدارسني األجانب.
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ضرورة االهتمام ابلرتاث العرىب وخصائصه الىت على رأسها الطابع اإلنساىن ورفع مكانه  (ج
 العلم والعلماء.

انتقاء الثقاقة العربية يف ضوء حاجات وما تناسب مع الدارسني واهتمامهم من تعلم  (د
 اللغة والثقافة.

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس اىل املعنوى,ومن البسيط إىل املركب ومن اجلزء إىل  (ه
 الكل.

االهتمام ابلثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهم اخلاظئة عاد الدارسني  (و
 وتعديل االجتاهات السلبية حنوها. -أن وجدت -األجانب

   األسس السيكولوجية  -2
من املعلوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية, فهو احملور الذي تركز عليه 
، وأنه هو أوال وأخريا ابهلدف من العملية التعليمية ، فما قامت هذه العملية إال من أجل حتقيق 

اف معينة لدى املتعلمة ، ومن مث فإن معرفة خصائص التعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا أهد
أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية ، بل إن األفراد خيتلفون فيما  شضروراي عند 

بينهم يف قدراهتم العقلية ومساهتم النفسية داخل املرحلة العمرية الواحدة ، ومن هنا ظهر مبدأ 
 واختيار املواد التعليمية .  تطويرالفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته عند 

ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد فإنه أخرى أن  -اإلختالف يف القدرات -وإذ كان هذا األمر
م أيتون من بيئات شىت ، ومن ثقافات  ينطبق على دراسة اللغة العربية من غري الناطقني هبا ، حيث إّن 

متنوعة ، وجنسيات خمتلفة األمر الذى يؤدى إىل اختالفهم يف القدرات العقلية واستعدادهم لتعليم 
العربية ، وابلطبع فإّنم خيتلفون يف دوافعهم ويف درجة اهتمامهم  وسرعة تعلمهم للعربية ، كما أن 

يل اللغة ، وهناك عالقة مطردة بني اختالف املستوايت االقتصادية و اإلجتماعية له أثره على حتص
 الطبقة اإلجتماعية للدارس واجتاهتهم حنو تعلم اللغة األجنبية.



ويؤكد علماء اللغة والرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد وبني قدرته على تعلم 
األجنبية هذا الفرق  اللغة األجنبية ، كما أن هناك فرقا حمسواب بني تعلم الصغري وتعلم الكبري اللغة

 ينبغى أن يراعي يف املواد املقدمة لكل منهما  .
وبني  حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة األسس النفسية ينبغي أن تراعي عند وضع مادة 

 :6تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وهي ما يلي
والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار و ما أن تناسب املادة اخلصائص النفسية  .1

 يقدم للكبار.
 أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات وأغراض الدارسني من تعلم اللغة .2
أن حتدد مكانة كل  مهارة من مهارات اللغة يف املادة املقدمة وما ينبغي أن يعطي لكل  منها من  .3

 هذه املادة.
مستوايت األداء املطلوبة يف كل  مهارة من مهارات اللغة ومراعاة ذلك يف املراحل أن حتدد بوضوح  .4

 املختلفة من املادة.
أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني  حبيث ال تقدم  .5

 املهارة إال  يف وقتها املناسب.
 أن تلتفت املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي: .6

 هارات اليت تتصل ابجلانب الصويتامل -أ
 مهارات تعرف الكلمة وحتليلها وتركيبها -ب
 مهارات تعرف اجلملة وحتليلها وتركيبها -ج
 مهارات الفهم العام  والفهم التفصيلي -د

 أن حتقق املادة املطالب األساسية للدارسني من تعلم اللغة. .7
من شأنه أن حيقق االستمتاع أن تكون مشوقة جامعة بني الفكاهة واحلكاية والنادرة وكل  ما  .8

 للدارسني.
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 أن تراعي املادة الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف املستوى. .9
أن تراعي املادة استعداد الدارسني للتعلم, وأن تلجأ إىل وسائل متعددة لتنشيط هذا االستعداد  .10

 وهتيئة الدارس للتعلم.
ن اإلشباع أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية اتصال ابللغة أن حتقق املادة للدارس نوعا م .11

 مساعا وحديثا.
أن تراعي املادة إاثرة رغبة الدارسني واستعداداهتم لتعرف اللغة وزايدة معلوماهتم وإشباع حب  .12

 استعالطهم حنو ثقافتهم وذلك عن طريق األنشطة واملمارسات.
 هت إليه نظرايت التعلم من حقائق ومفاهيم.املادة وتنظيمها إىل ما انت تطويرأن يستند  .13
 أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات. .14
 أن هتيئ املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة وممارستها. .15

شفوية  أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية .16
 وحتريرية.

 األسس اللغوية والرتبوية -3

وهتتم اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة اثنية ابملستوى اللغوى واملستوى الرتبوى, فمثال 
عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من اجلمل يقدم؟ هل االمسية أو الفعلية ؟ وهل 

هذه األسئلة من الصعب تناوهلا لغواي مبعزل عن اجلانب تبدأ ابلبسيطة أواملركبة ؟ االجابة من 
الرتبوى, ومن مث رأينا أن هذين األساسني  )اللغوى و الرتبوى( يعدان أساسا واحدا وإن كان 

 7لكل منهما وظيفة ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها.

