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 ىػٖٗٗٔجاسم علي جاسم وعبد ا١تنعم حسن ا١تلك عثماف، 
 فهرسة مكتبة ا١تلك فهد الوطنية أثناء النشر

 جاسم، علي جاسم
ا١تدينة ا١تنورة،  -ا١تلك عثماف .طرؽ تدريس اللغات األجنبية.  / علي جاسم جاسم ؛ عبد ا١تنعم حسن 

 ىػٖٗٗٔ
 سم ٕٗ... ص ؛ 

 ٜٛٚ-ٖٓٙ-ٔٓ-ٖٗٗٔ-ٙردمك: 
طرؽ التدريس أ.عثماف ، عبدا١تنعم حسن ا١تلك )مؤلف  –اللغات األجنبية  -ٕتعليم     -اللغات  -ٔ

 مشارؾ( ب.العنواف
 ٖٗٗٔ/ٛٛٔٔ             0ٚٓٓٗديوي 

 
 ٖٗٗٔ/ٛٛٔٔرقم اإليداع: 

 ٜٛٚ-ٖٓٙ-ٔٓ-ٖٗٗٔ-ٙردمك: 
 ٚتيع حقوؽ الطبع ٤تفوظة للباحثُت

 الطبعة األؤب
 ـٖٕٔٓ  -ىػ ٖٗٗٔ

ـ، ال يسمح إبعادة نشر ىذا الكتاب أو أي جزء منو أبي ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ© حقوؽ الطبع ٤تفوظة 
شكل من األشكاؿ أو حفظو ونسخو ُب أي نظاـ ميكانيكي أو إلكًتوين ٯتكن من اسًتجاع الكتاب أو ترٚتتو إٔب 

 لغة أخرى دوف اٟتصوؿ على إذف خطي مسبق من الناشر.أي 
 مكتبة ادلتنيب

AL MOTANABI BOOK SHOP 

 ٓٔٙ، ص. ب: ٜٕٖٗٚٗٛفاكس:  ٖٓٓٓٔٗٛ/ ٜٖ٘ٔٔٗٛشارع ا١تستشفى ا١تركزي، ىاتف:  –الدماـ 
 ا١تملكة العربية السعودية ٕٖٔٗٔالدماـ 
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بسم هللا الرحمن 
 الرحيم

 

 

 قال تعاىل:

 

( اقْسَأْ وَزَبُّكَ األَكْسَمُ 2( خَلَقَ اإلًِسَاىَ هِيْ عَلَقٍ )1نِ زَبِّكَ الَّرِي خَلَقَ )اقْسَأْ بِاسْ﴿

  .٘-ٔالعلق: سورة  ﴾(5( عَلَّنَ اإلًِسَاىَ هَا لَنْ يَعْلَنْ )4( الَّرِي عَلَّنَ بِالْقَلَنِ )3)
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 إهداء

ن ٍب فنهديو لزمبلئنا من ا٠ترباء وم ،نرجو أف يكوف ىذا اٞتهد وىذا العمل خالصًا لوجو هللا
وا١تختصُت ٔتجاالت علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية وللدارسُت ٔتعاىد إعداد وتدريب ا١تعلمُت 

ف ولطبلب الدراسات العليا ولكافة الًتبويُت العاملُت ُب ٣تاالت التعليم، كما هنديو ألبنائنا  مرواف ورَّيا
 خالد ورفيدة وتسنيم جاسم علي جاسم.فة و حذيعبد ا١تنعم حسن ا١تلك عثماف، و 

 

 ادلؤلفان
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 تقدين

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت، وبعد ،اٟتمد  رب العا١تُت

وَاألَزْضِ وَاخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُنْ  وَهِيْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّوَوَاتِقاؿ سبحانو وتعأب: )

:اًِكُنْ إِىَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِلْعَالِوِنيَوَأَلْوَ زيد بن اثبت  - ملسو هيلع هللا ىلص  -وأمر الرسوؿ . ٕٕ ( سورة الرـو
قاؿ زيد بن اثبت: قاؿ ٕب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ُٖتِسن السرَّينية أهنا أتتيٍت كتب. قاؿ: . بتعلم لغة السرَّيف

 .ٕٛٔص  ،٘مسند اإلماـ أٛتد: ج  لاَمها ُب سبعة عشر يوماً.ها فتعَ قلت: ال. قاؿ: فتَػَعلامْ 
: "كبلـ العرب كا١تيزاف الذي يعرؼ بو الزَّيدة والنقصاف، وىو هنع هللا يضرو٦تا روي عن اإلماـ علي 

أعذب من ا١تاء، وأرؽ من ا٢تواء، إف فسرتو بذاتو استصعب، وإف فسرتو بغَت معناه استحاؿ، فالعرب 
 وف.ٙتار، يثمروف والناس ٬تنوف، بقو٢تم يقولوف، وإٔب علمهم يصَت أشجار، وكبلمهم 
اافظة على لغة القرآف وما ٢تا من تراث، إذ شرعوا بوضع علم على علماء العربية ولقد عمل 

النحو لضبط اللغة وما يَػْعِرض ٢تا وال سيما أف العربية جعلت ٖتتك بلغة األعاجم بعد الفتح، وأخذ 
 اطقُت هبا شيء من عوارض اللحن. يتسرب إٔب بعض الن
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من غَت الناطقُت  كما عمل البعض على تعليمها تلبية ٟتاجة الوافدين لدين هللا أفواجاً 
ابلعربية والذين اصطلح على تسميتهم ابلعجم، وقد شاعت طرؽ عديدة ُب تعليم اللغة العربية عند 

 قدامى اللغويُت العرب.

فدوف إٔب الببلد العربية لتعلمها، فاشتغل ا١تختصوف وُب الوقت الراىن أخذ طبلب العلم ي 
لناطقُت هبا، تغًتؼ من غَت امن اللغويُت وعلماء النفس العرب ُب وضع نظرية لتعليم اللغة العربية ل

أدبيات الغريب اٟتديث العامل ُب ٣تاالت علم اللغة التطبيقي وتعلم وتعليم اللغة الثانية، وٖتافظ على 
 ية.خصوصية اللغة العرب

وىا ٨تن اليـو نضع بُت أيدي الطبلب وا١تعلمُت والباحثُت كتاابً لتعليم طرائق تدريس اللغات 
٭تتوي على مقدمة عامة حوؿ طرؽ التدريس بشكل عاـ، توضح مهاـ كل من ا١تعلم والطالب، وأنواع 

اهتا. وىذه ومفرد عديدة من الطرؽ اليت تتناسب مع تعليم مهارات اللغة وأصواهتا و٨توىا وقواعدىا
ا١توضوعات ْتاجة ماسة إٔب طرؽ ليسهل تعلمها من قبل الطبلب، ولقد جاء الكتاب متضمناً ٞتميع 
ىذه ا١توضوعات، من مهارات وأصوات و٨تو وقواعد ومفردات. ونسأؿ هللا أف ينفع هبذا الكتاب 

 طبلب العلم والباحثُت، وهللا من وراء القصد.
 

 ان، الدكتور عثمان بن عبدهللا النجر 

 معهد تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورةوكيل 
 م.3144 -ىـ 4545
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 مقدمة
رّكز الًتبويّوف  قدرائق التدريس ذات أ٫تّّية خاّصة ابلنسبة إٔب عملّية التدريس الصّفّي، و إف ط

ا١تختلفة وفوائدىا ُب ٖتقيق ٥ترجات تعليمّية جهودىم البحثّية طواؿ القرف ا١تاضي على طرؽ التدريس 
ق التدريس إٔب انتشار القوؿ: ائوأّدى االىتماـ بطر . مرغوبة لدى ا١تتعّلمُت ُب ا١تراحل التعليمّية ا١تختلفة

م ب طبلهبإّف ا١تعلم الناجح ما ىو إاّل طريقة انجحة0 وعمد القائموف على تدريب ا١تعّلمُت إٔب تدري
التدريس ا١تختلفة اّليت ٖتّقق أىداؼ التدريس بيسر و٧تاح0 ولذلك فإّف أقدـ ما ق ائعلى استخداـ طر 

 .ٔترّدد من تعريفات لطريقة التدريس يشَت إٔب كوهنا أيسر السبل للتعليم والتعّلم

الواضح بتدريس اللغات  االىتماـمن مظاىر اٟتضارة ُب الربع األخَت من ىذا القرف كاف و 
ّتانب   العربية اللغة حظيتولذا ليواكب ايقاع اٟتياة العصرية ومتطلباهتا،  اٟتية وتطوير ىذا التدريس

ْتاث والدراسات اليت ٘تت ُب اؿ تطوير األاء العرب ُب ىذا اجملذ استطاع ا٠ترب إكبَت من ىذا التطور، 
كطريقة  ا١تفردات وركزت ىذه البحوث على تعليم ،العربية اللغة ٣تاؿ تعليم اللغات اٟتية ٠تدمة

 .ٕاللغة كتسابال 
                                                           

مركز نوف للتأليف والًتٚتة، التدريس طرائق واسًتاتيجيات،  ـ.ٕٔٔٓ. ٚتعية ا١تعارؼ اإلسبلمية الثقافية -ٔ
www.almaaref.org ٔ٘ص  ،الدولية للمعلومات، أيلوؿ، الشبكة العنكبوتية. 

، طرؽ تنمية ا١تفردات ُب سلسلة تعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاب. ت. سكر، شادي ٣تاي،  -ٕ
 ملتقى شذرات، الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات.

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
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وٗتتلف طرؽ أو طرائق التدريس ابختبلؼ ٤تتوى ا١تنهج ا١تستهدؼ وابختبلؼ مستوى 
ىي غَت الطرائق اليت تعٌت  - مثبلً  - تعٌت بتعليم اللغة العربية ألىلها وطبيعة ا١تتعلمُت، فالطرائق اليت

، حيث يكوف االختبلؼ ىنا بُّتٌ عند قياس طبيعة وخربات لغَت الناطقُت هبابتعليم اللغة العربية 
 وقدرات ا١تتعلمُت.

 وتنقسم ا١تهارات، من ٣تموعة الدارسُت إكساب إٔب عاـ بشكل اللغات تعليم ويهدؼ

 ُب العربية اللغة ومعلم والقراءة والكتابة، والكبلـ االستماع: ىي رئيسة مهارات أربع إٔب اللغوية اراتا١ته
 والعمليات اللغة ١تفهـو تصور خاص عن يصدر إ٪تا بتدريسها، للبدء ا١تهارات ىذه إحدى اختياره

 .لتدريسها ا١تناسبة والطريقة ، ابكتساهبا ا١تتصلة

وظهور نظرَّيت واسًتاتيجيات تدريسية وتعليمية جديدة،  مي السريع،والعل ٍتقومع التغَت الت
كل من ا١تعلم والطالب ُب ا١توقف التعليمي التعلمي العلمي لداء األٖتسُت وتطوير وملحاً  يبدو ضرورَّيً 

اسًتاتيجيات  ـتقنيات تربوية أ ـأدوات أ ـالًتبوية سواء أكانت وسائل أ ا١تستجداتٔتا يليب متطلبات 
الًتبوية ومن ٍبا  ا١تستجداتعلى تطبيق ىذه  يب تدريسية، ويتطلب ذلك تدريب ا١تشرفُتوأسال

 .ٖتطويرىا وابتكار اٞتديد، اعتماداً على قدراهتم وخرباهتم ا١تيدانية الثرية

 ا١تناسبة واالسًتاتيجيات لؤلساليب األخَتة السنوات ُب متزايًدا اىتماًما الًتبويوف أؤبولقد 

 ما أبرز ومن. التعليمية األىداؼ ٖتقيق ُب فعاالً  ومسا٫تًا والتّعلم، التعليم لعملية ٤تورًا تّعلما١ت ٕتعل اليت

 على التدريس ُب يعتمد الذي التعاوين التّعلم أسلوب الصدد، ىذا ُب والبحوث الدراسات إليو صلتو ت
 حيث ا١تعرفة، وإكساهبم وخرباهتم مهاراهتم وتنمية التحصيلي، أدائهم ورفع التعلم، على ا١تتعلمُت ثح

                                                           

وزارة ، ا١تملكة العربية السعوديةالتقومي البنائي،  سًتاتيجيةالتدريس اب ـ.ٖٕٓٓ. ، وجيو ودمحم سعيد مقبلالقاسم ٖ-
 .مشروع تطوير اسًتاتيجيات التدريسالًتبوي، اإلدارة العامة لئلشراؼ والتعليم الًتبية 
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 من واألفكار اآلراء وتبادؿ بينهم، فيما والتعاوف للمتعلمُت اٞتماعي العمل على األسلوب ىذا يعتمد

 ا١توقف أثناء ُب ا١تتعلم فّعالية زَّيدة خبلؿ من وذلك الدراسية، للمادة جيد فهم إٔب التوصل أجل

 .ٗالصفي التّعلمي - التعليمي

يث وتفعيل ا١توقف التعليمي ا٠تاص بتعلم اللغة الثانية تطورت الرؤى وبتزايد االىتماـ بتحد
التعلم والتعليم، ٦تا دعا ا١تؤلفاف للعمل على تتبع واستعراض  اسًتاتيجياتفيما ٮتص طرائق التدريس و 

من بداَّيهتا التارٮتية وانتهاء ٔتا استجد فيها، ْتيث نضع بُت أيدي الباحثُت  ما استجد منها، انطبلقاً 
ولكن نقوؿ أبنو يشمل  ،ال نقوؿ أبنو جامع ا١تختصُت ٔتجاالت تعليم اللغات األؤب والثانية كتاابً و 

وجو أمتجاوزين فيو بعض  ويوفر ٢تم ا١تعارؼ األساسية ا١تتعلقة بطرائق تدريس اللغات اٟتديثة والقدٯتة،
 النقص اليت عانت منها بعض ا١تراجع وا١تصادر الشبيهة ُب تناوؿ ا١توضوع.

وا١تؤلفاف و٫تا يرفداف ا١تكتبة العربية ا١تختصة هبذا ا١تؤلف فإهنما يدعواف هللا أف يكوف قيماً 
 ، ويسأالنو القبوؿ.ومفيداً 

 وهللا ويل التوفيق.
 عبد ا١تنعم حسن ا١تلك عثماف الدكتورو   جاسم على جاسم كتورد ال

 األستاذاف ا١تشاركاف ابٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة

 ٔتعهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا قسم إعداد وتدريب ا١تعلمُت وعضوا

 م3144 -ىـ 4545

                                                           

 .٘ٔٔ ص .ا١تناىج دار: عماف التدريس، طرائقـ. ٕٓٓٓ. عثماف حذاـ ويوسف، عثماف، ردينة األٛتد، ٗ-
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 .املدينت املنىرة

 الفصل األول
 طرق التدريس العامة 

 متهيد
 "Language Skills"تدريس ا١تهارات اللغوية  :األجنبية "يقصد بطرائق تدريس اللغات

والتمكن من ىذه ا١تهارات . ١تسموع واٟتديث والقراءة والكتابةوىي: فهم ا ،ا١تصنفة ُب ا١تهارات األربع
يؤدي إٔب ٖتقق الكفاية اللغوية، الذي ىو ا٢تدؼ الرئيس من تعلم اللغة. وال يقصد بطرؽ التدريس 
أساليب تدريس مقررات ا١تنهج منفصلة بعضها عن بعض، على ٨تو طريقة تدريس القواعد أو 

١تنهج وتقدـ للمتعلمُت بوصفها ٤تتوَّيت، ٗتدـ مهارات اللغة، اإلمبلء، فهذه مقررات تكوف ُب ا
 . "٘وتقود إٔب ٖتقيق ا٢تدؼ الرئيس

ويسَت تبعًا ١تتطلبات ا١تنهج، ويستطيع ُب  ،يعد ا١تعّلم العنصر ا١تؤثر والفّعاؿ ُب تدريس اللغة
والتجديد وا١تبادأة  ويلزمو التنوع ُب الطريقة ،الوقت نفسو االبتكار والتجديد ُب العملية التعليمية

فيهما، ويعٍت أف يبدأ ا١تعّلم انطبلقاً من ذاتو وشخصيتو ومعلوماتو وحصيلتو العلمية والًتبوية وخرباتو ُب 
وىو حياؿ إعداده ١تنهجو  ،التحديد؛ ألف ا١تعلّم اٞتيد ىو ا١تعّلم ا١تبدع وا١تبتكر، وليس ا١تقلد واإلمعة

ات إٔب تبلميذه إ٪تا يقف موقفاً ٬تمع فيو بُت العلم والفن وبُت وحياؿ مسلكيتو وطريقتو ُب نقل ا١تعلوم

                                                           

. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى. مكة ا١تكرمة: ػىٕٕٗٔالعصيلي، عبد العزيز بن ابراىيم.  - ٘
 .ٖٕٚ ص معهد البحوث العلمية، جامعة أـ القرى.
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دعامة الفطرة وا١توىبة والطبع،  :ونبوغ ا١تعلم ُب فن التدريس يقـو على دعامتُت: األؤب ،الطبع والصنعة
 دعامة التعلم والصنعة.  :والثانية

يسر السبل وأقل وا١تعّلم الناجح ىو حقيقتو طريقة انجحة توصل الدرس إٔب التبلميذ أب
 . األوقات، وإف ا١تعلم الذي ال ٯتلك الطريقة اٞتيدة فإف النجاح لن يكوف حليفو مهما كاف غزير ا١تادة

 األىداف العامة لطرق تدريس اللغة العربية 
 ،هتدؼ طرؽ التدريس إٔب ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج الدراسي؛ ألهنا من عناصر ا١تنهج الرئيس

 :٥ٙتتلف األساليب والسبل والفعاليات اليت تعمل على ٖتقيق ما أيٌبوٗتتص ىذه الطرؽ ابستخداـ 

مواقف للتعلم يتفاعل فيها كل من ا١تعّلم وا١تتعّلم وخربات ا١تنهج ُب منظومة تربوية  إ٬تاد -ٔ
 ٖتقق أىداؼ ا١تنهج ويستثمر فيها إمكانيات ا١تدرسة وما ٯتكن توافره منها. 

٬تعلهم أعضاء انجحُت ُب كل من األسرة واجملتمع  اإلسهاـ ُب تربية ا١تتعلمُت ٔتا -ٕ
ا١تدرسي، واجملتمع الي، وأتىيلهم الستثمار ما أفاء هللا على وطنهم من خربات، والعمل على حل 

 مشكبلتو ُب اٟتياة وفق منهجو. 

توفَت مناخ صحي لنمو الطالب ٪تًوا شامبًل متكامبًل متعاداًل: اعتقادًَّي واجتماعياً  -ٖ
يًا وعقليًا وجسميًا وفق منهج هللا تعأب، ٔتا يتفق مع طبيعتو ووظيفتو ومرحلة ٪توه، مع التأكيد ووجدان

 على تربيتو تربية إسبلمية. 

                                                           

ٓب الكتب. ـ. أساسيات ا١تنهج الدراسي ومهماتو. الطبعة األؤب، الرَّيض: دار عاٜٜ٘ٔشوؽ، ٤تمود أٛتد.  - 6
 . ٛٚ-ٚٚص
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مراعاة الفروؽ الفردية بُت الطلبة أثناء التعليم اٞتمعي، وٓتاصة من حيث القدرات وا١تيوؿ  -ٗ
 واالٕتاىات واٟتاجات والتحصيل. 

بُت لتغذية قدراهتم وصواًل إٔب تربية العلماء من بينهم، وعن ا١تتخلفُت الكشف عن ا١توىو  -٘
 دراسًيا لتوفَت ا١تناخ التحصيلي ا١تناسب ٢تم. 

تيسَت استيعاب الطلبة ٠تربات ا١تنهج، من خبلؿ تنويع ا١تداخل واستخداـ التقنية الًتبوية  -ٙ
 والنشاط الًتبوي وغَتىا من الفعاليات الًتبوية. 

ًيا نشطًا، وأف يكوَف إ٬تابعملية التعليم والتعّلم، ْتيث يكوف ا١تتعّلم فيها عنصرًا توجيو  -ٚ
ا١تعّلُم موجًها لنموه ومشرفًا عليو ومقّوًما لو، وأف تكوف خربات ا١تنهج ٣تااًل ٢تذا النمو ومفاتيح ١تغالق 

 اٟتياة ابلنسبة للمتعلم. 

تلفة، واكتساب ا١تهارات اللغوية مساعدة ا١تتعلمُت على اكتساب طرؽ التفكَت ا١تخ -ٛ
األربع، واستخدامها، وُب ٦تارسة ٥تتلف أساليب التعلم، وٓتاصة ما يتعلق منها ابلتعليم الذاٌب وا١تستمر 

 وحّل ا١تشكبلت واستثمار أوقات الفراغ. 

مساعدة الطلبة على التعرؼ على إ٧تازات أمتهم اإلسبلمية ُب ا١تاضي واٟتاضر ومعرفة  -ٜ
ا١تعاصرة، واكتساب ا١تهارات اللغوية البلزمة لئلسهاـ ُب حلها، واكتساب ا١تهارات  مشكبلهتا

 . نتاجاالجتماعية ا١تهمة، مثل: القيادة والتعاوف والنظاـ وتقدير العمل واإل

استثمار التقدـ الًتبوي والتقٍت ا١تعاصر ُب عملية التعليم والتعلم، وجعل اجملتمع الي  -ٓٔ
 ي ٣تااًل للتطبيق التقٍت واإلثراء الًتبوي. واجملتمع اإلسبلم
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تعويد ا١تتعلم على اٟتفظ والفهم والتفكَت السليم ودقة ا١تبلحظة. وتكوين جو صاّب  -ٔٔ
 للتعليم قوامو الثقة واالحًتاـ ا١تتبادالف بُت ا١تعّلم وا١تتعّلم. 

لى آداب السلوؾ تعزيز ثقة التبلميذ ابلًتاث اإلسبلمي وأ٣تاده ا٠تالدة. وتعويدىم ع -ٕٔ
 والزَّيرة واٟتديث واالستماع وا١تناقشة. 

تقوية الشعور الديٍت للطلبة وتعويدىم على التمسك ابلفضائل ودعم أنواع السلوؾ  -ٖٔ
 الطيبة لدى ا١تتعلم. 

 الطريقة وعالقتها أبساسيات ادلنهج
وى والتقومي. إف لطريقة التدريس صلة قوية أبساسيات ا١تنهج األخرى، مثل: األىداؼ وات

 فا١تنهج وحدة متكاملة البناء، ذات أجزاء ٥تتلفة ولكن بينها عبلقة ذات أتثَت وأتثر متبادؿ. 

إف طريقة التدريس ترتبط ارتباطًا وثيًقا بكل عنصر من عناصر ا١تنهج األخرى واليتم ا١تنهج 
م أف ٧تعَل طريقة التدريس ومن ا١ته ،إال أف تكوف ىناؾ عبلقة وطيدة ومتبادلة بُت ىذه العناصر األربع

 متسايرًة مع األىداؼ الدراسية ا١ترجوة واتوى ا١تختار والتقومي اٞتيد. 

إف ٖتديد طريقة التدريس ا١تناسبة تعتمد على وضوح العبلقات األساسية بينها وبُت كافة 
ا١تدّرس  عناصر ا١تنهج األخرى، وبدوف وضوح ٢تذه العبلقات تصبح طريقة التدريس ٣ترد جهد يبذلو

تتعلق الطريقة اب١تنهج؛ ألهنا جزء منو الذي يسهم ُب ٖتقيق أىدافو عن طريق توفَت ٚتيع  ،دوف جدوى
الفعاليات ا٠تاصة أبساليب التعليم اليت يستخدمها ا١تعّلم ١تساعدة الطلبة على اكتساب خربات ا١تنهج 

 اليت ٯتروف هبا. 
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إذ  ،ا بُت كل من طرؽ التدريس والنشاط الًتبويطبًقا ٢تذا التعريف رأينا أف ىناؾ قدرًا مشًتكً 
 . ٚإف لكل منهما فعاليات يستخدمها ا١تعّلم ١تساعدة طلبتو على اكتساب خربات ا١تنهج

 األسس العامة لطرق التدريس
سلامة  ،طرؽ تعليم اللغات الثانية كثَتة، وعلى معّلم اللغة أف ٮتتار منها ما يناسبو

ُ
واٟتقيقة ا١ت

ة طريقة مثلى من طرؽ تعليم اللغات تتناسب مع كل الظروؼ وُب كل اجملتمعات، ىي أنو ليس ٙت
وليس ٙتة طريقة شافية ٗتتصر الزمن وٗتتصر الطرؽ، ْتيث تعلم كل ا١تهارات اللغوية  ،ولكل الدارسُت

 ُب وقت قياسي ودوف مشكبلت تثَتىا. ولكل طريقة من طرؽ التدريس مزاَّيىا ومثالبها. 

سبة ىي تلك اليت تساعد على ٖتقيق ا٢تدؼ ا١ترجو ُب الظروؼ ا٠تاصة لتعليم والطريقة ا١تنا
يكوف  يكوف مناسًبا ىناؾ، وما قد يكوف مناسًبا ىناؾ قد ال فما يكوف مناسًبا ىنا قد ال ،اللغة الثانية

مناسًبا ىنا. ومن ىنا وجب أف ٖتكم معّلم العربية بوصفها لغًة اثنية ٣تموعة من القواعد واألسس 
 : ٛوا١تبادئ ُب تفضيل طريقة على أخرى، ومن ىذه األسس ما أيٌب

اجملتمع الذي يدّرس فيو اللغة العربية بوصفها لغة اثنية: إف طريقة تعليم العربية بوصفها  -ٔ
لغة اثنية ُب األردف مثبًل ينبغي أف ٗتتلف إٔب حد ما عن طريقة تعليمها ُب أمريكا؛ فتعليم اللغة الثانية 

 اللغة ينبغي أف ٮتتلف عن طريقة تعليمها ُب ٣تتمع يتحدث لغة أخرى. ُب ٣تتمع 

                                                           

 . ٚٚص ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜ٘ٔ. شوؽ - 7
ـ. ا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى. الطبعة األؤب، مكة ٜٙٛٔطعيمة، رشدي أٛتد.  - ٛ

 . ٕٚٔ-ٕ٘ٔ، صٔا١تكرمة: جامعة أـ القرى. ج
 ،لغة العربية لغَت الناطقُت هبا. الرابطـ. طرائق تدريس الٖٕٓٓالناقة، ٤تمود كامل وطعيمة، رشدي أٛتد.  -

 . ٜٙ-ٚٙص .مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة :منشورات ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلـو الثقافةإيسيسكو 
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أىداؼ تدريس اللغة: إف وعي ا١تعّلم أبىداؼ تدريس العربية بوصفها لغة اثنية أمر  -ٕ
أساسي لنجاحو ُب التدريس، وشرط واجب الختيار الطريقة؛ ألف طريقة تعليم العربية بوصفها لغة 

ا ُب قراءة الًتاث العريب فقط ينبغي أف ٮتتلف عن طريقة تدريسها ألفراد اثنية ألفراد يريدوف توظيفه
يريدوف االتصاؿ ٔتتحدثي العربية استماعًا وكبلًما. والطريقة أيضًا ينبغي أف ٗتتلف من ٣تتمع آلخر 

 حسب أىداؼ كل ٣تتمع من تعليم العربية ألبنائو. 

اللغة اختبلفاً ُب طريقة التدريس. مستوى الدارسُت: يفرض اختبلؼ مستوَّيت الطلبة ُب  -ٖ
إف الطريقة اليت تستخدـ مع دارس ُب ا١تستوى األوؿ ينبغي أف ٗتتلف عن الطريقة اليت تستخدـ مع 
دارس ُب ا١تستوَّيت ا١تتوسطة وا١تتقدمة، والطريقة اليت تستخدـ مع دارسُت لديهم خربة سابقة مع 

 سُت يطرقوف ا١تيداف ألوؿ مرة. العربية ينبغي أف ٗتتلف عن طريقة تستخدـ مع دار 

سواء أ كانت من حيث السن أـ  ،خصائص الدارسُت: للدارسُت خصائص ٥تتلفة -ٗ
اٞتنس أـ الدوافع واالٕتاىات أـ الوظائف واٟترؼ أـ غَت ذلك من مظاىر االختبلؼ بُت الدارسُت، 

 ا من التعديل فيها. والشك أف ىذا يفرض اختيار الطريقة ا١تناسبة لكل فئة، أو على األقل شيئً 

إمكانية التعلم ومصادره: ٬تب أف ٗتتلف طريقة التدريس ُب ظروؼ تتوفر فيها  -٘
إمكانيات الدراسة ومصادر التعلم عن تدريسها ُب ظروؼ ال تتوفر فيها ىذه اإلمكانيات. إهنا ُب 

ُب  ،عريب واحد٣تتمع عريب يكثر فيو ا١تهاجروف العرب ٗتتلف عنها ُب ٣تتمع غريب ليس فيو مهاجر 
اجملتمع األوؿ يستطيع ا١تعّلم استثمار ذلك ُب تدريس الثقافة العربية أبسلوب عملي وطريقة حية تربط 

 بُت ما يقولو ُب الفصل وبُت ما يراه األجنيب خارجو. 

نوع اللغة: إف للغة العربية مستوَّيت ٥تتلفة، منها لغة الًتاث العامية ا١تختلفة، ومنها  -ٙ
اصرة، ومنها اللغات التخصصية اليت ٗتتلف ابختبلؼ ميادين اٟتياة والدراسة: طب الفصحى ا١تع
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وىندسة وصيدلة وغَتىا. واختبلؼ اللغة اليت يدرسها ا١تعلم يفرض اختيار الطريقة ا١تناسبة أو تعديل 
 ما يتاح لو منها. 

ية للدارسُت. اللغة القومية للدارسُت: ينبغي أف تتكيف طريقة التدريس مع الظروؼ اللغو  -ٚ
 -إف تدريس العربية ١تتحدثي اللغات السامية ينبغي أف ٮتتلف عن تدريسها ١تتحدثي اللغات ا٢تندو

إف على ا١تعّلم أف يستفيد من مدى قرب اللغتُت ُب تدريسو للغة  ،أوربية أو الصينية أو غَتىا
 ا١تستهدفة. 

 ،ة اليت يصعب معها حصرىاأنواع الطرؽ: تتعدد طرؽ تدريس اللغة الثانية إٔب الدرج -ٛ
ومن ىنا ٬تب على كل معّلم أف يضع نصب عينيو ُب ٚتيع الطرؽ التدريسية الشائعة ُب ميداف الًتبية، 

 و٭تاوؿ أف ينظر بعُت االعتبار إٔب مزاَّيىا وعيوهبا عند استخدامها ُب العملية التعليمية. 

 القواعد األساسية اليت تبىن عليها طرق التدريس
من ا١تعلـو إٔب اجملهوؿ: فإذا ارتبطت ا١تعلومات اٞتديدة اب١تعلومات القدٯتة اليت  التدرج -ٔ

يعرفها التبلميذ، فإهنا عندئذ تفهم، وُب دروس اللغة العربية نستطيع أف نفيد من ىذا ا١تبدأ أبف نبدأ 
داؿ عليها وىو بتدريب التبلميذ ُب القراءة على الصورة اليت يعرفها ٍب نتدرج ُب تعريفو على الرمز ال

 اجملهوؿ. 

التدرج من السهل إٔب الصعب: ويقصد ابلسهل والصعب ما يراه التلميذ سهبًل أو صعًبا  -ٕ
ال ما نراه ٨تن. ومن األمثلة على ىذه القواعد ُب اللغة العربية البدء ُب تعليم التبلميذ ا١تفردات أو 

لتدرج بعد ذلك إٔب الكلمات أو اٞتمل اليت تتكوف من حروؼ مقطعة، مثل: دار ودرس ودور، وا
اٞتمل ا١تقطعية، مثل: ابسم ورامي سامي وغَتىا، واالنتقاؿ إٔب الكلمات أو اٞتمل ا١تتصلة، مثل: 

 ٝتَت وسعيد وبيت وغَتىا. 
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التدرج من الكل إٔب اٞتزء: وىذا ا١تبدأ يساير طبيعة الذىن ُب إدراؾ األشياء، فالناظر  -ٖ
 قبل أف يبدأ ُب النظر إٔب جزئياهتا وىي الساؽ والفروع واألوراؽ والثمر. إٔب شجرة يراىا كبلًّ متكامبلً 

ومن األمثلة على ىذه القاعدة ُب الدروس العربية قراءة الكلمة أو اٞتملة ومن ٍب ٖتليلها إٔب أجزائها 
 وىي ا١تقاطع واٟتروؼ ُب حالة الكلمة، وا١تفردات وا١تقاطع واٟتروؼ ُب حالة اٞتملة. 

ج من اسوس إٔب شبو اسوس فاجملرد: والطفل يدرؾ األشياء من حولو هبذه التدر  -ٗ
فهو يعرؼ حيواانت البيئة عن طريق رؤيتو ٢تا ُب البداية، ٍب ُب مرحلة اتلية يعرفها عن طريق  ،الطريقة

 . ٜالصورة وأخَتًا يستطيع إدراؾ األشياء إدراًكا ٣ترًدا حُت ٝتاعها أو ذكرىا

 

 ة يف أساليب التدريسالعوامل ادلؤثر 
ومن ا١تفيد للمعّلم أف يكوف على دراية  ،ىناؾ عوامل تؤثر ُب أساليب تدريس اللغة األجنبية

كما أف اإلحاطة هبذه العوامل تساعد على تصميم األساليب وتقوٯتها. ومن بُت ىذه   ،هبذه العوامل
 : ٓٔالعوامل ما يلي

ا قبل ا٠تدمة أو أثناء ا٠تدمة فيما يتعلق أبساليب تدريب ا١تعّلم: إذا ٓب يتلق ا١تعّلم تدريبً  -ٔ
 تدريس اللغة األجنبية، فإنو سيكوف من الصعب عليو قبوؿ األساليب اٞتديدة أو تطبيقها. 

                                                           

 . ٘ٔص .دار الفكر :عمافالطبعة الثالثة،  .أساليب تدريس اللغة العربية ـ.ٜٜٔٔ. جابر، وليد - 9
 : مطابع الفرزدؽ التجارية.، الرَّيضبعة األؤبطال .تدريس اللغة العربيةأساليب  ـ.ٕٜٛٔ. ا٠توٕب، دمحم علي - 10
 . ٜٕ-ٕٙص
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عبء ا١تعّلم: إذا كاف ا١تعّلم ُمثْػَقبًل بساعات التدريس وسواىا من األنشطة ا١تدرسية  -ٕ
وُب الغالب، ٮتتار  ،ليت التتطلب جهًدا كبَتًااألخرى، فإنو يفضل استخداـ أساليب التدريس ا

 األساليب قليلة الفعالية ليوفر لنفسو شيًئا من الراحة اليت يفتقدىا. 

دافعية ا١تعّلم: إذا كاف ا١تعّلم اليشعر ابٟتماس لعملو لسبب ما، فإف كفاءتو ُب التدريس  -ٖ
 سية جديدة تتضاءؿ. تنحدر ا٨تدارًا شديًدا، كما أف رغبتو ُب استخداـ أساليب تدري

 وعادات ا١تعّلم: إذا اعتاد ا١تعّلم على استخداـ أساليب تدريسية معينة ١تدة طويلة فإن -ٗ
بل إنو يقاـو التجديد ُب ىذه األساليب؛ ألنو قد يعترب ذلك  ،يصعب عليو استخداـ أساليب جديدة

 هتديًدا موجًها إليو شخصًيا. 

سبهم بعض أساليب التدريس واليناسبهم البعض شخصية ا١تعّلم: بعض ا١تعّلمُت تنا -٘
وسرعاف ما يكتشف ا١تعّلم أف ىناؾ أساليب تناسبو أكثر من سواىا وأف ىناؾ أساليب  ،اآلخر منها

لذلك كثَتًا ما يلجأ ا١تعّلم لتبٌت أساليب معينة والتنكر ألساليب معينة بوعي منو  ،ال تناسب شخصيتو
يفضل األساليب التدريسية اليت ال تتطلب كثَتًا من االحتكاؾ بينو  فا١تعّلم ا٠تجوؿ مثبلً  ،أو دوف وعي
 وبُت طبلبو. 

تعّلم ا١تعّلم: ٯتيل ا١تعّلم عادًة إٔب استخداـ األساليب التدريسية اليت تعّلم ىو هبا اللغة  -ٙ
 األجنبية وكأف لساف حالو يقوؿ لتبلميذه )تعلموا كما تعلمُت(. 

ب متشوقُت لتعلم لغة ما، فإف ا١تعّلم يكوف أقدر على تنويع ميل الطبلب: إذا كاف الطبل -ٚ
وقد يكوف الطبلب مرغمُت على تعلم لغة  ،أساليب تدريسو ٢تم حيث ٬تد منهم الًتحاب والتشجيع

 ما، ففي ىذه اٟتالة يكوف وضع ا١تعّلم أصعب ومهمتو أشق. 
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الًيا بُت ذكاء األذكياء ذكاء الطبلب: لقد دلت البحوث على أف ىناؾ ارتباطًا موجًبا ع -ٛ
 قد ٗتتلف قليبًل أو كثَتًا عن طريقة الطبلب األقل ذكاء. 

عمر الطبلب: تتأثر طريقة التدريس بعمر ا١تتعلم. فاألساليب اليت تروؽ لؤلطفاؿ قد ال  -ٜ
فالطفل يفضل التقليد والتكرار، أما ا١تراىق والبالغ فقد يفضل  ،تروؽ للكبار، والعكس صحيح أيضاً 

 فة بعض التفسَتات العقلية للظواىر اللغوية والقوالب النحوية. إضا

توقعات الطبلب: أيٌب الطبلب إٔب برامج تعليم اللغة األجنبية ولديهم توقعات معينة  -ٓٔ
والشك أف ىذه التوقعات تؤثر بدرجة ما ُب أساليب تدريس ىؤالء  ،عن الكيفية اليت سيعّلموف هبا

ضوء خرباهتم السابقة عن برامج ٦تاثلة وُب ضوء حاجاهتم اٟتقيقية، وُب  وتتشكل توقعاهتم ُب ،الطبلب
 ضوء عاداهتم الدراسية عموًما وُب ضوء اسًتاتيجية التعلم العامة لديهم. 

العبلقة بُت اللغة األـ واللغة األجنبية: إذا اختلفت اللغتاف، أي اللغة األـ واللغة  -ٔٔ
ُب تدريس اللغة األجنبية ٗتتلف عن حالة ٗتتلف فيها اللغتاف ُب كل الوجوه، فا١تشكبلت  - ا١تنشودة

إف االختبلؼ اٞتزئي ٯتّكن ا١تعّلم من الًتكيز على بعض األمور على أساس أف  ،ُب بعض الوجوه
 الطالب يعرؼ الوجوه ا١تتشاهبة مثل بعض ا١تفردات أو رموز الكتابة. 

نبية قصَتًا من انحية زمنية، فإف ىذا مدة الربانمج: إذا كاف برانمج تعليم اللغة األج -ٕٔ
وأنو قد يركز على بعض ا١تهارات اللغوية دوف سواىا. فإذا كاف  ،يعٍت أف مداه ٤تدود وأىدافو ٤تدودة

أما إذا  ،الربانمج ٯتتد مثبًل ١تدة ستة أشهر فقد يكوف مفيًدا الًتكيز على مهارة لغوية واحدة أو اثنتُت
وابلتإب تعدد ا١تهارات  ،، فإف ىذا يشَت إٔب اتساع مداه وأىدافوامتد الربانمج ١تدة بضع سنوات

 اللغوية اليت يسعى الربانمج إٔب تعليمها. 
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التسهيبلت: ىناؾ فرؽ حتًما بُت برانمج تعليم اللغة األجنبية اليت تتوفر لو األشرطة  -ٖٔ
شيء من ذلك. إف توفر  واألفبلـ والصور وا١تختربات والبطاقات واللوحات، وبرانمج آخر اليتوفر لو

 التسهيبلت يؤثر ُب نوعية أساليب التدريس ا١تمكن اتباعها. 

األىداؼ: إف أىداؼ الربانمج التعليمي تؤثر ُب األساليب التدريسية ا١تستخدمة. فإذا   -ٗٔ
كاف الربانمج يهدؼ إٔب تعليم كتابة اللغة األجنبية أو قراءهتا أو تكلمها أو الًتٚتة منها وإليها، 

 تكوف األساليب ا١تستخدمة متمشية مع ا٢تدؼ أو األىداؼ ا١تطلوبة. فس

االختبارات: ٯتيل ا١تعّلموف والطبلب إٔب االىتماـ ٔتا هتتم بو االختبارات، والسيما  -٘ٔ
فإذا اعتاد نظاـ اختبارات إ٫تاؿ انحية لغوية معينة، فسرعاف ما يكتشف  ،االختبارات ا٠تتامية العامة

ب ذلك. ويهملوف ىذه الناحية أيضاً. وسوؼ ينعكس ذلك على طريقة تعليم ا١تعّلم ا١تعّلموف والطبل
ية تؤثر على أساليب نتاجفاالختبارات اإل ،كما أف نوعية االختبارات ٢تا أتثَت مشابو  ،وتعلم ا١تتعلم

 ختبار. ويدعى ىذا التأثَت: التأثَت الرجعي لبل ،التدريس أتثَتًا ٮتتلف عن أتثَت االختبارات التعرفية

حجم الصف: ىناؾ أساليب تدريسية تنجح ُب الصفوؼ صغَتة اٟتجم. ولكن ىذه  -ٙٔ
كما أف ىناؾ أساليب يضطر ا١تعّلم   ،األساليب قد ال تنجح ابلدرجة نفسها ُب الصفوؼ كبَتة اٟتجم

مثاؿ ذلك  ،إٔب استخدامها حُت يكوف الصف كبَتًا، وٮتتفي ىذا االضطرار حُت يكوف الصف صغَتًا
 لتكرار اٞتماعي مقابل التكرار الفردي. ا

 

 خطوات التدريس النموذجي الفعَّال
 ىناؾ ثبلث وثبلثوف خطوة لتدريس انجح وفعااؿ ومؤثِّر، وىي كاآلٌب:
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 إف أي مهنة ال ٯتكن إتقاهنا إال بعد اإل١تاـ أبصو٢تا ومبادئها.  :ػ اعرؼ عملية التدريسٔ

 ة، واألىداؼ ا٠تاصة، واألىداؼ السلوكية. ػ اعرؼ أىداؼ التدريس: األىداؼ العامٕ
 ػ اعرؼ طبلبك: مستواىم، وخصائصهم العمرية، وأفكارىم.ٖ

 ر دروسك جيداً. ػ حضِّ ٗ

 ػ استخدـ طريقة التدريس ا١تناسبة. ٘

 ن مبدعاً وابتعد عن الروتُت.ػ كُ ٙ

 ػ اجعل درسك ٦تتعاً.ٚ

 ػ استثر دافعية التبلميذ. ٛ

 أبعث معنفاً!"ػ "إ٪تا بعثت معلماً وٓب ٜ

 ػ اجعل إتاىك جيداً ٨تو التبلميذ.ٓٔ

 ػ حافظ على ٪توؾ العلمي والًتبوي وا١تهٍت. ٔٔ

 لو ا٢تمة واألمانة واٞتد.قدوة ُب عُ ُكن ػ  ٕٔ

 . ٔٔػ ال تكرر ىذا السؤاؿ، أو ال تسألو أكثر من مرةٖٔ

 أعلم! ل: الػ قُ ٗٔ
                                                           

السؤاؿ ىو: ىل فهمتم؟ سوؼ يكوف اٞتواب: نعم. والذي ٓب يفهم السؤاؿ سيقوؿ: نعم كذلك. ال توجد  -ٔٔ
قصارى جهده وليس واجبًا على ا١تعلم أف يُفهم كل الطبلب، ولكن عليو أف يبذؿ  .فائدة من ىذا السؤاؿ عادة

 ٞتعلهم يفهموف الدرس بطريقة أو أبخرى. 
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 ػ استخدـ وسائلك التعليمية بفعالية.٘ٔ

 ديقك الدائم فأحسن استخدامها!ػ السبورة صٙٔ

 ػ "ال تغضب!"ٚٔ

 ن التعامل مع مثَتي ا١تشاكل من الطبلب.سِ حْ ػ أَ ٛٔ

 ػ خطِّط ونفِّذ وقيِّم وشاور تبلميذؾ، وأشركهم ُب شيء من التخطيط.ٜٔ

 ل اختباراتك بشكل جيد ْتيث تكوف تقييماً لك أيضا!مَ عْ ػ اِ ٕٓ

 ػ "يسروا وال تعسروا!" ٕٔ

 ربياً ال ملقناً!ػ كن معلماً مٕٕ

 ػ انتبو إٔب مواىب تبلميذؾ وقم بتنميتها، وال تكن جامداً على مقررؾ!ٖٕ

 ػ راع الفروؽ الفردية.ٕٗ

 ػ استخدـ الواجبات ا١تنزلية بفعالية.ٕ٘

 ػ أِدر فصلك بفعالية!ٕٙ

 ػ حافظ على وقت الدرس. ٕٚ

 ػ علِّم الطبلب كيف يتعلموف.ٕٛ

 در ا١تعلومات.ػ علِّم الطبلب الرجوع إٔب مصاٜٕ

 ػ علِّم الطبلب كيف يفكروف!ٖٓ
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 ػ حافظ على عبلقات جيدة مع الكل!ٖٔ

 !ٕٔػ انتبو إٔب ما بُت سطور التدريسٕٖ

 ػ استعن اب وابدأ. فإف رحلة النجاح الطويلة تبدأ ٓتطوة واحدةٖٖ

                                                           

ىػ. اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة. دورة قدمت ُب ٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب، أٛتد عبد العظيم.  -ٕٔ
 ىػ. ٤ٖٖٔٗتـر  ٚٔاٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة، بتاريخ: 

إكساهبم ا١تهارات البلزمة  من ا١تسلمات أف الًتبية ليست حشو أذىاف الطبلب اب١تعلومات، بل ىيو 
واالٕتاىات الصحيحة وهتذيب خلقهم وتنمية مداركهم العقلية. فما يكتسبو الطبلب من شخصية ا١تعلم وخلقو 
وىديو ُب التعامل والتعليم ونظرتو لؤلشياء وطريقة تفكَته قد تكوف أىم وأنفع للًتبية ٦تا يعطيهم من معلومات، وىو 

 ور التدريس.ما ٯتكن أف نسميو ما بُت سط

: كيف ٯتكننا أف نوصل ا١تعلومات بطريقة انجحة وسهلة للطبلب؟ انظر إٔب للمعلم النبيو نظرح سؤاالً ىنا 
 الورقة التالية، وأجب عن كافة األسئلة خبلؿ دقيقتُت فقط:

ثبلثة   - الشهر ا٢تجري اٟتإب:........... - عمر أخيك األصغر:........... - الوظيفة اٟتالية:........... -
مع طرح الناتج  ٛ+ٗ+ ٖحاصل ٚتع  -كلمة معناىا دعاء:...........   -كلمات تبدأ ْترؼ الباء:........... 

 - .............:عنواف آخر كتاب قرأتو - :...........أىم طريقة ُب التدريس - يساوي: ............. ٜٜمن 
ال ٕتب عن األسئلة السابقة، وأجب  - :........... دكتوراه( ما العبلقة اليت ٕتمع الكلمات التالية ) سبيل، أرض،

 :...........عن السؤاؿ التإب فقط: اٝتك األوؿ

علينا أف ٩تتار الطريقة األيسر لكن ، و ومتنوعة س الطبلب. الطرؽ كثَتةىذا أسلوب يبُت لنا كيف ندرِّ 
 وأبقل جهد ٦تكن. ،واألنسب واألكثر فائدة
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إف من ٬تلس ويتصور ما ٬تب عليو أف يفعلو ليكوف انجحاً، ويكتفي بذلك ال ٯتكن أف 
ح أبداً، لكن من يبدأ العمل وٮتطو ا٠تطوة األؤب ولو كانت صغَتة فإنو قد وضع قدميو على ينج

 فتسعة أعشار العبقرية إ٪تا ىي ُب بذؿ اٞتهد. ،الطريق... ومن سار على الدرب وصل

 مفهوم التدريس 

عمليػػػة وينتمػػػي إٔب ٣تػػػاالت ا١تعرفػػػة ال ،التػػػدريس أحػػػد ٣تػػػاالت ا١تعرفػػػة التابعػػػة لعلػػػم الًتبيػػػة ديعػػػ
 ،وا١تػػتعلم0 وا١تػػادة الدراسػػية0 وبيئػػة الػػتعلم ،ا١تعلػػم :ىػػي ؛ويبحػػث التػػدريس ُب ٣تػػاالت أربعػػة ،ةاإلبداعيػػو 

 ،وخصػػػائص الطالػػػب ،ا١تػػػادة ىحيػػػث يهػػػدؼ إٔب وضػػػع صػػػيغة مناسػػػبة تػػػربط بػػػُت إعػػػداد ا١تعلػػػم0 و٤تتػػػو 
حيػث يػتم الًتكيػز علػي  ،وانبػوكافػة ج  مػنا١تعلػم  وهتتم ا١تؤسسات الًتبوية إبعداد والبيئة اليت يعيش فيها.