يم اللغة العربية لغري و مما البد من مراعاهتا عند وضع املادة التعليمية األساسية لتعل
 8الناطقني هبا اآليت:
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 أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا.  (أ
 أن تعتمد املادة  على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة.  (ب
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة ابملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراسات اللغوية   (ج

 ثة. احلدي
 أن تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )الضمائر مثال(. (د
أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي تقدم اللغة صحيحة يف بنائها  (ه

 وتراكيبها.
 أن تبىن املادة على نصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها. (و
 الوسيطة كلما أمكن ذلك.أن تتجنب املادة استخدام اللغة  (ز

 أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات املعىن. (ح
 أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها. (ط
 أن تعتين ابلرمز والصوت لكل حرف. (ي
 أن تبدأ املادة ابلكلمات واجلمل ليس ابحلروف. (ك
 أن تظهر العناية ابلنرب والتنغيم. (ل
 أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية. (م
 أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث.     (ن

 مهارة الكالم -املبحث الثاين: 

 الكالم مهارة مفهوم -أ

 ابلنفس القائم املعىن: هو املتكلمني وعند، املفيدة األصوات: عن عبارة اللغة أصل يف الكالم
 .9املفيدة املركبة اجلملة: النحاة اصطالح ويف، كالم  نفسي يف يقال، أبلفاظ عنه يعرب الذي
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 يف عما املتكلم به يعرب الذي املنطوق الكالم ذلك: فهو للكالم االصطالحي التعريف أما
: من عقله به ومايزخر، سيساحأو  مشاعر من خباطره وماجيول، خاطره أو، هاجسه:  من نفسه
 مع، وانسياب طالقة يف، ذلك حنو أو، معلومات من غريه به يزود أن يريد وما، فكر أو رأي

 .10ءاألدا يف وسالمة التعبري يف صحة

 يف داللة له شيئ عن به يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما: أبنه الكالم تعريف وميكن
 له ليس الذي الكالم فإن، هذا على وبنأ .11املتكلم ذهن يف األقل على أو، والسامع املتكلم ذهن
  هي بل، كالما  البعد، السامع أو املتكلم ذهن يف داللة

 .هلا المعىن أصوات

 أمهية تدريس الكالم -ب

يرى رشدي أمحد  والكالم من احد املهارات اللغوية املهمة ىف تعليم اللغة العربية. 
جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالم طعيمة أن هناك 

 12، ومن أمهيتها ما يلي:كلغة اثنية  يةيف العرب

تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم: يقصد بذلك أن يتعرض الطالب ابلفعل   إىل مواقف -1
يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه...إن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم 

مبقدار صمته وقدرته املعلم وظل مستمعا... من هنا تقاس كفاءة املعلم ىف حصة الكالم 
 بكثرة كالمه واستئثاره ابحلديث.على توجيه احلديث وليس 

أن يعرب الكالب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف الطالب ابلكالم عن شيء ليس -2
لديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه. ومن العبث أن 
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وف إذ أن هذا يعطل فهمه. وقد ال جيد يف يكلف الطالب ابلكالم يف موضوع غري مأل
 رصيده اللغوي ما يسعفه.

التدريب على توجيه االنتباه: ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات معينه وقتما - 3
يراد منه الكالم.. إن الكالم نشاط عقلي مركب.. إنه يستلزم القدرة على متييز األصغوات 

القدرة على تعرف الرتاكب وكيف أن اختالفها يؤدي إىل عند مساعها و عند نطقها. و 
اختالف املعىن... إن الكالم ابختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا 

ات اللسان أفتك من صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه.. وقد ميا قيل إن عثر 
 عثرات السنان.

شياء حرجا للمتحدث وإحباطا له أن يقاطعه عدم املقاطعة و كثرة التصحيح: من أكثر األ -3
اآلخرون. وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغاهتم األوىل فهو أكثر صدقا ابلنسبة 
للمتحدثني يف لغات اثنية.. إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسرتسال يف 

ا العجز أن يقاطعه احلديث أو إخراجه بشكل متكامل، ولعل مما يزيد يف إحساسه هبذ
 املعلم.. و ير تبط هبذا أيضا أال يلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب. 

مستوى التوقعات : من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن اإلمكاانت احلقيقة   -4
للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء القول مث يلومه إن مل يكن  عند 

التوقعات. إن احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة اثنية أن األجنيب، مستوى 
خاصة إن تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة 
الكالم.. وهذه ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغات 

ذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا. وأن مييز بني مستوى الكالم الثانية. على املعلم إ
 الذي يصدر عن الناطقني ابلعربية وذلك الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرى.

 



 الكالم دريسأهداف ت -ج

مبدأين أساسيني يف  هناكللكالم، ويرى روبرت بويل أن  ومتنوعةكثرية   هناك أهداف
أي جهد يقوم به االنسان عند اتصاله ابالخرين عن طريق اللغة مها األفكار اليت يعربهبا 

   .13واللغة اليت ينقل هبا هذه األفكار إىل األخرين

 الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي:  دريسأهداف عامة لتهنا  و

 يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة.أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن  -1
 أن ينطق أصوات املتجاورة واملتشاهبة. -2

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة والقصرية. -3

 أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. -4

أن يعربعن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة  -5
 .الكالم

بري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد عأن يستخدم بعض خصائص اللغة يف الت -6
 واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية.

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه  -7
 الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

ستخدم بعض الثقافية العربية املناسبة لعمره ومستوى االجتماعي وطبيعة عمله، وأن ين أ -8
 يكتسب بعض املعلومات األساس عن الرتاث العريب واألسالمي.

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. -9

أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية  -10
 .قصرية
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 نب املهمة يف تعليم لكالم ابعض اجلو  -د

  14 .والقواعد، واملفردات، النطق وهي، حيتوى تعليم الكالم على ثالثة اجلوانب املهمة

 النطق -1

الرتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق منذ من أهم اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى 
والنطق هو املظهر اخلارجى لعملية الكالم، فاملستمع اليرى من  البداية تعليما صحيحا،

عملية الكالم إال هذا املظهر اخلارجى هلا. ومن هنا جيب أن يكون النطق سليما وواضحا 
 هه أو تصحيحه بعد تعلمري يأكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغ قفالنط 15خاليا من األخطاء.

بشكل خاطئ.  وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس 
يطرة سيسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن الأن ي أبشكل كامل اتم، 

بناء هنا تعين على القدرة على إخراج األصوات ابلشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم مع أ
 اللغة بصرف النظرعن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم.

 املفردات -2

تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن 
املفردات هي أدوات محل املعىن ،كما أّنا يف ذات الوقت وسائل التفكري، فباملفردات 

مات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب لمث يرتجم فكره إىل كيستطيع املتكلم أن يفكر 
رات االستقبال وهي االستماع والقراءة، مث أتيت ااملفردات يف اللغة األجنبية من خالل مه

الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامها، معىن هذا أن  نمهارات
الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو 
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موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون 
   16.عات جوانب مهمة من حياهتمفيها، حبيث تتناول هذه املوضو 

 القواعد  -3

كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى بعضهم 
يف  ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون أبن القواعد ليست أمرا ضروراي

ة، ومهما يكن األمر فثمة حقيقة تعلم استخدام اللغة، أي ليست ضرورية يف التحدث ابللغ
 املتكلم هاال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرف

ضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت ي، واليت جيب أاجيد
حنن واعون متاما أبن متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي، وحنن إذ نقرر هذا إمنا نقرره و 

صعوابت تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ 
 . 17ضروري لتعلم مهارات اللغة

 الكالم مهارة اختبار -ه

هتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوايته املختلفة، وقد 
تكون األسئلة هنا شفهية أو كتابية. ولكن اإلجابة يف هذه احلالة البد أن تكون شفهية ألن 
هدف االختبار هو قياس القدرة الكالمية. و القدرة الكالمية هلا عدة مستوايت، أدانها هو 

أو نطق نص مسموع. ويف هذه احلالة الينتج الطالب تراكيب من عنده،  نطق نص مقروء
ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع. واملستوى األعلى من ذلك هو تكوين مجلة منطوقة. 

 واملستوى األعلى من الثاين هو تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة. 
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مستوايت على األقل: مستوى النطق  وبذا ميكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة
مث مستوى تكوين اجلملة مث مستوى تكوين الكالم املتصل. ومن وسائل قياس القدرة الكالمية: 
اختبار األسئلة مكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، اختبار التحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، 

 .18احلر احملاورة، املقابلة احلرة، املقابلة املوجهة، التعبري

اختبار األسئلة املكتوبة: هنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منه فرداي أن جييب  -1
 عنها شفهيا.

 اختبار اإلعادة الشفهية: هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. -2

اختبار التحويل: هنا يطلب من الطالب أن حيو ل اجلمل اليت يسمعها أو يقرؤها من شكل  -3
 األثبات إىل النفي، من االخبار إىل االستفهام.إىل اخر، مثال من 

اختبار األسئلة عن الصورة: تعرض على الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها حبديث  -4
 حر. مثال اشرح ما ترى يف هذه الصورة، وجيوز عن طريق اإلجابة عن أسئلة حمددة.

بن ويتحاوران حول موضوع اختبار احملاورة: هنا أيخذ دور الوالد مثال والطالب اخر دور اال -5
 حيايت ما.

 اختبار املقابلة احلرة: هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسئلة غري حمددة. -6

اختبار املقابلة املوجهة: هنا يكون املعلم قد أعد أسئلة حمددة من قبل. وتسري املقابلة وفقا  -7
 لألسئلة املعدة مسبقا.

لب املعلم من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق يف موضوع اختبار التعبري احلر: هنا يط -8
 حيدده له.    

 التعليم أشكال ومن  .املتعلم مرحلة على تعتمد الكالم اختبار إقامةوقال جيواندنو:  
 االختبار مثل الرادعة الطريقة  .احلرة لطريقةاب أو الرادعة لطريقةاب يستعمل أن املدرس يستطيع
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أما و . اجلذابة الصور مبساعدة أو الكتابية وأ اللسانية املتقدمة النصوص تعبري أو ابلقصة
 .19التعبري يف حرا املتعلميرتك  املدرسفإن  احلرة لطريقةاب

 وقال حمم د علي اخلويل: خيترب التعبري الشفهي بعد ة طرق منها:

 يطلب من الطالب أن يتحد ث عن موضوع مألوف لديه.  -1
 كتابية أو شفهية تتطلب إجاابت شفهية قصرية.توجه إىل الطالب أسئلة   -2

من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط و يرتك بني كل سؤال وآخر وقت كاف  -3
 لإلجابة.

 تقدم إليه صورة يطلب منه أن يعل ق عليها شفهيا يف وقت حمدد. -4

 .20يشرتك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادثة حرة

 ترقية مهارة الكالم -و

 قال رشدي أمحد طعيمة عن ترقية مهارة الكالم، ينبغي ترقية املهارات اآلتية يف الكالم عند
 21املستوى املتقدم:

 التعبري عند احلديث عن احرتامه لآلخرين. -1

 تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه. -2

 سرد قصة قصرية من إبداعه. -3

 حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآلايت واألحاديث واألانشيد.اسرتجاع نص من الذاكرة  -4

 التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وأتديتها بكفاءة عند احلديث.  -5
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 توجهات عامة لتدريس الكالم -ز

عامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالم الوفيما يلي جمموعة من التوجيهات 
 22 كلغة اثنية:يف العربية  

بذلك أن يتعرف الطالب ابلفعل إىل مواقف  قصدتدريس الكالم يعين ممارسة الكالم : ي -1
يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه.. إن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم 
املعلم وظل هو مستمعا... من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم مبقدار صمتة 

 ثاره ابحلديث.ئلى توجيه احلديث وليس بكثرة كالمه واستوقدرته ع
أن يعرب الطالب عن خربة : يقصد يذلك أال يكلف الطالب ابلكالم عن شيئ ليس لديه  -2

علم به .. ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديه شيئ يتحدث عنه. ومن العبث أن يكلف 
رصيده يف قد ال حيد الطالب ابلكالم يف موضوع غري مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه. و 

 اللغوي ما يسعفه.

التدريب على توجيه االنتباه : ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيهالطالب عبارات معينة وقتما  -3
مركب. إنه يستلزم القدرة على متييز األصوات  ييراد منه الكالم. إن الكالم نشاط عقل

ختالفها يؤدي إىل إ أنعند مساعها وعند نطقها. والقدرة على تعرف الرتاكيب وكيف 
إن الكالم ابختصار نشاظ ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا  اختالف املعىن.

صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه وقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات 
 السنان.