 .اإلبداعوقدرتو علي ا٠تلق و  ،وانفعاالتو ،وقيمو ،وفكره ،شخصية ا١تعلم

 والعالقة بٌن التدريس ومهارات

لػيس ٣تػرد أداء  وفهػ ،١تػن يقػـو ٔتمارسػتو ،ٖتتاج إٔب إعداد جيػد ،يعد التدريس مهنة فنية دقيقة
مهنػة التػدريس ال تعػٍت ٣تػرد نقػل ا١تعلومػات مػن معلػم ف إ ،١تػا ٯتتلكػو مػن قػدرة عامػة ٯتارسو أي فرد وفقاً 

أف يصػاحبها تعلػم ال بُػدا إٔب تعػديل السػلوؾ0 أي أف عمليػة التػدريس  ولكنها هتػدؼ أساسػاً  ،إٔب طالب
 .ٖٔحقيقي وإال فقدت معناىا وأ٫تيتها

تتطلػػب  ،وٓب يعػػد التػػدريس ٣تػػرد نشػػاط بسػػيط يتكػػوف مػػن فعػػل ورد فعػػل بػػل ىػػو مهمػػة معقػػدة
ومهػػػارات تدريسػػػية مركبػػػة0 ولػػػذا ٧تػػػد أف االٕتػػػاه اليػػػـو ُب فهػػػم عمليػػػة  ،وقػػػدرات عاليػػػة ،ة متنوعػػػةمعرفػػػ

                                                           

 .ػ. ا١ترجع السابقىٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب.  -ٖٔ
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وأتكيػػػػد دور التغذيػػػػػة الراجعػػػػة ابلنسػػػػبة لنتػػػػائج عمليػػػػػة  ،التػػػػدريس ىػػػػو اسػػػػتخداـ مػػػػػدخل ٖتليػػػػل الػػػػنظم
لػػػيت ا ،التػػدريس0 ويتطلػػػب القيػػاـ بعمليػػػة التػػدريس ضػػػرورة ٘تكػػن ا١تعلػػػم مػػن مهػػػارات التػػدريس األساسػػػية

 فضل عائد تعليمي تربوي.أيؤدي إٔب ٖتقيق  ،تؤىلو لتوفَت مناخ اجتماعي وانفعإب جيد

 
 مفهوم مهارات التدريس 

الػػيت يظهرىػػا ا١تعلػػم ُب نشػػاطو  ،أبهنػػا ٣تموعػػة السػػلوكيات التدريسػػية :ؼ مهػػارات التػػدريسعػػرا تُ 
مارسػات التدريسػية للمعلػم هبدؼ ٖتقيق أىداؼ معينة0 وتظهر ىذه السلوكيات من خبلؿ ا١ت ،التعليمي

والتكيػف  ،والسػرعة ُب األداء ،تتميػز بعناصػر الدقػة ،أو لفظيػة ،أو حركيػة ،ُب صورة استجاابت انفعالية
حػداث الػتعلم وتيسػَته0 وتنمػو ىػذه إ ىقػدرة علػمثػل ال ،مع ظروؼ ا١توقف التعليمي. ومهارات التدريس

 .ٗٔا١تهارات عن طريق التدريب وا٠تربة

 التدريسخصائص مهارات 

 القابلية للتعميم  -4
ابخػتبلؼ ا١تػادة الػيت يدرسػها أو ا١ترحلػة0  ،أف وظائف ا١تعلم ال ٗتتلف من معلم إٔب آخػر ٔتعٌت

 لطبيعة كل مادة ومرحلة. وفقاً  ،الرغم من أهنا تتميز اب١ترونة والقابلية للتشكيلعلى 

 القابلية للتدريب والتعلم -3
   .بلؿ برامج التدريب ا١تختلفةنو ٯتكن اكتساهبا من خأ ٔتعٌت   

                                                           

 .ىػ. ا١ترجع السابقٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب.  -ٗٔ
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   :اهمن؛ ميكن اشتقاقها من مصادر متنوعة -4
 ٖتليل األدوار وا١تهاـ اليت يقـو هبا ا١تعلم من خبلؿ مبلحظة سلوكو أثناء التدريس. ( أ

 ٖتديد حاجات ا١تتعلم وخصائصو. ( ب
 ح( نظرَّيت التدريس والتعلم.

 ةمهارات التدريس األساسي

 :٘ٔومنها ؛يةتتعدد مهارات التدريس األساس

 الذىنية مهارة التهيئة -4

مػػن مػػادة  علػيهم ١تػا سػػيعرض ،عنصػري اإلاثرة والتشػػويقمػن خػػبلؿ وىػي هتيئػػة أذىػاف الطػػبلب 
 .علمية جديدة

 ادلثًنات وادلنبهات" "تنويع :مهارة اإللقاء -3

تتوقػػػػػف و  .إف عمليػػػػة التػػػػدريس ال ٕتػػػػري علػػػػى النحػػػػػو ا١تطلػػػػوب إال ابسػػػػتخداـ ا١تعلػػػػم اإللقػػػػاء
 دروسو.  وتقبلهم للدرس على طريقة ا١تعلم وهنجو ُب إلقاء جابة الطبلباست

 مهارة استخدام الوسائل التعليمية  -4

                                                           

 انظر التدريس التفاعلي أدانه ١تزيد من التوضيح.  -٘ٔ
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 ،مناسػػبة ١تسػػتوَّيت الطػػبلب، وأف يكػػوف ا١تعلػػم علػػى معرفػػة سػػابقة هبػػا ٬تػػب أف تكػػوف الوسػػيلة
 أحياانً. ستخدمها، وقد يشارؾ الطبلب ُب إعدادىايويعرؼ كيف 

 

 

 الدافعية للتعلم مهارة إاثرة -5

مػػن خػبلؿ طػرح بعػض األسػػئلة وذلػك  زىم عليػو.يػفٖتُب الػػتعلم و ب يقصػد هبػا إاثرة رغبػة الطػبل
 .كوف ُب بداية الدرسيذلك من وسائل رفع الدافعية على أف غَت عليهم، و 

 مهارة وضوح الشرح والتفسًن  -6

ب بيسػػر وسػػهولة، مػػن توصػػيل شػػرحو للطػػبل ومػػتبلؾ ا١تػػدرس قػػدرات لغويػػة وعقليػػة ٘تكنػػاىػػي و 
 ويتضمن ذلك استخداـ عبارات متنوعة ومناسبة لقدرات الطبلب العقلية.

 مهارة التعـزيز -7

   .ضعاؼ التعلم ا١تصحوب بشعور غَت سارإو  ،تقوية التعلم ا١تصحوب بنتائج مرضيةالتعزيز ىو: 

 ب"الطال سئلةواستقبال ادلعلم أل وطريقة طرحها "صياغة األسئلة: مهارة ادلناقشة -8
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 ،وطريقػػػػة توجيههػػػػا للطػػػػبلب ،ؤلسػػػػئلةلوتشػػػػتمل مهػػػػارة ا١تناقشػػػػة علػػػػى مهػػػػارات إعػػػػداد ا١تعلػػػػم 
   .طبلبالسئلة ألوكذلك مهارتو َب استقبالو 

  مع الطالباجيايمهارة التفاعل اإل -9

 .إ٬تايببشكل وتعزيزىا  ،وأفكارىم ،التفاعل مع استجاابت الطبلب ىقدرة ا١تعلم علوىي 

 مع أمناط الطالب ادلختلفة مهارة التعامل  -:

الطالػػػػب ا١توىػػػػوب0  :ومنهػػػػا ؛قػػػػدرة ا١تعلػػػػم علػػػػي التعامػػػػل مػػػػع األ٪تػػػػاط ا١تختلفػػػػة للطػػػػبلبوىػػػػي 
وا١ترىػػػف اإلحسػػػاس، 0 وا٢تػػػادئ0 وا١تشػػػاكس0 وا١تتعػػػاوف0 والثػػػراثر0 والصػػػامت0 ا١تتػػػأخر دراسػػػياً ا١تثػػػإب، و و 

، وا١تتسػرع، وا١تػًتدد، وا١تغلػق ٬تػايبلػرأي، واإلوا١تبػدع، وا١تتفػوؽ، وا١تتمػرد، وا١تتشػعب التفكػَت، وا١تتصػلب ا
   الذىن، وغَت ذلك.

 الفرق بٌن الطريقة واألسلوب

يصاؿ أىداؼ الدرس اىي وسيلة االتصاؿ اليت يستخدمها ا١تعلم من أجل  :التدريس طريقة
انظر  التدريس( أما أسلوب التدريس فهو الكيفية اليت يتناوؿ هبا ا١تعلم الطريقة )طريقة ،طبلبو إٔب

 . أدانه

من  أمشل اً و٢تا خصائص ٥تتلفة، كما أف ىناؾ مفهوم ،مشل من األسلوبأف الطريقة أأى 
 وىي ابلتإب توجو ،١تتغَتات معينة ىا تبعاً ؤ واالسًتاتيجية يتم انتقا ،االثنُت أال وىو اسًتاتيجية التدريس
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لعوامل  وفقاً  هؤ والذي يتم انتقااختيار الطريقة ا١تناسبة واليت بدورىا ٖتدد أسلوب التدريس األمثل 
  .ٙٔمعينة

و٘تنع  ،معينة أىدافاً  ىي خطة عمل عامة توضع لتحقق :ٚٔاالسًتاتيجيةوبتعبَت آخر فإف 
ويوضع لكل خطوة  ،إجرائية وتصمم االسًتاتيجية ُب صورة خطوات .ٖتقيق ٥ترجات غَت مرغوب فيها

 وتكتيكات أ خطواهتا إٔب من كل خطوةتسمح اب١ترونة عند تنفيذ االسًتاتيجية وتتحوؿ   ،بدائل
  مقصود و٥تطط ُب سبيل ٖتقيق األىداؼ اددة. تتابع لية تتم ُبصيأساليب جزئية تف

 أساليب التدريس

مػن أجػل  ،ا٠تػاص إٔب العػاـ وا٢تدؼ من ذلك االنتقػاؿ مػن أواًل، األسلوب قبل الطريقةناوؿ تن
 .ٛٔالتوسع ُب ا١تفاىيم ا٠تاصة بكل موضوع

                                                           

 .ىػ. ا١ترجع السابقٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب.  -ٙٔ

٣تاؿ الًتبية  ُب تطبيقات :إتاىات حديثة ُب ا١تناىج وطرؽ التدريس ـ.ٕٕٓٓ. كوثر حسُتكوجك،   -ٚٔ
 .ٓب الكتابعاالقاىرة:  .األسرية

 وللمزيد انظر، .ىػ. ا١ترجع السابقٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب.  -ٛٔ

 التدريس طرؽ التدريس ُب الًتبية الرَّيضية "اٞتزء الثاين" ـ.ٕٕٓٓي. مَتفت علوخفاجي،  إبراىيم نواؿشلتوت،  -

 .ٔٚص  اإلسكندرية. ،الطبعة األؤب .و التعلم للتعليم

-ٓٔ. ص للنشر الكتاب مركزٔب، القاىرة: الطبعة األو  .لتدريس والتفكَتا ـ.ٕ٘ٓٓ. إبراىيم عبد هللااٟتميداف،  -
ٙ٘. 
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  سلوب التدريسمفهوم أ

ىػػػػو الكيفيػػػػة الػػػػيت يتنػػػػاوؿ هبػػػػا ا١تعلػػػػم طريقػػػػة التػػػػدريس أثنػػػػاء قيامػػػػو بعمليػػػػة  :أسػػػػلوب التػػػػدريس
ىػػػو األسػػػلوب الػػػذي يتبعػػػو ا١تعلػػػم ُب تنفيػػػذ طريقػػػة التػػػدريس بصػػػورة ٘تيػػػزه عػػػن غػػػَته مػػػن  :أو .التػػػدريس

الشخصػػػػػية ا١تعلمػػػػُت الػػػػػذين يسػػػػػتخدموف نفػػػػس الطريقػػػػػة، ومػػػػػن ٍب يػػػػػرتبط بصػػػػورة أساسػػػػػية اب٠تصػػػػػائص 
 .  ٜٔللمعلم

أف أسػػػلوب التػػػدريس قػػػد ٮتتلػػػف مػػػن معلػػػم إٔب آخػػػر، علػػػى الػػػرغم مػػػن  ؛ومفػػػاد ىػػػذا التعريػػػف
اسػػتخدامهم لػػنفس الطريقػػة، مثػػاؿ ذلػػك أننػػا ٧تػػد أف ا١تعلػػم )س( يسػػتخدـ طريقػػة ااضػػرة، وأف ا١تعلػػػم 

 صػػيل تبلميػػذ كػػبلً ومػػع ذلػػك قػػد ٧تػػد فروقػػاً دالػػة ُب مسػػتوَّيت ٖت ،)ص( يسػػتخدـ طريقػػة ااضػػرة أيضػػاً 
وىذا يعٍت أف تلك الفػروؽ ٯتكػن أف تنسػب إٔب أسػلوب التػدريس الػذي يتبعػو ا١تعلػم، وال تنسػب  ،منهم

 إٔب طريقة التدريس على اعتبار أف طرؽ التدريس ٢تا خصائصها وخطواهتا اددة وا١تتفق عليها. 

 طبيعة أسلوب التدريس

ت وا٠تصػػػػػائص والسػػػػػمات الشخصػػػػػية ف أسػػػػػلوب التػػػػػدريس يػػػػػرتبط بصػػػػػورة أساسػػػػػية ابلصػػػػػفاإ
إتباعهػا أثنػاء  ،ينبغػي علػى ا١تعلػم ،للمعلم، وىو ما يشَت إٔب عدـ وجود قواعد ٤تددة ألسػاليب التػدريس

                                                           

 وللمزيد انظر،  .ىػ. ا١ترجع السابقٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب.  -ٜٔ

 .ٔٚص  .ا١ترجع السابق ـ.ٕٕٓٓشلتوت وخفاجي.  -

 وما بعدىا. ٓٔرجع السابق. ص ا١ت ـ.ٕ٘ٓٓاٟتميداف.  -
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وبشخصػػػيتو  ،ل مرىونػػػة اب١تعلػػم الفػػػردظػػقيامػػو بعمليػػػة التػػدريس، وابلتػػػإب فػػإف طبيعػػػة أسػػلوب التػػػدريس ت
، وتعبَتات الوجو، واالنفعاالت، ونغمػة الصػوت، و٥تػارج وذاتيتو وابلتعبَتات اللغوية، واٟتركات اٞتسمية

ات، والتعبػػػَت عػػػن القػػػيم، وغَتىػػػا، ٘تثػػػل ُب جوىرىػػػا الصػػػفات الشخصػػػية اإلٯتػػػاءاٟتػػػروؼ، واإلشػػػارات و 
الفرديػػة الػػيت يتميػػز هبػػا ا١تعلػػم عػػن غػػَته مػػن ا١تعلمػػُت، ووفقػػاً ٢تػػا يتميػػز أسػػلوب التػػدريس الػػذي يسػػتخدمو 

 وتتحدد طبيعتو وأ٪تاطو. 

 أساليب التدريس وأنواعها   

أف أسػػػاليب علػػػى ، ولكػػػن ينبغػػػي أف نؤكػػػد ٕٓأيضػػػاً  وكمػػػا تتنػػػوع طػػػرؽ التػػػدريس تتنػػػوع أسػػػاليب
أسػػػػلوب إف  .التػػػػدريس ليسػػػػت ٤تكمػػػػة ا٠تطػػػػوات، كمػػػػا أهنػػػػا ال تسػػػػَت وفقػػػػاً لشػػػػروط أو معػػػػايَت ٤تػػػػددة

ومػع تسػليمنا  ،خصائصويرتبط بصورة أساسية بشخصية ا١تعلم وٝتاتو و  - كما سبق أف بينا -التدريس 
أبنػػو ال يوجػػػد أسػػػلوب ٤تػػػدد ٯتكػػػن تفضػػػيلو عمػػػا سػػواه مػػػن األسػػػاليب، علػػػى اعتبػػػار أف مسػػػألة تفضػػػيل 

إال أننػا ٧تػد أف معظػم الدراسػات  .ؤتػا يفضػلو ىػو ،أسلوب تدريسي عن غَته تظل مرىونة اب١تعلم نفسو
سػاليب وأثرىػا علػى التحصػيل،  ىػذه األُتواألْتاث اليت تناولت موضوع أساليب التػدريس قػد ربطػت بػ

وذلػػػك مػػػن زاويػػػة أف أسػػػلوب التػػػدريس ال ٯتكػػػن اٟتكػػػم عليػػػو إال مػػػن خػػػبلؿ األثػػػر الػػػذي يظهػػػر علػػػى 
 :ٕٔوفيما يلي نسرد بعض أنواع األساليب ،التحصيل لدى الطبلب

                                                           

 .ىػ. ا١ترجع السابقٖٖٗٔـ/ ٕٔٔٓسآب.  -ٕٓ

 وللمزيد انظر، .سآب، أٛتد عبد العظيم وآخروف. التعليم الفعاؿ. ٥تطوط -ٕٔ
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 أساليب التدريس ادلباشرة  -4

الػذي يتكػوف مػن آراء  ذلػك النػوع مػن أسػاليب التػدريس :ؼ أسلوب التػدريس ا١تباشػر أبنػوعرا يُ 
ويعػػد ىػػذا األسػػلوب مػػن  .ـ توجيػػو عمػػل التلميػػذ ونقػػد سػػلوكووىػػو يقػػوِّ  ،وأفكػػار ا١تعلػػم الذاتيػػة )ا٠تاصػػة(

األسػػػاليب الػػػيت تػػػربز اسػػػتخداـ ا١تعلػػػم للسػػػلطة داخػػػل الفصػػػل الدراسػػػي. حيػػػث ٧تػػػد أف ا١تعلػػػم ُب ىػػػذا 
كمػػػا يقػػػـو  ،ميػػػة الػػػيت يػػػرى أهنػػػا مناسػػػبةاألسػػػلوب يسػػػعى إٔب تزويػػػد التبلميػػػذ اب٠تػػػربات وا١تهػػػارات التعلي

بتقػػومي مسػػتوَّيت ٖتصػػيلهم وفقػػاً الختبػػارات ٤تػػددة يسػػتهدؼ منهػػا التعػػرؼ علػػى مػػدى تػػذكر التبلميػػذ 
ويبػػػدو أف ىػػػذا األسػػػلوب يػػػتبلءـ مػػػع اجملموعػػػة األؤب مػػػن طػػػرؽ التػػػدريس  ،للمعلومػػػات الػػػيت قػػػدمها ٢تػػػم

 خاصة طريقة ااضرة وا١تناقشة ا١تقيدة. 

 ب التدريس غًن ادلباشر أسلو  -3

األسػػلوب الػذي يتمثػػل ُب امتصػػاص آراء وأفكػار التبلميػػذ مػػع تشػجيع واضػػح مػػن  :ؼ أبنػػوعػرا يُ 
أما ُب ىذا األسػلوب فػإف ا١تعلػم  ،وكذلك ُب قبوؿ مشاعرىم ،إلشراكهم ُب العملية التعليمية ،قبل ا١تعلم

ٍب يػػدعو الطػػبلب إٔب ا١تشػػاركة ُب  يسػػعى إٔب التعػػرؼ علػػى آراء ومشػػكبلت الطػػبلب، و٭تػػاوؿ ٘تثيلهػػا،

                                                                                                                                                                   

 .ٔٚص  .ا١ترجع السابق ـ.ٕٕٓٓشلتوت وخفاجي.  -

 .٘ٙ-ٓٔص  رجع السابق.ا١ت ـ.ٕ٘ٓٓاٟتميداف.  -
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دراسة ىذه اآلراء وا١تشكبلت ووضع اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا، ومن الطرؽ اليت يستخدـ معها ىذا األسػلوب 
 طريقة حل ا١تشكبلت وطريقة االكتشاؼ ا١توجو. 

ا١تعلمػػُت إٔب اسػػتخداـ األسػػلوب ا١تباشػػر أكثػػر مػػن األسػػلوب غػػَت ا١تباشػػر وإب٬تػػاز؛ ٯتيػػل بعػػض 
ف أسػلوب التػدريس الواحػد لػيس كافيػاً، ولػيس مبلئمػاً لكػل مهػاـ التعلػيم، ولكننا نرى أب ،لصفداخل ا

، والفػػػًتة العمريػػػة للطػػػبلب، وأف ا١تسػػػتوى األمثػػػل لكػػػل أسػػػلوب ٮتتلػػػف ابخػػػتبلؼ طبيعػػػة ومهمػػػة الػػػتعلم
 .  وغَتىا

 أسلوب التدريس القائم على ادلدح والنقد  -4

ا١تعتػػدؿ يكػػوف لػػو أتثػػَت موجػػب علػػى التحصػػيل لػػدى ف أسػػلوب التػػدريس الػػذي يراعػػي ا١تػػدح إ
تػرتبط بنمػو ٖتصػيل التبلميػذ  وأحسنت مثبًل؛ شكراً لك،، و ٦تتازو صح،  :د أف كلمة٧تالطبلب، حيث 

أف  مػػن خػػػبلؿ التجربػػػة؛ فلقػػد تبػػػُت .كمػػػا أف ىنػػاؾ أتثػػػَتاً لنقػػد ا١تعلػػػم علػػػى ٖتصػػيل طبلبػػػو ،ُب ا١تدرسػػة
  .ا٩تفاض ُب التحصيل لدى الطبلبإٔب ي اإلفراط ُب النقد من قبل ا١تعلم يؤد

 أسلوب التدريس القائم على التغذية الراجعة  -5

علػى ٖتصػيل ية إ٬تاب لةالتغذية الراجعة على التحصيل الدراسي للطالب لو دال أسلوب أتثَتإف 
 ال يعتمد على التغذية الراجعة للمعلومات ا١تقدمة. الذي تدريس السلوب أبإذا ما قورف  ،الطالب
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و٪تػػوه التحصػػيلي بصػػػورة  ،يوضػػح للطالػػب مسػػػتوَّيت تقدمػػو وأنػػ :ومػػن ٦تيػػزات ىػػذا األسػػػلوب
وبيػػاف الكيفيػػة الػػيت يسػػتطيع هبػػا  ،وذلػػك مػػن خػػبلؿ ٖتديػػده ٞتوانػػب القػػوة ُب ذلػػك التحصػػيل ،متتابعػػة

  تنمية مستوَّيت ٖتصيلو، وىذا األسلوب يعد أبرز األساليب اليت تتبع ُب طرؽ التعلم الذاٌب والفردي.

 

 

 أسلوب التدريس القائم على استعمال أفكار الطالب -6

أسلوب التدريس القائم على استعماؿ أفكار الطالب إٔب ٜتسة مستوَّيت  بعض ا١تربُتقسم 
 نوجزىا فيما يلي:  ؛فرعية

 الستخراج الفكرة كما يعرب عنها الطالب.  ؛أو العبلقات ا١تنطقية ،األٝتاءالتنويو بتكرار ٣تموعة من  -أ

والػػػيت تسػػػاعد الطالػػػب علػػػى وضػػػع الفكػػػرة الػػػيت  ؛إعػػػادة أو تعػػػديل صػػػياغة اٞتمػػػل مػػػن قبػػػل ا١تعلػػػم -ب
 يفهمها. 

للوصػػػوؿ إٔب ا٠تطػػػوة التاليػػػة ُب التحليػػػل ا١تنطقػػػي للمعلومػػػات  ؛اسػػػتخداـ فكػػػرة مػػػا مػػػن قبػػػل ا١تعلػػػم -جػػػػ
 ا١تعطاة. 

 رة كل منهما. عن طريق مقارنة فك ،العبلقة بُت فكرة ا١تعلم وفكرة الطالبإ٬تاد  -د
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 تلخيص األفكار اليت سردت بواسطة الطالب أو ٣تموعة الطبلب.  -ىػ

 أساليب التدريس القائمة على تنوع وتكرار األسئلة -7

ف تكػػرار اإلجابػػة الصػػحيحة حيػػث إف تكػػرار األسػػئلة للطػػبلب يػػرتبط بنمػػو التحصػػيل لػػديهم، إ
لتػدريس القػائم علػى التسػاؤؿ يلعػب دوراً مػؤثراً أسػلوب ا كمػا أف  يرتبط ارتباطاً موجبػاً بتحصػيل التلميػذ.

   .ُب ٪تو ٖتصيل الطبلب، بغض النظر عن الكيفية اليت ًب هبا تقدمي ىذه األسئلة

 أساليب التدريس القائمة على وضوح العرض أو التقدمي -8

ن طبلبػػػػػو مػػػػػن مكِّ يُ لػػػػ ،عػػػػػرض ا١تػػػػدرس ١تادتػػػػػو العلميػػػػػة بشػػػػكل واضػػػػػح :ا١تقصػػػػود ابلعػػػػػرض ىػػػػو
 .أتثَت فعاؿ ُب تقدـ ٖتصيل الطبلب لوف وضوح العرض ألو استيعاهبا، 

 أسلوب التدريس احلماسي للمعلم -9

طػبلب،  العلػى مسػتوى ٖتصػيل  ، ولو أتثػَت فعػاؿمن أساليب التدريس ٛتاس ا١تعلم أسلوابً  يعد
 ٖتصيل الطبلب. ية ُب إ٬تابأ٫تية وداللة  وماس لاٟتأف كما 

 الفردي أسلوب التدريس القائم على التنافس -:

السػػػتخداـ ا١تعلػػػم للتنػػػافس الفػػػردي لػػػؤلداء النسػػػيب بػػػُت التبلميػػػذ وٖتصػػػيلهم فعاػػػاؿ اؾ أتثػػػَت ىنػػػ
  فرادي.طرؽ التعلم الذاٌب واإل :الدراسي، ومن الطرؽ ا١تناسبة الستخداـ ىذا األسلوب
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 يأسلوب التدريس اجلامع -41

ويولػد االىتمػػاـ  ،البػاطن الػػدافع يعتمػد التػدريس اٞتػامعى اٟتػػديث علػى األسػلوب الػػذى ٭تػرؾ
  من أىداؼ. الذى يدفع ابلطالب إٔب بذؿ جهوده ليصل إٔب ما ينشده

 

 

 طرائق التدريس

ىػػي الكيفيػػة أو األسػػلوب الػػذي ٮتتػػاره ا١تػػدرس ليسػػاعد التبلميػػذ علػػى ٖتقيػػق  :طريقػػة التػػدريس
   .األىداؼ التعليمية السلوكية

رسػػات واألنشػػطة العلميػػة الػػيت يقػػـو هبػػا ا١تعلػػم ىػػي ٣تموعػػة مػػن اإلجػػراءات وا١تمابعبػػارة اثنيػػة: و 
 .ٕٕيهدؼ إٔب توصيل معلومات وحقائق ومفاىيم للتبلميذ ،تدريس درس معُتلداخل الفصل 

 أف يضع نصب عينيو اآلٌب: ،على ا١تعلم و٬تب

                                                           

  .سآب وآخروف. التعليم الفعاؿ. ٥تطوط -ٕٕ

  .ٔٚا١ترجع السابق. ص  ـ.ٕٕٓٓشلتوت وخفاجي.  -
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لكػػل طريقػػة مػػزاَّي وعيػػوب، وحجػػج ٢تػػا وحجػػج و ال يوجػػد ُب طرائػػق التػػدريس طريقػػة مثاليػػة ٘تامػػاً،  .ٔ
 عليها. 

توجػػػد طريقػػػة تػػػدريس واحػػػدة تناسػػػب ٚتيػػػع األىػػػداؼ ا١تػػػراد ٖتقيقهػػػا، وال ٚتيػػػع ا١توضػػػوعات ُب ال  .ٕ
 ا١تادة الواحدة، وال ٚتيع التبلميذ وا١تعلمُت.

طرائق التدريس بعضها بعضاً، ومن ا٠تطأ أف يُنظر إليها على أهنا متعارضة متناقضػة بػل ىػي تكمل  .ٖ
 .متكاملة

ْتيػػث تكػػوف موافقػػػة  ،اٟتقػػػائق النفسػػية واألسػػس الًتبويػػػة ٬تػػب أف تكػػوف طريقػػة ا١تعلػػػم قائمػػة علػػى .ٗ
لطبػػػػاع الطػػػػبلب، ومبلئمػػػػة ١تيػػػػو٢تم ُب أطػػػػوار ٪تػػػػوىم، مؤديػػػػة إٔب شػػػػحذ أذىػػػػاهنم، وتنميػػػػة مػػػػواىبهم، 
وهتػػػذيب أخبلقهػػػم، وإظهػػػار شخصػػػيتهم، وأف يكػػػوف اعتمػػػاده فيهػػػا علػػػى التجربػػػة والعقػػػل ال علػػػى 

  .التلقُت والنقل
كػػربى  ةأفضػػلي االتشػػويق واٞتػػدة والطرافػػة واسػػتخداـ الوسػػائل وتنويعهػػا ٢تػػأف عناصػػر ا١تػػدرس لػػيعلم و 

 طريقة التدريس.ُب 

 ار الطريقة يف التدريسيمعايًن اخت

 ىناؾ معايَت الختيار طريقة التدريس؛ وتشمل ما يلي:

 .ا٢تدؼ التعليمي .ٔ
 .طبيعة ا١تتعلم .ٕ
   .طبيعة ا١تادة .ٖ
 .خربة ا١تعلم )نظرة ا١تعلم إٔب التعليم( .ٗ
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 ت الطريقة اجليدة يف التدريسمميزا

 تتميز الطريقة اٞتيدة ُب التدريس ٔتا يلي:

 تراعي ا١تتعلم ومراحل ٪توه وميولو. .ٔ
 ٔب نظرَّيت التعلم وقوانينو.إستند ت .ٕ
 تراعي خصائص النمو للمتعلمُت اٞتسمية والعقلية. .ٖ
 تراعي األىداؼ الًتبوية اليت نرجوىا من ا١تتعلم. .ٗ
 .اة وموضوعاهتتراعي طبيعة ا١تادة الدراسي .٘

 : ٖٕوىي ،الطرائق ا١تعروفة ُب ميداف تعليم اللغات العصيلي ويورد

، والطريقػػة السػػمعية الشػػفوية The Grammar-Translation Methodطريقػػة القواعػػد والًتٚتػػة: "
The Audio lingual method وطريقػة القػراءة ،The Reading Method والطريقػة الصػامتة ،The 

silent waryريقػة ا١تباشػرة ، والطThe Direct Method والطريقػة الطبيعيػة ،The Natural Method ،
 .  "The community language learningوتعلم اللغة ُب ٚتاعة 

 رائق تدريس ادلهارات اللغويةط

                                                           

 .ٕٚٚ -ٕٙٚىػ. ا١ترجع السابق. صٕٕٗٔالعصيلي.  - ٖٕ
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وىي تنطلق غالبًا من نظرة خاصة لطبيعة اللغة، وتصور معُت الكتساهبا وتعليمها وتعلمها، "
كما عتبار طبيعة اإلنساف ا١تتعلم، وأساليب اكتسابو ا١تعرفة وأتثَتىا ُب سلوكو.  اال بعُتمع األخذ 

ٖتكم خطواهتا وأنشطتها، وتصوغ ا١تربرات ٢تذه  "approach"تنطلق من مذاىب أو مداخل معينة 
 . "ٕٗا٠تطوات وتلك األنشطة، وىذه ا١تداخل تستند إٔب نظرَّيت لغوية ونفسية وتربوية

بُت عدد من ا١تفاىيم وا١تصطلحات  ٬تب أف نوضح الفرؽئق التدريس وقبل اٟتديث عن طرا
 على النحو التإب: وىيذات العبلقة بطريقة التدريس 

 
 Theoryالنظرية 
ُب معجمهم اللغوي التطبيقي، أبهنا: " مقولة أو صياغة ١تبدأ  "،ٕ٘هؤ رتشاردز وزمبل"يعرفها 

ق معينة، أو تفسر ظاىرة من الظواىر وحادثة عاـ، يبٌت على رأي معُت، مؤيد ٔتعلومات توضح حقائ
 من اٟتوادث". 

 Behavioral Theoryوالسلوكية  Structural Theoryالنظرية البنائية "أف  :العصيلي ويورد
، Transformational-generative Theoryوالتحويلية التوليدية  Cognitive Theoryوا١تعرفية 

تبارىا أشهر النظرَّيت ذات العبلقة ابللغة، ىي نظرَّيت منها ، ابعInertness Theoryونظرية الفطرة 

                                                           

 .ٖٕٚ ىػ. ا١ترجع السابق. صٕٕٗٔالعصيلي.  - ٕٗ

25  - Richards, J. et al. 1992. Longman Dictionary of Language Teaching and 

Applied Linguistic. 2
nd

 Edition, Essex, U.K. p. 379. 
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ما ىو لغوي، ومنها ما ىو نفسي وما ىو لغوي نفسي، وما ىو تطبيقي تعليمي. وٯتكن أف يطلق 
 . "ٕٙعلى بعضها مدارس أو مناىج أو إتاىات بداًل عن مصطلح نظرية

 Approachادلدخل 
اه أو نظرة إٔب طبيعة اللغة ذاهتا، أو إٔب تعليمها و: "إتأبنز ا١تدخل روجر و  زؼ ريتشاردعرِّ ي

 . "ٕٚابلشمولية والدقة صفتيو وتعلمها، إتاىاً يغَت من طريقة التدريس، 

يقدـ بعض ا١تداخل ُب ميداف تعليم اللغات ابعتبارىا أشهر ا١تداخل ُب ىذا الشأف ذاكراً و 
، Natural approachلطبيعي ، وا١تدخل اAural oral approachمنها: ا١تدخل السمعي الشفوي 

، وا١تدخل Communicative approach، وا١تدخل االتصإب Cognitive approachوا١تدخل ا١تعرُب 
، Humanistic approach، وا١تدخل اإلنساين Situational approachا١توقفي )ا١تبٍت على ا١توقف( 

 ١تدخل التحليلي وغَت التحليليوا، Media based approach -تقنيات التعليم  -وا١تدخل التقٍت 

Analytical and non analytical approach . 

 ادلذىب
: "٣تموعة من االفًتاضات ا١تتعلق بعضها ببعض، وتعاِب طبيعة ٕٛيعرفو رتشاردز وروجرز أبنو

 تعليم اللغة وتعلمها. 

                                                           

 .ٕ٘ٚ ىػ. ا١ترجع السابق. صٕٕٗٔالعصيلي.  - ٕٙ
 ٤تمود: ترٚتة. وٖتليل وصف اللغات تعليم ُب وطرائق مذاىب. ـٜٜٓٔ. ثيودور وروجرز، جاؾ ،رتشاردز - ٕٚ

 .ٕٛص. الكتب عآب دار: الرَّيض. عبدهللا الصديق وعمر العبداف الرٛتن وعبد صيٍت إٝتاعيل
 .ٖٔوٕٛا١ترجع السابق. ص  ٓـٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - ٕٛ
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ظرَّيت وا١تذىب بدىي ويصف طبيعة ا١تادة اليت نود تدريسها... ". ويشَت ا١تذىب إٔب الن
 ا١تتعلقة بطبيعة اللغة وتعلمها، واليت تفيدان بوصفها مصدر ا١تمارسات وا١تبادئ ُب تعليم اللغة. 

 التصميم
. والتصميم: ٜٕلكي يؤدي مذىب ما إٔب طريقة معينة ال بد من تطوير تصميم نظاـ تدريسي

كيفية   –طريقة، )ب( أىداؼ ال –ىو مستوى ٖتليل الطريقة الذي أيخذ فيو ابالعتبارات التالية: )أ( 
 –اختيار اتوى اللغوي وتنظيمو ُب إطار الطريقة، أي ٪توذج ا١تنهج الذي تشتمل عليو الطريقة، )ج( 

أدوار  –أدوار الدارسُت، )ىػ(  –أنواع مهاـ التعليم وأنشطة التعليم اليت تدعو إليها الطريقة، )د( 
 دور ا١تواد التعليمية.  -ا١تعلمُت، )و( 

 

 Techniques اإلجراءات
على النحو التإب: "اإلجراءات أو األساليب ىي األنشطة اليت يقـو هبا ا١تعلم العصيلي يعرفها 

داخل حجرة الدراسة أو خارجها ُب تطبيقو لطريقة تدريس معينة، وكل إجراء أو نشاط يُعّد جزءاً من 
وعها طريقة التدريس، وال الطريقة، أو مرحلة من مراحلها، وىذه اإلجراءات واألنشطة تشكل ُب ٣تم

وال ينسب إليها ما ٓب يكن منسجمًا معها، فبل تضم  -طريقة التدريس  -يعّد اإلجراء جزءًا منها 
الطريقة خليطًا غَت متجانس من األساليب واإلجراءات أو األنشطة اليت ينتمي بعضها إٔب طريقة 

                                                           

 .ٖٚ-ٖٙق. ص ا١ترجع الساب ٓـٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - ٜٕ
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تو،  ات، ما ٓب يكن ىذا ا٠تليط مقصوداً لذوبعضها اآلخر إٔب طريقة أو طرائق ٥تتلفة ا١تشارب واالٕتاىا
 . "ٖٓكأف يقصد بو بناء طريقة جديدة مكونة من أنشطة وإجراءات مستعارة من طرائق أخرى

 مناذج اإلجراءات يف طرائق التدريس
يورد العصيلي بعض النماذج ا١تعروفة ُب ىذا الشأف واليت ٘تارس داخل حجرة الدرس، على 

تبادؿ األدوار، و اٟتوار، والتعزيز، والتكرار، والقراءة اٞتهرية، والقراءة الصامتة، التقدمي، و "النحو التإب: 
مضيفًا ٢تا ما يقـو بو ا١تعلم خارج قاعة الدرس، من إعداد للمادة  ،والتمثيل، والتدريبات أبنواعها

و يؤكد وى ،اللغوية، وٖتضَت للدرس، وٕتهيز للتقنيات التعليمية، تشكل ُب ٣تموعها طريقة التدريس
على أف الطريقة غالبًا ما تنطلق من نظرة خاصة لطبيعة اللغة، وتصور معُت الكتساهبا وتعلمها 
وتعليمها، أي تنطلق من مذىب أو مدخل، وا١تدخل غالبًا ما ينطلق من نظرية لغوية أو نفسية أو 

 . "ٖٔتعليمية

ؽ تدريس األصوات، بعد ىذه التوطئة ننتقل اآلف إٔب اٟتديث عن طرؽ التدريس العامة وطر 
وفيما يلي عرض موجز لكل قسم من  ،وطرؽ تدريس القواعد )النحو(، وطرؽ تدريس ا١تفردات

 األقساـ. 

 من أشهر طرق التدريس العامة

كما يشَت كذلك إٔب القضاَّي   ،يعاِب ىذا القسم ابختصار طرائق تعليم اللغات بشكل عاـ 
ا من خبلؿ ىذه الرؤية التارٮتية التشابو بُت االىتمامات اليت ترد أثناء ٖتليل تلك الطرائق. وسيتضح لن

                                                           

 .ٕٚٚص ىػ. ا١ترجع السابق. ٕٕٗٔالعصيلي.  -ٖٓ

 انظر،وللمزيد  .ٕٛٚص ىػ. ا١ترجع السابق. ٕٕٗٔالعصيلي.  -ٖٔ
 .ٚٔ. ص ـٕٕٓٓشلتوت وخفاجي.  -
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اليت كانت وراء تطوير الطرائق اٟتديثة وتلك االىتمامات اليت كانت دائمًا ٤تور النقاش حوؿ كيفية 
إف التحوالت اليت حدثت ُب ٣تاؿ تعليم اللغات على مر العصور أاتحت لنا التعرؼ  ،تعليم اللغات

ت فيما يتعلق بنوعية الكفاية اليت ٭تتاج إليها الدارس مثل: التوجو ٨تو الكفاية على التغيَتات اليت حدث
وتعكس لنا تلك التحوالت أيضاً  ،الشفوية بداًل من فهم ا١تقروء بوصفها ا٢تدؼ من دراسة اللغة

ـ( و ٜٜٙٔالتطور الذي ٟتق ابلنظرَّيت ا٠تاصة بطبيعة اللغة وتعلمها. وقد أوضح كل من )كلي 
ـ( أبف كثَتًا من القضاَّي ا١تعاصرة ُب ميداف تعليم اللغات ليست جديدة على وجو ٜٗٛٔ)ىواط 

ا٠تصوص، فإف القضاَّي اٞتدلية ُب ىذه األَّيـ تعكس استجاابت معاصرة لؤلسئلة القدٯتة اليت كانت 
ويبلحظ أف الثنائية اللغوية أو التعددية اللغوية ىي  . ٕٖتطرح دائماً خبلؿ اتريخ تعليم اللغات

% من العآب ينتموف إٔب ٣تتمعات ٓ٘قاعدة وليست االستثناء. كما يقدر البعض أف أكثر من ال
متعددة اللغات. ومن ٍب فمن العدؿ أف نؤكد أف تعلم اللغات األجنبية كاف خبلؿ عصور التاريخ 

 وفيما يلي نعرض ابختصار ألىم الطرؽ ُب تعليم اللغات: ،ٖٖا١تختلفة أمراً عملياً ىاماً 

 لنحو والرتمجةطريقة ا -4

: إف طريقة النحو والًتٚتة: "ىي ُب هناية األمر طريقة ببل نظرية، وليس فيها ما ٖٗيقوؿ براوف
ٯتكن أف يصلها بنظرَّيت علم اللغة، وعلم النفس، وعلم الًتبية... إنو ٓب يكن لطريقة النحو والًتٚتة 

ُب العآب الغريب مرادفاً لتعلم البلتينية  أسس نظرية لتعلم اللغة لقروف طويلة، فقد كاف تعليم لغة "أجنبية"

                                                           

  وما بعدىا. ٔا١ترجع السابق. ص  ٓـٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - ٕٖ

 .ٕ-ٔا١ترجع السابق. ص  ٓـٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - ٖٖ

 .ٕٓٔ -ٔٓٔـ. أسس تعلم اللغة وتعليمها. ا١ترجع السابق. ص ٜٜٗٔ براوف. - ٖٗ
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أو اليواننية. إذ كاف الناس يظنوف أف اليواننية ترقى ابلعقلية من خبلؿ "رَّيضة عقلية" ومن ٍب كانوا 
 يتعلموهنا وفق ما يعرؼ ابلطريقة الكبلسيكية... ". 

 :ٖ٘وكاف من أىم مفاىيم طريقة النحو والًتٚتة ما يلي
األجنبية: ىو قراءة األدب ا١تكتوب، واالستفادة منها ُب التدريب الغرض من تعلم اللغة   -ٔ

العقلي، وتنمية ا١تلكات الذىنية. طريقة النحو والًتٚتة أسلوب لتعليم اللغة يركز أواًل: 
على تقدمي ٖتليل مفصل لقواعدىا النحوية، ٍب تطبيق ىذه ا١تعرفة ُب إجراء ترٚتة 

لغة األـ والعكس. ومن ٍب فإف ىذه الطريقة للجمل، والنصوص من اللغة ا٢تدؼ إٔب ال
تنظر إٔب تعليم اللغة على أنو ٣ترد عملية استظهار للقواعد النحوية واٟتقائق؛ من أجل 
فهم ومعاٞتة الصرؼ والقواعد ُب اللغة ا٢تدؼ. يقوؿ ستَتف: "ُعدت اللغة األصلية نظاماً 

 مرجعياً ُب اكتساب اللغة الثانية". 

والًتٚتة من مهارٌب القراءة، والكتابة، غاية اىتمامها، وٓب تعر أي اىتماـ جعلت طريقة النحو   -ٕ
منهجي ١تهارة االستماع أو مهارة الكبلـ. "وكانت تنجح ُب دفع الطبلب إٔب معرفة 

 ". ٖٙقرائية ُب اللغة الثانية

 : يتم اختيار ا١تفردات وفقاً لنصوص القراءة ا١تستعملة. وتعلم الطريقة ا١تفردات عن طريق  -ٖ
                                                           

 .وما بعدىا ٙص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. -35
 ٕٓـ. ا١ترجع السابق. صٕٜٛٔا٠توٕب، دمحم علي.  -
 .ٕٚٔ-ٔٚٔ. ص ماليزَّيال طبعة.  .الربامج التعليمية أساليبها وطرؽ تدريسهاـ. ٕٕٓٓ .أٛتد اٟتسن ٝتساعة -
 .ٓٚـ. ا١ترجع السابق. صٖٕٓٓالناقة وطعيمة.  -

 .ٕٓٔـ. أسس تعلم اللغة وتعليمها. ا١ترجع السابق. ص ٜٜٗٔبراوف.  - ٖٙ
 .ٕٔ-ٕٓـ. ا١ترجع السابق. صٕٜٛٔا٠توٕب.  -
 .ٕٚـ. ا١ترجع السابق. ص ٖٕٓٓالناقة وطعيمة.  -
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 قوائم كلمات ثنائية اللغة.  .ٔ

 استعماؿ ا١تعجم.  .ٕ

 االستظهار.  .ٖ

 والنص النموذجي ُب طريقة النحو والًتٚتة يتكوف عادة من:
 تقدمي القواعد النحوية موضحة ابألمثلة.  - أ

 تقدمي قائمة من ا١تفردات مع مقاببلهتا من اللغة األصلية.  - ب

 تدريبات الًتٚتة و٘تريناهتا.  - ت

الدرس لًتٚتة اٞتمل من اللغة ا٢تدؼ وإليها، وىذا الًتكيز على اٞتملة وتكرس الطريقة معظم 
 يشكل ا١تلمح ا١تميز ٢تذه الطريقة. 

ومن ا١تعروؼ أف ا١تذاىب األؤب كانت تستعمل النحو وسيلة مساعدة ُب دراسة نصوص 
ومن ىنا ُوجد أف ُب ذلك مشقة على طبلب ا١ترحلة الثانوية،  -بعد التجربة  -اللغة ا٢تدؼ. ولكن 

 جاء الًتكيز على اٞتملة لتيسَت تعلم اللغة. 
أكدت الطريقة على مسألة الصحة اللغوية، وكاف يتوقع أف يصل الدارسوف إٔب مراتب رفيعة   -ٗ

ُب الًتٚتة نسبة لؤل٫تية البالغة اليت كانت ابإلضافة إٔب ما ٖتملو من قيمة أدبية شرطاً 
 لرٝتية اليت ازداد عددىا ُب ذلك القرف. الزماً للنجاح ُب االختبارات التحريرية ا

اندت الطريقة أبف يُعلم النحو عن طريق أسلوب القياس، ٍب يتم التدريب على القواعد   -٘
النحوية من خبلؿ ٘تارين الًتٚتة. ويبلحظ ُب معظم نصوص طريقة النحو والًتٚتة أف 

ج، ٦تا يدؿ على ىناؾ حرصًا على التقيد اب١تقرر، حيث ُوضعت النقاط النحوية ُب تدر 
 أف ىناؾ جهداً ما قد بُذؿ كمحاولة لتعليم النحو بطريقة مرتبة ومنظمة. 
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وكانت تستخدـ ُب شرح معاين العناصر  ،كانت لغة الدارس األصلية ىي وسيلة التعليم   -ٙ
 اللغوية اٞتديدة وُب ا١تقارنة بينها وبُت اللغة ا٢تدؼ. 