اطعه قيعدم املقاطعة و كثرة التصحيح : من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له أن  -4
اآلخرون. وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغاهتم األويل فهو أكثر صدقا ابلنسبة 
للمتحدثني يف لغات اثنية.. إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسرتسال يف 
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احلديث أو إخراجه بشكل متكامل ، ولعل مما يزيد يف إحساسه هبذا العجز أن يقاطعه 
 ذا أيضا أال يُِلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب.املعلم.ويرتبط هب

مستوى التوقعات : من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن االمكاانت احلقيقة  -5
للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستخثه على استيفاء القول مث يلومه إن مل يكن عند 

العربية كلغة اثنية أن األجنبية،  مستوى التوقعات. إن احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها معلم
خاصة إن تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة 
الكالم.. وهذه ظاهرة ال تتختص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغات 

ني مستوى الكالم الثانية. وعلى املعلم إذن أن يقد ر ذلك،وأن يكون واقعيا. وأن مييز ب
 عربية وذلك الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرى.لالذي يصدر عن الناطقني اب

التدرج : ينطق مبدأ التدرج هنا أيضا.. إن الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة ونشاط عقلي  -6
ة وضحاها. إّنا عملية يمتكامل. وتعلُّم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة، وال بني عش

تطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم. وعليه أن يهيئ توقتا و  تستغرق
 من مواقف الكالم ما يناسب مع كل مستوايت الدارسني.

 معيار التقومي  يف مهارة الكالم -ح

ومن الصعوابت اليت تواجه من يريد احلكم على هذه املهارة  أّنا تتكون من قدرات 
خمتلفة ال يتقنها للدارس يف وقت واحد، منها القدرة على النطق الصحيح لألصوات اللغوية، 

يب اللغوية كفردات، مث الطالقة والسالمة يف اختيار الرتا املمث استخدام الكفاءة اللغوية من 
 موقف االتصال اخلريات املستمع وكفائته اللغوية.اليت تناسب 

وابلعام من ذلك فقد استطاع خرباء القياس حتديد من اختبارات مهارة النطق واحلديث 
 23وهي:
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 النطق -أ(

 النتيجة املعيار الرقم

 20 مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة 1

 15 مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة 2

 10 وتقود إىل سوء الفهم بعض أخطاء النطق 3

 5 يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق   4

     

 النحو والصرف    -ب(

 النتيجة املعيار الرقم

 20 يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم املعىن  1

 15 مع كثرة اخطاء حنوية ميكن فهم ما يعنيه متاما 2

 10 الفهم بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء 3

 5 بسبب األخطاء النحوية  –إال قليل–يصعب ما يقول  4

 املفردات اللغوية -ج(

 النتيجة املعيار الرقم

 20 يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة   1



2 
يستخدم ألفاظا غري معربة أحياان ولكن معىن ما يقول مفهوم 

  متاما
15 

3 
تسبب يف عدم وضوح معىن  يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما

 بعض فقرات حديثه
10 

 5 قلة املفردات واستخدامه يف غري السياق املناسب   4

 الطالقة -د(

 النتيجة املعيار الرقم

 20 يتحدث بطالقة كأهل اللغة  1

 15 استطاعة التعبري متاما عما يريد مع بعض الرتدد والتكرار 2

 10 يصعب فهم ما يقولكثرة الرتدد والبطء الشديد وقد  3

 5 كثرة الرتدد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم 4

 

 وتعليمها القراءة مهارة :لثاملبحث الثا
 القراءة مهارة مفهوم .أ

 القراءة أن   القراءة لعملية التايل املفهوم, أمريكا يف الرتبية لدراسة القومية للرابطة ثبت وقد
ا كما  بسيطة آلية مهارة ليست ا... ضيقة مدرسة أداة ليست إّن  . أتملية ذهنية عملية أساسا إّن 
ا, عليا عقلية عمليات ذات أمناط من يتكون مركب كتنظيم  تنمي أن وينبغي  أن ينبغي نشاط إّن 
, إذن القراءة. املشكالت وحل   والتعليل والتحليل واحلكم والتقومي التفكري أمناط كل  على حيتوي



 مع األفكار هلذه ودمج, ابلنقد يسم ى وهذا للرموز بصري استقبال: عناصر أربعة من يتكو ن نشاط
 24.ابلتفاعل يسم ى وهذا حياته مستقبل يف لتطبيقاهتا وتصو ر القارئ أفكار

 اإلنسان شخصية تدخل يستلزم عقلي نشاط و وتفاعل ونقد وفهم تعرف هي القراءة, إذن

 .املهارات من عدد على األربعة املكوانت هذه تشتمل و جوانبها بكل  

 القراءة تقسيمات .ب

  تنقسم كما  25.جهرية وقراءة صامتة قراءة إىل العام الشكل و األداء حيث من القراءة تنقسم
 26.لالستمتاع قراءة و للدرس قراءة إىل القراءة من الغرض حيث من

 الشكل و األداء حيث من القراءة .1

 الصامتة القراءة .أ

 احلروف اىل النظر يف العني على تعتمد قراءة إىل الصامتة القراءة مفهوم يشري
 أو مههمة أو مسموع صوت إخراج دون ذهنيا معانيها وفهم األلفاظ وتصور والكلمات

 لدى خاصة وتوظيفا احلياة يف شيوعا األكثر هو القراءة من النوع وهذا 27.الشفتني حتريك
 املادة حتصيل يف وأيسر اجلهرية القراءة من أسهل الصامتة القراءة تعد حيث الكبار
 .اجلهرية القراءة من املعاين إدراك يف وقتا وأقصر, املقروءة

 28:وهي, كثرية  مزااي هلا الصامتة القراءة
ا (1  .القراءة يريد عندما اإلنسان ميارسها اليت احلياة يف الطبيعية القراءة أّن 

ا (2  ويفهم يقرأ أن على املتعلم قدرة تنمي أّن 

ا (3  ومن والطاقة واجلهد الزمن حيث من اجلهرية ابلقراءة قورنت ما إذا اقتصادية أّن 
 .القارئ له يتعرض الذي التعب حيث
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ا (4  مع التفاعل حرية املتعلم تعطي فهي اجلهرية القراءة من الفهم على أعون قراءة أّن 
 .العبارة وصحة النطق بسالمة تقيد غري ومن الفهم أجل من النص

 املواقف وهذه. صامتة القراءة تكون أن فيه يتحتم ما احلياة مواقف من هناك أن   (5
, املشكالت حلل والقراءة, واجملالت الصحف قراءة و, لنفسه اإلنسان قراءة: مثل

 من والقراءة, اإلمتحان يف لإلجابة أو درس تطويرل والقراءة, رأي لتكوين والقراءة
 وسائل يف أو مريض أو انئم جبوار والقراءة, الناقدة والقراءة, والدراسة البحث أجل

 .اآلخرين مشاعر احرتام على تنطوي قراءة فهي. املواصالت

ا (6  يف عيوب لديهم من خاصة جهراي القراءة إىل مييلون ال ممن اآلخرين وسيلة أّن 
 .الكالم أو النطق

 اهتمام عدم يالحظ أن ه إال   الصامتة للقراءة الكربى األمه ية من ابلرغم
 القراءة تعليم أسلوب ويتلخص. تدريسها بطريقة وال القراءة من النوع هبذا املدرس
 29:أييت فيما للمبتدئني الصامتة

 يرى ال حبيث قرائتها يراد اليت الكلمات تتناول شفهية مبناقشة للدرس املعلم ميهد (1
 .الشفوية املناقشة أثناء يف الكلمات هذه التالميذ

ا صوت أبي يلفظوا أال مراعاة مع والصور األشياء التالميذ على تعرض (2  ينظرون وإمن 
 يتم   حىت املعىن يف ويفكرون أسفلها املكتوبة الكلمات إىل مث   الصورة أو الشيء إىل

 .مباشر حنو على ومعناه الرمز بني الربط

-النافذة افتح: مثل مجلة منها كل    عل بطاقات استخدام إىل املعلمني بعض يلجأ (3
 دون التلميذ على البطاقة املعلم ويعرض. السب ورة على امسك اكتب-الباب غلقا

 .تعليمات من فيها ورد ما بتنفيذ التلميذ يقوم مث   قراءهتا

 عليهم فيعرض البطاقات بني التمييز على تالميذه يدرب أن املدرس يستطيع (4
 ورد ما وينفذ واحدة ليختار, النافذة افتح والثانية الباب افتح: األوىل يف, بطاقتني

 .يقرأ ما متييز على قدرته من املعلم يستوثق سلوكه ضوء ويف تعليمات من هبا
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 اجلهرية القراءة .ب
 وفهمها املخ إىل العني عرب وتوصيلها املطبوعة الرموز التقاط هي اجلهرية القراءة

 األصوات إبضافة هبا اجلهر مث   املخ يف له املختزن املعىن و جمرد كشكل  الرمز بني ابجلمع
 30.سليما استخداما النطق أعضاء واستخدام

 أن   إال   اليوم عامل يف وأمه تها الصامتة للقراءة املعطاة الكربى األمهي ة من ابلرغم
 والنثر الشعر قراءة من تربواي يستفيدون فهم. اجلهرية للقراءة أيضا حيتاجون الصغار

 وحتسن األدب ملوسقى تذوقهم إىل تؤدي اجلهرية القراءة أن   كما  عال بصوت واملسرحيات
 التالميذ فيها يقع اليت األخطأ عن الكشف للمعلم تيسر اجلهرية والقراءة. وتعبريهم نطقهم

ا كما.  عالجها فرصة له تتيح وابلتايل النطق يف  والدقة الطالقة قياس اختيار يف تساعده أّن 
 :أتيت ما فهي اجلهرية القراءة تدريس يف هبا تقوم اليت األهداف أم ا 31.القراءة يف
 .النطق يف التالميذ أخطاء عن الكشف للمعلم تيسر -سبق كما-اجلهرية القراءة (1

 .واإللقاء النطق يف والدقة الصالقة قياس اختيار يف املعلم وسيلة هي (2

 والرموز اليومية احلياة يف املسموعة األلفاظ بني الربط يف التالميذ تساعد القراءة هذه (3
 .املكتوبة

  إذا وخاصة هبا التالميذ إمتاع من يزيد مم ا والبصر السمع استخدام اجلهرية القراءة يف (4
 .عميقا حوارا أو قصة أو نثرا أو شعرا املقروءة املادة كانت

 32:تلي ما فهي اجلهرية القراءة تدريس يف الطريقة أم ا و
 مت الذي املوضوع بقراءة حلها ميكن مشكلة إباثرة ونفسيا ذهنيا التالميذ هتيئة (1

 .الدرس أبهداف املتصلة األسئلة بعض إبلقاء أو اختياره

 القراءة يف السرعة معدل يكون أن مراعاة مع سليمة قراءة كل ه  الدرس املعلم يقرأ (2
 .للتالميذ مناسبا
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  يقرأوا أن التالميذ من املعلم ويطلب حمتواها وفق فقرات أو مجل إىل املوضوع تقسيم (3
 .املوضوع ينتهي أن إىل وهكذا... فقرة أو مجلة منهم كل  

 .فقرة أو مجلة كل    قراءة من انتهاء بعد أبو ل أو ال التالميذ أخطاء تصحيح (4

 .األقل   على السب ورة مثل التعليمية الوسائل املعلم يستخدم (5

 الرئيسية األفكار مث   للدرس العامة الفكرة يف القراءة انتهاء بعد التالميذ املعلم يناقش (6
 املوضوع بنقد ذلك يت بع مث منطقيتها ومدى بينها والعالقات اجلزئية األفكار مث  

 .وتقوميه

 أهداف من حتقق ما مدى ملعرفة عنها واإلجابة املوضوع على األسئلة التالميذ وضع (7
 . ضروراي ذلك كان  كل ما  املدرس مبساعدة الدرس