 . ال ٖتقق أىداؼ تعلم اللغة استماعاً وكبلًما  -ٚ

لقد ىيمنت طريقة النحو والًتٚتة على ٣تاؿ تعليم اللغات األوربية واألجنبية ُب الفًتة ما بُت 
العقد ا٠تامس من القرف التاسع عشر إٔب العقد ا٠تامس من القرف العشرين. تسبب طريقة النحو 

اٞتهد، وال تزاؿ بينما ال تكلف ا١تعلم إال القليل من  ،والًتٚتة الكثَت من العنت واإلحباط للدارسُت
تستعمل ُب ا١تواقع اليت يكوف فيها فهم النصوص األدبية ىو ا٢تدؼ األساسي للدارسُت، وحيث ال 

 تكوف ىناؾ حاجة كبَتة ١تعرفة التحدث ابللغة ا٢تدؼ. 
وإف طريقة النحو والًتٚتة ىي نتاج أانس انلوا تدريبهم ُب حقل األدب وليس ُب ٣تاؿ تعليم 

وعلى الرغم من إمكانية القوؿ أبف طريقة النحو والًتٚتة ما زالت  ،ة التطبيقياللغات، أو علم اللغ
تستعمل على نطاؽ واسع، إال إهنا طريقة ال تقـو على نظرية معينة، وليس ٢تا رصيد من الكتاابت 
يستطيع أف يقدـ ٢تا ا١تربرات ا١تطلوبة، أو ٭تاوؿ ربطها بقضاَّي علم اللغة وعلم النفس، أو أية نظرية 

 تربوية. 
وُب منتصف أواخر القرف التاسع عشر، أخذت ا١تعارضة لطريقة النحو والًتٚتة تنمو تدر٬تياً 
ُب عدد من الدوؿ األوربية حىت تبلورت فيما يُعرؼ ْتركة اإلصبلح اليت يرجع إليها الفضل ُب إرساء 

 ومنا ىذا. أسس جديدة لتعليم اللغات، وإاثرة اٞتداؿ النظري الذي ما زاؿ مستمراً إٔب ي
وتعتمد ىذه الطريقة على تكليف الدارسُت بواجبات ٤تددة يراجعها ا١تعّلم بدقة، وأيضاً 
يدّرهبم تدريًبا جيًدا على اٟتفظ دوف التفكَت ابللغة ا١تتعلمة، خاصة أف ىذه التدريبات غالًبا ما تكوف 

رسُت من استيعاب القواعد ٯتكن للدا غَت متقنة الصياغة، حيث يظهر فيها االفتعاؿ والتصنع ٦تا ال
النحوية لتنمية مهارة استخدامها استخداما صحيًحا، ومع كثرة عدد القواعد النحوية ُب  التعليماتو 
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ىذه الطريقة يعجز الدارسوف عن االنطبلؽ ُب التعبَت عن أنفسهم، وينصرؼ اىتمامهم إٔب ما ٬تب أف 
 . ٖٚيُقاؿ ْتثًا عن الًتكيب النحوي السليم

 لطريقةمزااي ىذه ا
 :ٖٛيات كثَتة ُب تعليم اللغة العربية، وىيإ٬تاب٢تذه الطريقة 

إف العبء ا١تلقى على كتف ا١تعّلم ُب ىذه الطريقة قليل جًدا وال٭تتاج إٔب النشاط  -ٔ
ُب العربية ٚتلة ٚتلة، وفقرة فقرة ٍب يًتٚتو ٢تم  اً ١تعّلم أف يقرأ على ا١تتعلمُت نصا شيًئا. وعلى ا اإلبداعي

اهتم األـ، شارًحا ٢تم قواعد اللغة العربية مبيًنا ٢تم خصائص اٞتماؿ ُب التعبَتات ا١تختلفة، إٔب لغ
 وا١تتعلموف ُب ىذا كلو متابعوف لو وكاتبوف ١تا يقولو حىت ٯتكنهم العودة إليو ُب مناز٢تم. 

لم ال يتطلب من ا١تتع ،إف إجراءات تقومي ىذه الطريقة أيضًا سهلة يسَتة و٤تددة سلفاً  -ٕ
 ،أكثر من األسئلة ا١تتعلقة بقاعدة من القواعد أو ترٚتة النص من النصوص من العربية أو إليها

 ما يعجز عنو ا١تعلم. اإلبداع واليطلب منو اب٠تياؿ واالبتكار و 
وٯتكن أف يتسع الفصل لعدد ما  ،ىذه الطريقة تناسب لؤلعداد الضخمة من ا١تتعلمُت -ٖ

و. وعلى ا١تتعلم أف ٭تمل كتااًب يدرس منو وكراسة يكتب فيها، ٍب يتابع ما يستطيع ا١تعّلم أف يتعامل مع
 يقولو ا١تعلم ويضيف إٔب ىذا الكتاب ما يسمع ُب الفصل من خربات ومعلومات ومعارؼ. 

ْتيث يستطيع أف يعرّب  ،٘تكن الدارس من استيعاب قدٍر كبٍَت من مفردات اللغة الثانية -ٗ
 وىي سا٫تت ُب نقل الًتاث البشري من الضياع.  ،امن خبلؿ قراءهتا أو كتابته

                                                           

  .ٕٚ-ٔٚص السابق.جع ـ. ا١تر ٖٕٓٓالناقة وطعيمة.  - 37
 .ٜٖٙص .دار الفكر . الطبعة الثانية، دمشق:طرؽ تدريس اللغة العربيةـ. ٜٙٛٔ. ، جودتالركايب -

  .ٖ٘٘ -ٖٗ٘ص ا١ترجع السابق.ـ. ٜٙٛٔ .طعيمة، رشدي أٛتد - 38
 .ٖٚٔ-ٕٚٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة -
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إهنا ساعدت على صناعة ا١تعاجم لدى األمم القدٯتة. وتساعد على كسب الوقت ١تن  -٘
 ليس لو وقت كاٍؼ لتعلم لغة ما نظرًا العتماد ىذه الطريقة على الًتٚتة. 

 االىتماـ ٔتهارٌب القراءة والكتابة أكثر من غَت٫تا.  -ٙ
 الطريقةسلبيات ىذه 

 ومن ىذه السلبيات ما أيٌب:  ،ال ٗتلو طريقة النحو والًتٚتة من العيوب والنقصاف
إف ا١تتعلم الذي يتعلم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية وفق ىذه الطريقة يكوف أقدر على  -ٔ

ى االتصاؿ القراءة والكتابة ابلعربية من االستماع والكبلـ. فهذا أمر مرعب؛ ألنو يقصر وظيفة اللغة عل
 بُت الناس عن طريق ا١تراسبلت وا١تكاتبات فقط دوف االستماع إليهم أو اٟتديث معهم. 

إهنا جامدة ُب ٖتوؿ النص، حىت إف ا١تعّلم ال ٯتكنو أف ٮترج عن مفردات النص. وىي  -ٕ
 تبعث ا١تلل؛ ألف ىذا النوع من التعلم يعتمد غالًبا على التكرار واإلعادة بغية الفهم. 

وقف الدارس يكوف سلبياً من حيث إعماؿ الذىن والتفكر أو التأمل فيما ىو مطروح؛ م -ٖ
ألنو يعتمد كليًا على ا١تعلم. وا١تفردات اليت يدرسها الطالب تكوف ذات إتاه خاص؛ ا٢تدؼ منها 

 اة. حفظ الشعر أو النثر أو ا١تقاالت، ابعتبارىا مادة دراسية وىذا اليساعد على االتصاؿ العاـ ُب اٟتي
حيث يبدأ ا١تعلم فيها بذكر القاعدة ٍب  ،تدريس قواعد اللغة أيضًا يشبو طريقة قياسية -ٗ

يذكر أمثلة عليها وتطبيقات ٢تا. واستخداـ اللغة األؤب للمتعلم عنصر رئيس من عناصر ىذه الطريقة، 
الثانية بكثرة عامل  ولقد ثبت من الدراسات اٟتديثة أف استخداـ اللغة األؤب للمتعلم ُب تعلمو اللغة

 معوؽ لو ُب إتقاف ىذه اللغة. 
 ظهور حركة اإلصالح يف تعليم اللغات 
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ُب تعليم اللغات من أمثاؿ مارسيل وبندرقاست وغواف يبذلوف جهوداً  ٜٖأخذ ا١تختصوف
حثيثة ُب سبيل ترقية مذاىب بديلة لتعليم اللغات، إال أف أفكارىم ٓب ٖتظ ابلقبوؿ وا١تساندة ُب 

ة. ولقد استطاع فيما بعد بعض علماء اللغة ُب العقد التاسع من القرف التاسع عشر، من أمثاؿ: البداي
ىنري سويت ُب بريطانيا، وفلهاـ فيتور ُب أ١تانيا، وبوؿ ابسي ُب فرنسا، من ذوي النزعة العملية توفَت 

  الرَّيدة الفكرية اليت منحت أفكار أولئلك ا١تصلحُت ا١تصداقية والقبوؿ الواسع.
ولقد جدد أولئك العلماء علم اللغة، ونفخوا فيو روحًا جديدة، وأسسوا علم األصوات، 
 وقدموا آراء اثقبة عن عمليات الكبلـ. وأكدوا أف الكبلـ ىو الشكل األساسي للغة وليست الكتابة. 

ـ أُسست اٞتمعية الصوتية الدولية، وُصممت ألفبائيتها الصوتية العا١تية، ٙٛٛٔوُب العاـ 
سهيل الكتابة الصوتية السليمة ألية لغة، وكاف من األىداؼ األؤب للجمعية تطوير تعليم اللغات لت

 :ٓٗاٟتديثة من خبلؿ األفكار التالية
 تعليم اللغة ا١تنطوقة.  -ٔ

 استخداـ التدريب الصوٌب من أجل أتسيس العادات النطقية السليمة.  -ٕ

 عبارات االصطبلحية. استعماؿ نصوص اادثة واٟتوارات لتقدمي اٞتمل وال -ٖ

 استخداـ أسلوب االستقراء لتعليم األبنية النحوية.  -ٗ

تعليم ا١تعاين اٞتديدة عن طريق خلق ارتباطات من صميم اللغة بداًل من تقدٯتها من  -٘
 خبلؿ ارتباطها ابللغة األـ. 

غات ولقد اشتغل اللغويوف أيضًا اب١تناقشات الدائرة حوؿ أفضل األساليب والطرائق لتعليم الل
األجنبية، وًب ْتث األفكار ومناقشتها بعمق شديد، وخرجت وجهات نظرىم ُب صورة كتب ومقاالت 

                                                           

 .ومابعدىا ٗٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔ رتشاردز وروجرز. -39

 .٘ٔ- ٗٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔ رتشاردز وروجرز. -40
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( أبف تُبٌت طرائق التعليم على أساس التحليل ٕٜٔٔ -٘ٗٛٔوأْتاث. فقد اندى ىنري سويت )
 The practical study ofوضمان كتابو: الدراسة العملية للغة ) ،العلمي ودراسة علم النفس

language ٔٗـ مبادئ من أجل تطوير نظرية للتعليم مثلٜٜٛٔ( الصادر ُب العاـ: 
 الًتكيز على االختيار الدقيق للمادة اليت سُتعلام.  - أ

 وضع ضوابط على ا١تادة ا١تدروسة.  - ب

 تنظيم ا١تادة الدراسية ُب صورة مهارات ترتب على النحو التإب: -ج

 ( مهارة الكتابة. ٗمهارة القراءة. ) (ٖ( مهارة الكبلـ. )ٕ( مهارة االستماع. )ٔ)
 التدرج ُب ا١تادة من السهل إٔب الصعب.  -د

( وجهة نظره عن تعليم اللغة، مستعمبًل النظرية ٜٛٔٔ -ٓ٘ٛٔولقد دعام فلهم فيتور )
اللغوية بقولو: إف تدريب ا١تعلمُت على الصوتيات سيمكنهم من النطق السليم، وأضاؼ أف أ٪تاط 

صر األساسية للغة وليس النحو. وانتقد طريقة النحو والًتٚتة وشدد على أ٫تية تدريب الكبلـ ىي العنا
 . ٕٗا١تعلمُت على علم األصوات اٞتديد

اتفق ىؤالء العلماء على ٣تموعة من األسس اليت ينبغي أف يبٌت عليها أي مذىب جديد 
 :ٖٗلتعليم اللغات األجنبية، مثل

أف ينعكس ُب صورة طريقة ذات أساس اللغة ا١تنطوقة ىي األساس الذي ينبغي  -ٔ
 شفوي. 

 ينبغي تطبيق نتائج علم األصوات ُب عملية التدريس وُب ٣تاؿ تدريس ا١تعلمُت.  -ٕ

                                                           

 .٘ٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔ رتشاردز وروجرز. -41

 .ٙٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔ رتشاردز وروجرز. -42

 .ٚٔ-ٙٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔ رتشاردز وروجرز. -43
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 ٬تب أف يستمع الدارسوف للغة قبل النظر إليها مكتوبة.  -ٖ

٬تب أف تُقدـ ا١تفردات ُب ٚتل، واٞتمل ينبغي التدريب عليها ُب سياقات ذات  -ٗ
 ا وحدات معزولة منفصلة. معٌت، وال تُعلم بوصفه

 تعليم القواعد النحوية عن طريق أسلوب االستقراء.  -٘

ُتستبعد الًتٚتة ُب الصف، ولكن ال أبس من استعماؿ اللغة األـ ُب شرح معاين  -ٙ
 الكلمات اٞتديدة والتثبت من فهم الدارسُت. 

ج علمي ُعدات ىذه ا١تبادئ األساس النظري ١تذىب جديد لتعليم اللغات يقـو على منه
علم اللغة التطبيقي، ذلك الفرع من  وعكست لنا ىذه ا١تبادئ بداَّيت ،واضح لدراسة اللغة وتعلمها

 علم اللغة الذي يهتم بتعليم اللغة األجنبية وتعلمها. 
والسؤاؿ اآلف ىو إٔب أي شيء صار مفهـو الطريقة عندما برز تعليم اللغات األجنبية بوصفها  

رنُت التاسع عشر والعشرين؟ لقد رأينا من خبلؿ ىذا العرض التارٮتي بعض قضية تربوية ىامة ُب الق
 :ٗٗاألسئلة اليت كانت وراء التجديدات واالٕتاىات اٞتديدة ُب ٣تاؿ تعليم اللغات، مثل

ماذا ينبغي أف تكوف أىداؼ تعليم اللغة؟ ىل ٬تب أف ٭تاوؿ برانمج اللغة تعليم   -ٔ
 بعض ا١تهارات األخرى؟كفاية اادثة والقراءة والًتٚتة أو 

 ما طبيعة اللغة األساسية؟ وكيف تؤثر ُب طريقة التعليم؟ -ٕ

 ما ا١تبادئ اليت ٖتكم اختيار اتوى اللغوي ُب تعليم اللغة؟ -ٖ

ما ا١تبادئ اليت ٖتكم عملية التنظيم والتسلسل والتقدمي اليت تيسر التعليم أبفضل  -ٗ
 صورة؟

                                                           

 .ٕٗ ص ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔوروجرز.  رتشاردز -44
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 ما دور لغة الدارسُت؟ -٘

تعملها الدارسوف من أجل اتقاف اللغة؟ وىل ٯتكن دمج تلك ما العمليات اليت يس -ٙ
 العمليات ُب طريقة ما؟

 ما أفضل أساليب وأنشطة التدريس وٖتت أي الظروؼ تعمل؟ -ٚ

كانت ىناؾ رغبة ُب تطوير مبادئ لتعليم اللغات، ضاء حركة اإلصبلح  إٔب جانب أفكار أع
ُب اكتساب اللغة األؤب، وأدى ىذا بدوره إٔب ما مستوحاة من ا١تبادئ الطبيعية لتعلم اللغة، كما نراىا 

 اصطلح علي تسميتو ابلطرائق الطبيعية اليت ٕتسدت ُب هناية األمر فيما ُعرؼ ابلطريقة ا١تباشرة. 
 الطريقة ادلباشرة -3

وىو من أوائل مصلحي القرف التاسع عشر صياغة طريقة تستند إٔب ا١تبادئ  ٘ٗحاوؿ غواف
 -ٕٙٛٔدة على مبلحظة تعلم الطفل للغتو األصلية. وكاف )ؿ. سوفَت الطبيعية لتعلم اللغة معتم

ـ( ومن يشايعو االعتقاد ُب الطريقة الطبيعية يقولوف: إف اللغة األجنبية ٯتكن تعليمها دوف ٜٚٓٔ
اللجوء إٔب الًتٚتة، أو استعماؿ لغة الدارسُت، إذا استطاع ا١تعلم أف ينقل ا١تعٌت مباشرة عن طريق 

وكتب العآب األ١تاين ؼ. فرانك عن ا١تبادئ النفسية لبلرتباط ا١تباشر بُت الصيغ  ،ركةالتمثيل واٟت
 ،(، وىو بذلك قد قدـ ا١تسوغ النظري ١تذىب أحادي اللغة للتعليمٗٛٛٔوا١تعاين ُب اللغة ا٢تدؼ )

ُب ووفقًا ١تا اندى بو فرانك، فإف اللغة ٯتكن تعليمها بصورة أفضل عن طريق استعما٢تا بفاعلية 
فبداًل من استعماؿ اإلجراءات التحليلية اليت ترتكز على شرح القواعد النحوية ُب التعليم  ،الصف

الصفي، ينبغي على ا١تعلمُت تشجيع استعماؿ اللغة ا٢تدؼ بصورة تلقائية، وعفوية ُب حجرة الدراسة، 

                                                           

 .وما بعدىا ٚٔص  بق.ا١ترجع السا. ـٜٜٓٔوروجرز.  رتشاردز -45



53 
 

 
 

ف الكتاب ا١تقرر ُب و٭تل ا١تعلم مكا ،وحينئذ يصبح الدارسوف قادرين على استقراء القواعد النحوية
وٯتكن استخداـ ا١تفردات  ،ا١تراحل األؤب للتعليم. ويبدأ تعليم الكبلـ ابلًتكيز ا١تنظم على النطق
 ا١تعروفة ُب تعليم الكلمات اٞتديدة عن طريق ااكاة، والتمثيل والصور. 

اشرة، اليت تعترب لقد وضعت ا١تبادئ الطبيعية لتعليم اللغة األساس ١تا أصبح يُعرؼ ابلطريقة ا١تب
 . ٙٗأوسع الطرائق الطبيعية انتشاراً 

 

 :ٚٗوالطريقة ا١تباشرة من الناحية العملية تعكس ا١تبادئ واإلجراءات التالية

 يتم التعليم ُب الصف ابللغة ا٢تدؼ بصورة كلية.  -ٔ

 ال تُعلم إال ا١تفردات واٞتمل اليت يشيع استعما٢تا ُب اٟتياة اليومية.  -ٕ

وية االتصالية ُب شكل سلسلة متدرجة حوؿ تبادالت السؤاؿ تبٌت ا١تهارات الشف -ٖ
 واٞتواب بُت ا١تعلمُت والدارسُت ُب صفوؼ صغَتة ودروس مكثفة. 

 يُدرس النحو عن طريق أسلوب االستقراء.  -ٗ

 تقدـ النقاط الدراسية اٞتديدة شفوَّيً.  -٘

                                                           

 .ٜٔ -ٛٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔوروجرز.  رتشاردز -46

 .ٕٓ-ٜٔص  ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔوروجرز.  رتشاردز -47
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لكلمات تُدرس الكلمات اٟتسية عن طريق التمثيل واألشياء اٟتقيقية والصور، أما ا -ٙ
 اجملردة فتعلم عن طريق ترابط األفكار. 

 يعلم كل من الكبلـ وفهم ا١تسموع.  -ٚ

 يركز على النطق السليم والقواعد النحوية.  -ٛ

وتبلورت ىذه ا١تبادئ ُب اإلرشاردات التالية لتعليم ا١تهارات الشفوية كما تُتبع حاليًا ُب 
 مدارس بَتليتز ا١تعاصرة:

 

ح.  -ٔ  ال تًتجم: وضِّ

 مثِّل )ودرِّب(.  ال تشرح: -ٕ

و أسئلة.  -ٖ  ال ٗتطب: وجِّ

ح.  -ٗ  ال تقلد األخطاء: صحِّ

 ال تتكلم بكلمات مفردة: استعملها ُب سياؽ.  -٘

 ال تتحدث كثَتاً: اجعل الدارسُت يتحدثوف أكثر.  -ٙ

 ال تستعمل الكتاب: استعمل خطة درسك.  -ٚ

 ال تتجاوز ا٠تطة: اتبع خطتك.  -ٛ
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 ال تسرع جداً: ساير خطوات الدارسُت.  -ٜ

  تتكلم بسرعة شديدة: تكلم بشكل طبيعي. ال -ٓٔ

 ال تفقد صربؾ: خذ ا١تسألة ببساطة.  -ٔٔ

ولقد أخذت الطريقة ا١تباشرة ُب العقد الثالث من القرف العشرين ابال٨تسار عن ا١تدارس 
العامة ُب أوراب، وأصبحت الشعبية اليت ُحظيت هبا تقل بشكل الفت للنظر. وتوصلت دراسة بدأت 

 :ٛٗقع تعليم اللغات األجنبية إٔب النتائج التاليةـ حوؿ وأٖٕٜسنة 

 ال توجد طريقة واحدة معينة ٯتكن أف ٖتقق كل النتائج ا١ترجوة.  -ٔ

يعترب تعليم مهارات اادثة ىدفاً غَت عملي ُب ضوء الوقت ادد ا١تتاح لتعليم اللغة  -ٕ
 األجنبية ُب ا١تدارس. 

 ٤تدودية مهارات ا١تعلمُت.  -ٖ

كي العادي ُب الكليات عن إدراؾ أ٫تية مهارات اادثة ُب قصور الدارس األمري -ٗ
 اللغة األجنبية. 

 مزااي الطريقة ادلباشرة

 : ٜٗىذه الطريقة ٘تتاز ٔتزاَّي كثَتة منها

                                                           

 .ٖٕ-ٕٕ ص ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔوروجرز.  رتشاردز -48
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تعطي الطريقة ا١تباشرة األولية ١تهارة الكبلـ واٟتوار والسرد القصصي بداًل من مهارات القراءات  -ٔ
 أف اللغة ىي الكبلـ بشكل مباشر. والكتابة والًتٚتة، على أساس 

إهنا ترفض على اإلطبلؽ استعماؿ لغة وسيطة ٦تا يدعم مهارات اللغة اٞتديدة، ويقلل من آاثر  -ٕ
 التدخل اللغوي. 

ٔتوجب ىذه الطريقة؛ فإف اللغة األـ ال مكاف ٢تا ُب تعليم اللغة األجنبية، وتقـو على أساس من  -ٖ
 أجنبية ابلطريقة نفسها اليت يتعلم هبا الطفل اللغة األـ.  أف الفرد يستطيع أف يتعلم لغة

يستطيع الدارس فهم ا١تفردات والًتاكيب عن طريق معايشة ُب مواقف حية، وأف ىذه الطريقة  -ٗ
ٕتعل االستخداـ الفعلي للغة ُب اٟتياة أساس التعليم. وتغَت معاٞتتها من ٣ترد نصوص جامدة ُب  

 الناس.  كتاب إٔب وسيلة للتفاىم بُت

تستخدـ ىذه الطريقة االقًتاف ا١تباشر بُت الكلمة وما تدؿ عليو. كما تستخدـ االقًتاف ا١تباشر  -٘
 بُت اٞتملة وا١توقف الذي تستخدـ فيو. و٢تذا ٝتيت الطريقة ابلطريقة ا١تباشرة. 

كاـ ال ال تستخدـ ىذه الطريقة األحكاـ النحوية؛ ألف مؤيدي ىذه الطريقة يروف أف ىذه األح -ٙ
 تفيد ُب إكساب ا١تهارة اللغوية ا١تطلوبة. 

                                                                                                                                                                   

 .ٚٚص ـ. ا١ترجع السابق.ٖٕٓٓوطعيمة.  الناقة - 49
 .ٕٕص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٜٛٔ. ا٠توٕب -
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تستخدـ ىذه الطريقة أسلوب التقليد واٟتفظ حيث يستظهر الطبلب ٚتبًل ابللغة األجنبية  -ٚ
 و٤تاورات تساعدىم على إتقاف اللغة ا١تنشودة. 

 استخداـ ا١تادة التعليمية بطريقة ٯتكن هبا فهم حضارة اللغة اليت تعلم.  -ٛ

 ٓ٘طريقة ادلباشرةسلبيات ال

من مشكبلت ىذه الطريقة، أهنا تسمح للطبلب ْترية الكبلـ والتعبَت ُب مواقف غَت ٥تطوطة  -ٔ
 أحياانً، ٦تا يًتتب عليو انطبلؽ غَت ٤تمود سواء أكاف من حيث استخداـ الكلمات أـ تركيب اٞتمل. 

وقد يواجو ا١تعّلم من  ،حدينإف الرفض التاـ الستخداـ لغة وسيطة والسيما اللغة األـ سبلح ذو  -ٕ
ا١تواقف ما يعجز عن توصيلو ألذىاف ا١تتعلمُت ابللغة اٞتديدة، وعدـ استعماؿ لغة وسيطة لن ينتج 
عنو ُب ىذه اٟتالة سوى خلط ُب ا١تفاىيم وخطأ ُب التعليم، وألف ليس كل ا١تتعلمُت ٔتاىرين ُب اللغة 

 ا٢تدؼ. 

حوية من التعليم ٭تـر ا١تتعلم من إدراؾ ماىية القوالب النحوية إف استبعاد ىذه الطريقة لؤلحكاـ الن -ٖ
 اليت تنتظم فيها كلمات اللغة لتكوين اٞتمل. 

                                                           

  .ٖٕ-ٕٕص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٜٛٔ ٓا٠توٕب - 50
 . ٗٚ -ٖٚص ـ. ا١ترجع السابق.ٖٕٓٓوطعيمة.  الناقة -
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ىذه الطريقة تعد الدارس بشكل سريع للتعبَت عن نفسو ابللغة األجنبية، ٦تا ٬تعلو ٯتيل إٔب تنمية  -ٗ
 جنبية ُب تراكيب لغتو األـ. طبلقتو اللغوية دوف دقة، وٯتيل إٔب إدخاؿ كثَت من ا١تفردات األ

ال تراعي الفروؽ الفردية بُت الطبلب، فعندما يطلب من الطبلب ُب حجرة الدراسة الربط بُت  -٘
عبارة من اللغة ا١تتعلمة وا١توقف أو العكس، فإف الطالب الذكي القادر على االستدالؿ ىو الذي 

 ألقل ذكاًء فيصاب ابالرتباؾ واإلحباط. يستطيع الربط واالستفادة من ىذه الطريقة، أما الطالب ا

ال تسمح بتكوين القدرة على اإل١تاـ بثروة لفظية واسعة. خاصة إذا كاف ا١توقف ا١تختص لتعليم  -ٙ
 اللغة ٤تدوًدا. 

تلقي أبعباء كثَتة على كاىل ا١تعّلم؛ فهي تتطلب منو أف يكوف طليق اللساف، ملّمًا ابللغة إ١تاًما   -ٚ
 ع أف يوضح ا١تعاين بوسائل ٥تتلفة دوف االلتجاء الستخداـ اللغة القومية. كامبًل حىت يستطي

إهنا ٖتتاج إٔب معلمُت من الناطقُت األصليُت ابللغة ا٢تدؼ، أو ٦تن يقًتبوف منهم ُب درجة  -ٛ
 . 51الفصاحة

وعلى الرغم من الشعبية اليت ُحظيت هبا الطريقة ا١تباشرة ُب أوراب، وما قدمتو من ٕتديدات 
ى مستوى إجراءات التعليم إال أهنا ٓب تنل القبوؿ من كل الناس. ألهنا كانت تفتقر إٔب قاعدة عل

 منهجية شاملة، وأف تركيزىا األساسي كاف منصباً على استعماؿ اللغة ا٢تدؼ فقط. 

                                                           

 .ٕٔ ص ا١ترجع السابق.. ـٜٜٓٔوروجرز.  رتشاردز -51
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وبعد أف خبت انر الطريقة ا١تباشرة؛ بزغت نور الطريقة السمعية الشفهية ُب الوالَّيت ا١تتحدة 
ية، أو ما يسمى ُب بريطانيا: تعليم اللغة عن طريق ا١تواقف، نتيجة األفكار اليت اندت هبا حركة األمريك

يدي سويت وبعض علماء اللغة التطبيقيُت؛ الذين طوروا  منذ فًتة مبكرة ُب بريطانيا، على اإلصبلح
ؼ اب١تذىب مبادئ منهجية سليمة، تكوف ٔتثابة األساس ألساليب التعليم ووضعوا األساس ١تا ُعر 

 الربيطاين ُب تعليم اإل٧تليزية بوصفها لغة أجنبية. 

 

 

 

 

 درس منوذجي للطريقة ادلباشرة

 أعضاء اجلسم

 ىذه عُت                                                             ىذا رأس

 ىذا فم                                                                   ىذا أنف

 ىذه رقبة                                                                ىذا شعر
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                                          ىذا قلب

                                                                            ىذا بطن

 ىذه يد                                                                                           

 ىذه رجل                                                                                    

 

 

 

 

 طريقة القراءة -4

ؿ، وخّصص لو ظهرت ىذه الطريقة عندما أخذ تعلم اللغات مكانو ُب التعليم النظامي للدو  
وقت أطوؿ قد اليقل عن عامُت، وذلك ٯتكن واقعيًا ٖتقيق ىدؼ مهم من أىداؼ تعلم اللغة، وىو 
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تنمية القدرة على القراءة، حيث بدأت حركة مراجعة أىداؼ تعليم اللغات وصار ينظر إٔب القراءة 
  .ٕ٘ابعتبارىا من أىم ا١تهارات اليت ٬تب أف يكتسبها الطبلب

راءة ابالىتماـ ابلًتٚتة ودقة التعبَت، والتقليل من ا١تمارسة والتدريب بدأت طريقة الق 
ة، ولقد تطورت غالشفويُت، أما القواعد النحوية فنظرت إليها ابعتبارىا مرحلة أتٌب متأخرة ُب تعلم الل

شرة الطريقة، فأخذت تدرب الطبلب على قراءة اللغة األجنبية اليت يتعلموهنا، وإدراؾ ا١تعٌت بطريقة مبا
وبدوف تركيز على ترٚتة ما قرؤوه، ومن ىنا ظهر العناية ابلقراءة الصامتة الواسعة بدوف ترٚتة، وتشجيع 

. وهتتم ىذه الطريقة ابلقراءة الواسعة لصفحات ٖ٘الطبلب على القراءة اٟترة ا١توسعة خارج الفصل
رة على القراءة عند تتضمن موضوًعا متكامبًل ومناسًبا ١تستوى الطبلب، وكلما ٪تت القد ،عديدة

 . ٗ٘الطبلب ينتقل ا١تعلم هبم إٔب مستوى آخر

 ٘٘مزااي ىذه الطريقة

                                                           

الطبعة األؤب،  .طرؽ تدريسو هػتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسس ـ.ٜ٘ٛٔ. الناقة، ٤تمود كامل - 52
 . ٘ٗص .هد اللغة العربية، جامعة أـ القرىمع ا١تكرمة: مكة
 مكة . الطبعة األؤب،ا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ـ.ٜٙٛٔ. طعيمة، رشدي أٛتد - 53

 .ٕٖٚ، صٔج .جامعة أـ القرى ا١تكرمة:
 . ٛٚ-ٚٚص ـ. ا١ترجع السابق.ٖٕٓٓوطعيمة.  الناقة -

 . ٜٚص سابق.ـ. ا١ترجع الٖٕٓٓوطعيمة.  الناقة -54
 . ٖٙٚص ـ. ا١ترجع السابق.ٜٙٛٔ. طعيمة، رشدي أٛتد -55
 .ٜٚـ. ا١ترجع السابق. ص ٖٕٓٓالناقة وطعيمة.  -
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طريقة جيدة من حيث إهنا تزيد قدرة الطبلب ا١تمتازين على القراءة ُب اللغة ا١تستعملة، و٘تكنهم  -ٔ
 من التعامل مع مواد قرائية على مستوَّيت ٥تتلفة من الصعوبة. 

تحدثُت ابللغة ا١تتعلمة، وتثَت حب استطبلعهم ٨تو طرؽ معيشتهم تثَت ميوؿ الطبلب ٨تو ا١ت -ٕ
 وأساليب تفكَتىم. 

 ال ترفض ىذه الطريقة استعماؿ اللغة الوسيطة أو الًتٚتة إٔب لغة أخرى.  -ٖ

فتعليم القراءة ُب برامج  ،إف خطوات ىذه الطريقة تشبو إٔب حد ما ٔتا يتبع ُب تعليم اللغة األؤب -ٗ
ة بوصفها لغة اثنية خاصة ُب ا١تستوَّيت ا١تتقدمة يشبو تعليم القراءة ُب برامج تعليم العربية تعليم العربي

 بوصفها لغة أؤب. 

قدمت ىذه الطريقة ١تيداف تعليم اللغة الثانية ٕتربة رائدة من حيث إمكانية إعداد برامج لتعليم  -٘
 ىذه اللغة انطبلقًا من أغراض خاصة، وىي ىنا تعليم القراءة. 

 سلبيات ىذه الطريقة

 : ٙ٘ومن سلبيات ىذه الطريقة ما يلي

االعتماد الوثيق على مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، حىت أ٫تل الدارس  -ٔ
 ا١تهارات اللغوية األخرى، فهذا عيب كبَت ٬تب أف يتجنبو الدارس عند التعلم. 

                                                           

 . ٜٚص ـ. ا١ترجع السابق.ٜٙٛٔ. طعيمة - 56
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 بصعوبة ُب لغتهم األـ.  تزيد عبء الطبلب الذين يقرؤوف أصبلً  -ٕ

إذا ٓب يتوفر فيها نوع من السيطرة والضبط الكافيُت فإف القراءة الواسعة ٯتكن أف تؤدي إٔب قراءة  -ٖ
 عناية لعملية الفهم.  إعطاءمواد كثَتة وصفحات عديدة دوف 

ىا سهلة ابلنسبة إٔب القراءة ا١تكثفة، فقد ٬تد الطالب ا١تادة صعبة فيشعر ابإلحباط وقد ٬تد -ٗ
 فيشعر ابلغرور وكبل األمرين انطباع زائف عن مستواه اللغوي. 

قد ٘تكن التبلميذ من التقاط ا٠تط الرئيس للفكرة دوف أف ٕتعلهم قادرين على اإلجابة عن  -٘
 تصل ابلتفاصيل.األسئلة اليت ت

 

 

 يةو الطريقة السمعية الشف -5

وب األخرى ُب مناسبات عديدة حينما دعت اٟتاجة إٔب اتصاؿ اٞتيش األمريكي ابلشع
ظهرت ىذه الطريقة. ولقد ازداد االىتماـ بعملية االتصاؿ بشكل ملحوظ بعد اٟترب العا١تية األؤب 
والثانية، وانتشرت برامج اإلذاعة وتقدمت وسائل االتصاؿ ا١تختلفة وظهرت اإلذاعة ا١تشاىدة )التلفاز( 

ؿ الثقاُب والتعليمي بُت األمم. أوجد ىذا حافًزا أبف يهتم واألقمار الصناعية ٦تا أّدى إٔب ازدَّيد التباد
الناُس بتعلم اللغات األجنبية إٔب جانب لغاهتم الوطنية، وتركز ىذا االىتماـ على فهم اللغة والتكلم هبا، 
٦تا انعكس على الطرؽ اليت يتعلم هبا الناس قراءة اللغة األجنبية بطبلقة والكتابة هبا بدقة. ونتيجة ٢تذا 
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االىتماـ ا١تتزايد ابلقدرة على االتصاؿ ابللغة األجنبية ظهر مصطلح )السمعي الشفهي( ليطلق على 
طريقة هتدؼ إتقاف مهارات االستماع والكبلـ أواًل بوصفو أساًسا إلتقاف مهارات القراءة والكتابة 

ل بدراسة األصوات ولقد استفادت ىذه الطريقة ٦تا وصل إليو علماء اللغة من نتائج فيما يتص ،اثنًيا
والًتاكيب اللغوية: النحوية والصرفية، والدراسات ا١تقارنة والتقابلية بُت لغة ا١تتعلم واللغة اٞتديدة اليت 

 يتعلمها. 

ا١تبادئ اليت قاؿ هبا  "جاجاٟتخرما و "اعتمد كل من وللتعريف ابلطريقة السمعية الشفوية 
 واليت جاءت على النحو التإب: ٚ٘)ملتوف(

 

 ة ىي الكبلـ ا١تنطوؽ: اللغ" -ٔ
ًب ترتيب مهارات اللغة ْتيث يقدـ الكبلـ ا١تسموع والكبلـ ا١تنطوؽ قبل  ،على ذلك وبناءً 

 ،القراءة والكتابة، واعترب أف البدء بتقدمي الكتابة والقراءة فيو ٥تالفة لطبيعة تعلم اللغة األصلية )األـ(
تيب إٔب تغَت ُب نوع ا١تادة اليت ٬تري اختيارىا، ولقد أدى ىذا الًت  ،وفيو إضرار بتعلم اللغة الثانية

البديل ا١تناسب ، . وأصبحت لغة اٟتياة اليوميةةمن السهولة إٔب الصعوب، وكذلك ُب طريقة تدر٬تها
 واألدبية اليت تذخر هبا الكتب.  للغة الرٝتية

 اللغة ٣تموعة عادات: -ٕ

                                                           

57 - Moulton, W. 1961. " Linguistics and Language teaching in the United States 

1940 – 1960" in Moharmann, C. et al (eds.) Trends in Europeans and American 

Linguistics 1930-1960. Utrecht: Spectrum Publishers. Pp. 86 – 89. وللمزيد انظر 
 .ٓٛٔ-ٚٚٔص ـ. ا١ترجع السابق. ٜٛٛٔخرما وحجاج.  -
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مثلو ُب ذلك مثل أي عادة أخرى ، سلوكيةٍ  اعترب اكتساب األطفاؿ للغة ىو اكتساب لعادةٍ   
ٔب اآلراء إفكاف السؤاؿ األساسي، كيف تكتسب العادات؟ واستنادًا ، تكتسب عن طريق التعلم

 أبفا العادات تتكوف :واليت تقوؿ، وٓتاصة آراء )سكنر( اإلجرائية، والنظرَّيت السلوكية ُب ىذا اٞتانب
مباشرة. فقد ٘تثلت أساليب التدريس ُب ىذه حدوث استجابة ما ، عندما يتبع التعزيز أو ا١تكافأة

ليس فيها ٖتليل ، اباكاة واالستظهار، والتدريب على األ٪تاط اللغوية بطريقة متواصلة: الطريقة
 منطقي، بل ىو استخداـ إٓب دوف التفكَت ُب األجزاء ا١تكونة ٢تا. 

 تعليم اللغة ذاهتا وليس معلومات عنها: -ٖ
إٔب تعويد الطبلب على  كل اىتمامو داخل حجرة الدراسة  فكاف على ا١تعلم أف يوجو   

استخداـ األ٪تاط اللغوية ا١تختلفة، على شكل ٚتل مفيدة، وُب سياؽ حياٌب، ال أف يبدد الوقت ُب 
 ْب. إ .أو تقسيم األفعاؿ إٔب ماٍض وحاضر ومستقبل.. ،تقسيم اٞتملة إٔب مبتدأ وخرب

لسمعية الشفوية من جهة والطريقة التقليدية من وىنا يبلحظ الفرؽ األساسي بُت الطريقة ا
 جهة أخرى. من حيث اختيار لغة اٟتياة أو اللغة األدبية ا١تعيارية. 

ا هوليست األ٪تاط اللغوية ا١تعيارية اليت يفرض ،اللغة ىي تلك اليت يستخدمها أصحاهبا -ٗ
 عليهم آخروف. 

 :اللغات ٗتتلف فيما بينها -٘

دًة على األ٪تاط اللغوية ا٠تاصة ابللغة البلتينية، وعلى الًتٚتة من معتم -كانت الطريقة التقليدية 
أتخذ اب١تفهـو القائل أبّف: الصيغ والتقسيمات األساسية واحدة ُب  - اللغة األجنبية إٔب اللغة األصلية

 Language"ٚتيع اللغات، أي أف ىناؾ ما يسمى ابلصفات الكلية ا١تشًتكة بُت ٚتيع اللغات 
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Universals".  ونظرت إٔب كل لغة على أهنا ، بينما رفضت الطريقة السمعية الشفوية ىذا ا١تفهـو
٥تتلفة كثَتًا أو قليبًل عن أي من اللغات األخرى، ومن ىنا كاف تركيز ىذه الطريقة على تعليم الفروؽ 

َت بُت اللغات، خصوصًا ُب ٣تاؿ األصوات والًتاكيب اللغوية، كما كاف تركيزىا على تعليم التعاب
ا٠تاصة ابللغة األجنبية، مبتعدة عن أسلوب الًتٚتة إٔب حٍد كبَت، إال فيما  (idioms)االصطبلحية 

هتا، أو ايتعلق بتعليم بعض ا١تفردات اٞتديدة، اليت يصعب تعليمها، أو تعلمها مباشرًة عن طريق مرادف
 تولقد أدة ىذه الصعوبة. "معانيها ُب اللغة األجنبية، و٘تثل األلفاظ اليت تعرب عن ا١تعاين اجملرد

االنتقادات اليت قامت على بياف أوجو القصور ُب ىذه الطريقة إٔب ظهور رغبة عارمة ُب أوساط 
ا١تدرسُت، وواضعي ا١تناىج، وعلماء اللغة التطبيقيُت، لتعديل مسار الطريقة السمعية الشفوية. ومن 

 ئل السبعينيات من القرف ا١تاضي، ما يلي:أىم التعديبلت اليت طرأت عليها، خاصة ُب الستينيات وأوا

، من العودة إٔب شرح القواعد "Chastainوشاستُت  Carrollكاروؿ "ما طالب بو كل من 
 . "والكتابة - اادثة -اللغوية قبل التدريب على األ٪تاط اللغوية أو القراءة أو ا١تناقشة 

ط اللغوية ُب مضموف يشبو االستخداـ تعليم اللغة القائم على ا١تواقف واتوى، ووضع األ٪تا -ٔ
استعاف ، كما يتعلق أبسلوب تعليم اللغات :األول ؛وبرز فيو إتاىاف، اٟتقيقي للغة ُب اٟتياة

أو القاعدة ، وذلك ابإلشارة إليها عند تعليم النمط اللغوي، ابألشياء ا١تادية اسوسة والصور
ة اليت ٯتكن أف ترد ُب موقف حياٌب، كأف يكوف يقـو على تعليم النقاط اللغوي :الثاينو ،اللغوية

موضوع الدرس: زَّيرة الطبيب، على سبيل ا١تثاؿ، و٤تاولة تعليم ا١تفردات والًتاكيب اللغوية اليت 
 ٭تتمل أف تقاؿ وترد ُب ىذه ا١تناسبة. 

د النظر ولقد ظهرت بعد بروز االىتماـ ابلنظرَّيت ا١تعرفية ُب تعليم اللغة، وبع الطريقة االنتقائية: -ٕ
ُب تنظيم عملية التعليم  على النظرَّيت السلوكية ُب جدوى االستمرار ُب األخذ واالعتماد

ُب كل ىذه النظرَّيت، وتضمينها ُب طرائق ، ية٬تابوقامت على األخذ ابٞتوانب اإل، والتعلم
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ة، مع وتقـو على استخداـ أساليب التدريس القائمة على الطريقة البنيوي ،تدريس اللغات األجنبية
ية ُب العملية التعليمية، وذلك عن ٬تابزَّيدة االىتماـ اب١تعٌت، وتشجيع ا١تتعلمُت على ا١تشاركة اإل

طريق إلقاء األسئلة و٘تثيل األدوار ا١تختلفة، مع االىتماـ ابلقواعد اللغوية، واالبتعاد عن اآللية 
 اليت اتسمت هبا تدريبات األ٪تاط البنيوية. 

 ة الشفويةأىداف الطريقة السمعي

 ٬تمل العصيلي أىداؼ ىذه الطريقة فيما يلي:  

تنطلق ىذه الطريقة من منطلق بنيوي سلوكي، حيث تنظر إٔب اللغة على أهنا ٣تموعة من الرموز " -ٔ
الصوتية اليت يتعارؼ أفراد اجملتمع على داللتها ووظائفها، لتحقيق االتصاؿ فيما بينهم، وأهنا بنية 

 صل فيها الكبلـ الشفهي، وأف اٞتانب ا١تكتوب منها مظهر اثنوي. شكلية وظاىرة شفهية، األ
أو يتحدثوا بو من ، اللغة ىي ما يتحدث بو الناطقوف ابللغة ابلفعل، ال ما ينبغي أف يتعلموه -ٕ

أو سلطة رٝتية، انطبلقًا من معيارىم ، وأ٪تاط مفروضة عليهم من قبل ىيئات ثقافية، قواعدٍ 
ال معيارية  Descriptiveاللغة ينبغي أف تكوف وصفية، الذي يرى أف دراسة  البنيوي

Prescriptive . 
، وإ٪تا ىي أسلوب (نظرة االنثربولوجيُت للثقافة)الثقافة ليست ٣ترد أشكاؿ الًتاث والفن واألدب  -ٖ

اٟتياة اليت يعيشها قـو ُب بيئة معينة، يتكلموف لغة معينة، ٢تذا هتتم ىذه الطريقة بتدريس األ٪تاط 
 ة للغة ا٢تدؼ من خبلؿ تدريس اللغة ذاهتا، ولذا كاف اىتمامها اب١تواقف اللغوية. الثقافي

وإف كانت عامية ٥تالفة ، اختيار الكلمات والصيغ والًتاكيب الشائعة ُب االستعماؿ ا١تعاصر -ٗ
، ١تعايَت الفصاحة، وتقدٯتها للمتعلم متدرجة من األكثر شيوعًا إٔب الشائع، فاألقل شيوعاً 
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ابلعبارات السائدة ُب ٣تتمع اللغة ا٢تدؼ، وٓتاصة عبارات السبلـ والتحية والتوديع واالىتماـ 
 واجملامبلت. 

اللغة ٣تموعة من العادات السلوكية، يكتسبها الطفل ُب بيئتو، مثلما يكتسب العادات السلوكية  -٘
ُت اليت وضعها وغَتىا من القوان، والتعزيز وااكاة، األخرى، بناء على قوانُت األثر واالستجابة

اليت ـ"، ٕٜٜٔ-ـٜٗٓٔابرس سكنر "السلوكيوف تفسَتًا الكتساب اللغة، وٓتاصة قوانُت 
-ـٚٛٛٔ) Leonard Bloomfield "ليوانرد بلومفيلداعتنقها اللغويوف البنيويوف والسيما 

 ، وأف األجنيب ينبغي أف يتقن اللغة الثانية مثلما يتقنها الناطقوف هبا. "(ـٜٜٗٔ
 وتعلمها وينبغي ٖتليلها، وعناصرىا، تلف فيما بينها، فكل لغة مستقلة أبنظمتهااللغات ٗت -ٙ

وتعليمها وفقًا ٢تذا ا١تبدأ، بعيدًا عن أي تصور سابٍق خاٍص ابللغات األخرى، وٓتاصة لغة 
منذ  "ليوانرد بلومفيلد"ا١تتعلمُت األصلية، وىذا مبدأ بنيوي قدمي اقًتحو أبو البنيوية األمريكية 

 :58عاماً حُت قاؿستُت 
" The student of an entirely new language will have to throw off all his 

prepossessions about language and start with a clean state".  

وىو يعٍت أف ا١تتعلم اٞتديد للغة، ينبغي أف يطرح كل تصوراتو السابقة عنها ٍب يبدأ تعلمها ْتٍس "
 . "جديد

، واللغة األـ ُب كل من األصوات لكل من اللغة ا٢تدؼ سة الوصفية التحليلية التقابليةالدرا -ٚ
٬تب أف تسبق تعليم اللغة، حيث : واأل٪تاط الثقافية واالجتماعية، والداللة، والنحو، والصرؼ

                                                           

-58 Bloomfield, L. 1942. Outline Guide for the Practical Study of Foreign 

languages. Baltimore: Linguistic Society of America. P.1. 
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تبٌت ا١تواد ا١تقدمة ُب الكتاب ا١تقرر على أساس من نتائجها. وبناء على توافق واختبلؼ العناصر 
 ُب اللغتُت، مع الًتكيز على العناصر ا١تختلفة بوصفها مصادر صعوبة لدى ا١تتعلم. 

ويعنوف بذلك أف تقدمي اللغة ٬تب أف يكوف كما يتحدثها  تعليم اللغة ال تقدمي معلومات عنها: -ٛ
 أىلها الناطقوف هبا من غَت شرح وال تعليل نظري فلسفي لقواعد اللغة. 

امها بشكل تلقائي، ال يسبقو تفكَت ُب القواعد، وال ترٚتة أو التفكَت ابللغة ا٢تدؼ واستخد -ٜ
 تفكَت ابللغة األـ، وٖتذر ىذه الطريقة من استخداـ اللغة األـ ُب التدريس منعاً للتداخل. 