 الغرض حيث من القراءة .2

 للدرس القراءة .أ

 واملثقفني للطالب خاصة اجملتمع يف كبرية  قطاعات تستخدمها الدرس قراءة
 وبعض. واملعلومات للمعرفة والتحصيل للدرس يقرئون فالطالب. املختلفة املطالب وذوي
 وحنو اخلرائط اآلخر والبعض. به واالستفادة فيها ما ملعرفة والتقارير املذكرات يقرئون الناس
 .ذلك

 يف معارف وحتصيل معلومات على الوقوف فهو إذن القراءة هذه من اهلدف أم ا
 املطبوعة الكلمات فوق العني وقفات تكثر ولذلك. عليها والسيطرة خمتلفة معرفية ميادين
 33.املعلومات لتلك القارئ حتصيل لتأكيد إليها الرجعية حركاهتا وتتكرر

 لالستمتاع القراءة .ب

 العمل من الفراغ وقت بقضاء املرتبط القراءة من النوع ذلك هي لالستمتاع القراءة
 لتزايد نظرا احلاضر الوقت يف خاصة أمه ية ذا القراءة من النوع هذا أصبح وقد. الرمسي

                                                             
 

 



 جمل اآللة إحالل عن الناتج, الناس من الفئات بعض لدى الرمسي العمل من الفراغ وقت
 .األعمال أنواع شىت يف اإلنسان

 وعالجها القراءة يف التالميذ ضعف مشكلة .ج
 املدرس إىل يرجع وبعضها إليهم يرجع القراءة يف التلميذ ضعف أسباب بعض أن شك   وال

 :التلميذ إىل يرجع فما 34.الكتاب إىل يرجع اآلخر والبعض
 .السمع قو ة و األبصار وقو ة العامة الصحة: ومنها, اجلسمية العوامل .1

 يف للتقدم الالزمة االستعدادات لديهم يتوافر ال التالميذ بعض, للمطالعة االستعداد .2
 الذهن حصر على والقدرة واالنتباه الذكاء االستعدادات هذه ومن املطالعة

 واخلربات اللغة .3

 :املدرس إىل يرجع ومما
 التالميذ نشاط يبعث الذي اجلو خبلق املطالعة درس يف يهتمون ال املدرسني بعض أن   .1

 يف يرى وكأنه املستهني احلامل مبظهر  الدرس هذا يف يظهر ومنهم القراءة يف رغبتهم ويثري
 النشاط من يتطلبه مبا الدرس على فيضمن العمل عناء من للتخفف فرصة املطالعة حصة

 فتفرت التالميذ على سينعكس والرتاخي الفتور من املظهر هذا أن شك   وال, واحلماسة
 .املطالعة دروس من فائدهتم وتقل محاستهم

 على القدرة لديهم وليس واحدة عقيمة طريقة على دروسهم يف املدرسني بعض جيمد  .2
 .الطرق من يناسبه مبا موضوع كل    أو فصل كل    ومواجهة الطريقة تنويع

 نشاط يقل حني املدرسي اليوم من األخرية احلصص للمطالعة خيصصون املدرسني بعض .3
 .فيه ومشاركتهم للدرس قابليتهم وتضعف التالميذ

 إىل حتتاج اليت اللغوي النشاط وألوان املطالعة دروس بني الربط حياول ال املدرسني من كثري .4
 .واإلطالع القراءة

 :الكتاب إىل يعود ومما
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 وإم ا مادهتا مالءمة لعدم إم ا ابلقراءة التالميذ تغرى ال املطالعة كتب  من كثريا  أن  
 .شكلها لرداءة

 القرائي الضعف على بدورها تؤد ي قد متعددة أسباب مثة فإن سبق مما يتضح وكما
 انحية من أو الصحية النواحي حيث من التلميذ إىل يرجع األسباب هذه بعض, التالميذ لدى

 إىل يرجع والبعض املدرس إىل يرجع وبعضها. واخلربات اللغة انحية من أو للمطالعة االستعداد
 35:الثالثة اجلوانب هذه بتناول يقضي احلاسم والعالج, الكتاب

 عالج يف الواجب تبعة تقع معا وعليهما, واملدرسة املنزل بني شركة فأمره التلميذ فأم ا .1
 .وحواسه جسمه

 من ميحوها أن -أخلص إذا– ويستطيع, املشكلة هلذه كثرية  حلول يده ففي املدرس وأم ا .2
 :التعليمية العمليات إخفاق يف املدى بعيدة آاثر هلا اليت اخلطرية الرتبوية املشكالت سجل

 وتضاعف التالميذ نشاط تبعث اليت املشوقة الطرق التدريس يف يستخدم أن فعليه .أ
 .الدرس من فائدهتم

 .القراءة إىل يدفعهم حافزا التالميذ نفوس يف يثري أن -كذلك-وعليه .ب

 أن على احلرة القراءة يف مسابقات التالميذ بني يعقد أن -ابملدرسة مستعينا– وعليه .ج
 .قيمة جوائر للمجيدين خيصص

 مبكتبة واالنتفاع احلرة القراءة على التالميذ تشجيع املدرس ميلكها اليت الوسائل ومن .د
 .الفصل ومكتبة املدرسة

 داء فهي فيها التالميذ وضعف القراءة مشكلة يف أصيل عنصر فهي املطالعة كتب  أم ا .3
 خري من املالئمة الصاحلة الكتب أن   والواقع, صلحت إذا انجح ودواء ساءت إذا وبيل

 الشكل انحية: مها انحيتني يف تبدو الكتاب ومالءمة, القراءة إىل التالميذ لدفع الوسائل
 .واملضمون

 الرتقيم عالمات واستخدام والورق الطباعة جودة مراعاة ينبغي الشكل انحية ومن
 وجودة ولسطور الكلمات بني املناسبة املسافة ورعاية والفرعية الرئيسية العناوين ووضع
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 وبني بينها املتعلم يربط حىت اجلذابة الصور من العديد على الكتب واشتمال الغالف
 مناسب بنط استخدام من بد   ال كذلك  ضوئها يف املراد املعىن ويلتمس املكتوبة الرموز