وىي: قانوف  "روبرت الدو"االعتماد على مبادئ ا١تدخل السمعي الشفهي، واليت أوردىا  -ٓٔ
 ستيعاب وقانوف التدريب، وقانوف األثر. التجاور، وقانوف التكثيف، وقانوف اال

على أف يكوف االتصاؿ . فالكتابة ،ترتيب ا١تهارات بدءًا ٔتهارة االستماع، فالكبلـ، فالقراءة -ٔٔ
الشفهي ابللغة ا٢تدؼ ىو الغاية من العملية التعليمية، وأف هتيأ الظروؼ وا١تواقف واألساليب 

 اليت ٖتقق ذلك. 
صيص مرحلة لفهم ا١تسموع، ومرحلة أخرى للكبلـ، ٍب مرحلة ال يقصد بًتتيب ا١تهارات، ٗت -ٕٔ

اثلثة للقراءة، فرابعة للكتابة، وإ٪تا ينبغي أف تكوف مواد الكبلـ قد ٝتعها الطبلب قببًل، وأف 
تكوف نصوص القراءة وحواراهتا ٦تا تدرب عليو الطبلب ُب االستماع ومارسوه ُب الكبلـ، 

 وتدربوا عليو شفهياً وٖتريرَّيً. وأف تكوف الكتابة ٦تا قرأه الطبلب 
التعلم يبدأ ابٟتفظ ٍب التقليد فالقياس، أما التحليل فيأٌب ُب مرحلة متأخرة، فأواًل يطلب من  -ٖٔ

ا١تتعلم حفظ األ٪تاط اللغوية من خبلؿ التكرار والتدريب ا١تستمر، حىت ترسخ ىذه األ٪تاط ُب 
ة، ٍب يبدأ التفكَت ُب القواعد اليت ٖتكم ذىنو، ٍب يقيس عليها ُب مرحلة التدريبات بطريقة آلي

 ىذه األ٪تاط. 
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طريقة تقدمي القواعد: هتتم ىذه الطريقة بقواعد اللغة، وتبٍت عليها ا١تواد اللغوية ا١تقررة، لكنها  -ٗٔ
ال تقدمها للمتعلمُت بطريقة الشرح ا١تباشر، وال ابلطريقة االستنباطية، وإ٪تا تقدمها من خبلؿ 

، ٯتثل Language patternsيب غَت مباشرة، ُب شكل أ٪تاط لغوية نصوص وحوارات، أبسال
كل ٪تط فيها قاعدة معينة، ٍب تعزز ىذه األ٪تاط وأمثا٢تا فيما يعرؼ بتدريبات األ٪تاط 

Pattern practice /drills  والغرض من تدريبات األ٪تاط ىذه الوصوؿ ابلدارس إٔب مرحلة
ديدة، قياسًا على األ٪تاط اليت حفظها وتدرب القياس، ْتيث يستطيع صنع ٚتل وعبارات ج

 . "عليها، واليت ٖتولت إٔب قوالب اثبتة ُب ذاكرتو، يستطيع أف ٯتؤلىا ابتوى الذي يناسبها

فالكلمة ال معٌت ٢تا خارج السياؽ، وال تسمح ىذه  تعلم الكلمات يتم من خبلؿ السياؽ: -٘ٔ
 اٞتديدة ُب النص.  الطريقة بوضع الكلمات ُب قوائم، أو إبراز الكلمات

وخاصة النطق السليم ألصوات اللغة وكلماهتا، واالستعانة ٔتا  االىتماـ ابلصحة اللغوية: -ٙٔ
للتفريق بُت اٟتروؼ ا١تتشاهبة ُب ا١تخرج،  Minimal Pairsيعرؼ ابلثنائيات الصغرى 

  ، ووضعها ُبإْب…ا١تختلفة ُب الصفة، كالسُت والصاد، والداؿ والضاد، والتاء والطاء 
درب، طُت وتُت، اْب.. للتأكيد على أف االختبلؼ و كلمات ٨تو: صرير وسرير، ضرب 

 الفونيمي يقود إٔب اختبلؼ ا١تعٌت. 
ت ُب فًتة ازدىارىا برامج إلعداد معلمي أاىتمت ىذه الطريقة بتدريب ا١تعلمُت، وأنش -ٚٔ

 . "ٜ٘ات أخرىاللغات األجنبية، ٔتا فيها برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقُت بلغ

 يف تعليم وتعلم اللغات األجنبية  السمعية الشفوية ةالدور التطبيقي للطريق

                                                           

 .ٓٓٔ – ٜ٘ ـ. ا١ترجع السابق. صٕٕٓٓالعصيلي.  -ٜ٘
 .ٚٗـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  -
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، كما  تعترب أىم طريقة ضمن ٣تموعة الطرائق ا١تتعلقة بتعليم وتعلم اللغات على وجو العمـو
اٝتها ىذا  تعترب أىم الطرائق ُب ٣تموعة الطرائق ا١تتعلقة بفلسفة ا١تدرسة الًتكيبية البنيوية، ولقد أخذت

أو غيابو، مثل الصورة أو ، ٞتمعها ما بُت االستماع واالستجابة الشفوية، مع وجود عنصر بصري مرئي
عن معٌت الصيغة اللغوية اليت ٬تري تعلمها. ولقد  ، الرسم، ١تساعدة ا١تتعلم على تكوين صورة واقعية

ه الطريقة، اليت برزت اٟتاجة إليها وطريقة القراءة ٣ترد إرىاصات ومقدمات ٢تذ، كانت الطريقة ا١تباشرة
 . ٓٙبعد ازدَّيد اٟتاجة إٔب تعلم اللغات األجنبية

وقد قامت ىذه الطريقة اٞتديدة ُب أسسها و٦تارستها على الطريقة ا١تباشرة، وقد أدى التطور 
 والتنوعات اليت أدخلتها ا١تدرسة األمريكية إٔب ظهور ما عرؼ بعد ذلك ابلطريقة السمعية الشفوية. 

استنادًا إٔب قائمة مأخوذة من ، وصفًا للسمات اليت اشتملت عليها ىذه الطريقة ٔٙوقد قدـ براوف
 على النحو التإب: -"ـٜ٘ٚٔموريشيا  براتو وسليس"

 

 ا١تادة اٞتديدة تقدـ على شكل حوار. " -ٔ
 ىناؾ اعتماد على التدريب، وحفظ التعبَت وا١تبالغة ُب التعليم.  -ٕ
 سطة التحليل ا١تقارف وتدرس ٚتيعاً مرة واحدة. تنظم البٌت اللغوية بوا -ٖ
 تعليم البٌت اللغوية بواسطة تكرار التمارين.  -ٗ

                                                           

  .ٙٚٔص ـ. ا١ترجع السابق ٜٛٛٔخرما وحجاج.  - ٓٙ
 ومابعدىا. ٘ٓٔـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  -

 .ٜٙٔص غة. ا١ترجع السابق.ـ. مبادئ تعلم وتعليم اللٜٜٗٔبراوف.  -ٔٙ
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بداًل من ، قليلة للنحو أو ال تقدـ، وعند اٟتاجة يعلم النحو ابلطرؽ االستقرائية شروحاً تقدـ  -٘
 . االستنتاجيةاستخداـ الطرؽ 

 ويتم تدريسها ُب سياؽ. ، ا١تفردات ٤تددة للغاية -ٙ
 . والوسائل البصرية، ومعامل اللغة، تركيز على استعماؿ األشرطةىناؾ  -ٚ
 يعطى النطق أ٫تية كبَتة.  -ٛ
 . إال ُب حاالت قليلة، ال يسمح للمعلمُت ابستعماؿ اللغة األصلية )األـ( -ٜ

 يتم تعزيز اإلجاابت الصحيحة مباشرة.  -ٓٔ
 ٚتل وتعابَت صحيحة.  نتاجتتم ٤تاوالت مكثفة لدفع الطبلب إل -ٔٔ
 . "وإ٫تاؿ اتوى اللغوي للتعامل مع األشكاؿوجود ميل  -ٕٔ

 السمعية الشفوية ةيف الطريق مراحل تنفيذ الدرس

يتم تقدمي الدرس ُب ىذه الطريقة على أربع مراحل، و٭تتوي كل درس على بضعة عشر 
 . ٕٙتركيباً، و٭تتاج إٔب ست ساعات، والعناية موجهة ىنا للًتكيب أواًل ال للصوت

ًتكيب عن طريق االستماع إليو من ا١تادة ا١تسجلة، أو األستاذ، لعدة يقدـ اٟتوار وال -ٔ
مرات. ٍب يعقبو الًتديد اٞتماعي للطلبة، ٍب الفئوي، ٍب الفردي. ٍب حفظو بغية السيطرة على الًتاكيب، 

 والتمييز بُت األصوات، والتنغيم، واإليقاع. 

 ،سطة الًتاكيب اليت ًب حفظهاإجراء التدريبات عن طريق طرح األسئلة، واألجوبة، بوا -ٕ
 وتبدأ التدريبات ابلًتديد اٞتماعي، ٍب الفردي، وتكوف بُت ا١تعلم والطلبة، ٍب بُت الطلبة أنفسهم. 

إجراء التدريبات اليت تستهدؼ استيعاب ا١تادة اٞتديدة، وتكاملها مع ا١تادة القدٯتة،  -ٖ
 واليت ًب تعلمها شفوَّيً ٍب على السبورة. 

                                                           

 .ٛٓٔ- ٙٓٔـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  -ٕٙ 
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ٍب تعقبها اادثة اٟترة، ويكوف  ،ا١ترحلة ابادثة ا١توجهة بُت ا١تدرس والدارسُت تبدأ ىذه -ٗ
 دور ا١تعلم ُب ىذه ا١ترحلة دور ا١تنظم وا١تراقب. 

 مزايـــــاىا

أبف يتقن الدارس وذلك أتجيل الكتابة والقواعد الصر٭تة، حيث ٓب تركز عليها ُب البداية،  -ٔ
ألف القواعد ليست ىدفًا ُب حد ذاهتا، وخاصة إذا كاف الدارس و  ،ديثأواًل االستماع، والفهم، واٟت

 يستعمل اللغة اٞتديدة استعماالً صحيحاً. 

 عدـ استخداـ الًتٚتة.  -ٕ

 أفضل مدرس للغة األجنبية ىو الناطق األصلي ا١تدرب.  -ٖ

 لب. االىتماـ ابٟتفظ والًتديد وااكاة ُب التدريب على األ٪تاط اليت تقدـ للطا -ٗ

 عيوبــــها

 عدـ إمكانية تطبيق الطريقة ُب الظروؼ العادية.  -ٔ

ف يتعاملوف مع اللغات بصورة آلية، و عل الدارس٬تتركيزىا الشديد على تكرار األ٪تاط، ٦تا  -ٕ
األمر الذي منعهم من القدرة على التعبَت اٟتر من انحية، ومن انحية أخرى فإف طبيعة األ٪تاط ٬تعلها 

واقف الطبيعية، ألهنا تتألف من عبارات متفرقة كل منها يدرب على تركيب، أو ٪تط بعيدة عن ا١ت
 معُت، ال يربطو ببقية الًتاكيب، أو األ٪تاط موقف طبيعي. 

 الًتكيز على الكبلـ على حساب ا١تهارات اللغوية األخرى.  -ٖ

 يباً قطعياً ملزماً. ليس ترت ،إف ترتيب ا١تهارات من استماع إٔب كبلـ إٔب قراءة إٔب كتابة -ٗ

اٟتفظ، والًتديد، والتكرار، وااكاة، تقيد القدرات ا٠تبلقة للتلميذ، وٕتربه على ترديد ما  -٘
قو عن التعبَت اٟتر ُب ا١تراحل ا١تتقدمة من الدراسة، وٖتد من قدرتو على نقل أثر التعلم يٝتعو فقط، وتع

 إٔب ا١تواقف اٞتديدة. 
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ت االنتقادات ا١توجهة إليها تزداد مع مرور الزمن، خذوأ، الختفاءشهرة ىذه الطريقة اببدأت 
ُب تعليم  عالذريوبدأ ىذا التيار ابنتقادات حادة حوؿ صحة ا١تفاىيم اليت تعتمد عليها، وحوؿ فشلها 

، الكفاية االتصالية، حيث بدأت تتكشف حقيقة أف اللغة ال تكتسب بواسطة تشكيل العادات
ف علماء اللغة البنيويُت ٓب إف األخطاء اللغوية قد تكوف مفيدة للتعلم، و إلتعلم، و وا ُب التكرار واإلشراط

ف الطريقة السمعية إيكن ُب وسعهم تقدمي معلومات كافية عن كل ما نرغب ُب معرفتو عن اللغة، و 
إاّل أهنا ا، تدريس اللغة اليت سبقته ةعلى الرغم من كوهنا كانت ٤تاولة لقطف ٙتار طريق، الشفوية

فشلت ُب ٖتقيق ما زعمت أهنا قادرة على ٖتقيقو، ولكنها فتحت أبواب االنطبلؽ إٔب آفاؽ 
 . ٖٙأرحب

 

 

 

 

 

 (S. G. V. A)الرتكيبية( الكلية )اإلمجالية( ) الطريقة السمعية البصرية البنيوية -6
 متهيــــد

                                                           

 .ٜٙٔص ـ. مبادئ تعلم وتعليم اللغة. ا١ترجع السابق.ٜٜٗٔبراوف.  -ٖٙ 



75 
 

 
 

كيبة ـ وضع )بيتار جوبَتينا( نظريتو حوؿ الطرؽ السمعية البصرية الًت ُٖٜ٘ٔب العاـ 
ـ بدأ يتعاوف مع )بوؿ ريفانك(، وقد كاف من ٙتار ىذا التعاوف ظهور ٜ٘٘ٔ، وُب عاـ ٗٙاإلٚتالية

أوؿ دورة كربى ُب تعليم اللغة الفرنسية بعنواف )أصوات وصور من فرنسا(، وكما يدؿ اٝتها كانت ىذه 
دعيم للنظرَّيت اللغوية وكانت ىذه الدورة أوؿ ت ،الدورة تقـو على استعماؿ الوسائل السمعية البصرية

وتنتمي ىذه الطريقة إٔب اإلٕتاه ا١تعرُب، وبصفة خاصة على نظرَّيت اٞتشتالت،  ،اليت انبثقت عنها
ُب يوغسبلفيا، وتشدد الطريقة على تقدمي ا١تواد  Zagrebوعلى أعماؿ معهد األصوات ّتامعة زغرب 

لطبيعي، وتؤكد على اٞتانب الصوٌب أواًل، اللغوية ُب ٚتل اتمة، وتعرب عن مواقف حقيقية، وُب سياقها ا
ٍب اٞتانب النحوي، فاٞتانب اللفظي، وتصر على إجراء التدريبات ا١تنسقة للسيطرة على األبنية 

 النحوية اليت تشكل العمود الفقري للمحادثة، وتعتمد على اٟتوار عند إعداد الدروس. 

٘ٙمفهومها للغات
 

ي تراكيب، كل عنصر ُب الًتكيب يستمد قيمتو من اللغة ال تتألف من مفردات، وإ٪تا ى -ٔ
عبلقتو ابلعناصر األخرى، يدؿ على ذلك اختبلؼ معاين الكلمة الواحدة ُب السياقات ا١تختلفة، بل 
إف بعض الكلمات ٢تا معاف متناقضة، كاف من نتيجة ذلك استبعاد الًتٚتة، وعدـ استعماؿ اللغة 

 ٣تاؿ لبلستعانة بنظاـ نوعي آخر ُب تعليمها.  القومية، ألف كل لغة ىي نظاـ نوعي، وال

                                                           

 وما بعدىا. ٜٓٔص  ا١ترجع السابق.ـ. ٕٔٓٓجاسم.  - ٗٙ
معهد ا٠ترطـو الدوٕب للغة  ـ. تدريس األصوات العربية للفبلتيُت ُب الكامَتوف.ٜٜٛٔعثماف، دمحم سعودي.  -

 .ٖٗ رسالة ماجستَت غَت منشورة. ص .العربية
ـ. االٕتاىات ا١تعاصرة ُب تدريس اللغة العربية واللغات اٟتية األخرى لغَت الناطقُت هبا. ٜٚٛٔابراىيم، ٛتادة.  -٘ٙ

 .ٓٛٔ-ٔٚٔالقاىرة: دار الفكر. ص 
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اللغة ال تنشأ من فراغ، وال يتم تعلمها ُب فراغ، فهي وليدة ظروؼ اجتماعية، ومواقف  -ٕ
وحىت تتمكن اللغة اٞتديدة من أف تشق ٢تا طريقاً، وٕتد ٢تا مكااًن ّتوار اللغة  ،إنسانية ال حصر ٢تا

من الوسائل ا١تًتابطة وا١تتداخلة، فكانت الطريقة )كلية(، وعلى ذلك أف تتزود ٔتجموعة ال بُدا القومية، 
 يستبعد التحليل العقلي قبل اكتساب حصيلة لغوية معينة. 

األسبقية أو األولوية للجانب الشفوي،  إعطاءتتفق الطريقة مع معظم الطرؽ اٟتديثة ُب  -ٖ
هي تدفع إٔب التحليل وتعطل الفهم، لذا ٬تب فالكتابة ُب البداية تفقد ا١تعٌت الكلي، ف. وأتخَت الكتابة

إرجاؤىا كما ىو اٟتاؿ ابلنسبة للغة القومية، فالطفل يسمع أواًل ٍب ينطق، وقد تبدو الكتابة معينة ُب 
 أوؿ األمر، لكنها تُعوِّد ا١تبتدئ على االعتماد عليها، وعدـ الفهم بدوهنا. 

 ال نستقبل منها سوى بعضها، عملية السماع عملية مركبة، وعندما نسمع أصوااتً  -ٗ
، واٟتركة، اإلٯتاءواستقباؿ الكبلـ ال يقتصر على األذف، ولكن تتدخل فيو عوامل أخرى شبو لغوية ك

وعلى ذلك ففي حالة ا١تعوقُت ابلسمع ٨تاوؿ أف ٧تعلهم يسمعوف ابستخداـ قوى أخرى غَت اليت 
 فقدوىا. 

جنبية ىو أصم ابلنسبة لبعض أصواهتا، و٬تب أف نعًتؼ أبف الشخص الذي يتعلم لغة أ -٘
بسبب عدـ تكيف الغرابؿ )الفلًت( األذين مع أصوات اللغة اٞتديدة، كل ذلك يوضح األسباب اليت 

ؤدي األصوات اليت نكررىا لو أداء سليماً، كل ذلك تٕتعل الدارس اٞتديد للغة جديدة يصر على أال 
ات اٟتيواانت والطيور، فصياح الديك مثبًل ال يوضح أيضًا اختبلؼ تقليد الشعوب ا١تختلفة ألصو 

 تقلده الشعوب ا١تختلفة بنفس الطريقة، لسبب بسيط وىو أهنا تستقبلو بصور ٥تتلفة. 

عملية االستقباؿ أو السماع تشغل مكانة ىامة ُب تعليم اللغة، و٬تب وضع األصوات  -ٙ
فإف الدقة ُب أداء، أو تقليد  الصعبة ُب تراكيب مناسبة، تساعد على ٘تييز ىذه األصوات، كذلك

الًتكيب التنغيمي أىم من نطق األصوات السليم، وعلى ذلك ففي حالة تصحيح النطق ال ٬تب ٖتليل 
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٢تا ال بُدا الًتاكيب أو ٕتزئتها، وإ٪تا ٬تب احًتاـ الًتكيب، كما أف عملية ٘تثل األصوات، وإتقاف النطق 
 اوالت. من وقت لكي تنضج. وىذا ال يتم إال بكثرة ا

 مراحل تنفيذ الدرس

 درس على ا٠تطوات التالية:اليسَت تنفيذ 

 االستماع )عرض ا١تادة(، ويتم على مرحلتُت: -ٔ

من ا١تسجل الصوٌب، مرة ابلتسجيل البطيء، ومرة ابلتسحيل فقط االستماع للدرس  -أ
 رس من ا١تعلم أداء. االستماع للد -العادي. مع مبلحظة أال ٮتل التسجيل البطيء ٔتعٌت اٞتملة. ب

 مرحلة الًتديد، وتتم على مرحلتُت: -ٕ

 ترديد فردي مع التقومي.  -ب ترديد ٚتاعي من كل أفراد اجملموعة.  -أ

وشرحو ابستخداـ الوسائل وا١تعينات التعليمية  وىي مرحلة عرض الدرس مرحلة الفهم: -ٖ
 الًتٚتة والتحليل والكتابة.  ويقـو ا١تدرس بشرح الغامض بشىت الوسائل فيما عدا ،لفةتا١تخ

مرحلة اٟتفظ: ُب ىذه ا١ترحلة يُعاد عرض الصور واحدة واحدة، ولكن بدوف الصوت  -ٗ
كما ٬تب الًتكيز على الًتكيب التنغيمي   ،ا١تصاحب، وعلى الطالب أف يتذكر العبارة ا١تصاحبة ويكررىا

 واإليقاع. 

رحلة األساسية، وال تتم الفائدة من الطريقة االستثمار )التمثيل(: تعترب ىذه ا١ترحلة ىي ا١ت -٘
أو ا٠تلق، وىذه ا١ترحلة تتطلب من اإلبداع بدوهنا، ففيها ينتقل الطالب من طور التكرار إٔب طور 

 األستاذ خياالً واسعاً وسعة أفق، وحسن تصرؼ، ويتم االستثمار بوسائل شىت منها:

 التمثيل؛ ويكوف على مرحلتُت: -ٔ

 رسُت كل على حدة. امع الد -شكل حوار علىوىو دائماً  -درس ٯتثل ا١تعلم ال -أ

 ٯتثل الدارسوف مواقف اٟتوار فيما بينهم.  -ب
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 تدريبات ُب القراءة والكتابة.  -ٙ

مرحلة االختبارات ا١تختلفة: مثل اختبارات ا١تزاوجة واإلكماؿ واالختيار من متعدد  -ٚ
 واإلمبلء واختبارات القراءة... اْب. 

 ـاىامزايــــ

( يتمكن الدارسوف من اكتساب الًتاكيب ٖٓٓ-ٕٓ٘بعد حوإب ثبلٙتائة ساعة )من  -ٔ
 األساسية البلزمة للتعبَت ُب ٥تتلف ا١توضوعات العامة مع يسر ُب التحصيل وسهولة ُب النطق. 

 ويتمثل الطالب ا١تادة خبلؿ دورة تتضمن ٜتس ساعات أسبوعياً.  -ٕ

 ل يشعر ابلتقدـ ا١تستمر السريع. كما أف الطالب ال يتخاذؿ، ب  -ٖ

كذلك فهو يشعر بفائدة ما يتعلم، ألنو يطبق ا١تكتسبات على الفور. فهو منذ الدروس   -ٗ
 األؤب يناقش األستاذ والزمبلء. 

ىذا ابإلضافة إٔب أف الدروس تتم ُب جو من ا١تتعة، واالسًتخاء، بعيداً عن قيود الدراسة  -٘
ُب حلقة على كراسي مر٭تة، وليس ىناؾ مكاتب تعوؽ حركتهم، كما أف التقليدية. فالطلبة ٬تلسوف 

 عددىم ال يزيد على العشرين. 

 عيوبــــــها

 إف دور ا١تدرس فيها ضئيل، وأنو ٣ترد آلة، أو مشغل لآلالت واألجهزة.  -ٔ

 كما أهنا أرستقراطية ابىظة التكاليف.   -ٕ

 

 الطريقة االتصالية -7
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ولقد كاف  ،ُب بريطانيا إٔب الستينيات من القرف العشرين ٙٙاالتصإبيعود اتريخ تعليم اللغة 
تعلم اللغة عن طريق ا١تواقف، وعن طريق أنشطة ذات معٌت مبنية على ا١تواقف. وبعد رفض النظرية 
اللغوية اليت كانت وراء الطريقة السمعية الشفوية ُب الوالَّيت ا١تتحدة ُب أواسط العقد السادس من 

، بدأ اللغويوف التطبيقيوف ُب بريطانيا يتشككوف ُب الفرضيات النظرية وراء تعليم اللغة القرف العشرين
وُب ىذا السياؽ يقوؿ ىوات: "بنهاية الستينات كاف من الواضح أف ا١تذىب ا١تبٍت  ،عن طريق ا١تواقف

و التنبؤ هبا على ا١تواقف قد انتهى دوره. فلم يعد ىناؾ مستقبل ُب االستمرار ُب أسطورة توقع اللغة أ
وا١تطلوب كاف دراسة أعمق للغة نفسها، وعودة إٔب التصور التقليدي  ،على أساس األحداث ا١توقفية

أبف العبارات ٖتمل ا١تعاين ُب ذاهتا وتعرب عن ا١تعاين والنواَّي لدى ا١تتحدثُت والكتاب الذين ابتدعوا 
 تلك العبارات". 

 Syntacticُب كتابو ا٢تاـ )البٌت النحوية ولقد انتقد تشومسكي نظرية اللغة البنيوية، 

Structures ٜٔ٘ٚ أي  -ـ(، وبُتا أف ىذه النظرية ٓب تعد قادرة على تفسَت ا٠تصيصة األساسية للغة
ومن جهة أخرى أكد اللغويوف التطبيقيوف ُب بريطانيا على  ،واختبلؼ كل ٚتلة عما سواىااإلبداع 

أي  -١تناسبة ُب ا١تذاىب السائدة ُب تعليم اللغة ُب تلك الفًتة بعد أساسي آخر للغة ٓب ٭تظ اب١تعاٞتة ا
إمكاانت اللغة الوظيفية واالتصالية. ورأوا ضرورة الًتكيز عند تعلم اللغة على الكفاية االتصالية بداًل من 
٣ترد إجادة األبنية. أضف إٔب ذلك أف الظروؼ التعليمية ا١تتغَتة ُب أورواب أدت إٔب بروز دافع آخر 

 ذاىب ٥تتلفة ُب تعليم اللغات األجنبية، وخاصة تعليم الكبار. ١ت

                                                           

 .بعدىاوما  ٕٗٔص  .ا١ترجع السابق. ـٜٜٓٔ وروجرز. رتشاردز -66



81 
 

 
 

تطوير برامج أو مقررات لغوية مبنية على نظاـ ٚٙ ـ حاوؿ بعض العلماءٜٔٚٔوُب عاـ 
الوحدة ا١تعتمدة، وىو نظاـ تقسم فيو ا١تهاـ التعليمية إٔب "أجزاء أو وحدات يقابل كل منها مكوانً من 

بصورة منتظمة ّتميع األجزاء األخرى". وقد استخدـ ىؤالء العلماء احيتاجات الدارسُت ويرتبط 
 ٕٜٚٔاحتياجات دارسي اللغة األوربيُت وخاصة الوثيقة األولية اليت أعدىا اللغوي الربيطاين: ويلكنز 

واقًتح فيها تعريفًا وظيفيًا أو اتصاليًا للغة ٯتكن استخدامو أساسًا لتطوير مناىج اتصالية لتعليم اللغة. 
وتكمن مسا٫تة ويلكنز ُب ٖتليل ا١تعاين االتصالية اليت ٭تتاج إليها دارس اللغة ُب الفهم والتعبَت. فبداًل 
من وصف جوىر اللغة من خبلؿ مفاىيم النحو وا١تفردات التقليدية، حاوؿ أف يوضح منظومات 

ات األفكار )ا١تفاىيم ووصف نوعُت من ا١تعاين: فئ ،ا١تعاين الكامنة وراء االستخدامات االتصالية للغة
مثل الوقت والتتابعة والكمية وا١تكاف والتكرار( وفئات الوظيفة االتصالية )طلب، رفض، عرض، 

 شكوى(. 

و منذ أواسط السبعينيات أخذ تعليم اللغة االتصإب ُب التوسع. فكل من دعاتو األمريكيُت 
الكفاية االتصالية ا٢تدؼ من تعليم  والربيطانيُت يرى فيو مذىبًا )وليس طريقة( هتدؼ إٔب: )أ( جعل

يقوؿ  ،اللغة و )ب( تطوير إجراءات لتدريس مهارات اللغة األربع تدرؾ التداخل بُت اللغة واالتصاؿ
: "أحد أىم ا١تبلمح ا١تميزة لتعليم اللغة االتصإب ىو أنو يوٕب اىتمامًا منتظماً لكل اٞتوانب ٛٙليتل وود

خروف أنو يعٍت استخداـ إجراءات ٕتعل الدارسُت يعملوف ُب أزواج أو الوظيفية والبنيوية للغة". ويرى آ
٣تموعات تستعمل إمكاانت اللغة ا١تتاحة ٢تم ُب أداء مهاـ حل ا١تشكبلت. وٯتيز ىوات بُت صيغة 

 "قوية" وصور "ضعيفة" لتعلم اللغة االتصإب فيقوؿ:
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فأما الصورة  ،عيفة"ٯتكننا القوؿ أبف ىناؾ صورة "قوية" للمذىب االتصإب وأخرى "ض
الضعيفة فهي اليت أصبحت السائدة تقريبًا ُب األعواـ العشرة األخَتة، وىي تؤكد على أ٫تية تقدمي 
الفرص للدارس ليستعمل اإل٧تليزية ألغراض اتصالية، كما ٖتاوؿ عادة أف تدمج مثل ىذه األنشطة ُب 

االتصإب فإهنا تزعم أبف اللغة ال تكتسب إال  برانمج أمشل لتعليم اللغة... وأما الصورة "القوية" للتعليم
فإف العملية ليست ٣ترد تنشيط وٖتفيز معرفة ابللغة موجودة وإف كانت كامنة،  ،ابالتصاؿ أو التواصل

ولكنها استثارة لتنمية منظومة اللغة ذاهتا. وإذا جاز لنا أف نصف الصورة األؤب "ابلتعليم الستعماؿ 
 ُٓٚب اٞتدوؿ التإب يقارف فينوكايرو وبرمفيت ،ٜٙعٌت استعماؿ اإل٧تليزية لتعلمهااإل٧تليزية، فإف الثانية ت

 بُت ا١تبلمح ا١تميزة للطريقة السمعية الشفوية وا١تذىب االتصإب، حسب رأيهما:

 التعليم االتصإب للغة: السمعية الشفوية: التسلسل

يعطي البنية والشكل اىتمامًا أكثر  - ٔ
 من ا١تعٌت. 

 اسي. ا١تعٌت أس -

يتطلب استظهار اٟتوارات ا١تبنية على  - ٕ
 الًتاكيب. 

تًتكز اٟتوارات إذا ما استخدمت حوؿ  -
 وظائف اتصالية، وال تستظهر عادة. 

ال يتم وضع عناصر اللغة ابلضرورة ُب  - ٖ
 سياقاهتا. 

 السياؽ فرضية أساسية.  -
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تعلم اللغة ىو تعلم الًتاكيب  - ٗ
 واألصوات وا١تفردات. 

 تعلم اللغة يعٍت تعلم االتصاؿ.  -

اإلجادة أو " ا١تبالغة ُب التعلم"  - ٘
 مطلوبة. 

 االتصاؿ الفعاؿ مطلوب.  -

 قد ٭تدث التدريب، ولكن بصورة ىامشية.  - التدريب أسلوب أساسي.  - ٙ

 النطق ا١تفهـو مطلوب.  - النطق ا١تشابو ألىل اللغة مطلوب.  - ٚ

ال مانع من اللجوء إٔب أية وسيلة تساعد  - وية. نتجنب الشروحات النح - ٛ
الدارسُت، وٮتتلف ذلك تبعًا للدارسُت، 

 وٮتتلف ذلك تبعاً ألعمارىم واىتماماهتم.. 

أتٌب األنشطة االتصالية بعد عملية  - ٜ
 طويلة من التمارين والتدريبات الصارمة. 

 تشجع ٤تاوالت االتصاؿ منذ البداية.  -

 استخداـ لغة الطالب ْتكمة مسموح هبا.  - لغة الطالب األصلية.  ٯتنع استعماؿ - ٓٔ

٬توز استخداـ الًتٚتة حُت ٭تتاج إليها  - الًتٚتة ٦تنوعة ُب ا١تراحل األؤب.  - ٔٔ
 الدارسوف أو يستفيدوف منها. 

يُؤجل تقدمي القراءة والكتابة حىت  - ٕٔ
 إجادة الكبلـ. 

منذ أوؿ يـو ٯتكننا البدء ابلقراءة والكتابة  -
 إذا شئنا. 
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يتم تعلم نظاـ اللغة ا٢تدؼ عن طريق  - ٖٔ
 التدريس ا١تتعمد أل٪تاط النظاـ. 

أفضل طريق لتعليم نظاـ اللغة ا٢تدؼ ىو  -
 عن طريق علمية اجملاىدة ُب االتصاؿ. 

الكفاية اللغوية ىي ا٢تدؼ ا١ترغوب  - ٗٔ
 فيو. 

 الكفاية االتصالية ىي ا٢تدؼ ا١ترغوب فيو. -
)أي ا١تطلوب القدرة على استخداـ النظاـ 

 اللغوي بكافية وبصورة الئقة(. 

تعًتؼ ٔتتنوعات اللغة ولكن ال تؤكد  - ٘ٔ
 عليها. 

التنوع اللغوي مفهـو أساسي ُب ا١تواد  -
 التعليمية وُب الطريقة. 

ويتم ترتيب الوحدة ُب ضوء مبادئ  - ٙٔ
 التعقيد اللغوي. 

من اعتبارات  يتم الًتتيب ُب ضوء أي -
 اتوى والوظيفة أو ا١تعٌت ٦تا يشد االنتباه. 

يتحكم ا١تعلم ُب الدارسُت وٯتنعهم  - ٚٔ
من القياـ أبي عمل يتعارض مع 

 النظرية. 

يساعد ا١تعلموف الدارسُت أبي شكل  -
 ٭تفزىم على التعامل ابللغة. 

"اللغة عادة" بناء عليو ال بد من منع  - ٛٔ
 ائل. األخطاء بكل الوس

اللغة ٮتلقها الفرد غالبًا من خبلؿ التجربة  -
 وا٠تطأ. 

الدقة من حيث الصواب الشكلي  - ٜٔ
 مطلب أساسي. 

الطبلقة واللغة ا١تقبولة ىي ا٢تدؼ  -
األساسي، ويتم اٟتكم على الدقة ليس بصورة 

 ٣تردة ولكن ُب السياؽ. 
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نتوقع من الطبلب أف يتفاعلوا مع  - ٕٓ
ُب اآلالت أو ا١تواد  اللغة. كما تتمثل

 ا١تضبوطة. 

 

نتوقع من الطبلب أف يتفاعلوا مع اآلخرين  -
سواء حضورًَّي من خبلؿ العمل الثنائي أو 

 اٞتماعي، أو ُب كتاابهتم. 

من ا١تتوقع أف ٭تدد ا١تعلم اللغة اليت  - ٕٔ
 يستخدمها الطبلب. 

اليعرؼ ا١تعلم ابلضبط اللغة اليت يستخدمها  -
 الطبلب. 

الدافع الداخلي ينبع من االىتماـ  - ٕٕ
 بًتكيب اللغة. 

ينبع الدافع الداخلي من االىتماـ ٦تا يتم  -
 توصيلو ابللغة. 

 

إف ٚتيع صور التعليم االتصإب للغة تشًتؾ ُب نظرية لتعليم اللغة تبدأ من ٪توذج اتصإب للغة 
ظاـ التعليمي وللمواد ولسلوكيات واالستعماؿ اللغوي، وٖتاوؿ أف تًتجم ىذا النموذج إٔب تصميم للن

 ا١تعلمُت والدارسُت وأدوارىم، وألنشطة الصف وأساليبو كذلك. 

وفيما يلي سوؼ نلقي نظرة على كيفية انعكاس ذلك على مستوَّيت ا١تذىب والتصميم 
 واإلجراء. 
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 ادلذىب -4

 نظرية اللغة

والتواصل. وا٢تدؼ من تعليم  إف نظرية ا١تذىب االتصإب ُب تعليم اللغة ىي أف اللغة لبلتصاؿ
"ابلكفاية االتصالية". وقد اخًتع ىاٯتز ىذا ا١تصطلح ليميز  ٔٚاللغة ىو تطوير ما أشار إليو ىاٯتز

 النظرة االتصالية إٔب اللغة عن نظرية الكفاية لدى تشومسكي. 

، ىناؾ أربعة أبعاد للكفاية االتصالية؛ وىي: الكفاية النحوية ٕٚولقد ذكر كاانٕب وسوين 
 والكفاية اللغوية االجتماعية، والكفاية الكبلمية، والكفاية االسًتاتيجية. 

وتشَت الكفاية النحوية إٔب ما يسميو تشومسكي ابلكفاية اللغوية وإٔب ما يسميو ىاٯتز 
 "اب١تمكن صياغياً". وىو ٣تاؿ القدرة النحوية وا١تعجمية. 

سياؽ االجتماعي الذي ٭تدث فيو االتصاؿ أما الكفاية اللغوية االجتماعية فتشَت إٔب فهم لل
 ٔتا ُب ذلك عبلقات األدوار وا١تعلومات ا١تشًتكة بُت ا١تشاركُت وا٢تدؼ االتصإب من ٖتاورىم. 

أما الكفاية الكبلمية فتشَت إٔب تفسَت عناصر الرسالة الواحدة ُب ضوء الًتابط بينها وكيفية 
  ٘تثيل ا١تعٌت ُب عبلقتو ابلكبلـ أو النص كلو.

وأما الكفاية االسًتاتيجية فإهنا تشَت إٔب االسًتاتيجيات اليت يتبعها ا١تتواصلوف لبدء التواصل 
 وإهنائو واالستمرار فيو وإصبلحو وإعادة توجيهو. 
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على مستوى نظرية اللغة ٧تد أف التعليم االتصإب للغة لو قاعدة غنية وإف كانت انتقائية. 
 لنظرة االتصالية للغة. ونورد أدانه بعضاً من خصائص ىذه ا

 اللغة نظاـ للتعبَت عن ا١تعٌت.  -ٔ

 الوظيفة األؤب للغة ىي التفاعل والتواصل.  -ٕ

 تعكس بنية اللغة استعماالهتا الوظيفية واالتصالية.  -ٖ

الوحدات األساسية للغة ليست مبل٤تها النحوية والبنوية فحسب، ولكنها فئات  -ٗ
 كبلـ ا١تتصل. ا١تعٌت الوظيفي واالتصإب كما ٧تدىا ُب ال

 نظرية التعليم

ٯتكننا أف نبلحظ عناصر من نظرية التعليم الكامنة ُب بعض اإلجراءات ا١تتبعة ُب التعليم 
 :ٖٚيلي االتصإب للغة. ومن ىذه العناصر ما

العنصر األوؿ؛ وىو ما ٯتكن وصفو ٔتبدأ االتصاؿ القائل أبف: األنشطة  -ٔ
 علم. اليت تتضمن اتصااًل حقيقياً تساعد على الت

أما العنصر الثاين فهو مبدأ ا١تهمة القائل أبف: األنشطة اليت تستخدـ فيها  -ٕ
 اللغة لتنفيذ مهاـ ذات معٌت تساعد على التعلم. 

                                                           

 .ا١ترجع السابق. ـٜٜٓٔ وروجرز. رتشاردز -نقبًل عن:  (ٜٔٛٔ؛ وليتل وود: ٕٜٛٔ)جونسوف:  -73
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وىناؾ عنصر اثلث ىو مبدأ الداللة القائل أبف: اللغة اليت ٢تا داللة لدى  -ٖ
الدارس تدعم عملية التعلم، عليو يتم اختيار أنشطة التعلم بناء على 
دورىا ُب دفع الدارس إٔب استخداـ اللغة بصورهتا الواقعية وبطريقة 

 ذات داللة )وليس ٔتجرد تدريبات أ٪تاط اللغة اآللية(. 

 التصميم -3

 األىداف

 ا١تستوَّيت التالية لؤلىداؼ ُب ا١تذىب االتصإب: ٗٚيناقش ابيفو

 مستوى التكامل واتوى )اللغة بوصفها وسيلة للتعبَت(.  -ٔ

 ي وأدائي )اللغة بوصفها نظاماً إشارَّيً وىدفاً للتعلم(. مستوى لغو  -ٕ

مستوى انفعإب للعبلقات والسلوؾ بُت األشخاص )اللغة بوصفها وسيلة  -ٖ
 للتعبَت عن القيم واألحكاـ على النفس واآلخرين(. 

مستوى احتياجات التعلم الفردية )التعلم العبلجي بناء على ٖتليل  -ٗ
 األخطاء(. 

ؤلىداؼ خارج اللغة )تعلم اللغة ُب إطار ا١تنهاج مستوى تعليمي عاـ ل -٘
 ا١تدرسي(. 
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ىذه األىداؼ العامة اليت اقًتحها ابيفو قابلة للتطبيق ُب أي موقف تدريسي اتصإب، ألف 
تعليم اللغة ُب ىذا ا١تذىب يعكس االحتياجات ا٠تاصة للدارسُت ا١تعنيُت ُب القراءة أو االستماع أو 

كل منها من منظور اتصإب. وتعكس أىداؼ ا١تنهج واألىداؼ التدريسية الكبلـ اليت ٯتكن معاٞتة  
 ١تقرر دراسي معُت جوانب ٤تددة من الكفاية االتصالية تبعاً ١تستوى الدارس واحتياجاتو االتصالية. 

 ادلنهج

ىناؾ مناىج متعددة للتعليم االتصإب للغة. كل منهج يقـو على فكرة معينة. ومن ىذه 
  يلي: ا١تناىج ما

٨توية  -(؛ وىو منهج مبٍت على فكرة، وقد حدد فئات داللية ٜٙٚٔمنهج )ويلكنز  -ٔ
 )مثل تكرار اٟتدث واٟتركة وا١تكاف( وفئات الوظيفة االتصالية اليت ٭تتاج الدارسوف إٔب التعبَت عنها. 

 منهج اجمللس األوريب: طوار اجمللس األوريب منهج ويلكنز السابق إٔب منهج يشتمل على -ٕ
 أوصاؼ ألىداؼ مقررات اللغة األجنبية للبالغُت ُب أوراب، ويقـو على مايلي:

فيها؛ )مثل: السفر  –عادة  -ا١تواقف اليت ٭تتاجوف إٔب استعماؿ اللغة األجنبية  -ٔ
 والتجارة(. 

 ا١توضوعات اليت قد ٭تتاجوف إٔب التحدث فيها؛ )مثل: تعريف النفس والًتبية والتسوؽ(.  -ٕ

اليت ٭تتاجوف إٔب اللغة ألدائها )مثل: الوصف، وطلب ا١تعلومات، والتعبَت عن  الوظائف -ٖ
 ا١توافقة وا١تخالفة(. 

 األفكار اليت يستعملوهنا ُب االتصاؿ )مثل: الوقت، وتكرار اٟتدث، وا١تدة(.  -ٗ
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 ابإلضافة إٔب ا١تفردات والنحو الذي ٭تتاجوف إليو.  -٘

ا١تبٍت على الفكرة لبلنتقاد من قبل اللغويُت التطبيقيُت ٍب تعرض ٪توذج ولكنز األصلي للمنهج 
ُب بريطانيا ابعتبار أنو استبداؿ نوع من القوائم )مثل قائمة العناصر النحوية( واالتياف بقائمة أخرى 
)قائمة األفكار والوظائف(. فالنموذج ا١تذكور عُت النتائج بداًل من العمليات االتصالية. وقاؿ 

 ت الوظيفية وا١تبنية على األفكار تقدـ؛ حيث يقوؿ:أبف الفئا ٘ٚودوسوف

"... فإذا ما أردان أف نتبٌت مذىبًا اتصاليًا ُب التدريس ٬تعل ىدفو األوؿ تطوير ا١تقدرة على 
 فعل األشياء بوساطة اللغة، فيتحتم علينا أف ٧تعل الكبلـ ا١تتصل ٤تور اىتمامنا". 

 نواع التعليم واألنشطة التعليميةأ

، ٙٚألنواع التدريبات واألنشطة اليت تتبلءـ وا١تذىب االتصإب ومفتوح على مصراعي إف الباب
شريطة أف ٘تكن ىذه التدريبات الدارسُت من ٖتقيق األىداؼ االتصالية للمنهج وٕتعلهم يقوموف 

اً وكثَت  ،مثل تبادؿ ا١تعلومات والتفاىم على ا١تعٌت والتحاور ،ابالتصاؿ وابستخداـ العمليات االتصالية
من خبلؿ اللغة أو تتضمن تبادؿ ا١تعلومات أو التشارؾ  ،ما تصمم األنشطة للًتكيز على أداء ا١تهاـ

 : ٚٚومن ىذه األنواع مثبلً  ،فيها

 شرائح تعرض معلومات غَت واضحة ٭تاوؿ الطبلب التعرؼ عليها.  -ٔ

 خطط ورسومات انقصة يستكملها الطبلب بطلب ا١تعلومات.  -ٕ
                                                           

 .ٖٗٔص .ا١ترجع السابق. ـٜٜٓٔ وروجرز. رتشاردز -نقبًل عن:  (ٕٗ٘: ٜٜٚٔ)ودوسوف؛  -75

 .ٚٗٔ-ٙٗٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - 76
 .ٚٗٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔنقبًل عن: رتشاردز وروجرز.  - 77
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عن بقية الطبلب ويصف أشياء ُب شكل معُت،  جعل أحد الطبلب خلف ستار -ٖ
 ويوصف ذلك الشكل للطبلب خلف الستار. 

تركيب الصورة اجملزأة. يستمع فيو الطبلب إٔب مواد مسجلة ٥تتلفة ٍب ينقلوف ٤تتوَّيهتا  -ٗ
 إٔب بقية الطبلب ُب الصف. 

عن  ىذا وتعمل معظم ىذه األساليب على أساس تزويد بعض الدارسُت اب١تعلومات وحجبها
 اآلخرين. 

بُت:"أنشطة االتصاؿ الوظيفية وأنشطة التحاور االجتماعي" بوصفها أنواع  ٛٚ"وٯتيز ليتل وود
 رئيسية من األنشطة ُب التعليم االتصإب للغة. 

وتشمل أنشطة االتصاؿ الوظيفي مهاـ؛ مثل: مقارنة أطقم من الصور، ومبلحظة أوجو 
تملة من األحداث ُب طقم من الصور، واكتشاؼ ا١تبلمح التشابو واالختبلؼ، والتفكَت ُب سلسلة ٤ت

 إعطاءالناقصة ُب خريطة أو صورة، أو أف ينقل دارس وراء ستار معلومات إٔب دارس آخر، أو 
التعليمات لرسم صورة، أو شكل ما، أو الستكماؿ خريطة، واتباع التوجيهات وحل ا١تشكبلت ُب 

 ضوء قرائن. 

فتشمل اادثة، وجلسات ا١تناقشة، واٟتوارات، و٘تثيل أما أنشطة التحاور االجتماعي 
 األدوار، وااكاة، والتمثيليات القصَتة، وا١تواقف ا١تصطنعة، وا١تناظرات". 

 

                                                           

 .ٚٗٔ-ٙٗٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  -ـ( نقبًل عن: ٜٔٛٔ)ليتل وود:  - 78
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 أدوار الدارسٌن

٭ترص التعليم االتصإب للغة على عمليات االتصاؿ بداًل من إجادة صيغ اللغة الفصحى 
 تلف عما ٧تده ُب الصفوؼ التقليدية لتدريس اللغة الثانية. والصحيحة، ولذا؛ فإف أدوار للدارسُت ٗت

 :ٜٚويصف برين وكاندلُت دور الدارس ُب إطار التعليم االتصإب للغة ٔتايلي

من دور  -بُت نفسو وعملية التعلم وا٢تدؼ من التعليم  -"يربز دور الدارس بوصفو مفاوضًا 
عة وُب إطار اإلجراءات الصفية واألنشطة اليت التفاوض ا١تشًتؾ ويتفاعل معو، وذلك ُب إطار اجملمو 

وىذا يعٌت أنو ٬تب على الدارس أف يساىم ويعطي بقدر ما أيخذ ويستفيد ومن ٍب  ،تقـو هبا اجملموعة
 يتعلم بطريقة تعاونية". 

ويؤكد التعليم االتصإب للغة على االٕتاه التعاوين )بداًل من الفردي( ٨تو التعلم، الذي يبدو 
ى الدارسُت. ولذلك يوصي خرباء التعليم االتصإب للغة أبف الفشل عند ا١تتعلمُت ُب عملية غريبًا عل

 االتصاؿ مسؤولية مشًتكة وليس خطًأ من ا١تتحدث أو السامع. 