 .للكتابة
 املراحل تالميذ تناسب قرائية موضوعات اختيار ينبغي املضمون انحية ومن

 اخلالدة األسئلة عن لإلجابة حثيثا تسعى حيث مطالبهم وحتقق حاجاهتم وتليب املختلفة
 هلم تبني أن مبعىن ومل؟ وكيف؟ أين؟ وإىل أين؟ من: وهي التالميذ أذهان على تلح اليت

 يف ومركزة مصدره حيث من اإلنسان وحقيقة األلوهية حلقيقة االعتقادي التصور حقيقة
 36.اإلنساين وجود وغاية اختصاصاته وحدود سلطاته دائرة احلياة يف ووظيفته الكون

 القراءة تعليم أهداف .د

 37أمحد طعيمة أهداف تعليم الكتابة على النحو التايل: رشدىحيدد 
 قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. .1
 ربط الرموز الصوتية املكتوبة بسهولة ويسر. .2
 معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد )مرتادفات(. .3
 معرفة معان جديدة  لكلمة واحدة )املشرتك اللفظي(. .4
 ومعرفة ما بينها من عالقات.حتليل النص املقروء إىل أجزاء  .5
 متابعة ما يشتمل عليه النص من األفكار واالحتفاظ هبا يف الذهن فرتة القراءة. .6
 استنتاج املعىن العام من النص املقروء. .7
 التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية يف النص املقروء. .8
 إدراك تغيريات يف املعىن يف ضوء تغيريات يف الرتاكيب. .9

 اختيار التفصيالت اليت تؤيد أو تنقض رأيـًا ما. .10
 تعرف معاىن املفردات اجلديدة من السياق. .11
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 الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني السطور. .12
 تكييف معدل السرعة يف القراءة حسب األغراض اليت يقرأ من أجلها. .13
 العناية ابملعىن يف أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية به. .14
 دام القواميس واملعاجم ودوائر املعارف العربية.استخ .15
 التمييز بني احلقائق واآلراء يف النص املقروء. .16
 الدقة يف احلركة الرجعية من آخر السطر إىل أول السطر الذى يليه. .17
 الكشف عن أوجه التشابه واالقرتان بني احلقائق املعروضة. .18
 تصنيف احلقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها. .19
 عىن والسرعة املناسبة عند القراءة اجلهرية.متثيل امل .20
 تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها النص تلخيًصا وافًيا. .21
دقة النطق وإخراج احلروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات اإلعراب عند القراءة  .22

 اجلهرية.
استخدام املقدمة، والفهرس، واحملتوايت، واهلوامش، والفصول، ورؤوس الفقرات،  .23

ت الطباعة، واجلداول، والرسوم البيانية، وفهارس األعالم واألمكنة، والقواميس اليت وإشارا
 توجد يف آخر الكتب.

 تعليم القراءة مستوايت .ه
قد مي ز اخلرباء بني ثالثة مستوايت لتعليم القراءة تتمشى مع مستوايت تعليم العربية. 

ولكل مرحلة نوع من املهارات يتم هذه املستوايت إىل ثالثة املراحل  (Grittner) قسم جزتنر
 38الرتكيز عليه, وهي ما أتيت:

 (-The primer stage of reading-skill development) املرحلة األوىل لتنمية مهارات القراءة .1
يهي ئ الطالب للقراءة فيها )استعداد( وتنمى املهارات األساسية هلا ويتكون فيها رصيد   

 الطالب لغواي.
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 The intermediate stage of reading-skill) املتوسطة لتنمية مهارات القراءةاملرحلة  .2

development-) 
ويف هذه املرحلة يتم  الرتكيز على إثراء مفردات الطالب وتنمية رصيده يف الرتاكيب اللغوية   

 وتتسع أمامه موضوعات القراءة إىل حدما
 (The advanced stage: liberated reading) املرحلة املتقد مة: االستقالل يف القراءة .3

وفيها يتدرب الطالب على تنمية مفرداته ذاتيا ويتعلم كيف يستخدم القواميس ويبدأ أوىل   
 خطوات االستقالل يف القراءة.

 طريقة تعليم مهارة القراءة .و
 طريقتني اىل القراءة تعليم يف استخدمت اليت الطرائق مجيع مدكور أمحد علي لـخ ص

 39:أساسيتني
 الرتكيبية الطريقة .1

 ذلك بعد و أبصواهتا أو أبمسائها اهلجائية احلروف بتعليم كالبدء  اجلزئيات بتعليم تبدأ هي و
 أصغر من الطريقة هذه تبدأ أي. منها تتألف اليت اجلمل و الكلمات و املقاطـع تعليم اىل تنتقل

 هذه فإن بذاهتا هلا معىن ال اجلزئيات كانت  وملا. األكرب الوحدات إىل تنتقل و ممكنة وحدات
 :مها, الطريقة هبذه مايسمى حتت تندرجان طريقتان هناك و. املعىن على البدء يف تركز ال الطريقة

 اهلجائبة الطريقة .2

 تعليم على الطريقة هذه تقوم و(. األجبدية طريقة) خطأ الطريقة هذه على يطلق و
. كتابة  و قراءة( ايء اىل اثء-اتء-ابء-ألف) ابلرتتيب أبمسائها اهلجائية احلروف الطفل

: مثال, واملضمومة واملكسورة املفتوحة احلروف نطق طريقة األطفال املعلم يعل م وكذلك
 .إخل...والتنوين والسكون الشدة يعلمهم مث   الضمة مع مث   الكسرة مع مث   الفتحة مع الباء

 الصوتية الطريقة .3
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 حبروف ينطق حبيث أمسائها من بدال احلروف أصوات الطفل بتعليم الطريقة هذه تبدأ
 دفعة احلروف موصولة ابلكلمة ينطق مث( ع-ر-ز) مثل انفراد على أوال الكلمات

 .ذلك يف يتدرج هو و, واحدة
 التحليلية الطريقة .4

 بدأت فإذا, أصغر عناصر أو أجزاء اىل جتزئتها ميكن وحدات بتعليم تبدأ هي و
 وضعها ميكن هذا على و. أصوات و حروف اىل ردها ميكن فانـه ابلكلمـة الطريقـة
 .التحليل موضع