 أدوار ادلعلمٌن

وتعتمد أ٫تية ىذه األدوار ا١تعينة على  ،ىناؾ أدوار كثَتة للمعلمُت ُب التعليم االتصإب للغة
 أدوار ا١تعلم فيما يلي: ٓٛة اليت يتم تطبيقها. ولقد وصف برين وكاندلُتالنظرة ا٠تاص

                                                           

 .ٛٗٔ -ٚٗٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔ( نقبًل عن: رتشاردز وروجرز. ٓٔٔ: ٜٓٛٔ)برين وكاندلُت،  - 79
 .ٛٗٔ -ٚٗٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔ( نقبًل عن: رتشاردز وروجرز. ٜٜ: ٜٓٛٔ)برين وكاندلُت،  - 80
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ىو تسهيل عملية االتصاؿ بُت ا١تشاركُت فيها ُب الصف  :األول"للمعلم دوراف رئيسياف: 
قيامو بوظيفة مشارؾ مستقل ُب  :فهو الثاينوبُت ىؤالء واألنشطة والنصوص ا١تختلفة. أما الدور 

ويرتبط الدور الثاين بصورة وثيقة أبىداؼ الدور األوؿ، وينبع منو. ويتضمن  ،م٣تموعة التعليم والتعل
بوصفو منظمًا للمصادر التعليمية وبوصفو  أوالا ىذاف الدوراف ٣تموعة من األدوار الثانوية للمعلم: 

للمعلم  اثلثبوصفو مرشدًا ُب إطار اإلجراءات واألنشطة الصفية... وىناؾ دور  مثمصدرًا كذلك، 
دور الباحث والدارس الذي عليو أف يسهم بكثَت من ا١تعلومات والقدرات واب٠تربات اٟتقيقية  وىو

 وا١تلحوظة ا١تتعلقة بطبيعة التعلم والقدرات التنظيمية". 

وىناؾ أدوار أخرى يفًتض قياـ ا١تعلم هبا، وىي: أدوار ٤تلل االحتياجات وا١تستشار ومدير 
 النشاط االجتماعي. 

 تزللل االحتياجا

٭تدد ا١تعلم ُب التعليم االتصإب للغة احتياجات الدارسُت واالستجابة ٢تا. وقد يقـو بذلك 
بصورة شخصية وغَت رٝتية من خبلؿ اٞتلسات االنفرادية مع كل دارس، يتحدث فيها ا١تعلم عن 

لم، كما مثل نظرة الدارس إٔب أسلوبو ُب التعلم وقدراتو التعليمية ا٠تاصة وأىدافو من التع ،موضوعات
قد يتم ذلك بصورة رٝتية عن طريق إجراء عملية ٖتديد احتياجات، مثل: استبياانت التقومي الرٝتية، 
ىذه عادة فقرات ٖتاوؿ ٖتديد الدافع لدراسة اللغة. أو يطلب من الدارسُت أف ٬تيبوا على عبارات؛  

 كالتإب: على ميزاف من ٜتس درجات )"أوافق بشدة" إٔب "أعارض بشدة"(:

 يد أف أدرس اإل٧تليزية لؤلسباب التالية:أر 

 أظن أنو سيفيدين يوماً ما ُب اٟتصوؿ على وظيفة طيبة.  -ٔ
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 سيعينٍت ُب فهم أفضل للناطقُت ابإل٧تليزية وطريقة حياهتم.  -ٕ

 ٭تتاج اإلنساف إٔب إ١تاـ جيد ابإل٧تليزية ليكسب احًتاـ اآلخرين.  -ٖ

 هم. سيتيح ٕب الفرصة ١تقابلة أانس مهمُت والتحدث مع -ٗ

 حتاجها ُب عملي. أ -٘

 سيمكنٍت من التفكَت والتصرؼ مثل الناطقُت ابإل٧تليزية.  -ٙ

ُب ضوء تقومي االحتياجات كهذا يتوقع أف يضع ا١تعلم خطة التدريس اٞتماعية والفردية اليت 
 تستجيب الحتياجات الدارسُت. 

 ادلرشد

٭تاوؿ أف ٭تقق أقصى درجة  إف دور ا١تعلم ا١ترشد ىنا أف يعطي ٪توذجاً للتواصل الناجح الذي
 من التفاىم بُت ا١تتحدث والسامع، وذلك عن طريق إعادة الصياغة والتعزيز والتغذية الراجعة. 

 مدير النشاط اجلماعي

يتطلب التعليم االتصإب للغة من ا١تعلمُت أف يكتسبوا مهارات إدارة صف أقل مركزية. وأف 
فالتعليمات ا٠تاصة ابلسلوؾ الصفي تقًتح  ،طة االتصاليةينظموا حجرة الدراسة مكاانً لبلتصاؿ واألنش

أف يقـو ا١تعلم أثناء نشاط ما اب١تراقبة والتشجيع وكبح ا١تيل ٨تو سد الفراغات ا١تعجمية والنحوية 
واالسًتاتيجية، بل عليو أف يسجل مثل ىذه الفجوات للتعليق عليها وللتدريب االتصإب ُب وقت 



94 
 

 
 

ٞتماعية يقود ا١تعلم اجملموعة ُب االستخبار عن النشاط والتنبيو إٔب البدائل ففي هناية األنشطة ا ،الحق
 واإلضافات ومساعدة اجملموعات ُب التصويب الذاٌب. 

 دور ادلواد التعليمية

إف التعليم االتصإب للغة ينظر إٔب ا١تواد التعليمية بوصفها طريقة فاعلة للتأثَت ُب نوعية 
لغوي. لذا؛ ٧تد أف ا١تواد التعليمية ٢تا دور رئيسي ُب تنشيط االستعماؿ التفاعل الصفي واالستعماؿ ال

وسنلقي نظرة على ثبلثة أنواع من ا١تواد ا١تستعملة حاليًا ُب التعليم االتصإب  ،االتصإب للغة
 . ٔٛوسنسميها: ا١تواد ا١تبنية على الكتب الدراسية وا١تبنية على ا١تهاـ واألشياء اٟتقيقية

 ة على الكتب الدراسيةواد ادلبنيادل

ىناؾ عدد كبَت من الكتب الدراسية اليت صممت لتوجيو التعليم االتصإب للغة ومساندهتا. 
( ليس بو أي من اٟتوارات أو التدريبات أو أ٪تاط اٞتمل ٜٜٚٔمثل كتاب: االتصاؿ ١تورو وجنسن )

ية وسائل لبدء اادثة. ويتكوف  التقليدية بل ُتستخدـ ا١تعينات البصرية والسمعية والصور واٞتمل اٞتزئ
( من نوعُت من النصوص ا١تختلفة ٜٔٛٔ)  Jones –Watcynلِػ: واتس وجونز  Pair Workكتاب 

للعمل الثنائي، ويشتمل كل منهما على معلومات ٥تتلفة مطلوبة لتنفيذ ٘تثيل األدوار، واألنشطة الثنائية 
 الزائر إٔب ا١تكتب؟ مقابلة مع ا١تدير، أو: ١تاذا جاء -األخرى. مثاؿ: 

 

 

                                                           

 .ٕ٘ٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - 81
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 مواد مبنية على ادلهام

لقد ًب إعداد ألعاب و٘تثيل أدوار وتدريبات ٤تاكاة وأنشطة اتصاؿ مبنية على ا١تهاـ ١تساندة 
صفوؼ التعليم االتصإب للغة. وأتٌب ىذه ُب شكل عناصر وحيدة النوع: كتب تدريبات إرشادية 

وُب  ،تصاؿ الثنائي وكتيبات تدريبية للتفاعل الطبليبوبطاقات قرائن وبطاقات أنشطة ومواد تدريب لبل
مواد التدريب الثنائي ىناؾ عادة طقماف من ا١تواد لزوج من الطبلب، ٭تتوي كل طقم منهما على 
أنواع ٥تتلفة من ا١تعلومات تكميلية أحياانً، و٬تب على الشريكُت أف يكمل أحد٫تا لآلخر ما لديو من 

عبلقة أدوار ٥تتلفة للشريكُت )مثبًل، ٣تري ا١تقابلة وا١تقاَبل(. وغَت وتفًتض مواد أخرى  ،معلومات
 ذلك من ا١تواد اليت تقدـ التدريبات والتمرينات ُب صيغ ٖتاورية. 

 األشياء احلقيقية

يدعو كثَت من دعاة التعليم االتصإب للغة إٔب استعماؿ مواد "حقيقية" "من اٟتياة" ُب 
حقيقية مبنية على اللغة مثل اإلشارات واجملبلت واإلعبلانت  الصف. وقد تشتمل ىذه على أشياء

أو مصادر بصرية ٯتكن بناء أنشطة اتصالية حو٢تا، مثل ا٠ترائط والصور والرموز والرسـو  ،واٞترائد
وٯتكن استعماؿ أنواع ٥تتلفة من األشياء ١تساندة التدريبات االتصالية؛ مثل: ٪توذج  ،البيانية واٞتداوؿ

 كب وفقاً للتعليمات. ببلستيكي ير 
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 اإلجراء -4

"قدـ فينوكيارو وبرمفيت ٥تططًا لدرس لتعليم وظيفة "تقدمي اقًتاح" لدارسُت ُب ا١ترحلة 
االبتدائية من برانمج للتعليم الثانوي توحي أبف إجراءات التعليم االتصإب للغة ارتقائية وليست 

 :ٕٛثورية

لقصَتة، ويسبق ذلك ٖتفيز للدارسُت )يربط تقدمي حوار ٥تتصر أو عدد من اٟتوارات ا -ٔ
مواقف اٟتوارات ٓترباهتم االتصالية اتملة( ومناقشة الوظيفة وا١توقف والناس واألدوار وا١تكاف 
وا١توضوع ودرجة رٝتية اللغة اليت تتطلبها الوظيفة وا١توقف. )ُب ا١تراحل ا١تبتدئة، وحُت يعرؼ ٚتيع 

 نا تقدمي اٟتافز بلغتهم األصلية(. الدارسُت نفس اللغة األؤب، ٯتكن

التدريب الشفوي على كل عبارة ُب جزء اٟتوار الذي سيقدـ ُب ذلك اليـو )التكرار  -ٕ
اٞتماعي من الصف كلو ونصفو وُب ٣تموعات صغَتة وعلى مستوى األفراد( ويتبع ذلك النموذج 

 الذي يقدمو ا١تعلم. وينطبق الكبلـ نفسو على اٟتوارات ا١تصغرة. 

أسئلة وإجاابت مبنية على موضوعات اٟتوارات وا١تواقف نفسها )أسئلة معلومات أو  -ٖ
 أسئلة "ىل"(. 

 أسئلة وإجاابت تتعلق ٓتربات الدارسُت ا٠تاصة، غَت أهنا تدور حوؿ موضوع اٟتوار.  -ٗ

                                                           

 -ٗ٘ٔص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  -( نقبًل عن:ٚٓٔ: ٖٜٛٔ)فينوكيارو وبرمفيت،  - 82
ٔ٘ٙ. 
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دراسة إحدى التعابَت االتصالية األساسية ُب اٟتوار أوأحد الًتاكيب اليت ٘تثل للوظيفة  -٘
وقد يقدـ ا١تعلم عددًا من األمثلة اإلضافية لبلستعماؿ االتصإب للتعبَت أو الًتكيب مع  ،١تدروسةا

استخداـ كلمات مألوفة وُب عبارات أو حوارات صغَتة واضحة )مع استعماؿ الصور وأشياء حقيقية 
 بسيطة أو التمثيل( لبياف معٌت التعبَت أو الًتكيب. 

و٭تب  ،و القواعد الكامنة وراء التعبَت أو الًتكيب الوظيفياكتشاؼ الدارس للتعميمات أ -ٙ
أف يشمل ذلك أربع نقاط ُب األقل: صيغها الشفوية أو ا١تكتوبة والعناصر اليت تتكوف منها، مثبًل 

"How about + verb+ ing  مصدر"( موقع العبارة ُب اٞتملة، ودرجة رٝتيتها،  -عن  -ماذا
 وية ومعناه. وابلنسبة للًتكيب، وظيفتو النح

التعرؼ الشفوي وأنشطة تفسَتية )نشاطات إٔب ٜتسة تبعًا ١تستوى الطبلب وا١تهاـ  -ٚ
 ابللغة وما شابو ذلك(. 

 وتتدرج من األنشطة ا١توجهة إٔب تلك األكثر حرية.  -الشفوي  نتاجأنشطة اإل -ٛ

 ا١تقرر.  كتابة اٟتوارات أو اٟتوارات الصغَتة أو النماذج إذا ٓب تكن ُب الكتاب  -ٜ

 قراءة عينات من الواجب ا١تنزٕب ا١تكتوب، إف وجد.  -ٓٔ

تقومي التعليم )الشفوي فقط(، مثبًل: كيف تطلب من صديق أف... ؟ وكيف تطلب  -ٔٔ
 مٍت أف... ؟(. 
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تشبو مثل ىذه اإلجراءات كثَتًا تلك اليت نبلحظها ُب الصفوؼ اليت تدرس وفقًا للمبادئ 
عية الشفوية. فاإلجراءات التقليدية ال ترفض ولكن يتم إعادة تفسَتىا ويوسع الًتكيبية ا١توقفية والسم

 فيها. 

فكرة أف الدارسُت ٬تب عليهم أف يتمكنوا من ا١تهارات ا١تستقلة )النطق  ٖٛوترفض سافينُت
والنحو وا١تفردات( قبل تطبيقها ُب مهاـ اتصالية. وتدعو إٔب توفَت فرص التدريب االتصإب من بداية 

 ريس. التد

 ٗٛمزااي ىذه الطريقة

ملكة التواصل ابللغة األجنبية ال تعٍت ٣ترد ا١تلكة اللغوية، بل ىي ملكة لغوية اجتماعية.  -ٔ
 بل ىي كفاءة اسًتاتيجية قائمة على االسًتاتيجيات اليت يستخدمها ا١تتعلم ُب عملية التعلم. 

بل على أساس التدرج  ،للغويإف الطريقة التواصلية تعرض ا١تادة ال على أساس التدرج ا -ٕ
وبعبارة أخرى فإف تدرج مادة التعلم أصبح اآلف وثيق الصلة أبىداؼ التعلم، وىذا  ،الوظيفي التواصلي

 يتم بطبيعة اٟتاؿ دوف إ٫تاؿ القواعد اللغوية. 

ابلنسبة إٔب اختيار اتوى الذي يراد تعليمو الدارس، فإف االختيار مرتبط ابلًتكيز على  -ٖ
 ومواقف اجتماعية، ال على القواعد اللغوية.  وظائف

 والنواحي الوجدانية ا١تهمة للمتعلم.  الًتكيز على ا١تعرفة -ٗ

                                                           

 .ٚ٘ٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  -( نقبلً عن:ٖٜٛٔ؛ ٕٜٚٔ)سافينُت،  - 83
  .ٜٛٔ-ٚٛٔصـ. ا١ترجع السابق. ٜٛٛٔخرما وحجاج.  - 84



99 
 

 
 

عرض ا١تادة بطريقة دائرية، وىذا يقصد عرض ا١تادة ْتيث تعمل على تنمية قدرات  -٘
 ا١تتعلم التواصلية وتعزيزىا. 

ة واالجتماعية اليت ٕتعل ا١تتعلم يرغب هتتم ىذه الطريقة بتلك ا١تواقف اللغوية والتعلمي -ٙ
ثقافًيا ومعرفًيا ُب استخداـ اللغة األجنبية كي يتعلم شيًئا ما، أو يعمل شيئا ما، أو يساىم ُب شيء من 

 عنده ابستخداـ اللغة. 

هتتم ىذه الطريقة ابلنشاطات اليت ٗتلق مواقف واقعية حقيقية الستخداـ اللغة، مثل  -ٚ
يل ا١تعلومات واستعادهتا، وتبادؿ ا١تعلومات واألفكار والذكرَّيت، والتعبَت عن توجيو األسئلة، وتسج

 ا١تشاعر وا١تواقف بطريقة أو أبخرى. 

 سلبيات ىذه الطريقة

 :٘ٛولعل من أىم ما وّجو للطريقة من نقد يًتكز على ما أيٌب

 وإف تركيز الطريقة على ،إف الطريقة تظل واحدة من بُت عدد من الطرؽ األخرى -ٔ
 استخداـ اللغة ال على ٣ترد الًتاكيب اللغوية ال يعٍت أف تلك ىي الطريقة الفضلى. 

الطريقة التواصلية تركز على الوظائف اللغوية وا١تواقف االجتماعية، اليت تقـو على  -ٕ
والٯتكن ُب تعليم اللغات األجنبية والسيما خارج أوطاهنا خلق بيئة حضارية أجنبية   ،حضارة تلك اللغة

 ملة. كا

                                                           

 .ٕٜٔ-ٜٔٔـ. ا١ترجع السابق. ص ٜٛٛٔخرما وحجاج.  - ٘ٛ
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هتدؼ الطريقة التواصلية إٔب ٘تكُت الطالب من إتقاف اللغة األجنبية، كما لو كاف واحًدا  -ٖ
وىذا ا٢تدؼ فضبًل عن كونو مستحيبًل ُب معظم األحواؿ، غَت مرغوب فيو  ،من الناطقُت األصليُت هبا

 اللغة.  ذلك؛ ألف لدارس اللغة األجنبية أىدافًا خاصة و٤تددة من تعلم ىذه ،ُب حد ذاتو

الطريقة التواصلية اٟتقيقية تعٍت توافر ا١تدرس عإب الكفاءة ُب اللغة األجنبية تقارب   -ٗ
 كفاءة الناطقُت األصليُت بتلك اللغة األجنبية، ومثل ىذا ا١تدرس اندر الوجود. 

 ملي على خطوات الطريقة االتصاليةدرس ع

 عنوان الدرس: )كيف ُتشغ ِّل احلاسب اآليل/ الكمبيوتر(

 أواًل: أتكد من توصيل السلك الكهرابئي من الشاشة إٔب وحدة ا١تعاٞتة الرئيسية. 

 اثنياً: صل التيار الكهرابئي إٔب اٟتاسب اآلٕب من ا١تأخذ الكهرابئي. 

 اثلثاً: اضغط على مفتاح التشغيل للجهاز. 

 رابعاً: يبدأ اٞتهاز ابلعمل. 

ح ا١تلفات الداخلية ُب وحدة ا١تعاٞتة خامساً: أدخل كلمة السر إٔب اٞتهاز، لكي تُفت
 الرئيسية/ ا١تركزية. 

سادساً: ضع الفأرة الكهرابئية على ملف )القراءة مثبًل( ا١توجود على )شاشة/ سطح ا١تكتب/ 
 أو ا١توجود ُب ذاكرة ٗتزين: ملفاٌب/ أو ذاكرة ٗتزين: سي/ أو إي(، ٍب انقر مرتُت على ا١تلف. 
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بسن اهلل الزمحن الزحين * احلود قم بكتابة السورة التالية: ﴿ سابعاً: بعد أف يفتح ا١تلف،

هلل رب العاملني * الزمحن الزحين * هالل يىم الدين * إياك نعبد وإياك نستعني * اهدنا 

 ﴾ آمُت. الصزاط املستقين * صزاط الذين أنعوت عليهن غري املغضىب عليهن وال الضالني

يت كتبتها ُب: القرص ا١ترف أ / أو: الفبلش/ أو: اثمناً: اآلف اعمل ٗتزين للمعلومات ال
 السواقة: سي دي/ أو: ُب ملفاٌب/ أو ُب القرص الصلب سي، أو دي(. 

 اتسعاً: اخرج القرص ا١ترف من السوااقة/ أو الفبلش من ا١تأخذ. 

عاشراً: َأْغِلْق اٞتهاز اآلٕب، وذلك من خبلؿ قائمة ابدأ، ٍب اختار: إيقاؼ التشغيل، ٍب 
 فق، ٍب أخرج السلك الكهرابئي من ا١تأخذ الرئيسي. موا
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 ادلذىب الطبيعي -8

 متهيد

ٙترة  ا١تذىب وكاف ،ـُٜٚٚٔب سنة لتعليم اللغة  ٙٛاسم ا١تذىب الطبيعي تراسي تَتيل أطلق 
ة لتطوير تصور لتعليم اللغة يدمج ا١تبادئ الطبيعيمنو ٤تاولة ، و ُب تدريس صفوؼ اللغة اإلسبانية وخربات

ـ تَتيل وآخروف بتجريب اقو اليت حددىا الباحثوف ُب ميداف الدراسات ا١تتعلقة ابكتساب اللغة الثانية. 
ُب الصفوؼ ا١تبتدئة وا١تتوسطة على اللغة اإلسبانية وعدد من اللغات األخرى ا١تذىب الطبيعي 

ي للمذىب وا١تتقدمة. وُب الوقت نفسو وحد تَتيل جهوده مع ستيفن كراشُت لبلورة أساس نظر 
الطبيعي يعتمد على نظرية كراشُت ا٢تامة ُب اكتساب اللغة الثانية. وظهر إعبلف كراشُت وتَتيل ا١تشًتؾ 

ـ. ٖٜٛٔالصادر ُب سنة  Natural Approachذىب الطبيعي ُب كتاهبما عن مبادئ وتطبيقات ا١ت
دعم  سبب بعليم اللغات ا١تذىب ابىتماـ واسع أكثر من ا١تذاىب االبتكارية األخرى لتىذا لقد ُحظي 
قساـ نظرية أعدىا كراشُت توضح أفكاره عن اكتساب اللغة أكتاب على ذلك ال. و٭تتوي كراشُت لو

 يذ واإلجراءات الصفية أعد معظمها تَتيل. ف، وأقساـ أخرى عن التنٚٛالثانية

وؿ  ٮتتلف ا١تذىب الطبيعي عن الطريقة الطبيعية أو ما يسمى )ابلطريقة ا١تباشرة(. حيث يق
"وتتكوف الطريقة ُب صورهتا ا١تتطرفة من سلسلة من حوارات فردية يؤديها ا١تعلم، تتخللها  :ٛٛكوؿ

وتصحب الكبلـ فيها  -كل ذلك ُب اللغة األجنبية   -وية بُت ا١تعلم والتبلميذ جتبادالت األسئلة واأل
ا١ترىف وقوة  ٣تموعة من اإلشارات التمثيلية. ويصبح الدارس بفضل ىذه اإلشارات و االستماع

                                                           

ٛٙ - Terrell  ،248ص .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبًل عن: ٕٔٔ: ٜٚٚٔتَتيل. 

ٛٚ - Krashen   ،248ص .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبًل عن: ٕٜٛٔ؛ ٜٔٛٔكراشُت. 

 .250ص .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبلً عن: ٛ٘: ٖٜٔٔكوؿ،   - ٛٛ
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التكرار الكثَت قادراً على الربط بُت بعض الكلمات وبُت بعض األفعاؿ واألشياء حىت يصل إٔب درجة 
وال يسمح للدارس برؤية اللغة األجنبية ُب  ،كلمات اللغة وتعبَتاهتا  إنتاج٘تكنو ُب النهاية من إعادة 

على الكلمة ا١تنطوقة. وتؤجل دراسة جة كبَتة من التعود در بعد أف يصل إٔب  صورهتا ا١تكتوبة إال
 القواعد إٔب فًتة متأخرة". 

ا١تستخدـ ُب اإلشارة إٔب الطريقة ا١تباشرة أبف ا١تبادئ اليت تشكل  "طبيعي" ويؤكد مصطلح
األطفاؿ. وىكذا فإف ا١تذىب الطبيعي   ىقاعدة الطريقة تعترب موافقة ١تبادئ تعليم اللغة الطبيعي لد

ل، ُب اعتقاد البعض، يتفق مع ا١تبادئ الطبيعية ا١تتعلقة ابالكتساب الناجح كما عرفو كراشُت وتَتي
 للغة الثانية. 

على حوارات ا١تعلم  اً غَت أف ا١تذىب الطبيعي على خبلؼ الطريقة ا١تباشرة ال يعوؿ كثَت  
ى ، ويؤكد بصورة أقل علFormalوية الشكلية جوالتكرار ا١تباشر واألسئلة واأل (الفردية )منولوجات

السليم ٞتمل اللغة ا٢تدؼ. ففي ا١تذىب الطبيعي ىناؾ تركيز على التعرض للغة أو الدخل  نتاجاإل
input  أكثر من ا١تمارسة، والوصوؿ ابالستعداد العاطفي للتعلم إٔب أفضل درجة، ومدة مطولة لبلنتباه

ادة ا١تكتوبة وا١تواد األخرى ها، واالستعداد الستخداـ ا١تإنتاجا لو ١تا يستمع إليو دارسو اللغة قبل أف ٭تاو 
. إف الًتكيز على الدور األساسي لبلستيعاب ُب ا١تذىب الطبيعي يربطو  بوصفها مصدراً  لدخل مفهـو

 . ٜٛٔتذاىب أخرى مبنية على االستيعاب لتعليم اللغة

 

 

                                                           

 .251-250ص .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٓٔتشاردز وروجرز. نقبًل عن: ر  - ٜٛ
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 ادلذىب

 ويتكوف من العنصرين التاليُت؛ و٫تا: نظرية اللغة ونظرية التعلم. 

 :وفيما يلي بياف ذلك

 نظرية اللغة -أ

 مثاالً الطبيعي يعد مذىبهما ألف  ؛كراشُت وتَتيلإف الوظيفة األساسية للغة ىي االتصاؿ عند  
"وا١تذىب الطبيعي شبيو اب١تذاىب االتصالية اليت جرى  :ٜٓيقوؿ كراشُت وتَتيلحيث  ،١تذىب اتصإب
طريقة السمعية الشفهية اليت نظرت ال :مثل ،رفضا الطرائق السابقة لتعليم اللغاتلقد  ،"تطويرىا حديثاً 

تلك الطرائق ٓب تنب على نظرَّيت حقيقية عن ألف  ؛إٔب القواعد بوصفها ا١تكوف األساسي للغة
ٓب يعطيا  ماأهنكما  ،وإ٪تا بنيت على نظرَّيت تتعلق أبشياء أخرى مثل بنية اٞتملة ،اكتساب اللغة

 للغة االتصإب. على خبلؼ دعاة تعليم ا لنظرية اللغة اىتماماً كبَتاً 

ويؤكد   ،91ليست لديو نظرية عن اللغة مطلقاً ا١تعاصرين أبف كراشُت كراشُت   ويرى أحد نقاد
ألف اللغة ُب األساس عبارة  ؛ية ا١تفردات٫تعلى أ فركزايو  ،ُب اللغة كراشُت وتَتيل على أولوية ا١تعٌت

 الرسائل.  نتاجا١تعجم إلوأف القواعد ىي اليت ٖتدد بصورة غَت مباشرة كيف يستعمل  ،عن معجم

                                                           

ٜٓ - Krashen and Terrell  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبلً عن: ٚٔ: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .252 -251ص .السابق

ٜٔ - Cregg  ،252ص .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبلً عن: ٜٗٛٔكريق. 
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يقوؿ كراشُت حيث  ،ينظر ا١تذىب الطبيعي إٔب اللغة بوصفها أداة اليصاؿ ا١تعاين والرسائل
 :ٕٜوتَتيل

عندما يستوعب الناس الرسائل ُب اللغة ا٢تدؼ". وابلرغم من التزاـ   الإ"ال يتحقق االكتساب 
جادة لؤلبنية على مراحل مثل إ وللغة بوصفكراشُت وتَتيل اب١تنحي االتصإب فإهنما ينظراف إٔب تعلم ا

 دعاة الطريقة السمعية الشفهية. 

ينبغي على الدارسُت لبلنتقاؿ إٔب ا١ترحلة التالية ُب  Input hypothesisتقوؿ فرضية الدخل 
 . ٖٜةمن ا١ترحلة التالي اً اكتساب اللغة ا٢تدؼ أف يفهموا لغة دخل تشتمل على بنية تعترب جزء

 :ٜٗ ىذا اب١تعادلة التاليةكراشُت إٔب ويشَت

 )دخل يشتمل على أبنية مستواىا أعلى قليبلً من مستوى الدارس اٟتإب(.  ٔالدخل +  

ال يوجد ٙتة والواضح أنو  ،اللغة تتكوف من عناصر معجمية وأبنية ورسائل ىي أف :ا٠تبلصةو 
ا١تفردات شيئًا أساسياً  أعطيت للرسائل واعتبارشيء جديد ُب ىذه النظرة سوى األ٫تية الكبَتة اليت 

ُب تركيب وتفسَت الرسائل. وضرورة ترابط عناصر األلفاظ ٨توًَّي واحتواء  نتاجراؾ واإلدلكل من اإل

                                                           

ٜٕ - Krashen and Terrell  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبلً عن: ٜٔ: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .252ص .السابق

ٜٖ - Krashen and Terrell  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبلً عن: ٕٖ: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .252ص .السابق
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على بنية ٨توية معقدة. وىذه البنية النحوية ال ٖتتاج إٔب ٖتليل أو انتباه من  الرسائل األكثر تعقيداً 
 . كما يرى كراشُت وتَتيل  اللغةمعلم اللغة أو الدارس أو ُب إعداد مواد تعليم 

 نظرية التعلم -ب

 يلجأ إليو كراشُت وتَتيل حيثاألساس النظري والبحثي الذي  على ٜ٘تعتمد ىذه النظرية 
 يقوالف:

"وىذه الطريقة مبنية على نظرية ٕتريبية الكتساب اللغة الثانية تدعمها أعداد كبَتة من 
وتعتمد النظرية والبحث على  ،ن اكتساب اللغة والتعلم"الدراسات العلمية ُب سياقات واسعة متنوعة ع

غَت أنو من  ،بنظرية كراشُت ُب اكتساب اللغة آراء كراشُت ُب اكتساب اللغة اليت سنشَت إليها إٚتاالً 
الضروري أف نقدـ ا٠تطوط العامة اليت تشكل ا١تبادئ األساسية للنظرية نسبة الرتباطها ابلتصميم 

 ، وىي:ُب ا١تذىب الطبيعيملة عواإلجراءات ا١تست

 فرضية االكتساب/ التعلم -أ

تزعم فرضية االكتساب/ التعلم أبف ىناؾ أسلوابف ٥تتلفاف ٘تامًا لتطوير الكفاية ُب اللغة  
 الثانية أو األجنبية. 
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وازي اكتساب اللغة األؤب لدى األطفاؿ. يو  ،االكتساب وىو األسلوب الطبيعي أوذلما
ية ال شعورية تشمل التطور الطبيعي للكفاية اللغوية من خبلؿ استيعاب ويشَت االكتساب إٔب عمل

 اللغة واستعما٢تا ُب التواصل ا٢تادؼ. 

وعي  إٔب عملية يتم فيها تعلم شعوري لقواعد اللغة ينتج عنهاوىو يشَت التعلم  اثنيهماو
التعلم، كما يساعد بصيغ اللغة وقدرة على التعبَت عنها. ويعترب التدريس ا١تنهجي ضرورًَّي ٟتدوث 

 ذه النظرية فإف التعلم ال يؤدي إٔب االكتساب. تصحيح األخطاء على تطوير القواعد ا١تتعلمة. ووفقاً ٢ت

 فرضية ادلراقب -ب

إف ا١تنظومة اللغوية ا١تكتسبة ىي اليت يقع عليها عبء إصدار  :ٜٙيلَت يقوؿ كراشُت وت
ويستطيع التعلم الشعوري أف  ،لغة الثانية أو األجنبيةالعبارات اليت نستعملها أثناء التواصل عن طريق ال

نو أيقـو بوظيفة ا١تراقب أو ارر الذي يراجع ويصحح نتائج ا١تنظومة ا١تكتسبة. وتزعم فرضية ا١تراقب 
وليس لذلك التعلم  ،ُب إمكاننا استدعاء ا١تعرفة ا١تتعلمة لتصويب أنفسنا عندما نقـو ابالتصاؿ

سوى ىذه الوظيفة. وىناؾ ثبلثة شروط ٖتد من اإلستعماؿ الفعاؿ  (ا١تتعلمةالشعوري )أي ا١تنظومة 
 للمراقب ىي:

 الوقت -4

 ختيار القاعدة ا١تتعلمة وتطبيقها. ينبغي أف يتوفر للدارس وقت كاؼ ال
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 الرتكيز على الصيغة -3

 . Outputينبغي أف يُركز اىتماـ مستخدـ اللغة على الصحة أو على صيغة ا١تنتج 

 دمعرفة القواع -4

ويعمل ا١تراقب على أفضل صورة ُب حالة القواعد البسيطة  ،ينبغي أف يعرؼ الدارس القواعد
 عن طريقُت. 

 ْتيث ٯتكن وصفها.  ،تكوف بسيطة فينبغي أ -()أ

  ٖتتاج إٔب حركات معقدة وترتيبات جديدة. أالا  -()ب

 فرضية الرتتيب الطبيعي -ت

بو  ؤاب األبنية ٯتضي على ترتيب ٯتكن التنبفإف اكتس :ٜٚلفرضية الًتتيب الطبيعي ووفقاً  
ت على اللغة اإل٧تليزية بوصفها لغة أؤب قد بينت أف بعض يإف األْتاث اليت أُجر  :مقدماً. ويقاؿ

وأف ترتيبًا طبيعيًا متشاهبًا ٭تدث عند  ،األبنية النحوية أو ا١تورفيمات تكتسب قبل البعض اآلخر
ىي عبلمات على عمليات تطورية طبيعية. وٖتدث أثناء اكتساب اللغة الثانية، وإف األخطاء 

أخطاء تطورية متشاهبة لدى الدارسُت بغض النظر عن اللغة األـ اليت ( االكتساب )وليس أثناء التعلم
 يتحدثوهنا. 
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 فرضية الدخل -ث

وبُت ( تزعم فرضية الدخل أبهنا تفسر العبلقة بُت ما يتعرض لو الدارس من اللغة )الدخل 
 :ٜٛأربع نقاط أساسية ىي تتضمن ىذه الفرضية ،اللغةاكتساب 

 أواًل: ترتبط الفرضية ابالكتساب وليس ابلتعلم. 

من مستوى   عن طريق استيعاب دخل أعلى قليبلً  ىاثنياً: يكتسب الناس اللغة بصورة مثل
٘تثل  : "يستطيع الدارس أف ينتقل من مرحلة الدخل د )اليت ٜٜكفايتهم اٟتالية. يقوؿ كراشُت وتَتيل

)دخل يشتمل على أبنية مستواىا أعلى قليبًل  ٔالدخل +  "؛ٔإٔب ا١ترحلة د + ( كفاية الدارس اٟتالية
 من مستوى الدارس اٟتإب(. 

وٕتعل ا١تؤشرات ا١تبنية على ا١توقف والسياؽ وا١تعلومات غَت اللغوية وا١تعرفة ابلعآب االستيعاب 
 . أمراً ٦تكناً 

مستقلة  "تربز" بطبلقة ال ٯتكن تعليمها بصورة مباشرة ولكنها اثلثاً: القدرة على التحدث
 ٔترور الوقت بعد أف يكوف الدارس قد كوف كفاية لغوية عن طريق استيعاب الدخل. 

سيتوفر عادة بصورة تلقائية.  ٔرابعاً: إذا تيسرت كمية كافية من دخل مفهـو فإف الدخل + 
واللغة  ،مها الدارس بناء على السياؽ الذي تستعمل فيوالعبارات اليت يفه :ا١تفهـو وا١تراد ابلدخل
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بنية حوؿ  لكي يُفهم السامع الرسالة فإنو. "يرمي بشباؾ" ةوعندما يستخدـ ا١تتكلم اللغ ،ا١تصاغة فيها
الدخل ال  فوعليو فإ ،ٔمن أمثلة الدخل +  قدرة مكتسب اللغة اٟتالية. وىذه ستشمل عدداً  ىمستو 

اٟتإب لكفاية الدارس اللغوية، وُب الواقع ال ٯتكن ذلك ُب  ىحسب ا١تستو  ٭تتاج إٔب أف يكيف بدقة
وكما أننا نوفر لؤلطفاؿ أثناء اكتساهبم للغتهم  ،صف للغة تتباين فيو مستوَّيت الكفاية لدى الدارسُت

مكيِّفة بصورة عامة بدرجة مستوى فهمهم اٟتإب، فكذلك اٟتاؿ  األؤب عينات من لغة القيمُت
١تكتسيب اللغة الثانية من الراشدين حيث تقدـ ٢تم ٪تاذج بسيطة تيسر عليهم استيعاب اللغة ابلنسبة 

الذي يشَت إٔب نوع من الكبلـ يستعملو أىل  "بكبلـ األجنيب" وأحد ىذه النماذج ما يعرؼ ،الثانية
 :ٓٓٔبعدة خصائص ىي نيب"ج"كبلـ األ اللغة لتسهيل االتصاؿ ابألجانب. ويتميز

 الكبلـ.  بطء سرعة( )أ 

 التكرار. ( )ب

 إعادة الصياغة. ( )ج

، ابإلضافة إٔب Wh – Questions سئلة نعم وال، بدال من أسئلة ا١تعلوماتأاستعماؿ ( )د
 بعض التغيَتات األخرى اليت ٕتعل الرسائل أكثر مفهومية ألشخاص ذوي كفاية لغوية ٤تدودة. 
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 فرضية ادلرشح االنفعايل -ج

ٕتاىاتو النفسانية بوصفها مرشحًا قاببًل اة الدارس العاطفية أو إٔب حال ٔٓٔينظر كراشُت
ولذلك يُفضل ا١ترشح  ،لبلنضباط يسمح ٔترور الدخل الضروري لبلكتساب أو يعيقو أو ٭تبسو

نيت ىذه الفرضية بألنو ال يعيق أو ٭تبس إال القليل من الدخل الضروري. وقد  ؛ ا١تنخفضنفعإباال
ية أو انفعالوىي الدراسة اليت حددت ثبلثة أنواع ١تتغَتات  ،ة الثانيةعلى دراسة عن اكتساب اللغ

 :؛ وىيبط ابكتساب اللغة الثانيةتٕتاىية تر ا

 الدافعية: -ٔ

 ٯتتاز الدارسوف من ذوي الدافعية العالية ابألداء اٟتسن. 

 الثقة ُب النفس: -ٕ

 . م األكثر ٧تاحاً الدارسوف الذين يتمتعوف ابلثقة ُب النفس ولديهم صورة طيبة عن أنفسهم ى

 التوتر: -ٖ

وتذكر فرضية  ،إٔب اكتساب اللغة الثانية يالطالب ُب الصف يؤد ىإف ا٩تفاض التوتر لد
أكرب  ا١ترشح االنفعإب أبف الدارسُت الذين يتمتعوف ٔترشح انفعإب منخفض ٬تتهدوف ويستقبلوف دخبلً 

أما الدارسوف ا١تتوتروف فيتمتعوف ٔترشح ويكونوف أكثر تقببًل للدخل الذي يستقبلونو.  ،ثقةبويتفاعلوف 
انفعإب عاؿ وىو الذي ٭توؿ دوف حدوث االكتساب. ويعتقد دعاة ا١تذىب الطبيعي أبف ا١ترشح 

وىذا رٔتا يفسر تفوؽ األطفاؿ الواضح  ،يرتفع أثناء ا١تراىقة الباكرة( رتباؾاالنفعإب )مثبًل ا٠توؼ أو اال
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لغة الثانية. و٢تذه الفرضيات ا٠تمس تصورات واضحة عن تعليم على الدارسُت الراشدين ُب اكتساب ال
 اللغة نلخصها فيما يلي:

ٔ-  .  ينبغي تقدمي أكرب قدر من الدخل ا١تفهـو

وكذلك  ،فا١تعينات البصرية مفيدة ،كل ما يعُت على االستيعاب يعترب شيئًا ىاماً  -ٕ 
 لنحوية. من دراسة البنية ا التعرض إٔب مدى واسع من ا١تفردات بدالً 

يًتؾ  فأما الكبلـ فينبغي أ ،ينبغي أف يكوف الًتكيز ُب الصف على االستماع والقراءة -ٖ 
 ليربز ُب الوقت ا١تناسب. 

من  يًتكز عمل الدارس على االتصاؿ ا٢تادؼ بدالً  فو٠تفض ا١ترشح االنفعإب ينبغي أ -ٗ 
 صفي مريح. لكي يساىم ُب خلق جو  الصيغ، كما ينبغي أف يكوف الدخل ٦تتعاً 

 التصميم

 األىداف -4

 ،"للمبتدئُت وقد ُصمم ١تساعدهتم حىت يصبحوا متوسطُت" مذىب ٕٓٔا١تذىب الطبيعي 
ويفهموف  ،ويتوقع ا١تذىب من الدارسُت أف يكونوا قادرين على األداء بصورة مقبولة ُب ا١توقف ا٢تدؼ

 ،قادرين على نقل رغباهتم وأفكارىمويكونوف (، الناطق األصلي ابللغة ا١تنشودة )رٔتا يطلبوف توضيحاً 
وليس ابلضرورة أف أتٌب الًتاكيب وا١تفردات اليت . وليس مطلوابً منهم أف يعرفوا كل كلمة ُب ٣تاؿ دالٕب
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هم مفهوماً، كما ينبغي عليهم أف إنتاج يءولكن من الضروري أف ٬ت ،يستعملوهنا مربأة من األخطاء
 ال ُيشًتط أف أيٌب خالياً من األخطاء النحوية البسيطة. و  واضحاً  يكونوا قادرين على جعل ا١تعٌت

ا١تذىب الطبيعي على أنو ٣تموعة عامة من ا١تبادئ صاٟتة ألنواع واسعة من ا١تواقف   يعد 
إف األىداؼ اددة تعتمد على احتياجات الدارس وا١تهارة  ،كما ىو اٟتاؿ ُب تعليم اللغة االتصإب

 وا١تستوى الذي يتم تعليمو. ( اع أو الكبلـ)القراءة أو الكتابة أو االستم

كراشُت وتَتيل ينبغي إببلغ الدارسُت ٔتا ٯتكن أف يتوقعوه من الربامج وما ال   حسب رأي
ٯتكن أف يتوقعوه. وقدما كمثاؿ قائمة أبىداؼ ٤تتملة وأخرى غَت ٤تتملة لصف مبتدئ ُب اإلسبانية 

 :ٖٓٔطبُت الدارسُتيستخدـ ا١تذىب الطبيعي. يقوؿ كراشُت وتَتيل ٥تا

ساعة ُب اللغة اإلسبانية وأنتم تستخدموف  ٓ٘ٔإٔب  ٓٓٔ"ستكونوف قادرين بعد دراسة  
 ا١تذىب الطبيعي من إ٧تاز اآلٌب:

 قضاء احتياجاتكم األساسية ُب اللغة اإلسبانية.  -ٔ

ناطق أصلي ابإلسبانية ال يعرؼ سواىا وبدوف باستعماؿ اللغة اإلسبانية ُب االتصاؿ   -ٕ
 عوبة. ص

 اب١تعجم.  قراءة معظم الكتب العادية ابللغة اإلسبانية مستعينُت أحياانً   -ٖ

 معرفة اإلسبانية بقدر يسمح لكم بتحسُت مستواكم أبنفسكم.   -ٗ
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 ساعة ُب اللغة اإلسبانية لن تكونوا قادرين على اآلٌب: ٓ٘ٔإٔب  ٓٓٔبعد دراسة 

 أف يُنظر إليكم كناطقُت أصليُت.  -ٔ

 بانية بسهولة كما تستخدموف اللغة اإل٧تليزية. أف تستخدموا اللغة اإلس  -ٕ

)ولن تستطيعوا  أف تفهموا ا١تتحدثُت األصليُت عندما يتحدثوف مع بعضهم بعضاً   -ٖ
 على األرجح اسًتاؽ السمع بنجاح(. 

 أف تستعملوا اإلسبانية ُب ااداثت ا٢تاتفية ابرتياح كبَت.   -ٗ

من الناطقُت األصليُت عن أف تشًتكوا بيسر ُب ٤تادثة يشًتؾ فيها عدد آخر  -٘
 . "موضوعات غَت مألوفة لديكم

 ادلنهج -3

 و٫تا كما يلي: ،ُب النظر إٔب تنظيم ا١تقرر ٗٓٔكراشُت وتَتيلىناؾ وجهتا نظر لدى   

 نو موافقاً َّيويقًتحاف ما ير  ،: إهنما يضعاف قائمة ببعض األىداؼ النموذجية ١تقررات اللغةأوالا 
 تلك األىداؼ ٖتت أربعة ٣تاالت ىي: ويدرجاف ،منها للمذىب الطبيعي

االستماع إٔب اإلعبلانت ُب  :ية: الشفوية )مثلسمهارات التواصل الشخصية األسا -ٔ
 األماكن العامة(. 
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قراءة وكتابة الرسائل  :مهارات التواصل الشخصية األساسية: التحريرية )مثل  -ٕ
 الشخصية(. 

 إٔب ٤تاضرة(.  االستماع :مهارات التعلم األكادٯتية: الشفوية )مثل  -ٖ

 كتابة ا١تذكرات ُب الصف(.   :مهارات التعلم األكادٯتية: التحريرية )مثل  -ٗ

َم   راشُت وتَتيل لتطوير مهارات التواصل حسب وجهة نظر كا١تذىب الطبيعي لقد ُصمِّ
أف أىداؼ االتصاؿ ٯتكن التعبَت عنها ُب صورة مواقف  ماك. األساسية الشفوي منها والتحريري

أربع صفحات اب١توضوعات وا١تواقف اليت ٭تتمل أف تكوف  اضوعات، وعليو فقد أعدا ووظائف ومو 
أكثر فائدة للدارسُت ا١تبتدئُت. وٓب يعُت كراشُت وتَتيل الوظائف أو يقًتحها وإ٪تا تُركت لكي ُتستمد 

من بصورة طبيعية من ا١توضوعات وا١تواقف. ويظهر أف ىذا النهج ُب تصميم ا١تنهج مشتق إٔب حد ما 
 ا١تبتدئ.  ىمواصفات ا١تستو 

إٔب آخر وفقاً  أف ىدؼ برانمج اللغة يتبدؿ من حُتأخرى ترى وجهة نظر ىناؾ و  
 . ٘ٓٔالحتياجات الدارسُت واىتماماهتم ا٠تاصة

أىداؼ الصف الذي يستخدـ ا١تذىب الطبيعي بناء  "تبٌت :ٙٓٔيقوؿ كراشُت تَتيلحيث 
واقف اليت سوؼ يستخدـ فيها الدارسوف اللغة على ٗتمُت احتياجات الدارسُت. فنحن ٨تدد ا١ت

                                                           

ٔٓ٘ - Krashen and Terrel  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبًل عن: ٘ٙ: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .262ص .السابق

ٔٓٙ - Krashen and Terrel  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبًل عن: ٔٚ: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .263ص .السابق



116 
 

 
 

كما أننا ال نتوقع بوضعنا ألىداؼ االتصاؿ أف يكوف   ،هاعن  سيتحدثوفيتا٢تدؼ وأنواع ا١توضوعات ال
وعوضًا عن ذلك فإننا  ،الطبلب قد اكتسبوا ٣تموعة خاصة من األبنية والصيغ ُب هناية مقرر معُت

. إننا ال ننظم أنشطة الصف حوؿ نتوقع منهم أف يعاٞتوا ٣تموعة من ا١ت وضوعات ُب موقف معلـو
 . "ا١تنهج النحوي

ٖتديد األىداؼ االتصالية اليت تبلئم حتماً  علينا وجهة النظر ىذه يصعبخبلؿ ومن  
ولذلك ينبغي أف يُفهم أبف أية قائمة ٔتوضوعات أو مواقف ال تعدو كوهنا  ،احتياجات كل الدارسُت

 هج وليست أبي حاؿ مواصفات. ١تنوآراء حات ا٣ترد اقًت 

إٔب  ى٬تب أف يهدؼ اختيار اتو  ،وابإلضافة إٔب تلبية احتياجات الدارسُت واىتماماهتم" 
 ،ْتيث يتيح تعرضاً واسعاً للمفردات ،عن طريق إشاعة جو ودي ومريح ،فضخخلق مرشح انفعإب من

ىذا االختيار كذلك أف يقاـو وينبغي على  ،اليت ٯتكن أف تكوف مفيدة لبلتصاؿ الشخصي األساسي
٣تموعة كبَتة متنوعة من ا١توضوعات  حيث إف الدخل إذ قدـ مغطياً  ،أي تركيز على األبنية النحوية

أثناء ٤تاولة ٖتقيق األىداؼ االتصالية فإننا نقدـ األبنية النحوية الضرورية بصورة تلقائية ُب 
 . "ٚٓٔالدخل

 أنواع أنشطة التعلم والتعليم -4

على تقدمي دخل مفهـو ُب اللغة ا٢تدؼ ُب الدرس الذي يطبق ا١تذىب رص ب اٟت٬ت 
على أف يركز و  ،ألشياء ا١توجودة داخل حجرة الدراسةأف يهتم ابا١تعلم وعلى الطبيعي منذ البداية، 
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وال يطلب من الدارسُت التفوه أو النطق أبي شيء  ،الصور كما ىو اٟتاؿ ُب الطريقة ا١تباشرة ى٤تتو 
ولكن يتوقع منهم أف يستجيبوا أبهنم مستعدوف لذلك من أجل تقليل التوتر ُب الصف،  حىت يشعروا

 . ٛٓٔوأسئلتو أبساليب أخرىه وتعليماتو ألوامر 

ابللغة األجنبية، يقدـ ٢تم ا١تعلم لغة مفهومة وفرص  جاىزين للكبلـوعندما يصبح الدارسوف  
الدارسُت ليأتوا على يطرح األسئلة و اتـ يتكلم ببطء ووضوح وعلى ا١تعلم أف استجابة بسيطة. 

 ،ال جاابهتا نعم أوإتتدرج األسئلة من مرحلة األسئلة اليت تكوف  ، ٍبجاابت ذات كلمة واحدةإب
أسئلة االختيار إٔب مرحلة األسئلة اليت يستطيع الدارسوف اإلجابة عنها مستخدمُت الكلمات اليت و 

بعد أف  صحيحاً  ياً إ٬تابيستخدموا الكلمة استخدامًا أف  طبلبويتوقع من ال ،استمعوا إليها من ا١تعلم
 ،وتشكل اللوحات والصور واإلعبلانت واألشياء اٟتقيقة مصدرًا لؤلسئلة ،مرات ةيستمعوا إليها عد

كيد على أويتم الت ،ليهمفإف الكبلـ ينتقل إالسليم للجمل  نتاجيصبح الطبلب قادرين على اإلوعندما 
أف ٕترى التدريبات وٯتكن  ،من الصيغ اللغوية لى االتصاؿ ا٢تادؼ بدالً أنشطة االكتساب اليت تركز ع

موعات على أف يتبعو نقاش يشًتؾ فيو كل الصف من خبلؿ اجملُب أزواج أو العمل على الطبلب 
 ٖتت إرشاد ا١تعلم. 

من طرائق أخرى ُكيِّفت  ٜٓٔاألساليب اليت أوصى هبا كراشُت وتَتيلولقد اقًُتِضت ىذه 
وتشمل تلك األساليب أنشطة مبنية على األمر  ،احتياجات نظرية ا١تذىب الطبيعيْتيث تليب 

اليت يستعمل  ،ابإلضافة إٔب أنشطة الطريقة ا١تباشرة ،مأخوذة من طريقة االستجابة اٞتسدية الكاملة
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بل وتشمل حىت التدريب  ،ةبلتشجيع الدارسُت على األسئلة واألجو  ؛فيها التمثيل واإلشارة والسياؽ
استعمالو  :ىوُب التعليم؛ ٯتيز ا١تذىب الطبيعي إف الذي  ،ى األبنية واأل٪تاط ا١تبنية على ا١تواقفعل

أساليب مألوفة ُب نطاؽ نظرية تركز على تقدمي دخل مفهـو وبيئة صفية تساعد على استيعاب 
 وزَّيدة ثقتو بنفسو.  ،وتقليل توتر الدارس إٔب أقل درجة ،الدخل

 أدوار الدارس -5

 يءدعاة ا١تذىب الطبيعي أف أدوار الدارسُت تتبدؿ وفقًا ١ترحلة تطورىم اللغوي. والشيرى  
واألشياء  ،الرئيسي ابلنسبة لتلك األدوار ا١تتبدلة ىو قرارات الدارس ا١تتعلقة ابلوقت الذي يتكلم فيو

 مرحلة ما ُب ٓٔٔيقوؿ كراشُت وتَتيل. والعبارات اللغوية اليت يستعملها ُب الكبلـ ،اليت يتكلم عنها
فمثبًل يستطيع  ،"أف يستجيبوا ُب اللغة ا٢تدؼ ط"يشًتؾ الدارسوف ُب أنشطة اللغة وال يشًت : نتاجاإل

الوصف خبلؿ ويتعرفوا على زمبلئهم من  ،الدارسوف أف يؤدوا األوامر عن طريق اٟتركات اٞتسدية
ا١تبكر إٔب  نتاجُب مرحلة اإل جيب الدارسوفتويشَتوا إٔب الصور وىكذا... ويس ،الذي يقدمو ا١تعلم

ويستعملوف أ٪تاط  ،أو ٔتلء اٞتداوؿ ،أو تعبَتات قصَتة ،أو يستخدموف كلمات مفردة ،أسئلة االختيار
 مثل )كيف اٟتاؿ ؟ ما اٝتك ؟(.  ،٤تادثة اثبتة
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ويسا٫توف ٔتعلومات  ،وينخرط الدارسوف ُب مرحلة ظهور الكبلـ ُب ٘تثيل األدوار واأللعاب
أربع مسؤوليات ُب صف ا١تذىب  ىناؾ ،ويشًتكوف ُب ٣تموعات حل ا١تشكبلت ،يةوآراء شخص

 :ٔٔٔىي ؛لدى الدارسُت الطبيعي

أف يقدموا معلومات عن أىدافهم اددة حىت تستطيع أنشطة االكتساب أف تركز على   -ٔ
 ا١توضوعات وا١تواقف ذات الصلة الوثيقة ابحتياجاهتم. 

. كما ينبغي عليهم أف يتعلموا ويستعملوا أف أيخذوا دورًا نشطًا ُب أتمُت د  -ٕ خل مفهـو
 أساليب إدارة اادثة لضبط الدخل. 

 يرتقوف بو.  الكبلـ ومىت إنتاجروا مىت يبدأوف أف يقر   -ٖ

وحينما تكوف ٘تارين التعلم جزء من الربانمج )دراسة النحو(. يقرر الدارسوف مع ا١تعلم   -ٗ
ه التمارين بل ورٔتا يكملوف تلك التمارين الكمية النسبية للزمن الذي ٬تب ٗتصيصو ٢تذ

 ويصححوهنا أبنفسهم. 

وابلرغم من أف  ،ويتوقع من الدارسُت أف يشاركوا ُب أنشطة التواصل مع الدارسُت اآلخرين 
يؤدي إٔب خفض ا١ترشح  ،وٗتلق إحساسًا ابلرفقة ،أنشطة التواصل توفر تدريبًا طبيعياً  فالناس يروف أ

. ٔن أف تفشل ُب تزويد الدارسُت بدخل سليم ومفهـو على مستوى الدخل + االنفعإب، فإهنا ٯتك
 ولقد حذر كراشُت وتَتيل من ذلك القصور ولكنهما ٓب يقًتحا وسائل إلصبلحو.
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 أدوار ادلعلم -6

 :ٕٔٔللمعلم وفق ا١تذىب الطبيعي ثبلثة أدوار رئيسة ىي 

حيث يكرس وقت الصف  ،ا٢تدؼ أواًل: ا١تعلم ىو ا١تصدر األساسي للدخل ا١تفهـو ُب اللغة
ويطلب من ا١تعلم ُب ىذا الدور أف يصدر سيبًل متواصبًل من  ،بصورة أساسية لتقدمي دخل لبلكتساب

دخل اللغة مصحواًب بعدد من ا١تؤشرات غَت اللغوية ١تساعدة الدارسُت ُب تفسَت الدخل. وينادي 
 ا١تعلم دوراً ٤تورَّيً.  عطاءإب ا١تذىب الطبيعي

توافر فيها مرشح انفعإب يلق ا١تعلم وفق ا١تذىب الطبيعي بيئة صفية مثَتة ودودة اثنياً: ٮت
عدـ  :مثل ؛م ٖتقيق ذلك جزئيًا عن طريق أساليب ا١تذىب الطبيعيتوي ،منخفض يعُت على التعلم

وتقدمي  ،مطالبة الدارسُت ابلتحدث قبل أف يكونوا مستعدين لذلك، وعدـ تصحيح أخطاء الدارس
 اليت تروؽ للدارسُت. ا١توضوعات 

ينبغي على ا١تدرس أف ٮتتار ويبلئم بُت أنشطة صفية غنية تشمل ٣تموعات ذات اثلثاً: 
وترى الطريقة أف ا١تعلم ىو ا١تسؤوؿ عن ٚتع ا١تواد وتصميم  ،والسياقات ىأحجاـ متنوعة من اتو 

على  ١تعلم فقط وإ٪تا تبٌتعلى إحساس ا - لكراشُت وتَتيل وفقاً  -استعما٢تا، وال تبٍت تلك ا١تواد 
 ىتمامات الدارس اٟتقيقية. ااحتياجات و 

 

                                                           

ٕٔٔ - Krashen and Terrel  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبًل عن: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .268-267ص .السابق



121 
 

 
 

 دور ادلواد التعليمية -7

لمواد التعليمية ُب ا١تذىب الطبيعي ىو جعل أنشطة الصف ذات معٌت لاألساسي إف الدور 
ى بقدر ا١تستطاع عن طريق تقدمي السياقات غَت اللغوية اليت تعُت مكتسب اللغة على الفهم ومن ٍب عل

 ،وعن طريق ربط األنشطة الصفية ابلواقع وتشجيع االتصاؿ اٟتقيقي بُت الدارسُت ،ٖٔٔاالكتساب
وأتٌب ا١تواد من عآب األشياء اٟتقيقية بداًل من الكتب الدراسية، وىدؼ ا١تواد األساسي ىو تنمية 

 ىوفر اتو وتعترب الصور والوسائل البصرية األخرى شيئًا ضرورًَّي ألهنا ت ،االستيعاب واالتصاؿ
وٖتتوي ا١تواد األخرى  ،لبلتصاؿ، كما أهنا تسهل اكتساب عدد وافر من ا١تفردات ُب حجرة الدراسة

ا١تقًتحة على اٞتداوؿ والنشرات واإلعبلانت وا٠ترط والكتب اليت تبلئم مستوَّيت الدارسُت ُب حالة 
بصورة عامة كمواد صفية احتواء ا١تقرر على مكوف قراءة. وينظر دعاة ىذا ا١تذىب إٔب األلعاب 

ألف األلعاب بطبيعتها اضة تركز انتباه الدارسُت على ما يقوموف بو وٕتعلهم يستعلموف اللغة  ؛مفيدة
 . "ٗٔٔأداة للوصوؿ إٔب ا٢تدؼ وليست ىدفاً ُب ذاهتا

ًا كبَتًا على كاىل ا١تعلم ُب ا١تذىب ئعبيضع  ىاواختيار ها إنتاجكما أف ٚتع ا١تواد وإعادة 
فمن اتمل عند نقطة ما أف تُنشر  ،كراشُت وتَتيل منهجًا من ا١توضوعات وا١تواقفيقًتح  و  ،عيالطبي

٣تموعات ا١تواد اليت تكمل ما يقدمو ا١تعلم مبينة على منهج ا١توضوعات وا١تواقف الذي يقًتحة 
 ا١تذىب الطبيعي. 
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 اإلجراء -8

ولقد قدـ كراشُت  ،٘ٔٔنوعةا١تذىب الطبيعي ْترية أساليب وأنشطة من مصادر متيتبٌت 
ـ اقًتاحات بكيفية استعماؿ عدد كبَت من األنشطة، وىي تشكل ُب معظمها  ُٖٜٛٔب عاـ وتَتيل 

الطرائق وغَت ذلك من  مكوانت معروفة ُب تعليم اللغة عن طريق ا١تواقف وتعليم اللغة االتصإب
أف ُتستخدـ  ٥تتلفة ٯتكنؽ أمثلة األخرى. ولتوضيح اٞتوانب اإلجرائية ُب ا١تذىب الطبيعي فإننا نسو 

 ؛ ومنها:ا١تذىب الطبيعيعلى صف الُب 

 ىوامر ُب منتهُب البداية تكوف األ ،أبدأ أبوامر طريقة االستجابة اٞتسدية الكاملة -ٔ 
 البساطة. "قف. در. ارفع يدؾ اليمٌت". 

لتسلسل. "ضع ولتقدمي األعداد وا ،ٝتاء أعضاء اٞتسمأاستخداـ طريقة االستجابة لتعليم  -ٕ
ٍب قف ودر إٔب اليمُت ثبلث  ،١تس أنفك أواليدؾ اليمٌت على رأسك. ضع يديك على كتفك. اِ 

 . "مرات. وىكذا

استعمل الكلمات ا١تتعلقة ْتجرة الدراسة وا١تلقنات ُب توجيو األوامر. "خذ قلمًا وضعو  -ٖ 
وٯتكن إدراج أي شيء ٯتكن طرقو ثبلث مرات". ذىب إٔب الباب واُ ١تس اٞتدار. اِ ٖتت الكتاب. اِ 

سطوانة وضعها على الصينية، قدـ البطانية ا٠تضراء لؤلري. خذ الصابونة إحضاره إٔب الصف. "خذ اال
 وقدمها للمرأة اليت ترتدي أبلوزة خضراء". 

                                                           

ٔٔ٘ - Krashen and Terrel  ،ا١ترجع ـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز. ، نقبًل عن: ٔٚ: ٖٜٛٔكراشُت وتَتيل
 .272-269ص .السابق
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ستعمل ا١تعلم يٝتاء طبلب الصف. و أاستعمل الصفات الطبيعية وا١تبلبس للتعرؼ على  -ٗ
ٍب يتم . شعر طويل، قصَت.. إْب :"مثل :ةً عل معاين الكلمات ا٢تامة واضحالسياؽ والعناصر نفسها ٞت

. عندىا شعر  داسعانظروا إٔب  :الصف تار أحد الدارسُت"وصف أحد الدارسُت. "ما اٝتك ؟ ٮت
كستنائي طويل. )يستخدـ التمثيل واإلشارة والسياؽ لتوكيد االستيعاب(. "ما اسم الطالبة ذات 

أو ما اسم الدارس الذي ٬تلس ّتوار الرجل ذي الشعر البٍت القصَت  يل ؟"الشعر الكستنائي الطو 
وال  ،اإلشارات والسياؽو أسئلة سهلة على الفهم عن طريق االنتباه إٔب الكلمات ا٢تامة  والنظارات ؟"

 يءوٯتكن عمل نفس الش ،ٝتاء زمبلئهم ُب الصفأ إنتاجتذكر و  ٔبٖتتاج ىذه األسئلة من الدارسُت إ
 . "صفراً ؟ من اليت ترتدي زَّيً بنياً؟أا١تبلبس واأللواف، "من الذي يرتدي قميصاً مع قطع 

ولبلستمرار  ،وىي عادة صور ٣تبلت لتقدمي الكلمات اٞتديدة ،استعمل الوسائل البصرية -٘
ُب األنشطة اليت ٖتتاج ُب االستجابة إٔب ذكر اسم الدارس فقط. يقدـ ا١تعلم الصور لكل الصف 

وٯتكن للمعلم أف يقدـ من كلمة إٔب ٜتس   ،مرة مركزاً عادة على عنصر واحد ُب الصورة واحدة ُب كل
حيث يتكلم عن الصورة ٍب ٯترر الصورة بعد ذلك إٔب طالب معُت ُب الصف،  ،ةكلمات جديد

عنده صورة مركب  خالد" ومهمة الدارسُت ىي أف يتذكروا اسم الدارس الذي معو الصورة ا١تعينة مثبلً 
و ي"من لد وىكذا. ويسأؿ ا١تعلم أسئلة من نوع: صورة أسرة تشاىد التلفزيوف" تسنيموعند  ،شراعي

ومرة أخرى ال ٭تتاج  طئ ؟"اصورة الناس ُب الش حذيفة أو رفيدةصورة ا١تركب الشراعي ؟ ىل عند 
 الدارسوف سوى ذكر اإلسم فقط كجواب. 

 دمحمة اٞتسدية الكاملة. "َّي اٚتع بُت استعماؿ الصورة مع طريقة تعليمات االستجاب  -ٙ
 مها للمرأة ذات القميص الوردي". اْتث عن صورة البنت الصغَتة مع كلبها وقدِّ 
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مرأة ا"إذا كانت ىناؾ : مثاؿ ،يةطاٚتع بُت ا١تبلحظات على الصور واألوامر واٞتمل الشر  -ٚ
 كتفك اليمٌت".   أزرؽ ُب الصورة اليت لديك ا١تس يءُب الصورة اليت لديك قف. وإذا كاف ىناؾ ش

طلب من الدارسُت أف يشَتوا إٔب الصورة ا١توصوفة. الصورة استخدـ عدداً من الصور، ا -ٛ 
ُب ىذه  بنتو. "ا"ىناؾ عدد من الناس ُب ىذه الصورة. يبدو أف أحدىم ىو األب واألخرى  األؤب

نشطة ٭تافظ ا١تعلم على . ٫تا يتبلكماف". الصورة الثالثة... وُب كل تلك األفالصورة رجبلف. ٫تا شااب
انسياب دخل مفهـو مستمر مستعمبًل عناصر ا١تفردات ا٢تامة واإلرشادات ا١تناسبة والتكرار واستبداؿ 

 العبارات ليؤكد على مفهومية الدخل. 

 اخلامتة:

الدارس ٯتكن تعليم و  ،يكتسب الدارسوف اللغة وفق ىذا ا١تذىب ُب ظروؼ غَت نظامية 
تؤدي ابلتأكيد إٔب إجادة اللغة إجادة تصل إٔب  ،ق مواد غَت منظمة ٨توَّيً بفاعلية عن طريالراشد 

ا١تذىب الطبيعي مثل تعلم اللغة االتصإب مذىب تطوري ُب إجراءاتو و  ،ٙٔٔمستوى الناطق األصلي
عاب واالتصاؿ ا٢تادؼ والتزود ابألنواع الصحيحة للدخل يستيتيح الًتكيز على اال، و أكثر ٦تا ىو ثوري

ا١تذىب الطبيعي ليس ُب األساليب اليت يستعملها وإ٪تا ُب كيفية استعماؿ  قوة ىذاكمن تو  ،ا١تفهـو
ل عبارات وٚت إنتاجتلك األساليب ُب طريقة تؤكد على أنشطة تدريب مفهومة وىادفة بداًل من 

 صحيحة من انحية ٨توية. 

 

 
                                                           

 .273-272ص .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٓٔرتشاردز وروجرز.  - ٙٔٔ
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 ادلذىب ادلعريف -9

 متهيد

١تسيطرة على ميادين التعلم والتعليم منذ بداية علم النفس ىي ا كانت االٕتاىات السلوكية ُب
وُب تلك الفًتة الزمنية حصل اتفاؽ ُب اآلراء بُت علماء  ،ٚٔٔالقرف العشرين حىت هناية الستينات منو

النفس السلوكيُت وعلماء اللغة البنيويُت ُب النظرة إٔب طبيعة اللغة وطريقة وأساليب اكتساهبا، وتبلور 
 اه نفسي لغوي عرؼ ابالٕتاه السلوكي البنيوي. نتيجة ٢تذا االتفاؽ إت

ونتيجة ٢تذا التزاوج فيما بُت ا١تدرستُت ُب بداية ا٠تمسينيات، طبقت نتائجو ُب برامج تعليم 
 . ٛٔٔاللغات األجنبية، وعرؼ فيما بعد اب١تدخل السمعي الشفهي، ٦تثبلً ُب الطريقة السميعة الشفهية

فية ُب علم النفس ُب وقت مبكر من القرف العشرين، وعلى الرغم من وجود االٕتاىات ا١تعر 
إال أهنا ٓب تكن مسيطرة سيطرة اتمة على كافة ميادين التعلم والتعليم إال ُب النصف الثاين منو، وٓتاصة 

 Educationalـ بعنواف: ٜٛٙٔكتابو ُب علم النفس الًتبوي عاـ  Ausubelعندما نشر أوزوبل 

Psychology Cognitive Viewا١تصدر األساس ٢تذه النظرية، وتطبيقها ُب  ف ذلك الكتاب ىو، كا
٥تتلف ميادين التعلم والتعليم. يرى أوزوبل ُب ذلك ا١تؤلف: ينبغي أف يكوف التعلم ذا معٌت حقيقي 
عميق لدى ا١تتعلم؛ وأف يكوف مرتبطاً بتكوينو وفكره، وأف يكوف جزءاً مهمًا من شخصيتو، وأف يكوف 

ٟتياة والعآب من حولو. ولن يتم التعلم ما ٓب تقدـ ا١تعلومات للمتعلم مًتابطة عواًن لو على فهم ا
 متناسقة؛ ْتيث تصل معلوماتو اٞتديدة ٔتعلوماتو السابقة. 

                                                           

 .ٜٔٔص  .. ا١ترجع السابقـٕٕٓٓالعصيلي.  -117
 .ٛ٘-ٓ٘ص  .ا١ترجع السابقـ. ٜٜٜٔ العصيلي. -118
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ـ، ٜٚ٘ٔوبعد أف أعلن تشومسكي عن ثورتو اللغوية على النظريتُت البنيوية والسلوكية عاـ 
ٔب طبيعة اللغة وأساليب اكتساهبا، كاف ذلك إيذاانً وأعرب عن أفكاره ا١تعرفية الفطرية ُب النظرة إ

ابنتهاء االٕتاىات السلوكية البنيوية ُب الدراسات اللغوية النفسية، لتحل ٤تلها االٕتاىات ا١تعرفية 
 . ٜٔٔالفطرية

ٓب يكن تشومسكي مهتمًا بوصف اللغة وصفاً شكليًا بنيوَّيً، وإ٪تا كاف مهتماً بتفسَت السلوؾ 
معرفيًا عقبلنياً. أي كيف تكتسب اللغة عند اإلنساف، وما العمليات العقلية الباطنية اللغوي تفسَتًا 

 العميقة اليت تتم خبلؿ ذلك؛ كاف ىذا ابلنسبة لو أىم من دراسة بنية اللغة الشكلية الظاىرة. 

وُب بداية ثورتو اللغوية النفسية اىتم تشومسكي ابكتساب الطفل لغتو األـ، إال أف أتباعو 
ن جاءوا من بعده من ا١تعرفيُت الفطريُت حاولوا تطبيق ىذا االٕتاه ُب تفسَت اكتساب اللغة الثانية، الذي

 . ٍٕٓٔب حولوه إٔب مذىب لغوي تطبيقي عرؼ اب١تذىب ا١تعرُب ُب تعليم اللغات

وقد أطلق على ىذا ا١تذىب عدة مصطلحات، منها: النظرية ا١تعرفية، والنظرية ا١تعرفية لتعلم 
للغوية، ونظرية الفهم وحل الرموز اللغوية، وا١تداخل ا١تعرفية، وا١تدخل ا١تعرُب لتعلم اللغات، الرموز ا

والطريقة ا١تعرفية، والطرائق ا١تعرفية، وغَت ذلك. غَت أف ىذه ا١تصطلحات تدؿ على أمر واحد ىو أف 
ىب أو مدخل من ما نتحدث عنو ليس طريقة اب١تعٌت التقليدي ا١تعروؼ لدى السلوكيُت، وإ٪تا ىو مذ

                                                           

 .ٖٚ-ٜٙ ا١ترجع السابق. صـ. ٜٜٜٔ العصيلي. -ٜٔٔ
 .ٜٛ-ٜٙ ا١ترجع السابق. صـ. ٜٜٜٔ العصيلي. -ٕٓٔ
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مداخل تعليم اللغات األجنبية، ٯتكن أف يندرج ٖتتو عدد من الطرائق، وأف يطبق ُب صور ٥تتلفة من 
 . ٕٔٔاألساليب واإلجراءات واألنشطة

 زلوأىداف ادلذىب ومال

ػ االىتماـ ببناء الكفاية اللغوية لدى ا١تتعلم، ْتيث تقًتب من كفاية الناطقُت ابللغة ا٢تدؼ، ٔ
 . ٕٕٔانبعة من رغبة ا١تتعلم ال مفروضة عليو، وأف تغلب جوانبها على جوانب األداءوأف تكوف 

ػ الوسيلة ا١تثلى لبناء ىذه الكفاية لدى ا١تتعلم ىي السيطرة على قواعد اللغة ا٢تدؼ ُب ٕ
األصوات والنحو والصرؼ أبساليب عقلية معرفية ابتكارية؛ ليتمكن من توليد ٚتل وعبارات ٓب 

 . ٖٕٔ، وأف يكوف قادراً على التصرؼ ُب مواقف لغوية اتصالية ٓب ٯتر هبا من قبليسمعها من قبل

ػ إشعار ا١تتعلمُت أب٫تية القواعد ُب اكتساب اللغة، والتأكد على أهنا نظاـ دقيق مقنن ٖ
 . ٕٗٔوليست أشكاالً وقوالب سطحية ٯتكن حفظها واسًتجاعها ُب مواقف مشاهبة

بلب ُب ٣تاؿ تعلم اللغة، من خبلؿ التدريب على أسس ػ تنمية القدرات الذىنية لدى الطٗ
 .ٕ٘ٔ، وقواعد االستقراء واالستنتاج، و٣تاالت التطبيق، ومبادئ التعميمنتاجاإل

                                                           

121- Omaggio, A 1986. Teaching language in context: Proficiency – Oriented 

Instruction. Boston: Heinle @ Heinle Publishers. pp. 65- 66. 

 وأنواعها، راجع النظرية ا١تعرفية والطريقة االتصالية ُب ىذا الكتاب. الكفاية١تزيد من ا١تعلومات عن  ٕٕٔ-

123- Omaggio. Teaching languge in context. Op. cit. pp.66. 67. 
 .ٛ٘-ٚ٘ص  .سابقالرجع ا١ت .تعلم اللغات اٟتية وتعليمهاـ. ٜٔٛٔ .العريب -ٕٗٔ
: مناىجو وأساليبو. الرابط: ا١تنظمة اإلسبلمية العربية للناطقُت بلغات أخرىاللغة . تعليم ىػٓٔٗٔ. طعيمة -ٕ٘ٔ

 .ٔٗٔص  .للًتبية والعلـو والثقافة إيسيسكو
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ػ جعل التعلم ذا معٌت لدى الطالب، وىذا يتطلب منو الًتكيز على جانب ا١تعٌت والتأكد من ٘
ًتاكيب وحفظها، بل قبل حفظ القواعد نظرَّيً،  فهمو لو، وربطو ٓترباتو ومعارفو السابقة؛ قبل ترديد ال
 . ٕٙٔكما يتطلب معرفة ا١تتعلم أىداؼ األنشطة اليت ٯتارسها

ػ يبدأ ا١تعلم مع طبلبو ُب تعليمهم قواعد اللغة وقوانينها العامة، وقواعد اللغة ا٢تدؼ ٙ
 وعناصرىا بصفة خاصة من ا١تعلـو لديهم قبل أف يقدـ ٢تم ا١تعلومة اٞتديدة. 

ب على ا١تتعلم اإل١تاـ ابلفكرة الرئيسة للمادة العلمية أو النص، وأف ٮتمن اٞتوانب ػ ٬تٚ
على معلوماتو السابقة، ويتوجب على ا١تعلم ُب ىذه الطريقة  اجملهولة فيها من كلمات وعبارات؛ بناءً 

 أف يدرب طبلبو ويساعدىم على التقدـ ُب ىذا األسلوب. 

١تتعلمُت، وٓتاصة ُب ا١تهارات األربع؛ ألف كل إنساف لديو ػ االىتماـ ابلفروؽ الفردية بُت اٛ
 . ٕٚٔقدرة خاصة ُب تعلم مهارات معينة دوف غَتىا

ػ ال يقتصر ىذا ا١تذىب على أ٪تاط ٤تددة أو أساليب معينة للتدريس، بل يعطى ا١تعلم حرية ٜ
اً لطبلبو، مراعياً ما اختيار األساليب واإلجراءات وتنظيمها، حسب ما يقتضيو ا١توقف، وما يراه مناسب

 . ٕٛٔبينهم من فروؽ فردية

ػ ىذا ا١تذىب ال ٭تـر االستعانة ابللغة األـ للمتعلمُت أو أي لغة وسيطة، ما داـ أهنا ٓٔ
 . ٜٕٔتساىم ُب فهم الطبلب للدرس فهماً معرفياً 

                                                           

 .ٕٕٔ ص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓالعصيلي.  -ٕٙٔ
127 -Omaggio. Teaching language in context. Op. cit. pp. 66. 67. 
128  -  Ibid. pp. 58. 59. 
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علم ػ اٟتوارات والتدريبات أبنواعها ليست جزءًا مهمًا ُب ىذا ا١تذىب، وإ٪تا يلجأ إليها ا١تٔٔ
 . ٖٓٔعند اٟتاجة

ػ تصويب األخطاء اللغوية جزء مهم من النشاط اللغوي داخل الفصل؛ إذ يطلب من ٕٔ
ا١تتعلم أف يستعمل اللغة ا٢تدؼ ٔتجرد معرفتو بقواعدىا، وأف يكوف استعمالو ٢تا دقيقاً؛ ما ٬تعل ا٠تطأ 

 . ٖٔٔمأمراً ال مفر منو، وحينئذ ال بد من تصويبو حىت ال يرسخ ُب ذىن ا١تتعل

ػ ٯتر تعليم اللغة ُب ضوء ىذا ا١تذىب ٓتط واحد؛ يبدأ ابلفهم الواعي، ودراسة الًتاكيب ٖٔ
٣تردة، وينتهي اب١تمارسة، وتعد ا١تواد التعليمية وفق ىذه ا٠تطوات، متبعة ا١تنهج االستنباطي 

 . ٕٖٔواالستنتاجي أو القياسي

 النظرية وادلدخل

عد طريقة تدريس، وإ٪تا ىو مذىب أو مدخل أو عرفنا من قبل أف ما نتحدث عنو ىنا ال ي
٣تموعة من ا١تداخل اليت تنطلق من النظرية ا١تعرفية العقبلنية، وما انبثق عنها من نظرَّيت فطرية 

، ويرى مؤسسو ىذه النظرَّيت: أف اللغة ليست بٌت شكلية وقوالب سطحية، وإ٪تا ٖٖٔوتوليدية ٖتويلية
قل اإلنساف منذ الوالدة. وأف دراسة اللغة ينبغي أال تقتصر ىي نظاـ معقد من القواعد الكامنة ُب ع

                                                                                                                                                                   

 .ٓٗٔص  . ا١ترجع السابق.ىػٓٔٗٔطعيمة.  ٜٕٔ-
 .ٔٗٔ . ا١ترجع السابق. صىػٓٔٗٔطعيمة.  ٖٓٔ-
 .ٔٗٔ . ا١ترجع السابق. صىػٓٔٗٔطعيمة.  ٖٔٔ-
 .ٕٖٔ . ا١ترجع السابق. صىػٓٔٗٔطعيمة.  -ٕٖٔ
 .ٕٗٔ ص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓالعصيلي.  -ٖٖٔ
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العميقة الباطنية، والبحث عن أساليب  على قواعدىا وأشكا٢تا الظاىرة، بل تتعدى ذلك إٔب قواعدىا
 اكتساهبا و٪توىا والعمليات العقلية اليت تتحكم ُب ذلك. 

عقلية فطرية؛ يرى أصحاهبا أف ترى ىذه النظرية أو ا١تدخل أف اكتساب اللغة ينطلق من نظرة 
اكتساب اللغة فطرة إنسانية كامنة ُب ذىن اإلنساف، وأف أي إنساف يولد، أو يًتىب ُب أي بيئة كانت؛ 
عربية أو أجنبية فإنو سوؼ يكتسب لغة البيئة أو اجملتمع الذي يعيش فيو بيسر وسهولة، ويعرؼ 

اكيب الصحيحة ورفض الصيغ والًتاكيب ا٠تاطئة، قواعدىا وقوانينها معرفة ٘تكنو من قبوؿ الصيغ والًت 
 ولو ٓب يتعلم ىذه القوانُت ُب ا١تدارس بطريقة منظمة. 

أما تعليم اللغة الثانية أو األجنبية ُب ضوء ىذا ا١تذىب فينطلق من الفرضية الفطرية 
innateness hypothesis رفية الفطرية، ُب اكتساب اللغة الثانية، اليت ىي إحدى النظرَّيت العقلية ا١تع

اليت يرى أصحاهبا أف تعلم اللغة الثانية فطرة إنسانية، تعتمد على اٞتوانب العقلية ا١تعرفية اليت ٘تيز هبا 
اإلنساف عن غَته من ا١تخلوقات؛ لذا ٬تب أف يبتعد تعلم اللغة الثانية وتعليمها عن ا١تمارسات 

 . ٖٗٔالشكلية اآللية

 د التعليميةوظائف كل من ادلعلم وادلتعلم وادلوا

، ويهتم بتقدمي قواعد ٖ٘ٔيعتمد تعليم اللغة ُب ضوء ىذا ا١تذىب على اٞتانب ا١تعرُب العقلي
اللغة ا١تتعلمة بطريقة منظمة ُب ا١تناىج وا١تقررات وُب حجرة الدرس، كما يهتم بتكوين عادات معرفية 

ٚتيع عناصر العملية  وىذا يعٍت أف ،سليمة وصحيحة تساعد على تعلم اللغة وفقًا ٢تذه األساليب

                                                           

134 - Omaggio. Teaching language in context. Op. cit. p.66. 
 .ٕٙٔ ص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓالعصيلي.  -ٖ٘ٔ
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التعليمية من معلمُت ومتعلمُت ومواد تعليمية ٖتتل مكانة مهمة ُب ىذا ا١تذىب؛ بيد أف أ٫تها ا١تواد 
 التعليمية، ٦تثلة ُب قواعد اللغة، يليها ا١تعلم فا١تتعلم. 

 اإلجراءات يف حجرة الدرس

أو ٣تموعة من ا١تداخل،  سوؼ يكوف صعباً على الباحث أف يقدـ درساً مثالياً واحداً ١تدخل 
كما ىو اٟتاؿ ىنا، ولكن سوؼ نقدـ ٣تموعة من اإلجراءات واألنشطة اليت ٘تثل ُب ٣تموعها أ٪توذجاً 

 :ٖٙٔلدرس ُب تعليم اللغة العربية وفقاً ٢تذا ا١تدخل، على النحو التإب

٨توًَّي مهماً، ػ يُِعدُّ ا١تعلم درسًا ُب اللغة العربية عن موضوع النعت مثبًل، بوصفو موضوعًا ٔ
 وشائع االستعماؿ، وغالباً ما يكوف ضمن موضوعات الكتاب ا١تقرر. 

ػ يدخل الفصل فيسلم على الطبلب، وُب يده ورؽ شفاؼ، كتب عليو ٣تموعة من ٚتل ٕ
النعت اليت تصف السمات الشخصية لئلنساف بصيغ متنوعة، كاسم الفاعل على وزف فاعل وَفِعيل 

وزف مفعوؿ وَفِعيل وىكذا، ٨تو: دمحم قائم، وعلي بليغ، وسآب مقاتل،  ومفاعل، واسم ا١تفعوؿ على
 وىكذا ُب بقية الصيغ. 

ػ يقرأ ا١تعلم كل ٚتلة ثبلث مرات، مع ربطها بصورهتا من خبلؿ اإلشارة إليها ُب أثناء ٖ
 عرضها. 

احل ػ يبدأ بشرح قاعدة استعماؿ كل صيغة، وقد يكوف الشرح ابللغة األـ، وٓتاصة ُب ا١تر ٗ
 األؤب من التعلم، ٍب يكوف ابللغة العربية أو هبما معاً فيما بعد. 

                                                           

 .ٕٙٔ ص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓالعصيلي.  -ٖٙٔ
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ػ ينتقل ا١تعلم إٔب التدريبات األولية للتأكد من فهم طبلبو لقواعد الدرس، فيطلب منهم ٘
وصف بعض ا١تواقف والصور، أو وصف أنفسهم وزمبلئهم، بعد أف ٯتدىم بكلمات مرادفة للكلمات 

وقد يطلب منهم استعماؿ كلمات جديدة ووضعها ُب ٚتل مفيدة. وقد  ا١تقدمة ُب ٚتل الدرس،
يقسم طبلبو إٔب ٣تموعات، كل ٣تموعة تعطي عددًا من الكلمات وتكلف بتكوين ٚتل تصف 

 مواقف أو صوراً أو شخصيات معينة، ٍب يكتب رئيس كل ٣تموعة ما أنتجتو ٣تموعتو على السبورة. 

نشطة التطبيقية ا١توسعة، فيقسم طبلبو مرة أخرى إٔب ػ ٮتصص اٞتزء األخَت من الدرس لؤلٙ
ثبلث ٣تموعات، تعطى كل ٣تموعة بطاقة ٤تادثة، ٖتتوي بطاقتاف منها على ٜتسة أسئلة مكتوبة 
ابللغة األـ أو بلغة وسيطة، ابستعماؿ الكلمات اليت مرت معهم ُب النص أو ُب التدريبات السابقة، 

ئلة اليت ُب البطاقتُت األؤب والثانية مكتوبة ابللغة العربية. ٖتاوؿ وٖتتوي البطاقة الثالثة على األس
اجملموعتاف اللتاف ٖتمبلف األسئلة ا١تكتوبة ابللغة األـ ترٚتتها إٔب اللغة ا٢تدؼ واستعما٢تا ُب ٤تاداثت 

اليت  قصَتة، وُب الوقت نفسو تقـو اجملموعة الثالثة ٔتراقبة حديثهم للتأكد من صحتو وموافقتو للنصوص
 بُت أيديهم ُب البطاقة الثالثة. 

ػ يشًتؾ طبلب الفصل ُب ٤تاداثت ثنائية ابستعماؿ الكلمات والعبارات اليت مرت معهم ُب ٚ
الدرس والتدريبات السابقة، وقد يطلب من الطبلب تلخيص ىذه ااداثت ووضعها ُب نص أو حوار 

 أو قصة قصَتة. 
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 تقومي ادلذىب

 أـ ادلزااي

ماـ ابلكفاية اللغوية؛ حيث ٯتضي معظم الدرس ُب التدرب على القواعد والكلمات ػ اإلىتٔ
، ال التقليد والتكرار، اإلبداعاٞتديدة واستعما٢تا ُب سياقات و٤تاداثت وأنشطة يغلب عليها االبتكار و 

 . ٖٚٔوٓتاصة ُب هناية الربانمج

ء ُب ٚتيع ا١تهارات خبلفاً ػ االىتماـ ابلصحة اللغوية وا١تلحوظة ا١تستمرة وتصويب األخطإ
لبعض الطرائق اليت هتتم ٔتهارة واحدة أو مهارتُت كحد أقصى، كما رأينا ُب طريقة القواعد والًتٚتة 

 . ٖٛٔوالطريقة السمعية الشفهية؛ ما يؤكد على ٦تارسة واعية، ويقلل من الوقوع ُب األخطاء

حجر اللغوي لدى ا١تتعلم، ػ على الرغم ٦تا أخذ على تصويب األخطاء، فإنو يقي من التٖ
 وىو ثبوت ا٠تطأ وٖتجره لدى ا١تتعلم حىت يصبح جزءاً من سلوكو اللغوي. 

ػ التأكيد على التعلم الواعي أي أف يكوف التعلم ذا معٌت مفهـو ابلنسبة للدارسُت، من ٗ
 . ٜٖٔخبلؿ الفهم الكامل ١تا يقدـ ٢تم ُب الفصل ولؤلنشطة اليت يقوموف هبا

ومنحهم فرصة ا١تشاركة من خبلؿ إدارة اٟتوارات واألنشطة اللغوية فيما  الطبلب إعطاءػ ٘
 بينهم، وىذا يشجعهم بل ويساعدىم على بناء الكفاية اللغوية. 

                                                           

137 -Omaggio. Teaching language in context. Op. cit. pp.68-69. 

 .ٕٗٔص  . ا١ترجع السابق.ىػٓٔٗٔطعيمة.  -ٖٛٔ

139 - Omaggio. Teaching language in context. Op. cit. pp.68.69. 
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ػ توظيف نتائج الدراسات اللغوية النفسية اٟتديثة توظيفًا جيدًا ُب ٣تاؿ تعليم اللغات ٙ
 . ٓٗٔةاألجنبية، وإعادة التوازف بُت بعض أ٪تاط تعلم اللغ

 ب ـ العيوب

ػ تلتـز الطرائق التابعة ٢تذا ا١تذىب اب١تنهج التقليدي ُب تعليم اللغة، حيث تبدأ ابلقواعد ٍب ٔ
تنتقل إٔب األمثلة والنصوص، وىذا ا١تنهج يقرهبا من طريقة القواعد والًتٚتة ويبعدىا عن األساليب 

 . ٔٗٔالطبيعية ا١تباشرة

وتفصيبلهتا الدقيقة اليت ال يفهمها كثَت من  ػ إىدار الوقت واٞتهد ُب شرح القواعدٕ
 . ٕٗٔا١تتعلمُت؛ ما يعٍت أف تعلم اللغة وفقاً ٢تذا ا١تذىب يتطلب سنوات عدة

ػ يسمح ىذا ا١تذىب ابستعماؿ اللغة األـ ُب التدريس، ٦تا يسبب أخطاء لدى ا١تتعلمُت ٖ
 أثناء اكتساب اللغة ا٢تدؼ. 

يضعف دوافع ا١تتعلمُت  -فقًا ٢تذا ا١تذىب و  -ػ إف تصحيح األخطاء أثناء وقوعها ٗ
كما أف تصويب األخطاء   ،ورغباهتم، ويعيقهم عن االنطبلؽ ُب استعماؿ اللغة، ورٔتا يزيد من أخطائهم

 مباشرة يعد ٥تالفاً للمبادئ النفسية الًتبوية ُب تعليم اللغات األجنبية. 

                                                           

 .ٖٗٔص  . ا١ترجع السابق.ىػٓٔٗٔطعيمة.  -ٓٗٔ
 .ٗٗٔ، ٖٗٔ . ا١ترجع السابق. صىػٓٔٗٔطعيمة.  -ٔٗٔ
 .ٖٓٔ ص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓالعصيلي.  -ٕٗٔ
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لسيطرة الواعية على أنظمتها الصوتية ػ ا١تبالغة ُب اٞتوانب العقلية لتعلم اللغة، و٤تاولة ا٘
والصرفية والنحوية وا١تعجمية الداللية، ٕتعل مهمة ا١تعلم صعبة؛ وتتطلب منو اإل١تاـ التاـ ّتميع أنظمة 

 . ٖٗٔاللغة ا٢تدؼ مع القدرة على شرحها بلغة الطبلب

 إ٫تاؿ ا١تهارات ػ قد يؤدي اىتماـ ا١تذىب ا١تعرُب ابٞتوانب العقلية ا١تعرفية ُب تعليم اللغة إٔبٙ
 اللغوية األخرى، وٓتاصة ا١تهارات االتصالية. 

ػ يرى بعض الباحثُت ُب ىذا اجملاؿ أف النظرية ا١تعرفية ليست نظرية متكاملة، وأنو ال توجد ٚ
طريقة معرفية متكاملة لتدريس اللغات األجنبية، وليس لدى معلم اللغة منهج وال خطوات واضحة 

 . ٗٗٔلتحضَت والتدريس والتقومييسَت عليها ُب عمليات ا

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٗٗٔ . ا١ترجع السابق. صىػٓٔٗٔطعيمة.  -143
 ا١ترجع السابق. صطعيمة ُب أٛتد رشدي ىذا رأي الباحثة األمريكية ويلجا رفرز، كما نقلو عنها الدكتور  - 144

ف النظرية ا١تعرفية نظرية متكاملة وكذلك ا١تدخل ا١تعرُب، أما الطريقة ا١تعرفية فتختلف يقوؿ: إ لكن العصيلي. و ٖٗٔ
 .ٖٔٔ. ص ـٕٕٓٓ العصيلي. ذكران أنو ال توجد طريقة واحدة ٘تثل ىذه النظرية.من تطبيق آلخر، وقد 
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 التدريس التفاعلي -:

يؤكد على أف عملية التعلم والتعليم عمليتاف متداخلتاف وإف  ٘ٗٔإف االٕتاه الًتبوي اٟتديث
وال ٯتكن االستغناء عن ا١تدرس والطالب ُب أي نشاط تعليمي، وا١تهم ىنا أال  ،اختلفتا ُب طبيعتهما

ي ا١تستهلك للنشاط التعليمي، أو بعبارة أخرى، أال يكوف ا١تدرس يكوف ا١تدرس ىو العنصر الرئيس
أف يكوف للطالب دور ال بُدا  ،مركز النشاط الًتبوي، ُب حُت أف الطالب يكوف عنصرًا متلقيًا فقط

فعاؿ ُب النشاط الًتبوي، ألنو ىو ا٢تدؼ ا١تقصود من النشاط الًتبوي، وال بد أف يكوف دوره دوراً 
ق ىذا التفاعل بُت ا١تدرس والطالب ىناؾ ٣تاالت عديدة وأنشطة ومهارات ٯتكن أف فعااًل. ولتحقي

 يلي: ٖتقق مثل ىذا التفاعل. ومنها ما
                                                           

ـ. مبادئ طرائق تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية. قسم طرؽ ٜٜ٘ٔ أٛتد. القصَتي، موفق عبدهللا - ٘ٗٔ
التدريس والًتبية، كلية الًتبية، اٞتامعة الوطنية ا١تاليزية/ كواال ١تبور: ماليزَّي. ٥تطوط )مذكرة أعدت لطبلب دبلـو 

 وللمزيد انظر،. ٕٙ- ٖٚالتأىيل الًتبوي(. ص 
 .عماف : دار الشروؽ .ريس اٞتامعىأساليب التد ـ.ٜٜ٘ٔ. عايشزيتوف،  -
 .تقومي عائده التعليمىو  ٗتطيطو وتنفيذه :تدريس الدراسات االجتماعية ـ.ٕٔٓٓ. اعيلدمحم اٝتعبد ا١تقصود،  -
 .مكتبة الفبلح ة:مارات العربية ا١تتحداإل
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 مهارة التنويع ُب طرؽ التدريس وعرض ا١تادة.  -ٔ

 مهارة التقدمي والتمهيد للمادة.  -ٕ

 مهارة التشجيع والتحفيز.  -ٖ

 مهارة السؤاؿ واٞتواب.  -ٗ

 لتوضيحية. مهارة استخداـ األمثلة ا -٘

 مهارة الشرح.  -ٙ

 مهارة إدارة الفصل.  -ٚ

 مهارة االستخداـ الناجح للسبورة ُب استعراض ا١تادة.  -ٛ

 . اال٬تازمهارة االختصار و  -ٜ

فيما يلي شرح موجز لكل مهارة من ىذه ا١تهارات اليت ٯتكن أف يتحقق من خبل٢تا التفاعل و 
 بُت ا١تدرس والطالب وصواًل إٔب تعليم أفضل. 

 نويع يف طرق التدريس وعرض ادلادةارة التمه -أوالا 

ا١تقصود ىنا كافة النشاطات واألساليب اليت ٯتكن للمدرس أف يستخدمها ُب عرض مادتو، 
األساليب اليت ٯتكن للمدرس أف يتبعها ُب عرض مادتو إٔب الطبلب بشكل مشوؽ  :أو بعبارة أخرى
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ضة بشكل انجح، وتشمل ىذه ا١تهارة ُب وجذاب، ويثَت انتباىهم واستعدادىم لتلقي ا١تادة ا١تعرو 
 :ٙٗٔاٟتقيقة ثبلثة ٣تاالت وطرؽ؛ ىي

 السلوؾ: الصوت، شخصية وطبيعة ا١تدرس ُب تدريسو.  -ٔ

كالكتاب ا١تدرسي أو قصة خارجية   ،ا١تادة والوسيلة التعليمية اليت يستخدمها ا١تدرس -ٕ
 أو مقالة... إْب. 

 العبلقة الشخصية القائمة بُت ا١تدرس والطبلب.  -ٖ

 التنويع يف عرض ادلادة التعليميةناصر مهارة ع

 احلركة -4

إحدى مهارات العرض الناجح ىي حركة ا١تدرس داخل الصف، إذ إف حركة ا١تدرس ذىاابً 
وإَّياًب أماـ الصف، أو ُب جوانب الصف، يساعد كثَتًا على جذب انتباه الطبلب، ويشجعهم على 

روري االنتباه إٔب أف كثرة اٟتركة من قبل ا١تدرس ولكن من الض ،الفهم واالستيعاب ١تا يُلقى عليهم

                                                           

 ومابعدىا. وللمزيد انظر، ٖٚص . ا١ترجع السابقـ. ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٙٗٔ
 .ا١ترجع السابق ـ.ٜٜ٘ٔزيتوف.  -
 ا١ترجع السابق. ـ.ٕٔٓٓعبد ا١تقصود.  -

- Barrie Bennett & others. 1991. Op Cit. 

- Paul, D. Eggen & Donald, P. Kauchat. 1996. Op Cit. 

- Robert E.Salvin. 1995. Op Cit. 