 اجلملة وطريقة الكلمة طريقة:  أمهها من طرائق عدة على تشتمل الطريقة هذه و
 فيما الثالث الطريقة هذه من طريقة كل  يف القول نفصل وسوف, املعدلة والطريقة

 :يلي
 الكلمة طريقة .1

 الطريقة عكس على أّنا أي, احلروف قبل الكلمات بتعليم تبدأ فقد
 أن عادة تستلزم وهي(. وقل انظر) طريقة أساسها يف الكلمة وطريقة. الرتكيبية
 الكلمات هذه خيتار وأن, أوال الكلمات من عددا الطفل على املعلم يعرض
 -يتعلم: مثل, صغرية وقصصا مجال لتصبح بسهولة تركيبها ميكن حبيث

 .املدرسة-دخل-عادل-التلميذ
  تكوين مث حروف اىل الكلمة جتريد مث ابلكلمة تبدأ الكلمة فطريقة

 اجلمل تتكون اجلديدة الكلمات من و اجملردة احلروف من جديدة كلمات
 .وهكذا......املناسبـة القصـرية

 اجلملة طريقة .2
 قائمة وحدة بل بعينيه هبا يلم أن يستطيع وحدة التلميذ تعليم ليس الطريقة هذه من اهلدف

 أن و, ككليات  تالحظ األشياء أن هو هنا القراءة تدريس يف الحظهي الذي املبدأ و. فكرة على
 الفكرة وأن, الكاملة عالقاهتا يف األفكار هي العقل مادة أن به املسلم ومن. املبدأ هلذا ختضع اللغة



 أجزاء أن هو الثاين واملبدأ, التعبري وحدة هي اجلملة أبن الناس سلمي أن ينبغي ولذلك, وحدهتا هي
 يف انتظمت إذا إال كامال  حتديدا معناها يتحدد وال, الكل اىل ابنتمائها اال معناها يتضح ال الشيئ

 .  مجلة

 : مهارة الكتابة  مبحث الرابع

 مفهوم مهارة الكتابة -أ

الكتابة الصحيحة  على   الدارسني بثالثة أمور : قدرة   يف العناية تعليم الكتابة   يرتكز
 مثل   اخلط، وقدرهتم على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة. فالكتابةمالئيا، وإجادة إ

  تتأخر يف  وهي من مث  الرموز املكتوبة  اجملموعة دراك العني إالقراءة نشاط بصري يعتمد على 
ذ يعتمد تعليم مهارة الكتابة على إ 40، بل أتيت بعدها. القراءة  مثل  مكاّنا بني املهارات اللغوية

التعليم فتساعد مهارة االستماع والكالم والقراءة على الدارس من خالل   يف بداية  مرحلة صوتية
 تعليم هذه املهارة على وجه العموم.  

 أهداف تعليم مهارة الكتابة -ب
  

 ىل متكني  الدارس من:إهتدف عملية تعليم الكابة ابللغة العربية 

 بني شكل احلروف  وصوتهدراك العالقة إكتابة احلروف العربية و   -1

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف يف أول   -2
 الكلمات ووسطها وأخرها

 تقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليمإ  -3

 سهل على الدارسأيهما أ ،الكتابة ابخلط النسخ أول الرقعةتقان إ  -4
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 ىل اليسرإ تقان الكتابة  من اليمنيإ  -5

 استخدامها وداللتها قيممعرفة عالمات الرت   -6

النطق والكتابة  االختالفات بني   العربية من  دراك ما يف اللغةإمالء و معرفة مبادئ اإل  -7
كالتنوين مثال والتاء املفتوحة   والعكس, ومن خصائص ينبغي العناية هبا يف الكتابة 

 واملربوطة واهلمزات ... اخل

 أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات ترمجة  -8

 ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات الصحيحة حيث تغيري شكل الكلمات   -9
ضافة و الضمائر ... والتأنيث، اإل  فراد والتثنية واجلمع ، التذكريبتغري املعىن ) األ وبنائها 

 اخل (

 مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. ترمجة أفكاره كتابة -10

 سلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنا.استخدام األ -11

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

 املدرسة الدينية التكميلية:  امسمبحث اخل

  تعريف املدارس الدينية. 1
التعليمية اإلسالمية خارج التعليم الرمسي الذي املدارس الدينية هي واحدة من املؤسسات  

 .ة كتكملة ل تنفيذ التعليم الديينجيرى يف تنظيما و املتدرج
/  SD / MI  ،SMPالطالب يدرسون يف مؤسسات التعليم الرمسية العامة )هذه املؤسسات يف 

اثقبة معرفته يق نظرة أو ما يعادهلا ( وتعم SMA / SMKالنظام التجاري املتعدد األطراف ، 
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ولكن هذه املؤسسات ال تزال مفتوحة أمام أي شخص األطفال الذين ترتاوح ابإلسالم .
أعمارهم بني التعليم األساسي والثانوي املهتمني و هي مسلم ، على الرغم من مل تتح الفرصة 

 ملتابعة التعليم النظامي وضعت
ية هي جزء من الرتبية الوطنية مرتكز على قانون التعليم و نطام احلكومه، املدرسة الدين

لتلبية رغبات اجملتمع على التعليم الديين . املدرسة الدينية املدرجة يف التعليم املؤسسي و يهدف إىل 
 الطالب يف معرفة اإلسالم . تطوير

 نطام احلكومةبشأن نظام التعليم الوطين الذي تاله تقنني  2003عام  20القانون رقم 
و الرتبية الدينية يف  فصال جديدا لعامل الدين 42بشأن الدين و الرتبية الدينية 2007عام  55أصبح 

 . إندونيسيا
  الدينية ةاملدرس يف ستو امل. 2

أربع   فرتة الدراسةب األوىليعين مدرية الدينة التكميلية  ديه ثالثة مستوايتلالدينية  ةاملدرس  
 و مدرية الدينة التكميلية عليا ، سنتني الدراسةفرتة و مدرسة الدينة التكميلية وصطى ب سنوات

 . تنيمع فرتة الدراسة  سن
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