- Wright, W.A. 1995. Op Cit. 
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٢تذا فإف  ،داخل الصف قد يصرؼ انتباه الطبلب عن متابعة ا١تدرس ُب الشرح، ويكوف مبعثًا للملل
اإلرشاد ىنا يكمن ُب أف ا١تدرس ٬تب أال يكوف اثبتًا وجامدًا ُب مكاف واحد أو زاوية معينة من 

تحركًا دائمًا بدوف سكوف ووقف، عليو أف يبلئم بُت السكوف الصف، و٬تب عليو أيضًا أال يكوف م
 واٟتركة. 

 ة واإلشارة اجلسديةاإلمياء -3

كاستخداـ اليد وحركة   ،على ا١تدرس أف يقدـ اٟتركات الطبيعية للجسد أثناء استعراض مادتو
أف يكوف ال بُدا الرأس؛ كوسيلة فعالة وانجحة لتأكيد ما يقولو ويشرحو، و٬تب أال يكوف مبالغًا فيو. و 

ىذا االستخداـ طبيعيًا وتلقائياً، أي أف ا١تدرس يلجأ تلقائيًا للتعبَت ْتركة اليد أو الرأس أو العُت، 
 عندما يتطلب ا١توقف ذلك أتكيداً ١تعٌت أو إشارة لسؤاؿ أو إجابة... إْب. 

 تنويع نغمة الصوت عند احلديث -4

الشرح، أي أف حديثو ٬تب أال يكوف على ٬تب على ا١تدرس أف يغَت من نغمة صوتو عند 
أف يكوف ىناؾ تناغم تعبَتي بُت الصوت وا١تعٌت؛ من حيث السرعة وارتفاع ال بُدا  ،وتَتة صوتية واحدة

 حدة الصوت وا٩تفاضو. 

 مشاركة الطالب الشفهية -5

ض، ينبغي على ا١تدرس أف يفسح اجملاؿ لبعض الطبلب للمشاركة ُب التعبَت شفوًَّي عند العر 
مثل توجيو األسئلة القصَتة للطبلب، أو أف يعطي اجملاؿ للطبلب ُب استعراض بعض خرباهتم حوؿ 

وعلى الطالب أف يكوف مشاركًا بشيء من خربتو ُب عرض ا١تادة التعليمية،  ،ا١تعلومات ا١تلقاة عليهم
 وذلك جذابً النتباىو وتشويقو. 
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 استخدام احملسوسات ادلتنوعة -6

يستخدـ أنشطة ٥تتلفة، ْتيث يتمكن من استخداـ عدة وسائل حسية عند على ا١تدرس أف  
 اإليضاحالطالب إلدراؾ ما يُلقى عليو من مادة تعليمية. ٯتكن للمدرس أف ينوع ُب استخداـ وسائل 

 اٟتسية: كالبصرية، والسمعية والذوقية واللمسية. 

الوصوؿ إٔب أذىاهنم وفق أو  وُب اٟتقيقة أف ٧تاح ا١تدرس ُب إاثرة انتباه الطبلب من خبلؿ
يساعد ليس فقط على إاثرة الشوؽ والرغبة عند الطالب،  اإليضاحخبلؿ التنويع ُب استخداـ وسائل 

 بل أيضاً يساعد على تثبيت وترسيخ ا١تادة ا١تعروضة بشكل فعاؿ. 

 النشاط اجلسدي للطالب: -7

نكر ما ٢تذا األسلوب من أثر ٯتكن للمدرس أف يعتمد التمثيل وسيلة ُب عرضو للدرس، وال يُ 
فعاؿ ُب ترغيب الطبلب من انحية، ومن انحية أخرى فإف التمثيل ُب عرض ا١تادة يساعد على 

إضافة إٔب ذلك ٯتكن للمدرس أف يشجع الطبلب على القياـ أبنشطة أخرى إٔب جانب  ،تثبيتها
 التمثيل، مثل استخداـ كامَتا التسجيل، أو رسم ا١تخططات البيانية. 

 ىداف مهارة التنويع يف العرضأ

إف تطبيق ا١تهارات ا١تتعلقة ُب العرض اليت سبق شرحها آنفاً، ٯتكن أف ٖتقق للمدرس من 
 يلي: األىداؼ الًتبوية ما
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 جذب وتشويق وإاثرة انتباه الطبلب خبلؿ فًتة العرض للمادة.  -ٔ

لطبلب عن ية لدى اإ٬تابٖتبيب ا١تدرسة والتعلم ُب نفوس الطبلب، وتكوين فكرة  -ٕ
 وطوعي فائدة التعليم، إ٬تايبا١تدرس وا١تدرسة والصف. أي أف الطالب يدرؾ بشكل 

 وعندئذ ال يكوف التعلم أمراً قسرَّيً للطالب. 

أي أف يكوف الطالب عنصراً  - ٭تث الطبلب على تطبيق عملية التعلم التحريري -ٖ
 . - فعااًل ومسا٫تاً ُب العملية الًتبوية

م ا١تادة التعليمية بيسر وسهولة، وذلك من خبلؿ يساعد الطبلب على ىض -ٗ
 استخداـ الوسائل اٟتسية ا١تختلفة لنقل ا١تعرفة للغريب. 

 لعرضيشروط اجيب مراعاهتا يف تطبيق مهارة التنويع ا

ينبغي على ا١تدرس الذي يستخدـ وسائل وطرؽ ٥تتلفة ُب عرضو للمادة على طبلبو من 
 فيما يسعى إليو؛ مثل: مراعاة شروط عديدة، حىت يكوف انجحاً 

أي أف ا١تدرس  -هدؼ من ىذا التنويع ُب عرض مادتو أف يكوف ا١تدرس عارفًا لل -ٔ
أف يعرؼ ألي غرض ال بُدا عندما يستخدـ ا١تهارات ا١تختلفة اليت سبق شرحها 

للمدرس أف يربط بُت ىذه ا١تهارات ا١تختلفة ال بُدا إذ  - تستخدـ كل واحدة منها
 داؼ العامة وا٠تاصة للدرس الذي يدرسو. للعرض، وبُت األى
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ف التنقل والتنويع ُب استخداـ ىذه ا١تهارات داخل الصف ٬تب أف يكوف تلقائياً إ -ٕ
وطبيعياً، حىت ال يؤثر كثَتًا مثل ىذا التنويع على سَت الدرس، وحىت ال يؤثر على 

 انتباه الطبلب، ويصرفهم عن متابعة الدرس أيضاً. 

عداد وترتيب ا٠تطة األسبوعية واليومية لدرسو، خاصة على ا١تدرس أف ٭تسن إ -ٖ
 السمعية والبصرية.  اإليضاحعندما يريد أف يستخدـ وسائل 

٬تب أف يستفيد ا١تدرس ُب استخدامو لطرؽ عرضو ا١تتنوعة من خربة الطبلب ُب  -ٗ
 ا١تشاركة ٔتثل ىذه الفعاليات كما ٬تب. 

 يةتقدمي والتمهيد للمادة التعليممهارة ال -اثنياا 

و٬تب على ا١تدرس  ،ىنا، ىو أسلوب ا١تدرس ُب التمهيد لدرسو ٚٗٔا١تقصود ٔتهارة التقدمي
قبل الشروع ُب عرض مادتو أف يكوف قد ىيأ الطبلب نفسيًا وذىنيًا إٔب ا١تعلومات اٞتديدة اليت ينوي 

 عرضها على الطبلب. 

                                                           

 ومابعدىا. وللمزيد انظر، ٔٗص . ا١ترجع السابقـ. ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٚٗٔ
 .ا١ترجع السابق ـ.ٜٜ٘ٔزيتوف.  -
 ا١ترجع السابق. ـ.ٕٔٓٓعبد ا١تقصود.  -

- Barrie Bennett & others. 1991. Op Cit. 

- Paul, D. Eggen & Donald, P. Kauchat. 1996. Op Cit. 

- Robert E.Salvin. 1995. Op Cit. 

- Wright, W.A. 1995. Op Cit. 
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ؿ على ا١تعلومات إذ إف حسن التقدمي والتمهيد للدرس يساعد ا١تدرس والطالب ُب اٟتصو 
بشكل ميسر وانجح، إٔب جانب إاثرة ميل الطالب ورغبتو ُب تقبل ما يلقى عليو من معلومات، كما 

وُب اٟتقيقة إف التقدمي والتمهيد للدرس يتطلب إٔب حد  ،يشد أذىاهنم وقابلياهتم على التفكَت والعمل
تدريسو، ولعل أبرز ما يعتمد  بعيد مهارات عديدة من ا١تدرس لتحقيق ما يصبو إليو من أىداؼ ُب

عليو ُب ٖتقيق ذلك ىو الربط بُت ا١تعلومات اٞتديدة وخربات الطالب السابقة حوؿ الوحدة الدراسية 
 اٞتديدة. 

 التقدمي والتمهيد مهارات

ا١تهارات اليت ٖتدثنا  -عند تنفيذ مهارات التقدمي والتمهيد  -من األخذ بعُت االعتبار ال بُدا 
ُب ىذه الطريقة، وىي: ا١تهارات ا١تتنوعة للعرض؛ كاالىتماـ ابٟتركة واإلشارات اٟتسية، عنها سابقًا 

، مع تنوع نغمات صوت ا١تدرس عند العرض... إْب. أما أبرز مهارات اإليضاحواستخداـ وسائل 
 التمهيد والتقدمي فهي:

 إاثرة انتباه الطالب -4

يع حدة صوتو ارتفاعًا وا٩تفاضاً. أف يستخدـ ا١تدرس الصوت ا١تعرب عن ا١تعٌت مع تنو 
بشكل عملي وانجح،  اإليضاحواالىتماـ ْتركة اليد والرأس واٞتسد، والقابلية على استخداـ وسائل 

 وفسح اجملاؿ أماـ الطبلب على ا١تشاركة ابلنشاط الصفي. 

 إاثرة ادليل والرغبة -3

على الطبلب خاصة  أف يبدي ا١تدرس شيئًا من الدؼء واٟتماس واٟتب للمادة ا١تعروضة
عندما يكوف ىؤالء الطبلب ُب مراحل اٟتياة األؤب، أي مرحلة الطفولة أو ا١تراىقة. و٬تب على 
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ا١تدرس أف يثَت لدى الطبلب حب االستطبلع إباثرة أو استخداـ عنصر ا١تفاجأة مثبًل، أو من خبلؿ 
ه من وسائل اإلاثرة يساعد  استخداـ عنصر األخبار القصصي، أو القياـ بعمل ٘تثيلي، كل ذلك وغَت 

 كثَتاً على خلق حوافز التعلم والرغبة ُب تلقي ا١تعلومات اٞتديدة. 

 البناء التخطيطي واإلعدادي للدرس -4

٬تب على ا١تدرس أف يوضح حدود ومعآب ا١توضوع الذي سيتناولو ُب الشرح والعرض، وعلى 
ى عليو. قد يكوف من الصعب على الطالب أف يكوف مطلعًا على حدود ا١تعلومات اليت سوؼ تلق

الطالب أف يلم إ١تاماً جيداً ٔتوضوع ال حدود لو، أو أف حدود ىذا ا١توضوع واسعة جداً، وال يعرؼ ما 
 ىي ا١تعلومات اليت خصصت ٢تذا ا١توضوع الطويل كمادة للعرض ُب الدرس. 

 مثاؿ: ٯتكن للمدرس أف ٭تدد مادتو ا١تعروضة ابلشكل التإب:

 ب:أعزائي الطبل

"ُب ىذا اليـو سوؼ ننظر إٔب ٣تموعة من الصور، ٍب بعد ذلك سوؼ نفسح اجملاؿ للحديث 
 معاً: أان وأنتم حوؿ ٤تتوى ىذه الصور من خبلؿ ما نفهم منها". 

وٯتكن للمدرس أيضاً أف يقًتح الطرؽ اليت سوؼ يتم هبا ٖتديد ا١توضوع أو معلومات الدرس؛ 
 مثل قولو:

 أعزائي الطبلب:

 منكم أف تعدوا قائمة أبٝتاء األشياء ا١تعروضة ُب ىذه الصور". "أريد 
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وٯتكن للمدرس أف يتبع ذلك بسلسلة من األسئلة اليت تسهل تقدمي ا١تعلومات ٢تم من خبلؿ 
 استخداـ الصور ا١تعروضة أمامهم. 

 بٌن ادلعلومات القدمية واجلديدة عالقة ارتباط إاجيادالعمل على  -5

قارنة بُت أوجو الشبو واالختبلؼ ُب اٟتقائق ا١تختلفة، اليت يريد أف ٭تق للمدرس أف يقيم م
يقدمها للطبلب، كيف يتم ذلك؟ أو بعبارة أخرى؛ ما ا١تقصود هبذه ا١تقارنة بُت اٟتقائق؟ ا١تقصود ىنا 
أف ا١تدرس ٯتكن أف يستثمر جانب التفكَت ا١تنطقي العقلي ُب عرض مادتو أو التمهيد والتقدمي ٢تا 

من خربات الطبلب، حىت يقدـ ا١تدرس ا١تعلومات اٞتديدة ٯتكن لو أف يتم مقارنة بُت أشياء  مستفيداً 
عديدة تتشابو وٗتتلف، ومن خبلؿ مناقشة ىذه األوجو ا١تختلفة اب١تقارنة بعضها ببعض، تتعُت مبلمح 

 ا١توضوع اٞتديد، ولنأخذ مثااًل على ذلك:

اليزي والفبلح الباكستاين ُب الريف، وٯتكن ٯتكن أف نناقش ا١تقارنة بُت حياة الفبلح ا١ت
للمدرس أف يستفيد من ٗتزين ا١تعلومات السابقة عن طبيعة اٟتياة الفبلحية بُت نوعُت من البشر، ىم 
على علم هبما، ويدركوف لطبيعتهما فيما يتعلق مثبًل بشكل ومساحة األرض ا١تزروعة والًتبة، عندما 

 ذلك عندما يكوف ا١توضوع مثبلً )الفبلح ُب ابكستاف(. يبدأ العمل اٞتديد بشكل مثلثي، و 

 ن حتقيق مهارات التقدمي والتمهيداألىداف ادلقررة م

شك سوؼ ٭تقق  إذا ٧تح ا١تدرس ُب تطبيق ا١تهارات ا١تتعلقة ْتسن التمهيد والتقدمي فإنو ببل
 يلي: ما

وتشويقهم  هتيئة الطبلب نفسيًا وعقليًا للدرس اٞتديد من خبلؿ إاثرة انتباىهم -ٔ
 للدرس. 
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 ٖتديد وٗتصيص ا١تعلومات ا١تقررة للدرس بشكل واضح.  -ٕ

 ٖتديد الطرؽ والوسائل اليت سوؼ يتبعها ا١تعلم والطالب ُب الدرس.  -ٖ

ربط ا١تعلومات اٞتديدة اب١تعلومات القدٯتة لدى الطبلب، أي ضرورة االستفادة من  -ٗ
ات اٞتديدة، فبل خربات الطالب القدٯتة كمقدمة لفهم أفضل وأسهل للمعلوم

 تعليم ٯتكن أف ٭تصل من فراغ. 

 مهارات التشجيع والتحفيز -اثلثاا 

ية وفعالية ُب إ٬تابإف ا١تقصود هبذه ا١تهارة ىو تطوير أو تبديل أسلوب الطالب ليكوف أكثر 
يًا للطالب، ويكوف ىذا إ٬تاب. وتستخدـ ىذه ا١تهارة عندما يثمن ويقدر ا١تدرس سلوكًا ٛٗٔالتعلم

والتقدير بصيغ عديدة؛ مثل: االبتسامة عندما ٬تيب الطالب إجابة صحيحة، أو تشجيع  التثمُت
الطالب ا١تًتدد أو بكتابة )أحسنت( على عمل ٖتريري انجح قاـ بو الطالب. مثل ىذا التشجيع 

ية حوؿ ما يتعلم، ٦تا يساعد ا١تدرس والطالب معًا على إ٬تابيساعد الطالب كثَتًا على تبٍت فكرة 
 تعلم وتعليم أفضل، وقد يكوف مثل ىذا التشجيع فردَّيً أو ٚتاعياً.  ٖتقيق

                                                           

 ومابعدىا. وللمزيد انظر، ٗٗص . ا١ترجع السابقـ. ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٛٗٔ
 .ا١ترجع السابق ـ.ٜٜ٘ٔزيتوف.  -
 ا١ترجع السابق. ـ.ٕٔٓٓعبد ا١تقصود.  -

- Barrie Bennett & others. 1991. Op Cit. 

- Paul, D. Eggen & Donald, P. Kauchat. 1996. Op Cit. 

- Robert E.Salvin. 1995. Op Cit. 

- Wright, W.A. 1995. Op Cit. 
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 أنواع مهارات التشجيع والتحفيز

 التشجيع الشفهي -4

وذلك من خبلؿ التثمُت وا١تدح والتشجيع الشفهي ابستخداـ عبارات ا١تدح؛ مثل: أحسنت 
ألفاظ ا١تدح؛ مثل:  جوابك رائع، أو قد يكوف ابستخداـ –كبلـ صحيح جدًا   -ابرؾ هللا فيك  -

 جيد جداً، ٦تتاز، صحيح... إْب. 

 ات التشجيعية التحفيزيةاإلمياء -3

ٯتكن للمدرس أف يشجع طبلبو و٭تفزىم ٨تو التعلم بتعبَتات وجهو؛ مثل: االبتسامة، أو 
ة الرأس، أو اإلشارة إٯتاءضحكة استحساف، أو من خبلؿ التعبَت اٞتسدي؛ مثل: التصفيق، أو 

 ليد. التشجيعية اب

 النشاطات التشجيعية التحفيزية -4

ٯتكن للمدرس أف يكلف الطبلب فردًا فردًا أو ٚتاعة، القياـ بنشاطات تنسجم ورغباهتم 
 وميو٢تم كعامل ٖتفيزي ١تلء ما يقوموف بو ٞتمع معلومات قدمت ٢تم ُب درس سابق. 

وس ّتانب الصديق ورٔتا أيخذ التشجيع واٟتافز أشكااًل أخرى، مثل: ا١توافقة على اٞتل
ا١تفضل، أو الطلب من الطالب اٞتيد أف يكوف مراقباً على الصف، أو من خبلؿ تقدمي ىدية بسيطة، 

 مثل: اٟتلوى أو كتب للمطالعة. 
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 ن تطبيق مهارات التحفيز والتشجيعاألىداف ادلرجوة م

 يلي: إف ٖتقيق التحفيز والتشجيع ٭تقق ما

 على استقباؿ إ٬تايبوتشجيعهم بشكل إاثرة ميوؿ ورغبات الطبلب للتعلم،  -ٔ
 ا١تعلومات اٞتديدة. 

يساعد الطبلب على القياـ ابألعماؿ ّتد ونشاط مع القدرة على االبتكار  -ٕ
 والتجديد. 

ية إ٬تابيساعد على تنمية الثقة ابلنفس لدى الطالب، ٦تا يشجع على بناء شخصية  -ٖ
 فعالة. 

 والتشجيعد تطبيق مهارات التحفيز إرشادات اجيب اتباعها عن

 من مراعاة ما يلي:ال بُدا  إ٬تايبلكي يكوف التحفيز والتشجيع ذا مردود 

للمدرس أف يبديها ٕتاه السلوؾ اٞتيد واإل٧تاز الناجح ال بُدا الدؼء واٟتماسة اليت  -ٔ
 للطبلب. 

من التنويع ُب استخداـ أساليب التحفيز والتشجيع، وعدـ االقتصار على ال بُدا  -ٕ
 ن وسائل التشجيع. جانب واحد فقط م
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 ٬تب أف يكوف ىو األكثر استخداماً، أي ا١تدح ال الذـ، ىو ٬تايبالتحفيز اإل -ٖ
ا١تستخدـ ُب التحفيز، ألف التوبيخ والتأنيب أو التهديد ابلعقاب ال يساعد الطالب 

 إطبلقاً على التجاوب مع ا١تدرس فيما يلقى عليو. 

مُت؛ حىت يكوف التثمُت أكثر ٬تب أف يكوف الطبلب على معرفة اب٢تدؼ من التث -ٗ
أف يكوف اإل٧تاز ال بُدا و  ،فعالية. و٬تب أف يربط ا١تدرس بُت السلوؾ والتثمُت

بعُت االعتبار:  -عند ا١تدح  -مستحقًا للمدح، وأال يفقد ا١تدح قيمتو مع األخذ 
 السن، واٞتنس، أو ا٠تلفية االجتماعية للطالب. 

 مهارة السؤال واجلواب -رابعاا 

الرغم من ٥تتلف ا١تهارات اليت يقـو هبا ا١تدرس ُب فصلو ٞتعل تدريسو أكثر فعالية، على  
. ويلجأ ا١تدرس إٔب استخداـ ٜٗٔتبقى مهارة السؤاؿ أكثر ا١تهارات تعقيداً، وأقل نيبًل الىتماـ ا١تدرس

قيق مهارة األسئلة الشفهية ُب ٗتطيط درسو، لتساعده على تطوير إ٧تاز الطبلب ومساعدهتم على ٖت
 بيئة تعليمية واجتماعية أفضل وأكثر جاذبية وفعالية داخل الصف. 

                                                           

 ومابعدىا. وللمزيد انظر، ٘ٗص . ا١ترجع السابقـ. ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٜٗٔ
 .ا١ترجع السابق .ـٜٜ٘ٔزيتوف.  -
 ا١ترجع السابق. ـ.ٕٔٓٓعبد ا١تقصود.  -

- Barrie Bennett & others. 1991. Op Cit. 

- Paul, D. Eggen & Donald, P. Kauchat. 1996. Op Cit. 

- Robert E.Salvin. 1995. Op Cit. 

- Wright, W.A. 1995. Op Cit. 
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 مهارة السؤال 

  ،ىناؾ كثَت من ا١تهارات اليت تصنفها مهارات السؤاؿ؛ منها: مهارات أساسية وأخرى اثنوية 
كما أف بعضها بسيط سهل ُب التطبيق، بينما ىناؾ أنواع من األسئلة أكثر تعقيداً، وٯتكن توضيح 

 يلي: رات األساسية وا١تعقدة كماا١تها

 األسئلة األساسية أو البسيطة -أوالا  

 يلي: ويشتمل ىذا النوع من األسئلة على ما

 أسئلة لتصحيح األجوبة أبسلوب لٌن ِّ  -4

قد يًتدد الطلبة كثَتًا ُب اإلجابة عن أسئلة مدرس غالبًا ما يتبع جواب الطبلب ا٠تاطئ 
قابل جواب الطبلب ابستهزاء، حيث إف بعض ا١تدرسُت عندما بعقوبة أو كلمات جارحة، أو أف ي

يستلم إجابة من الطبلب غَت صحيحة كما يريدىا ىو، يلجأ إٔب زجر الطالب أبلفاظ قاسية، أو أف 
ات عدـ القناعة ابٞتواب، مثل: تقطيب اٞتبُت، أو ٭تاوؿ أف يصحح اٞتواب بلهجة أو لغة إٯتاءيبدي 

، بل ٬تب اإلبداعذا ا١تدرس ال يشجع طبلبو إطبلقًا على التفكَت و غليظة تدؿ على الغضب، مثل ى
أف يساعد الطالب ا١تخطئ على تصحيح خطئو بكثَت من الصرب واٟتلم وسعة الصدر مع التشجيع 

 وبناء الثقة ُب نفس الطالب، وأنو ُب ا١تستقبل سوؼ يكوف أكثر دقة ومقدرة على اإلجابة. 

 جابةسئلة دلساعدة الطالب على اإلأ -3

عندما ال يكوف الطالب قادرًا على اإلجابة ٬توز للمدرس أف يعطي بعض اال٭تاءات اليت 
٭تاء ا١تدرس اٞتواب عن السؤاؿ. بل إتساعد الطالب وتقوده إٔب اإلجابة الصحيحة، على أال يكوف 
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 قادرين ة تساعد الطالب على اٞتواب الصحيح، أو أحياانً إذا وجد ا١تدرس طبلبو غَتإٯتاءىي إرشاد و 
على اإلجابة، أو أهنم ٬تيبوف عن سؤالو بشكل خاطئ، ٯتكن ٢تذا ا١تدرس أف يعيد صياغة السؤاؿ 

 بشكل يساعد الطالب على تقدير اإلجابة الصحيحة. 

 أسئلة حلث الطالب على التفكًن ادلنطقي -4

٬تب أف تكوف أسئلة ا١تدرس مصاغة بشكل يعُت الطالب على التفكَت ا١تنطقي، ْتيث 
كوف إجابة الطالب أكثر دقة وعمقاً، مثل تلك األسئلة اليت تتطلب توضيحًا أكثر لفكرة معروضة ت

للنقاش مع الطبلب، ومثل ىذا النوع من األسئلة يدعى "ابألسئلة التوضيحية". كذلك ىناؾ نوع آخر 
لفة أخرى، أو من األسئلة التفكَتية، وىي األسئلة الًتكيزية، وذلك بربط إجابة الطبلب مع حاالت ٥تت

موضوعات أخرى غَت موضوع السؤاؿ، ولكن ألف اٞتواب دقيق وعميق ومنطقي يكوف شامبًل، وٯتكن 
 أف يكوف قاببلً لئلجابة على حاالت أخرى مشاهبة. 

 أسئلة حلث الطالب على إبداء توضيح وإجابة أوسع وأكثر دقة -5

يكوف أكثر دقة ووضوحاً. ٯتكن أف يطلب ا١تدرس من الطالب أف يتوسع ُب إجابتو، وأف 
وىذا قد يكوف بعد جواب قصَت لسؤاؿ قد سألو ا١تدرس، عندئذ سوؼ ٬تد الطالب فكرة ألف يوسع 
إجابتو األؤب و٬تعلها أكثر وضوحاً ودقة. ىنا ٬تب التفريق بُت األسئلة اليت ٬تيب عنها الطالب خطًأ، 

لب اٞتواب ا٠تطأ عن ىذا النوع ُب و٭تاوؿ ا١تعلم أف يوحي لو ابإلجابة الصحيحة، فيصحح الطا
األجوبة، إذ إف النوع الثاين أصبًل ىو صحيح إال أنو غَت واضح أو انقص، عندئذ يطلب ا١تدرس 

 توضيح اٞتواب أو إكماؿ نقصو. 
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 أسئلة توجة من اجملموع إىل الفرد -6

 لطبلبأي أف يكوف السؤاؿ موجهًا لكل ا -رس السؤاؿ أحيااًن إٔب عمـو الصف يوجو ا١تد
ٍب بعدئٍذ يتخَت ا١تدرس ٣تموعة من الطبلب أو طالبًا معينًا لئلجابة عليو ابستخداـ اإلشارة إٔب  -

ة الرأس، ٍب ٭تاوؿ ا١تدرس أف يوجو السؤاؿ نفسو إٔب ٣تموعة ٯتاءذلك الطالب، أو ذكر اٝتو، أو إب
 طبلب واحداً بعد اآلخر. 

 ابةإلجأسئلة توجو إىل الطالب غًن ادلتطوعٌن ل -7

أحيااًن ىناؾ طبلب ُب الصف يتطوعوف أبنفسهم إٔب اإلجابة عن أسئلة ا١تدرس عندما 
يسأؿ، بينما ىناؾ ٣تموعة أخرى من الطبلب ال ٬تيبوف وال ٭تاولوف اإلجابة، لذا ٬تب على ا١تدرس 
معرفة وتشخيص مثل ىؤالء الطبلب، وتوجيو األسئلة ٢تم لئبل ينعزلوا عن النشاط الصفي، ويسبب 

 لتإب مثل ىذا االنعزاؿ شعور ابإلحباط، وعدـ الكفاءة اليت تقود إٔب الفشل. اب

 اثنياا: األسئلة ادلتطورة

 يلي: وىذا النوع من األسئلة يتضمن ما

 األسئلة ذات ادلستوايت ادلختلفة -4

ٗتتلف أحيااًن أسئلة ا١تدرس ُب درجة تعقيدىا وصعوبتها، حيث تتطلب من الطبلب جهداً 
 لئلجابة عليها. ُب التفكَت 
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 أسئلة السرتجاع ادلعلومات -3

رٔتا يسأؿ ا١تدرس طبلبو أسئلة تتطلب استذكار واسًتجاع ١تعلومات قد ًب تعلمها ودراستها 
 آنفاً، وبعد صياغة مثل ىذه األسئلة االستذكارية يبدأ بتوجيو أسئلة أكثر صعوبة وتعقيداً. 

 األسئلة الشاملة -4

 لطبلب ١تضامُت معلومات قرأوىا سابقاً. وىي أسئلة ٗتترب مدى استيعاب ا

 األسئلة التطبيقية -5

وىي أسئلة يوجهها ا١تدرس إٔب طبلبو، وتتطلب اإلجابة عليها استذكار ا١تعلومات اليت كوهنا 
 الطالب. 

 األسئلة التحليلية.  -6

وىي األسئلة اليت تتطلب أجوبة قائمة على أساس ٖتليل للمعلومات واألدلة ٖتليبًل دقيقاً، 
 راسة نتائج التحليل الستخراج األدلة اليت تقود إٔب اٞتواب الصحيح والنتائج ا١تطلوبة. ود

 األسئلة التأليفية  -7

وىي األسئلة اليت تتطلب الربط بُت أجزاء عديدة ومعلومات عديدة لتأليف اٞتواب، أو 
 ٕتميع األفكار وربطها ببعض لتأليف اإلجابة عنها. 
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 التثمٌن -8

أعد أسئلة تكوف إجاابهتا تقوٯتًا وتثمينًا لؤلفكار واآلراء، كما تتطلب  رٔتا يكوف ا١تعلم قد
 أيضاً من الطبلب أف يدعموا آراءىم وتثميناهتم ىذه ابألدلة ا١تنطقية. 

 مهارة السؤال األىداف ادلرجوة من استخدام 

ذه ىناؾ أىداؼ عديدة يرجى ٖتقيقها من استخداـ األسئلة كمهارة ٖتقيق التعلم الفعاؿ، ى 
 األىداؼ تتوقف على نوعية السؤاؿ، إذا كاف بسيطاً أو كاف سؤاالً معقداً. 

 أىداف األسئلة البسيطة -4

 يلي: وهتدؼ ىذه األسئلة إٔب ما

 ٖتقيق مشاركة أكثر فعالية للطبلب ُب النشاط الصفي.  -ٔ

 ٖتقيق الرغبة وا١تيل عند الطبلب للتعلم.  -ٕ

 ُب الدرس يريدىا ا١تدرس.  لتوجيو وتركيز أذىاف الطلبة حوؿ نقاط معينة -ٖ

 تشجيع الطبلب على عادة السؤاؿ والتعبَت عما ٬توؿ ُب أنفسهم.  -ٗ

 مساعدة الطبلب على تنمية وتطوير مهارة التفكَت.  -٘
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 أىداف األسئلة ادلعقدة الرتكيب -3

 يلي: وهتدؼ ىذه األسئلة لتحقيق ما

ن التنظيم ٢تا تساعد الطبلب على امتبلؾ ا١تعلومات وا٠تربات اٞتديدة مع حس -ٔ
 وٖتليلها والقدرة على اٟتكم عليها. 

مساعدة الطبلب على صيغة وتوضيح ا١تعلومات والفكر؛ استنادًا إٔب ما ىو متوفر  -ٕ
 من ا١تبادئ األساسية ٢تذه األفكار وا١تعلومات. 

تطوير خربات الطالب الشخصية وأفكاره الذاتية، وذلك من خبلؿ توفَت الطرؽ  -ٖ
 التفكَتية الفعالة. 

 ألخذ هبا عند تطبيق مهارة السؤالمالحظات اجيب ا

 يلي: ىناؾ مبادئ عامة ٬تب مراعاهتا ُب تطبيق السؤاؿ؛ وىي ما

٬تب أف يكوف السؤاؿ موجهًا إٔب كافة الطبلب، مع ٖتديد الوقت ا١تبلئم لئلجابة  -ٔ
 عنو. 

٬تب على ا١تدرس أف أيخذ بعُت االعتبار مستوى الفروؽ الفردية بُت الطبلب،  -ٕ
 ابلياهتم العقلية عند صياغة السؤاؿ. وق
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٬تب أف يكوف ا١تدرس منتبهاً عند توجيو السؤاؿ، أو عند استبلـ اٞتواب، أي بعبارة  -ٖ
أخرى، ٬تب أف يكوف توجيو واستبلـ اٞتواب أبسلوب تربوي فيو آداب الكبلـ 

 واحًتاـ الرأي. 

عُت لئلجابة، ٬تب على ا١تدرس أف يوجو األسئلة للطبلب ا١تتطوعُت وغَت ا١تتطو  -ٗ
 وذلك من أجل تقييم العملية الًتبوية تقوٯتاً صحيحاً. 

 لة التوضيحيةخامساا: مهارات استخدام األمث

الشك أف التوضيح من خبلؿ األمثلة يساعد ا١تدرس كثَتاً على نقل الفكرة األساسية وا١تعاين 
ة الطبلب أنفسهم حيث إنو ا١تهمة بنجاح إٔب طبلبو، وخاصة إذا كانت تلك األمثلة مستوحاة من خرب 

. وىناؾ أنواع عديدة لؤلمثلة؛ منها ٓ٘ٔسيكوف ُب موقع ا١تتمكن من تقييم مدى الفهم لدى الطبلب
ما أيٌب بشكل قصة، أو ٥تطط، أو أحداث وشخصيات، أو بشكل قياس تناظري... إْب. إف مثل 

١تبادئ اليت يريد ا١تدرس أف ىذه األمثلة تساعد ا١تدرس والطالب معًا على توضيح الفكرة وا١تعاين وا
أف تكوف ىذه األمثلة متناسبة وقابلية الطبلب  -كما تقدـ ذكره   -يوصلها إٔب طبلبو، ومن األفضل 

                                                           

 ىا. وللمزيد انظر،ومابعد ٔ٘ص . ا١ترجع السابقـ. ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٓ٘ٔ
 .ا١ترجع السابق ـ.ٜٜ٘ٔزيتوف.  -
 ا١ترجع السابق. ـ.ٕٔٓٓعبد ا١تقصود.  -

- Barrie Bennett & others. 1991. Op Cit. 

- Paul, D. Eggen & Donald, P. Kauchat. 1996. Op Cit. 

- Robert E.Salvin. 1995. Op Cit. 

- Wright, W.A. 1995. Op Cit. 
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ورغباهتم، ومن ا١تمكن أف ينتقل ا١تدرس ُب أمثلتو من األمثلة ا١تدركة اٟتسية إٔب األمثلة ا١تعنوية غَت 
فكرة األساسية، أو القاعدة اليت مثل ٢تا ىذه األمثلة، ا١تدركة حسياً، عندما يربط بُت األمثلة وال

 لتجذب انتباه الطبلب وتشحذ أذىاهنم. 

 وىناؾ رأَّيف ُب طريقة عرض ا١تثاؿ:

يرى بعض ا١تربُت الًتبويُت أنو من األفضل ىو ذكر القاعدة، أو الفكرة أواًل، ٍب  -ٔ
بعد األمثلة تذكر اإلتياف ابألمثلة عليها لتوضيحها وتثبيتها ُب ذىن الطبلب، ٍب 

 واٞتدوؿ التإب يوضح ىذه العملية: ،القاعدة أو الفكرة مرة اثنية

 الطالب     ا١تدرس    

   مثاؿ

 الفكرة   مثال     الفكرة
 )القاعدة(   مثاؿ    )القاعدة(

 ا١تدرس      
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ويرى مفكروف تربويوف آخروف أنو من األفضل للمدرس أف يعطي أمثلة عن الفكرة  -ٕ
اًل، ٍب يتبعها بذكر القاعدة أوا١تبدأ، ٍب سؤاؿ الطلبة بعد بياف الفكرة أف أيتوا أبمثلة أو 

 من عندىم عن الفكرة. واٞتدوؿ التإب يوضح ىذه العملية:

 أمثلة من الطبلب     أمثلة من الطبلب

 أمثلة من الطبلب   الفكرة  أمثلة من الطبلب

 طبلبأمثلة من ال   القاعدة  أمثلة من الطبلب

 عناصر األمثلة التوضيحية:

 يلي: إف لؤلمثلة التوضيحية عناصر عديدة منها ما

 استخداـ األسئلة البسيطة: -ٔ

ٯتكن للمدرس أف يستخدـ أمثلة بسيطة تعتمد أصبًل على خربات الطبلب السابقة 
 ومعلوماهتم. 

 استخداـ األمثلة ذات الصلة اب١توضوع: -ٕ

لقاعدة معينة، أو فكرة خاصة، أي ٯتكن أف  ٬توز للمدرس أف يستخدـ أمثلة تطبيقية
 يستخدـ أمثلة تصلح للتطبيق بشكل خاص على حالة فكرية معينة. 

 استخداـ األمثلة التشويقية: -ٖ

 ٭تسن اب١تدرس أف يستخدـ أمثلة مثَتة النتباه الطبلب ومشوقة ٢تم. 
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 استخداـ الطرؽ ا١تناسبة لعرض ا١تثاؿ: -ٗ

رؽ عديدة حىت يتمكن من جعل ىذه األمثلة قادرة ٬تب على ا١تدرس أف يعرض أمثلتو بط
على توضيح الفكرة أو الرأي. ومن ىذه الطرؽ: الطريقة القياسية التناظرية، وطريقة السرد القصصي، 
وطريقة النموذج، وطريقة الصور ا١تعروضة، وطريقة استخداـ ا١تخطط البياين... إْب، مع ضرورة األخذ 

 لعقلية ودرجة النضج الفكري ٢تم. بعُت االعتبار قابلية الطبلب ا

 ا١تشاركة الطبلبية ُب ا١تثاؿ: -٘

ا١تثاؿ الذي يعرض  عطاءللمدرس أف يفسح اجملاؿ واسعاً أماـ الطبلب، ألف يسا٫توا إبال بُدا 
 األفكار ا١تتدارسة من خبلؿ النطق الشفهي أو ابستخداـ السبورة. 

 األمثلة التوضيحية أىداف استخدام

أف يستخدـ ىذه ا١تهارة بشكل فعاؿ، فإنو ابلتأكيد سوؼ ٭تقق نتائج  إذا ٘تكن ا١تدرس
 يلي: عديدة منها ما

سوؼ ينتقل بتدريب الطلبة من األفكار السهلة البسيطة إٔب األفكار األوسع  -ٔ
 واألكثر تعقيداً. 

ابستخداـ األمثلة يتمكن ا١تدرس من تسهيل مهمة شرح األفكار ا١تعقدة وا١تركبة  -ٕ
 الفهم. 

 ،لمدرس أف يقّيم مدى الفهم لدى طبلبو عندما ٭تسن استخداـ األمثلةٯتكن ل -ٖ
 وخاصة تلك اليت يتم استنباطها من الطبلب أنفسهم. 
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 األمثلة شروط وتوجيهات اجيب مالحظتها يف تطبيق واستخدام

ىناؾ بعض اإلرشادات ا١تفيدة وا١تصاحبة لتطبيق األمثلة كوسيلة توضيحية تقوٯتية للعملية 
 يلي: منها ماالًتبوية 

 ٬تب على ا١تدرس أف يعد ويهيء األمثلة التوضيحية مسبقاً.  -ٔ

٬تب على ا١تدرس مبلحظة اإلجاابت الشفوية للطبلب، ١تعرفة مدى انسجاـ األمثلة  -ٕ
 التوضيحية، وقابلية الطبلب على فهمها. 

على ا١تدرس أف يستخدـ ٪تاذج متعددة وكثَتة من األمثلة التوضيحية اليت تعكس  -ٖ
 دة أو الفكرة. القاع

 ٬تب اٟترص على وجود عبلقة بُت ا١تثاؿ والقاعد، أو الرأي ا١تعروض.  -ٗ

 ،ا١تثاؿ أو مناقشتو إعطاء٬تب أف يعطي الطالب الفرصة ا١تناسبة للمشاركة ُب  -٘
 وذلك حىت يتمكن ا١تدرس من إدارة الصف وتقييم طبلبو. 

 مهارة الشرح والتعبًن عن األفكارسادساا: 

وىي مهارة تؤكد على أف  ،قابلية على نقل الفهم أو القدرة على إفهاـ اآلخرينالشرح معناه ال
وىذه ا١تهارة ىي من األساسيات اليت ٬تب على كل  ،ا١تعلومات أو األفكار قد ًب فهمها وإدراكها

 مدرس أف يتقنها إتقاانً اتماً. 
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 :ٔ٘ٔيلي وىناؾ أنواع عديدة ١تستوَّيت الفهم والشرح، ولعل أبرز ىذه األنواع ما

 الشرح التفسَتي أو التأويلي:  -ٔ

مثل: ماذا حصل  ،وىو الشرح الذي يفسر ويوضح جوىر الفكرة ويستعمل التعريفات
 ابلفعل؟

 الشرح الوصفي: -ٕ

تفصيبلت أكثر دقة من النوع السابق، وأتكيداً ١تا  إعطاءوىذا النوع من الشرح يستخدـ ُب 
انمج ما، أو بعبارة أخرى، ىو الشرح الذي يصف يدور حوؿ وصف العمليات أو ا٠تطوات ا١تتبعة لرب 

 بناء العملية وإجراءاهتا؛ مثل: كيف حصل ىذا؟

 الشرح السبيب: -ٖ

 وىو الشرح الذي يبُت أسباب اٟتدث والظاىرة ا١تدروسة، مثل: ١تاذا حصل ىذا؟

 
                                                           

 ومابعدىا. وللمزيد انظر، ٗ٘ص . ا١ترجع السابقـ. ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٔ٘ٔ
 .ا١ترجع السابق ـ.ٜٜ٘ٔزيتوف.  -
 ا١ترجع السابق. ـ.ٕٔٓٓعبد ا١تقصود.  -

- Barrie Bennett & others. 1991. Op Cit. 

- Paul, D. Eggen & Donald, P. Kauchat. 1996. Op Cit. 

- Robert E.Salvin. 1995. Op Cit. 

- Wright, W.A. 1995. Op Cit. 
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 يلي: عناصر العرض تشمل ما

 الوضوح: -ٔ

رس يتناوؿ ابلشرح فكرة معينة، وىذه ا١تهارة تتطلب وتستدعي عوامل عديدة، مثبًل: ا١تد
مع التمثيل ٢تا ابستخداـ اللغة ا١تناسبة مع  ،وغالبًا ما يركز ُب شرحو على ملخص الفكرة وجوىرىا

 ا١تضموف. 

 استخداـ أسلوب التوكيد على الفكرة: -ٕ

للمدرس من أف يتبع عدة أساليب ُب التعبَت عن الفكرة ا١تهمة، ومن ىذه األساليب: ال بُدا 
ات أبنواعها ا١تختلفة مع اإلٯتاءرتفاعًا وا٩تفاضًا وتنغيماً. كذلك ٯتكن للمدرس أف يستعمل الصوت ا

 كاليد، أو الرأس، تؤكد ا١تعٌت ا١تقصود، وإاثرة انتباه الطبلب.   ،حركة اٞتسم

 استخداـ التأشَت والربط واألفضلية: -ٖ

يث ٯتكن أف ينتقل ٬تب أف يكوف ا١تدرس قادرًا على استخداـ اللغة استخدامًا جيداً، ْت
ابلطبلب من معٌت إٔب آخر انتقااًل طبيعيًا منطقياً، وحالة التأشَت تساعد كثَتًا على عملية االنتقاؿ 
ا١تنطقي من فكرة إٔب أخرى؛ مثل القوؿ: "ىذه األفكار الثبلثة ىي أفكار رئيسية". وكذلك ٯتكن 

وىذا ابلتإب يؤدي إٔب... " أو كقولنا: استخداـ عامل الربط بُت العبلقات ُب األفكار، مثل القوؿ: "
 "٢تذا... "، أو "الغرض ىنا... ". 
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 التسلسل ا١تنطقي ُب عرض األفكار: -ٗ

٬تب أف تكوف  :على ا١تدرس أف يراعي التسلسل الطبيعي ا١تنطقي لؤلفكار، وبعبارة أخرى
التسلسل  أفكار ا١توضوع معروضة بشكل تسلسلي منطقي، وىناؾ وسائل عديدة لتحقيق مثل ىذا

ا١تنطقي؛ مثل: األسلوب االستقرائي، واألسلوب االستنتاجي، وأسلوب التنويع ُب التأكيد على 
كذلك ىناؾ أساليب أخرى تعُت ا١تدرس على ٖتقيق   ،ا١تضامُت والربط بُت ا١تضامُت ا١تتعددة للمعاين

ب، وكذلك عرض متسلسل لؤلفكار، مثل: استخداـ عامل اإلسهاب ُب اٞتواب الذي يقدمو الطبل
أسلوب التلميحات واإلشارات ا٠تفية اليت تساعد كثَتاً على جعل األفكار ا١تعروضة متسلسلة تسلسبًل 

 منطقياً ُب عرضها. 

 التغذية االسًتجاعية: -٘

ال ٬توز أف يكوف ا١تدرس ىو ٤تور العرض لؤلفكار وحجر الزاوية ُب نقل الفهم إٔب الطبلب، 
ف يسا٫توا بعملية التعلم والفهم للمعلومات اٞتديدة، وذلك بل ٬تب أف يعطي الطلبة الفرصة أل

 ابستخداـ ا١تعلومات القدٯتة، وما اختزنوه من خربات سابقة ٢تا عبلقة اب١توضوع اٞتديد. 

 وُب ىذا اٞتانب أو ا١تهارة أمراف ٬تب مراعاهتما، ٫تا:

القدٯتة، من خبلؿ استخداـ ا١تعلومات  ،توفَت الفرصة للطبلب للحصوؿ على ا١تعرفة -ٔ
 وما اختزنوه من خربات سابقة ٢تا أساس اب١توضوع اٞتديد. 

من استخداـ ا١تعلومات القدٯتة للسيطرة على عوامل سرعة العرض للمعلومات ال بُدا  -ٕ
 اٞتديدة. اللغة التعبَتية واستخداـ األمثلة التوضيحية. 
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 ىداف تطبيق مهارة الشرح والتعبًنأ

 ١تهارة؛ فإنو ٭تقق ما يلي:إذا ٧تح ا١تدرس ُب تطبيق ىذه ا

 يتمكن الطبلب من ٖتديد األفكار ا١تهمة والنقاط الرئيسية.  -ٔ

يتمكن الطبلب من وصف عمليات التطبيق واإلجراءات العملية ألية فكرة لغوية أو  -ٕ
 تربوية. 

 يتمكن الطبلب من تعليل أسباب حدوث األشياء.  -ٖ

 ليلعند تطبيق مهارة الشرح والتع إرشادات اجيب األخذ هبا

على ا١تدرس أف ٮتطط مسبقًا لدرسو بدقة وأانة، بشكل يؤكد على أف موضوعو  -ٔ
 قاببلً للفهم واإلدراؾ من قبل الطبلب. 

٬تب على ا١تدرس أف أيخذ بعُت االعتبار أعمار الطبلب، ومستوى نضجهم  -ٕ
 من مراعاة رغباهتم وميو٢تم. ال بُدا الفكري، وكذلك 

 ٥تزوف الطبلب الفكري ُب العرض.  للمدرس من أف يعتمد علىال بُدا  -ٖ
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 وتنظيم الوقتسابعاا: مهارة إدارة الفصل 

وىي مهارة تقـو على أساس الفحص ا١تباشر للطبلب من قبل ا١تدرس أثناء عملية التدريس، 
وىي مهارة تعتمد التحصيل على الفهم من خبلؿ الطبلب  ،١ٕٔ٘تعرفة مدى فهم الطبلب للموضوع

 واختيارىم. 

 دىا مهارة اإلدارة والتنظيم للصفاليت تعتمادلهارات 

 التعبًن الوجهي للطالب -4

من خبلؿ التدريس ٯتكن للمدرس مبلحظة تعبَتات الوجو للطبلب إف كانوا متحمسُت 
فإف كانوا متحمسُت فمعٌت ىذا أهنم فا٫توف ١تا يلقى عليهم،  ،للدرس أو أهنم يشعروف ابلضيق وا١تلل

لصعوبة الدرس، أو أف ا١تعلومات سهلة  ؛أما إذا كاف ىناؾ تعبَتات ملل، فإهنا دليل على عدـ الفهم
 جداً. 

 حركة الطالب اجلسدية -3

إذا كاف الطبلب ينظروف مثبًل خارج انفذة الصف، أو يقوموف بتحريك كراسيهم، أو اٟتديث 
 مع بعضهم بعضاً، ىذه كلها إشارات تدؿ على عدـ ٛتاس الطبلب إٔب الدرس. 

 

 

                                                           

 .ٙ٘ص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٕ٘ٔ
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 سؤال الطالب -4

إذا كاف الطبلب اٞتيدوف غَت قادرين على اإلجابة عن األسئلة ا١توجهة ٢تم، ىذا يعٍت ثبلثة 
 أمور:

 السؤاؿ ٓب يصغ بشكل واضح ومناسب.  -أ

 السؤاؿ صعب وفوؽ مستوى إدراؾ الطبلب.  -ب

 لومات اليت يدور حو٢تا السؤاؿ ٓب تنقل بكفاءة إٔب الطبلب. ا١تع -ج

 حركة ادلدرس داخل الصف -5

أثناء التدريس ٯتكن للمدرس أف يتحرؾ داخل الصف قريبًا من الطبلب إلشعارىم أبنو على 
قرب منهم وعلم ٔتا يكتبوف أو يفعلوف، ولتحقيق عامل نفسي مهم قائم على توثيق العبلقة بُت 

 رس. الطالب وا١تد

 أىداف مهارة اإلدارة والتنظيم

 تثمُت مدى قابلية الطبلب على الفهم.  -ٔ

تطوير وتقومي خطة وطريقة التدريس، أو ا١تادة ا١تعروضة، حىت تكوف أكثر مبلءمة  -ٕ
 لقابلية الطبلب وميو٢تم. 
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 بيق مهارة التنظيم واإلدارة للصفإرشادات انفعة عند تط

عدا الوقت الذي يكوف فيو مشغواًل ابلكتابة ٬تب على ا١تدرس أف يواجو طبلبو ما  -ٔ
على السبورة، أو عندما يقرأ قطعة ما. ٬تب أف ٬تري ا١تدرس مسحًا بعينو للصف 

٬توز للمدرس أف يركز نظره على جهة واحدة ُب  خبلؿ وقوفو أماـ الطبلب. ال
الصف أو على ٣تموعة معينة من الطبلب، أو أف ينظر إٔب سقف الصف أو خارج 

 الصف. 

على ا١تدرس أف يتعرؼ على اٞتزء الصعب من ا١توضوع، وٗتصيص الوقت البلـز  -ٕ
ابستخداـ عدة أساليب أخرى ٖتقق الفهم،  ،اإلضاُب لتسهيل وتوضيح ىذا اٞتزء

ألنو إذا فقد الطبلب جزءًا من الدرس وٓب يفهموه رٔتا يسبب ٢تم ىذا عدـ فهم 
لى ا١تدرس أف يتأكد ُب كل فقرة الدرس كلو، أو عدـ فهم بقية األجزاء. لذا ٬تب ع

من فقرات الدرس أنو قد ًب فهمها من قبل الطبلب قبل االنتقاؿ إٔب الفقرة أو 
 الفكرة الثانية. 

للمدرس أف أيخذ بعُت االعتبار مستوى الطبلب وقابليتهم العقلية عند ال بُدا  -ٖ
 التخطيط للدرس. 
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 ةعراض ادلاداثمناا: مهارة االستخدام الناجح للسبورة يف است

ُب الصف وأ٫تها، وذلك لسعة وتنوع  اإليضاحإف استعماؿ السبورة يعد من أبرز وسائل 
ٯتكن استخداـ السبورة لكتابة قائمة ا١تصطلحات، أو لكتابة النقاط الرئيسة للدرس،  ،ٖ٘ٔاستعماالهتا

دة؛ مثل: أو لرسم ٥تطط بياين وتوضيحي، ولتعليق الصور وا٠ترائط. وىناؾ استعماالت أخرى عدي
 حل التمارين، أو تصحيح األجوبة للطبلب. 

الشك أف الكتابة على السبورة أو الرسم عليها يشد اىتماـ الطبلب ورغباهتم إٔب ا١توضوع 
ا١تلقى عليهم، وذلك إذا ُأحِسن استخدامها من قبل ا١تدرس، ٦تا ٬تعل مهنة التعلم والتعليم أكثر فعالية 

 و٧تاحاً. 

 السبورة ها مهارة استخدامادلهارات اليت تتطلب

 حسن تنظيم السبورة.  -ٔ

 . اإليضاحالنوعية اٞتيدة لوسائل  -ٕ

 جودة ووضوح ا٠تط.  -ٖ

 نظافة وٚتاؿ السبورة.  -ٗ

 االختصار ُب الكتابة عليها.  -٘

 

                                                           

 .ٛ٘ص  ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٖ٘ٔ
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 حسن تنظيم السبورة -4

لو من أف ال بُدا عندما يريد ا١تدرس أف يعرض موضوعًا ما على الطبلب ابستخداـ السبورة، 
أف يوزع أجزاء ا١توضوع على السبورة بشكل ال بُدا أي  ،يب عرض ىذا ا١توضوع مسبقاً ٭تسن ترت

منظم. وذلك بتقسيم السبورة إٔب أجزاء ٗتصص لكل فقرة من فقرات ا١توضوع عن طريق التخطيط. 
 كما يلي:،  وُب اٟتقيقة ٯتكن تقسيم السبورة إٔب جزءين أو ثبلثة أجزاء

 السبورة

ٔ 

 شرح ا١تفردات:

 رةشج -

 ىدية -

 بيت -

ٕ 

 األسئلة عن الدرس:

ماذا يوجد على  -
 الشجرة؟ 

 أين توجد الفواكو؟ -

 إْب. 

ٖ 

 عرض الصور/

 ا٠تبلصة للدرس /

 الواجب ا١تنزٕب... إْب. 

 

 اإليضاحالنوعية اجليدة لوسائل  -3

 ا١تستخدمة ُب السبورة؛ مثل: اإليضاح٬تب االنتباه إٔب ثبلثة أمور فيما يتعلق بوسائل  
:  الصور، وا٠تطوط البيانية، واٞتداوؿ أو الرسـو
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 ٬تب أف تكوف بسيطة.  اإليضاحنوعية وسائل   -ٔ

 ٬تب أف تكوف كبَتة.  اإليضاحنوعية وسائل   -ٕ

 ٬تب أف تكوف واضحة.  اإليضاحنوعية وسائل   -ٖ

 جودة ووضوح اخلط -4

 الكتابة على السبورة ٯتكن أف تتم بطريقُت؛ ٫تا:

  الكتابة بطريقة اٞتدوؿ. -ٔ

 الكتابة بطريقة النقاط.  -ٕ

وتستعمل الثانية إذا كاف الغرض من  ،وتستعمل األؤب عند ا١تقارنة بُت شيئُت أو أشياء
 الكتابة ىو ذكر نقاط متعددة حوؿ فكرة ما، وفق أ٫تية ىذه النقاط. 

وأحيااًن تكوف  ،وعلى كل حاؿ، فإف كبل الطريقتُت تستدعي جودة ا٠تط ووضوحو وٚتالو
ألف الطبلب  ؛ويلة جداً؛ لذا على ا١تدرس ٕتنب الكتابة على جانيب السبورة البعيدينالسبورة ط

كما   ،اٞتالسُت على اٞتانب األيسر ال ٯتكنهم رؤية ما كتب على اٞتانب األٯتن، والعكس ابلعكس
ألف الطلبة ا١تتواجدين ُب ا٠تلف ال ٯتكنهم رؤية  ؛على ا١تدرس أف يتجنب الكتابة ُب أسفل السبورة

كذلك على ا١تدرس أف   ،ا١تكتوب ُب أسفل السبورة بسبب حجب مقاعد الطبلب الذين أمامهم
ألهنا ٘تنع الطبلب من رؤية الكتابة بشكل  ؛يتجنب سقوط أشعة الشمس على السبورة البلمعة الوجو

 واضح. 
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 نظافة ومجال السبورة -5

ف تكوف أ -أي  - ٬تب أف تكوف الكتابة موازية إٔب أعلى السبورة أو أسفل السبورة -ٔ
 ٔتوازاة حدود السبورة العليا أو السفلى. 

أف ٘تسح  -أي  - ٬تب أف تزاؿ بشكل جيد الرسـو والكتاابت اليت ال ٭تتاج ٢تا -ٕ
 السبورة بشكل جيد ونظيف، خاصة عند كتابة معلومات جديدة. 

إذا ارتكب ا١تدرس خطأ عند الكتابة على السبورة، ٭تاوؿ أف ٯتسح ا٠تطأ )حرفاً   -ٖ
 ا٠تطأ.  فوؽاف أو كلمة أو ٚتلة( ويكتب الصحيح، ويتجنب كتابة الصحيح ك

 االختصار يف الكتابة عليها -6

على ا١تدرس أف يتجنب كتابة ٚتلة طويلة، أو رسم خطوط بيانية طويلة، االختصار  -ٔ
 ُب الرسـو أو اٞتمل مفيد جداً. 

أحيااًن يكوف األفضل وضع خطوط على الكلمات أو اٞتمل أو األفكار ا١تهمة، و  -ٕ
 ٚتيبلً لو كتبت أبلواف ٥تتلفة. 

 السبورة بشكل جيد أىداف استخدام

 يلي: إذا ٧تح ا١تدرس ُب استخداـ السبورة بشكل فعاؿ، سوؼ يتحقق ما

 جذب انتباه الطبلب للمعلومات اٞتديدة ا١تلقاة عليهم.  -ٔ

  مساعدة الطالب ُب أف ينقل ا١تعلومات من السبورة إٔب دفًته بشكل صحيح. -ٕ
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 مساعدة الطالب على رؤية التسلسل ا١تنطقي ُب عرض األفكار.  -ٖ

 ٯتكن للطبلب أف يرجعوا للملخص العاـ للدرس كلو وا١تكتوب على السبورة.  -ٗ

 السبورة شروط اجيب مراعاهتا عند استخدام

إف حسن تنظيم ا١تعلومات على السبورة ٭تدد إٔب درجة كبَتة مستوى الفهم عند  -ٔ
 رتيب السبورة منظماً. الطالب، على أف يكوف ت

ء كل ا١تستلزمات اليت ٖتتاجها الستخداـ السبورة؛ مثل: الطباشَت أبلواف ٥تتلفة،  -ٕ َىيِّ
 ا١تسااحة، ا١تسطرة، ا١تؤشر. 

حاوؿ أف تتأكد من صبلحية استخداـ اللوف ا١تناسب للطباشَت على السبورة،  -ٖ
اء والسوداء، بينما وأفضل األلواف ىو األبيض والربتقإب واألصفر للسبورة ا٠تضر 

 اللوف األخضر واألزرؽ غَت جيدين. 

أتكد من حجم الكتابة على السبورة، لًتى مدى إمكانية الطبلب وخاصة اٞتالسُت  -ٗ
ُب آخر الصف من رؤية الكتابة، حاوؿ أف تقف ُب آخر الصف وأصدر حكمك 

 على حجم الكتابة. 

األكثر ٬تب أف يصرؼ  ال تصرؼ وقتًا كثَتًا ُب الكتابة على السبورة، الوقت -٘
للحديث والشرح والنقاش، وإذا كانت موضوعات الدرس ونقاطو الرئيسية كثَتة 

 حاوؿ أف تكتبها ُب أوراؽ وتوزع على الطبلب. 

 ظهرؾ للطبلب.  إعطاءال تقابل السبورة لفًتة طويلة، و  -ٙ
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 قبل البدء ابلدرس أتكد من أف السبورة نظيفة ٘تاماً.  -ٚ

اعًا بسبب كثرة االستعماؿ، حاوؿ إغبلؽ النوافذ أو الباب إذا كاف وجو السبورة ١ت -ٛ
 ١تنع سقوط الضوء على وجو السبورة. 

 مهارة االختصار و االاجياز اتسعاا:

. واٟتقيقة أف ٗ٘ٔغالبًا ما يهمل ا١تدرسوف ا١توجز النهائي للمعلومات اليت ألقيت ُب الدرس
غالبًا ما يتوقف ا١تدرس عند  ،ء الدرساٞترس ىو إعبلف لوقوؼ الشرح، من دوف االىتماـ إٔب إهنا

أي إهناء  -من إغبلؽ الدرس ال بُدا  ،ٝتاع اٞترس عن اٟتديث ورٔتا يًتؾ الطبلب ُب منتصف الكبلـ
. وأفضل طريق لتحقيق ذلك ىو إما ا١تلخص أو ا١توجز ألبرز وأىم األفكار اليت حددىا - اٟتصة

طريق توجيو أسئلة  عنكوف إغبلؽ الدرس وإهناؤه وقد ي ،ا١تدرس ُب أىدافو ا٠تاصة عند وضع ا٠تطة
متعلقة ابلدرس اٞتديد ا١تقبل لتشويقهم للدرس القادـ، وتستخدـ ىذه الطريقة عندما تكوف معلومات 

 الدرس الذي شرح للطبلب ال ٯتكن تلخيص أفكاره. 

 االاجياز وادللخص للدرسأىداف مهارة 

 لعناصر ا١تهمة ُب الدرس. توجيو ولفت أنظار الطبلب لؤلفكار الرئيسية وا -ٔ

 مساعدة الطبلب على إدراؾ اٟتدود العامة للمعلومات اٞتديدة.  -ٕ

تشجيع الطبلب على القراءة اإلضافية حوؿ األفكار الرئيسية عن الدرس من  -ٖ
 مصادر أخرى غَت الكتاب ا١تدرسي ا١تقرر. 

                                                           

 .ٕٙص ـ. ا١ترجع السابق.ٜٜ٘ٔالقصَتي.  - ٗ٘ٔ
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 ت عامة حول اختصار الدرس وادلوجزإرشادا

 التعبَت عن األفكار اٞتديدة للدرس.  أف يستعمل ا١تدرس لغة واضحة ُب -ٔ

أف تكوف األفكار ا١تهمة والرئيسة واضحة ُب ذىن ا١تدرس، وقد يكوف من األفضل  -ٕ
 ذكرىا ُب ا٠تطة اليومية. 

 االبتعاد عن اإلسهاب وااللتزاـ ْتدود ا١توضوع.  -ٖ
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 التعلم الذايت -41

 متهيد

٘تيل إٔب طريقة قدٯتة  لث أو )اجملتمعات األمية(العآب الثامناىج تعليم اللغة العربية ُب  فإ
أكثر ٦تا تعتمد على  قرر،وعلى الكتاب ا١تدرسي ا١ت ،تعتمد على ا١تعلمُت ومهاراهتم ُب التدريس

 -ُب تعلم اللغة العربية وتقدمها. ومن ٍب يغدو الطلبة مقلدين  ،وليتهم وجهدىم ا٠تاصؤ ومس ،الطلبة
ْتدود ما وضع ُب الكتاب الدراسي، يضاؼ إٔب ىذه ا١تساوئ ُب ومرتبطُت  -لو أساتذهتم و قيا ١ت

 ،ة اٟتديثة، ووجود مشكبلت كثَتة تواجو مسَتة تعليم ىذه اللغةينقتعليم اللغة العربية عدـ استغبلؿ الت
األجانب  العامة بُت متعلمي العربية  النتيجةف ،ٖتبط دوافع الطلبة ُب تعلمهاو  ،ففصوؿ العربية ٦تلة

 ضعف اللغوي.ىي ال كانت

 التعلم الذايتمفهوم  

، ٘٘ٔمنذ أكثر من عقدين - خاصة ُب تعليم اللغات األجنبية - التعلم الذاٌب أسلوبنشأ 
إذ يتحّدث عنو معظم الباحثُت وا١تمارسُت ُب كتاابهتم  من القرف العشرين، ُب التسعينات وأصبح شائعاً 

 رباءأضاؼ ا٠تكما سية،  نفا١تدارس الًتبوية وال تعددت تعريفات التعلم الذاٌب بتعددولقد  ،ٙ٘ٔومقاالهتم
. ٚ٘ٔمن األساتذة وا١تربُت اجتهادات أخرى لتعريف التعلم الذاٌب مستندين إٔب خرباهتم وٕتارهبم العملية

                                                           

155 - Benson, Phil& Voller, Peter. 1997. Autonomy & Independence in Language 

Learning, London: Longman, p.1.  

- 156 Litle, David. 1991. Learner Autonomy I : Definition, Issues and Problem. 

Dublin: Authentik. P. 2.  

 ،"التعليم الذاٌب وتكنولوجيا التعليم ُب ٣تاؿ اللغات األجنبية" ـ.ٜٛٚٔ. العريب، صبلح عبد اجمليد - ٚ٘ٔ
 .ٔص  .ة األؤب، العدد األوؿالسن .الكويت: ا١تركز العريب للوسائل التعليمية .تكنولوجيا التعليم
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ٝتات التعلم الذاٌب اليت ال ٮتتلف عليها بعض ، و عرض بعض التعريفات األكثر مشوالً يلي نا يموف
 الباحثوف. 

١تيولو، وسرعتو  و إٔب كل فرد وفقاً التعلم الذي يوجا  ىو" :علم الذاٌب بقولولتاؼ منصور يعرِّ  
على دور ا١تتعلم ُب تعليم منصور أّكد  ".ٛ٘ٔالذاتية وخصائصو، وبطريقة مقصودة، ومنهجية منظمة

من ذاتو ووفق ميولو ورغباتو وقدراتو الشخصية، هبدؼ تنمية شخصيتو مع االستقبللية  نفسو مدفوعاً 
أسلوب للتعليم  ىو": للتعلم الذاٌب بقولو أكثر وضوحاً  ويقّدـ عابدين تعريفاً  ،ـو بو من عملفيما يق

 والتعلم تتاح فيو الفرصة للمتعلم للمشاركة الفّعالة ُب جوانب العملية التعليمية كلها، أو بعضها وفقاً 
من البدائل الًتبوية  تفيداً على ذاتو، ومس أساساً  لئلمكاانت ا١تتاحة، وللتقدـ ُب عملية التعلم معتمداً 

إلمكاانتو ا١تتعددة، وإبشراؼ من ا١تعلم وتوجيهو، على أف يتحمل  وتكنولوجيا التعليم ا١تتاحة، وفقاً 
 . "ٜ٘ٔلؤلىداؼ السلوكية اددة ا١تتعلم نتائج اختياراتو، ويقـو نفسو بنفسو، وصوالً 

 مركزاً  علم الناجح ُب تعلمو ذاتياً دور ا١تت ؛ُب تعريفو للتعلم الذاٌب ٓٙٔ(Bergenويبُّت بَتجن )
"قدرات ا١تتعلم،  ىو: على قدرة ا١تتعلم ُب إجراء عملية التعلم هبذه الطريقة، فالتعلم الذاٌب عنده

                                                           

 .تكنولوجيا التعليم ،"التعلم الذاٌب، كيفية إعداد برانمج تعليمي ٭تققو" .ٖٜٛٔ. منصور، أٛتد حامد -ٛ٘ٔ
 .ٖالعدد الثاين عشر، ص  .الكويت: ا١تركز العريب للوسائل التعليمية

دراسة مقدمة إٔب ا١تؤ٘تر الثاين  ،""التعلم الذاٌب واألدوار اٞتديدة للمعلم .ٜٜٛٔ. عابدين، ٤تمود عباس - ٜ٘ٔ
 .ديسمرب ٗ ،ٖ اإلٝتاعيلية: كلية الًتبية .جامعة قناة السويس عن )ا١تعلم ُب مصر( - لكلية الًتبية ابإلٝتاعيلية

 .ٕٔص

160 - Bergen. 1990. Developing Autonomous Learning in the Foreign Language 

Classroom. Bergen : Universitetet I Bergen, Institute for Practice Pedagogic. p. 102.  
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كاف ا١تتعلم أو ابلتعاوف   واستعداداتو ُب ٖتمل مسؤولية التعلم بنفسو حسب احتياجاتو، وأىدافو، منفرداً 
ُب عملية التعلم فقط، بل مًتجم نشيط  نشيطاً  ة ليس مشاركاً مع اآلخرين، وا١تتعلم هبذه الطريق

 للمعلومات اٞتديدة بناء على معرفتو القدٯتة، ومن الضروري أف يكوف ا١تتعلم هبذه الطريقة واعياً 
بكيفية التعلم،  على التأمل النقدي ُب متطلبات ا١تقررات، وعارفاً  أبىداؼ التعلم، وإجراءاتو، وقادراً 

 ستغبلؿ ىذه ا١تعرفة ُب ظروؼ دراسية ٥تتلفة". على ا وقادراً 
ىو قدرة ا١تتعلم على إجراء عملية التعلم بنفسو،  :أف التعلم الذاٌب ٔٙٔ(Holecويرى ىوليك )

اختيار أساليب التعلم ، و ٖتديد ٤تتوَّيت الدراسة وتقّدمها، و وتشمل ىذه القدرة ٖتديد أىداؼ التعلم
 التقومي ا١تستمر ١تا قد ًّب تعّلمو. ، و تعلم وعمليتومراقبة إجراءات ال، و ووسائلو ا١تناسبة

السمات ا١تميزة اآلتية للتعلم  ٕٙٔمن التعريفات السابق ذكرىا فقد استخلص بعض الباحثُتو 
 الذاٌب:

                                                           
-161 Holec, H. 1979. Autonomy and Foreign Language Learning, Oxford: 

Pergamon Press. First Edition. pp.3-20. 

ة التعلم الذاٌب بُت الفكر والتطبيق: دراسة ٖتليلية آلراء معلمي ا١ترحلتُت اإلعدادي .ٖٜٜٔ. سلطنة عماف - ٕٙٔ
 .ٖٛص  : ٞتنة التوثيق والنشر.وزارة الًتبية والتعليم .والثانوية ُب سلطنة عماف

تكنولوجيا التعليم، العدد األوؿ، السنة األؤب، ص  .التعليم الذاٌب، مفهومو و٦تيزاتو وخصائصو .ٜٛٚٔ. الطوّتي -
ٕٕ-ٕٜ. 

 =.ٓٔ-ٜص  . ا١ترجع السابق.ٜٛٚٔ .العريب -

-ٔٙص .الثقافة -صلي، الرَّيض: دار الفبعة األؤبطال .واكتساابً  اللغة تدريساً  .ٜٛٛٔ. السيد، دمحم أٛتد -= 
ٙٙ. 
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يبٌت ُب ضوئو طبيعة  التعلم الذاٌب حاجات ا١تتعلم ورغباتو وقدراتو واىتماماتو أساساً  يعدُّ  -ٔ
 . لتعليمية واألساليب والوسائل ا١تناسبةا١تنهج الدراسي والنشاطات ا

أف يتؤب ا١تتعلم ٖتديد األىداؼ ا١تنهجية اليت  :أو٢تا ؛لذاتية التعلم ةىناؾ مداخل ثبلث -ٕ
ْتيث  ؛أف تصّمم األنشطة التعليمية اليت تؤدي إٔب ٖتقيق ىذه األىداؼ :واثنيها ؛يسعى لتحقيقها

أف تعتمد سرعة عرض ا١تعلومات ا١تراد تعلمها،  :اثلثهاو  ؛تتناسب مع حاجة ا١تتعلم وقدراتو ورغباتو
يراعي التعلم الذاٌب الفروؽ  :وا١تهارات ا١ترجو إتقاهنا، على قدرات ا١تتعلم ورغباتو وأىدافو. وبقوؿ آخر

١تيولو واستعداداتو، وقدراتو، وابلتإب وفقا  حيث يسمح إبمكاف تعلم كل فرد تبعاً  ،الفردية بُت ا١تتعلمُت
 الذاتية.  لسرعتو

 ،ْتيث ٗتضع لقدرات ا١تتعلم ،يعمل التعلم الذاٌب على التوافق بُت ا١تفاىيم وا١تهارات -ٖ
وا١تهم ىنا أال  ،وتتغَت وفق رغباتو، وقد يقـو ا١تتعلم ٔتمارسة ذلك وحده أو ضمن ٣تموعة من ا١تتعلمُت

فيتفاعل ا١تتعلم مع كل موقف  أو يطالب بو، ،إليو يتعرض ا١تتعلم ١توقف تعليمي إال إذا كاف ٤تتاجاً 
ية، فبل يكوف ٣ترد مستقبل للمعلومات، بل مشارؾ نشط ُب ٚتعها من ا١تصادر إ٬تابتعليمي بصورة 

 األصلية واشتقاؽ ا١تزيد منها. 

ْتيث يؤكد السمات ا١تميزة للتعلم الذاٌب،  ،للمعلم جديداً  ىاماً  يعطي التعلم الذاٌب دوراً  -ٗ 
للمعلومات اٞتديدة، يتحوؿ إٔب دور ا١ترشد وا١تيّسر للتعلم،  وموصبلً  ملّقناً  راً من أف يكوف انش فبدالً 

 ط وا١توّجو للمتعلم ُب جهوده التعلمية. وا١تنّسق ١تصادر الّتعلم، وا١تنشِّ 

يسمح التعلم الذاٌب لكل متعلم أبف يقّوـ ذاتو؛ حىت يتعرؼ على مواطن الضعف،  -٘
ابستعداداتو ىو، وليس  دة معلمو، ومن ٍب يصبح تقدمو مرتبطاً أو ٔتساع ويعمل على عبلجها ذاتياً 

 ابستعدادات اٞتماعة اليت ينتمي إليها. 
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ُب العملية التعليمية لتحقيق  ىاماً  يعّد التعلم الذاٌب الوسائل واآلالت التعليمية عنصراً  -ٙ
 األىداؼ السلوكية اددة. 

عريفات تعريفات التعلم الذاٌب وت ألف ؛ذاٌب: إف البيئة ٢تا أثر ُب التعلم الDam ٖٙٔويرى داـ
أف بيئة تعلم اللغات األجنبية أبسلوب التعلم الذاٌب ٗتتلف عن بيئة تؤكداف على السمات ا١تميزة لو 

تعلم اللغة أبسلوب التعليم التقليدي، إذ تتغَت بيئة التعليم التقليدي من ٤تورية ا١تعلم إٔب ٤تورية ا١تعلم 
ْتيث ٗتضع  ،ا١تتعلم ٤تور العملية التعليمية وا١تسيطر األساسي على متغَتاهتا ، فيغدووا١تتعلم معاً 

ا١تناىج واألىداؼ واألنشطة التعليمية وأساليب التعليم لدافعية ا١تتعلم ورغباتو وقدراتو، وما ا١تعلم ُب 
 . ذلك الوقت إال مرشد للمتعلم وميّسر

لذاٌب، وبُت البيئة التقليدية ُب نظاـ التعليم بُت البيئة اٞتديدة ُب التعلم ا: ٗٙٔلذلك يفرؽ فريز
ُب نقل  ورئيسياً  أساسياً  التقليدي، إذ إف البيئة التقليدية تعتمد على التلقُت والتحفيظ والتسميع أسلوابً 

العملية األساسية ُب النظاـ ا١تعرُب للتعليم ىي ٖتويل ا١تعلومات من أدمغة ا١تعلمُت إٔب ف اً ا١تعرفة، إذ
وينتج عن ىذا  ،ع فيهموا١تدرسوف ُب ىذه اٟتالة ىم ا١تودعوف، والتبلميذ ىم ا١تودا  ،لمُتأدمغة ا١تتع

األسلوب ٣تموعة من ا١تمارسات واالٕتاىات التدريسية التقليدية اليت ٯتكن وصفها أبهنا نظاـ للتأنيس 
 . والًتويض يعكس الطبيعة القهرية للمجتمع كلو

٘تكُت ا١تتعلم من  : ىوأف التعلم الذاٌب أيضاً  ٌب نفهملتعلم الذالتعريفات خبلؿ ىذه الومن 
االعتماد على نفسو بصورة دائمة مستمرة ُب اكتساب ا١تعارؼ وا١تهارات والقدرات البلزمة لتكوين 

                                                           

163 -Dam, Leni. 1995. Leaner Autonomy 3: From theory to classroom practice. 

Dublin: Authentik. p.4-6. 

 .ٓٙ-ٜ٘ص  .سابقالرجع ا١ت .ٜٛٛٔ. السيد، دمحم أٛتد :عن ( نقبلً Paulo Freires) فرير - 164



181 
 

 
 

 السوي مع متطلبات اٟتياة ُب ٣تتمع سريع ٬تايبشخصيتو واستمرار تربيتو لذاتو ٔتا ٯتكنو من التواـؤ اإل
ُب التعلم الذاٌب يتعلم بنفسو من استجاابتو ومن عملو وفاعليتو، فهو يسَت ُب عملية وأف الفرد  ،التغَت

التعلم بسرعتو الذاتية خطوة خطوة ُب ضوء ٖتليل السلوؾ والنشاط العقلي ا١تتضمن ُب عملية التعلم، 
 ويتحسن أداء الفرد ُب عملية التعلم حُت تتوافر التغذية الراجعة. 

 يف رلال تعليم اللغات األجنبيةممارسات التعلم الذايت 

ُب السبعينات من القرف ُب تعليم اللغات األجنبية  ُب االنتشار والشيوع التعلم الذاٌبأخذ 
اترٮتية للتعلم الذاٌب تعود إٔب الفلسفتُت الغربية والشرقية القدٯتتُت،  وعلى الرغم من أف جذوراً  ،العشرين

 . ٘ٙٔـ الًتبية الغريبهنا ُب البداية نشأت وانتشرت ُب نظاأإال 

كانت فكرة الذاتية واالستقبلؿ من أىم عناصر التفكَت الغريب الفلسفي والسيكولوجي 
وُب القرف الثامن عشر وما بعده بدأ التفكَت الغريب يركز على  ،والسياسي والًتبوي ُب القرف العشرين

 فلسفتهم، عبلقة قوية بقدرة الفرد دور الفرد التغيَتي ُب اجملتمع الغريب. وكانت للذاتية واالستقبلؿ، ُب
 . ٙٙٔ ُب اجملتمع الذي يعيش الفرد فيو٬تايبُب اجملتمع ُب إحداث التغيَت اإل

يعود انتشار استخداـ أسلوب التعلم الذاٌب ُب تعليم اللغات األجنبية،  من ا١تمكن أفو 
باب ىذا التطور توسع ومن أكرب أس ،وٓتاصة ُب الغرب، إٔب التطور الكبَت ُب ٣تاؿ الًتبية اللغوية

ا وعلى استخدامها هاإلقباؿ الشديد على تعلموإف  ،استخداـ اللغات األجنبية وٓتاصة اللغة اإل٧تليزية
                                                           

165 - Pierson, H.D. 1996. "Learner Culture and Learner Autonomy in Hong Kong 

Chinese Context". In R. Pemberton, et al. (eds). Taking Control: Autonomy in 

Language Learning. Hong Kong: Hong Kong University Press. pp.49-58. 

166- Benson, Phil. & Peter Voller. 1997. Op. Cit. pp. 3-4. 
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ليناسب  ،دفع ا١تسؤولُت ُب ٣تاؿ تعليم اللغة اإل٧تليزية بوصفها لغة أجنبية إٔب تطوير أساليب التعليم
سو فإف انتشار التعلم الذاٌب ُب تعليم اللغات وُب الوقت نف ،حاجات الدارسُت ورغباهتم ا١تختلفة

كما أف ظهوره أيضًا انتج من   ،األجنبية ذو عبلقة قوية ابلتطور الكبَت ُب وسائل تكنولوجيا التعلم
(، Individualization) مبدأ تفريد التعليم :التحوالت اٟتديثة ُب مبادئ تعليم اللغات األجنبية مثل

 . ٚٙٔ(Task-Based Learning) ( والتكليفLearner centredness) ومبدأ ٤تورية الدارس

ُب ( Cambridge) جد ُب جامعة كمربي، أنشئ مركز الصوت ا١تفتوح ومكتبة الفيديوولقد 
ٞتميع وا١تتطورة ، هبدؼ إاتحة فرص تعلم اللغات األجنبية بكل وسائلها اٟتديثة ـٜٙٙٔعاـ بريطانيا 

إٔب بدورىا ( خطة جديدة أدت McCafferty) فَتٌبـ وضع مككٜٔٛٔعاـ الوُب  ،موظفي اٞتامعة
(، والذي يهدؼ إٔب حل The British Council) اجمللس الربيطاينُب إنشاء مركز التعلم الذاٌب 

ُب ـ أنشئ ٖٜٛٔعاـ الوُب  ،مشكبلت الدارسُت الكبار ُب تعلم اللغة اإل٧تليزية ألغراض خاصة
( مركز التعلم Moray House College) معهد موري( ُب Edinburgh) ربهنديإ مدينة ُب بريطانيا

وكذلك أنشئت مراكز التعلم الذاٌب ُب ا١تدارس ُب الد٪تارؾ  ،الذاٌب ُب تعليم اللغات األجنبية
(Denmarkفقد أنشئ ىناؾ شكبلف من مراكز التعلم الذاٌب: الشكل الدائري ،) (The Circle 

Model( وشكل الزىرة ،)The Flower Model)، شئ مركز التعلم الذاٌب ا٠تاص )وأنThe Private 

Modelُب مدارس بريطانيا )ٔٙٛ . 

                                                           

167- Benson, Phil. & Peter Voller. 1997. Op. Cit. p.5. 

168-Dickinson, Leslie. 1987. Op. Cit. pp.43-67. 
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حىت صارت كلمة "التعلم الذاٌب" من من القرف العشرين تطور التعلم الذاٌب ُب التسعينات 
فقد أنشئت ُب التسعينات مراكز عديدة، ليس فقط ُب أوراب،  ،ٜٙٔ(buzz-wordالكلمات الشائعة )

وعقدت  ،رقي أسيا مثل: ماليزَّي، وسنغافورة، واتيبلند، وىونج كونج وغَتىابل ُب أسيا وُب جنوب ش
ـ مثبًل ٜٜٙٔففي عاـ  ،مؤ٘ترات متعددة عن التعلم الذاٌب ُب تعليم اللغات األجنبية ُب أ٨تاء العآب

فقد عقدت ُب الببلد ا١تختلفة أكثر من ٙتانية مؤ٘ترات دولية عن التعلم الذاٌب ُب تعليم اللغات 
ـ عقد أكثر من أربعة مؤ٘ترات دولية عن التعلم ٜٜٚٔوُب عاـ  ،جنبية وٓتاصة اللغة اإل٧تليزيةاأل

 . - ٓٚٔأحد٫تا ُب بريطانيا واآلخر ُب أسبانيا -الذاٌب ُب تعليم اللغات األجنبية. وعقد مؤ٘تراف دولياف 

 

 

 

 

 األسس العامة للتعلم الذايت

 فيما يلي: ىناؾ ثبلثة أسس للتعلم الذاٌب ٯتكن إٚتا٢تا

 األسس النفسية -أ

                                                           

169 - Little, David. 1991. Op. Cit. p.2. 

170-Autonomy and Independence in language ; A resource for language teachers 

and researchers, Internet: http://ec.hku.hk/autonomy/. 
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( ُب كتاهبما "األساس النفسي للًتبية" أننا Biggs & Hunts: 1962) ٔٚٔيذكر بيجز وىنت
 :نتعلم بطريقة أفضل إذا

 . ُب ٖتديد األىداؼ ا١تنهجية للتعلم ياً إ٬تاباشًتكنا  -ٔ

 . ومارسنا التعلم ابلطريقة اليت تناسبنا  -ٕ

اليت ٕتمع شتات العلـو ا١تختلفة ُب خربة نستطيع  ،قةوتوافرت لدينا الفرص للدراسة ا١تتعم  -ٖ
 . تطبيقها ُب اٟتياة العلمية

 . وأدركنا أف ما نتعلمو لو فائدة مباشرة ٟتياتنا ومهنتنا  -ٗ

 واشًتكنا ُب العملية التعليمية ْترية دوف فرض أو إرغاـ.   -٘

ُب وضع ا١تنهج التعليمي، العناصر ا٠تمسة ا١تذكورة ترّكز على أ٫تية مراعاة الفروؽ الفردية ىذه 
ف إاالستقبللية للمتعلم ُب إجراء عملية التعلم حسب رغباتو وميولو وحاجاتو وقدراتو ا٠تاصة، و  إعطاءو 

ف إ :منهج التعلم الذاٌب ىو ا١تنهج الذي يتصف هبذه العناصر. وعليو فإنو ابإلمكاف القوؿ بوجو عاـ
عى التعلم الذاٌب إٔب أف يتعّلم كل تلميذ بطريقتو التعلم الذاٌب ٮتضع ألسس نفسّية ُب التعلم. ويس

                                                           

171- Biggs, M.J. & Hunt, M.P. 1962. Psychological Foundation of Education. 

Second Edition, New York:Harper and Rowe, N0.1. 
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ا٠تاصة، وبسرعتو ا٠تاصة عن طريق توفَت اٟترية الكافية ُب تعلم الكمية ا١تناسبة من ا١تادة الدراسية 
ٕٔٚ . 

 ؛أف التعلم الذاٌب يستطيع أف يليب حاجات ا١تتعلم النفسية ا٢تامة ٯتكن أف نستنتج ٦تا سبق؛
فكَت والعمل، وأف يراعي حاجاتو ا٠تاصة ابعًتاؼ ىذا ا١تنهج ابلفروؽ الفردية االستقبللية ُب الت :وىي

 بُت ا١تتعلمُت. 

 األسس الفلسفية -ب

والتقدـ  ،إٔب االنفجار ا١تعرُب نظراً  وقت الراىنة للتعلم الذاٌب ُب الاسا اٟتاجة مأصبحت 
ألعباء على مستوى الفرد لتنامي األمر فرض الكثَت من ا ذاى ،واالنفجار السّكاين ،التكنولوجي ا١تذىل

وفيما يلي نوجز ىذه  ،ٖٚٔحاجاتو من ا١تعلومات، وعلى مستوى اٞتماعة لتزايد الراغبُت ُب التعلم 
 األمور الثبلثة:

  االنفجار ادلعريف :األمر األول

١تعرفة اإلنسانية تًتاكم ُب أَّيمنا كل ٟتظة؛ فا١تطبوع من الكتب حىت القرف السادس عشر إف ا
يتجاوز نصف ا١تليوف، ىذا  أما اآلف فإف عدد الكتب اليت تصدر سنوَّيً  ،جاوز بضعة آالؼال يت

تفجر ا١تعرفة ىذا جعل من الصعب إ١تاـ إف و  ،ٗٚٔابإلضافة إٔب اجملبلت ا١تتخصصة وا١تقاالت العلمية 

                                                           

ونروا، األ :معهد الًتبية .تطبيقات على التعليم ا١تفرد، دورات الًتبية أثناء ا٠تدمة .ٜٔٛٔ. بلقيس، أٛتد - 172
 .ٕص  .عماف: اليونسكو

 .ٜ٘، ص ٖٔٔالًتبية، العدد  ،"التعلم الذاٌب ومتغَتات العصر" .ٜٜٗٔ. حسن، دمحم صديق دمحم - ٖٚٔ
  .ٜ٘ ص. ا١ترجع نفسو. ٜٜٗٔ .حسن، دمحم صديق دمحم - ٗٚٔ
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ْتيث  ،يةالعقل البشري بكل أبعادىا حىت ُب ٣تاؿ واحد، واقتضى ذلك تطوير العملية التعليمية والًتبو 
تستجيب ١تتغَتات العصر الذي من أبرز خصائصو أنو عصر التقدـ العلمي ا١تذىل، وعهد التزاوج بُت 

ال فكاف  - أي مهارات التعلم - . وىذا يتطلب تزويد ا١تتعلم ٔتهارات التعايش٘ٚٔالعلم والتكنولوجيا
م الذاٌب الذي يركز على عملية من أف ندّرب ا١تتعلم على كيفية تعليم نفسو بنفسو، وىذا ىو التعلبُدا 

التعلم نفسها ال على ٤تتوى التعلم، وعلى مهارات ٖتصيل ا١تادة ال على ا١تادة ذاهتا؛ فا١تادة متوافرة ُب 
الكتب، وُب أجهزة اٟتاسوب )الكمبيوتر( وُب كل وسائل اٟتفظ اٟتديثة؛ والقضية ىي كيفية اٟتصوؿ 

 .ٙٚٔعلى ا١تادة وكيفية ٖتليلها

  ادلذىلتقدم التكنولوجي ال :يناألمر الثا 

 ،لقد عاش الناس مبليُت السنُت دوف أف يشعروا بوطأة التغَّت السريع الذي نشعر بو اآلف
فا١تخًتعات تتوأب والتكنولوجيا تزداد وا١تعرفة تدفع عجلة اٟتياة بقوة لدرجة ال نستطيع أف نتحكم 

فقد ٖتّوؿ إنساف ىذا العصر إٔب  أ٪تاط التفكَت، ولقد أثّر التقّدـ التكنولوجي ُب ،معها بسرعة التغَّت 
ما يقـو بو ُب اليـو الواحد؛ فقد  جزء من برانمج شامل، ٯتارس حياتو العملية بنظاـ ودقّة، ويكرر يومياً 

غدت اٟتياة عجلة دائمة الدوراف، وىو يدور معها ألنو جزء منها؛ فكاف من الضروري أف يعّد 
 .ٚٚٔة اٞتديدة عن طريق مهارات التعايشاإلنساف للتكّيف مع ىذه البيئ

  االنفجار السك اين :األمر الثالث 

                                                           

175 - Human, H. Benard. 1970. Development in Western Culture, Boston: Atlyn & 

Bacon. pp. 465-475. 

 .ٓٙص. ا١ترجع نفسو. ٜٜٗٔ .حسن، دمحم صديق دمحم - ٙٚٔ
 .ٜٛ ص .سابقالرجع ا١ت .نشواف، يعقوب حسُت - ٚٚٔ
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من  ٖٓٛٔارتفع عاـ  فقدد سكاف العآب على ٨تو مستمر وبقفزات واسعة وسريعة؛ َّيدز ا إف
 ٜ٘ٚٔثبلثة مليارات نسمة، وُب عاـ  ـٜٓٙٔوبلغ عاـ  ـ.ٖٜٓٔمليار نسمة إٔب مليارين عاـ 
وقد أّدى  ،ُٛٚٔب أقل من عشر سنوات فارتفع مليارا ٜٚٛٔة، وُب عاـ وصل إٔب أربعة مليارات نسم

ىذا التزايد الضخم ُب سكاف العآب بطبيعة اٟتاؿ إٔب ازدَّيد أعداد ا١تتعلمُت على مقاعد الدرس، 
وارتفاع كثافة الفصوؿ، ومن ٍب اتسعت الفروؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت ُب القدرات وا١تيوؿ واالٕتاىات 

وُب ا١تقابل ٓب تكن أعداد ا١تعلمُت  ،رؽ التفكَت، وأساليب التعلم، ٦تا أثّر ُب ٖتصيلهموالرغبات وط
 . ٜٚٔا١تؤىلُت القادرين على التعامل مع ىذا العدد الكبَت من ا١تتعلمُت ابلقدر ا١تناسب

تعليمية  ما سبق ٯتكن أتكيد أّف ىذه التغيَتات واالنفجارات فرضت علينا نظماً ن خبلؿ وم
وتساعد ا١تتعلمُت ُب االعتماد على أنفسهم عند ٖتصيل ا١تواد  ،ي خصائص العآب اٞتديدجديدة تراع

على مراعاة الفروؽ ا١تتزايدة  العلمية اليت ال حدود ٢تا؛ فلم يعد ا١تعلم أبساليبو وطرائقو التقليدية قادراً 
كاف من الضروري تبٍت   لدى ا١تتعلمُت، وعلى مسايرة االنفجار ا١تعرُب والتكنولوجي والسّكاين؛ من ىنا

 . ٓٛٔاسًتاتيجية جديدة ترّكز على أساليب التعلم الذاٌب

 األسس الرتبوية -ج

الفلسفة اإلنسانية، والفلسفة الدٯتقراطية،  :مثل ؛لقد شّجعت الفلسفات الًتبوية اٟتديثة
ب التعلم تبٍت أسالي ىوفلسفة ا١تساواة بُت البشر، وفلسفة تعليم الكبار عل ،وفلسفة فردية اإلنساف

                                                           

 .ٜ٘ص  .سابقالرجع ا١ت .حسن، دمحم صديق دمحم - ٛٚٔ
 .ٛٚص  .رجع سابقا١ت .ٜٛٛٔ. مرعي واٟتيلة - ٜٚٔ

180- McDevitt, Barbara. 1996. The Self-Access Language Learning Centre, 

University of Abertay Dundee: history of project”. Language Learning Journal. No. 

13, March. P.67. 



187 
 

 
 

ّف إ :ومن أبرز األفكار اليت تقوؿ هبا ىذه الفلسفات اٟتديثة، وخاصة الفلسفة اإلنسانية ،ٔٛٔالذاٌب
، وأف التعلم عملية مستمرة مدى التعلم الذي يؤدي إٔب تعديل سلوؾ الفرد ال ٯتكن إال أف يكوف ذاتياً 

قها الفرد، إذ يستطيع الفرد أف اٟتياة، وأّف ا١تدرسة ما ىي إال إحدى ا١تؤسسات اليت يتعلم عن طري
وأعظم ما يعاب على  ،ٕٛٔا١تكتبة وا١تسجد والشارع وغَت ذلك من ا١تؤسساتو  يتعلم ُب ا١تنزؿ0

ا١تدرسة أهنا تعلمنا ا١تواد وتقدـ لنا ا١تعارؼ، ولكنها ال تعلمنا ا١تنهج أو الطريقة اليت ٯتكننا هبا أف 
  .٨ٖٔٛتصل على ىذه ا١تواد وا١تعارؼ ونستزيد منها

 

 أساليب التعلم الذايت

تتعّدد أساليب التعلم الذاٌب وتتنوع، وعلى األخص ُب ظل التقدـ التكنولوجي الذي وفّر 
إٔب أف من أساليب  ٘ٛٔأشار بعض الباحثُت ،ٗٛٔالكثَت من األجهزة وا١تعّدات اإللكًتونية اٟتديثة

وسائل، ووحدات التدريس ا١تصغرة الرـز التعليمية أو اٟتقائب التعليمية متعددة ال يىو  ؛التعلم الذاٌب
                                                           

181 - Candy, Philip C. 1991. Self-Direction for Lifelong Learning, San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers, First Edition,pp.24-46. 

182 - Goodman, P. 1974. Compulsory Mis-Education, New York: Horizon Press, 

p.97. 

 . ٕٖص  .القاىرة: سبلمة موسى للنشر والتوزيع .التثقيف الذاٌب .ٜٛ٘ٔ. موسى، سبلمة - ٖٛٔ
 .ٜ٘، ص ٗٔٔالًتبية، العدد . "التعليم الذاٌب والفيلم التعليمي" .ٜٜ٘ٔ. حسن، دمحم صديق دمحم - ٗٛٔ
"إتاىات لتدريب ا٠تدمية ُب ٣تاؿ التقنيات الًتبوية، وكيف إعداد  .ٜٔٛٔ. منصور، أٛتد حامد - ٘ٛٔ

 عددال .٣تلة تكنولوجيا التعليم ،، ١تستوَّيت التعلم ا١تختلفة"وتربوَّيً  ا١تتخصصُت، والنهوض ابلعاملُت ُب ىذا اجملاؿ فنياً 
 . ٓٗ، صٔٔ



188 
 

 
 

)ا١توديوالت(، والتعليم ا١تربمج أبنواعو، والتعليم ا١تصغر الذاٌب، والتعليم اب١تراسلة، والتعليم ا١تنزٕب أو 
 ٙٛٔعرض بعض الباحثُتكما اٞتامعة ا١تفتوحة، واأللعاب التعليمية وأنظمة التدريس ا٠تصوصي.  

اٟتاسوب وبرا٣تو ا٠تاصة ابلتعليم، ومعامل السمعيات ٔتا ك  ،أخرى من أساليب التعلم الذاٌب أشكاالً 
تتضمنو من أشرطة ٝتعية ومرئية وأفبلـ تعليمية، وشرائح وشاشات عرض خاصة )يفضل معها 

 . إْب ... كتباتا١تاستخداـ األجهزة اٟتديثة اليت تعطي حركة للعرض(، و 

تعلـيم اللغـات بوصـفها أبرز الصـعوابت الـيت قـد حتـد مـن جـدوب أسـلوب الـتعلم الـذايت يف 
 الدراسات السابقة وذلك من خالل  لغة أجنبية

نقاط بعض ف ىناؾ إال أ، األجنبية اتعلى الرغم من ٧تاح برانمج التعلم الذاٌب ُب تعليم اللغ
١تا ٢تذه الصعوابت من  قد تقلل من فعالية ذلك الربانمج، وقد تسيء إٔب تطبيقو. نظراً اليت ضعف ال

على مسَتة برانمج التعلم الذاٌب ُب تعليم اللغات األجنبية وخاصة اللغة اإل٧تليزية، آاثر سلبية واضحة 
وأل٫تية اإلفادة من ىذه الصعوابت ُب وضع برانمج جديد ُب تطوير منهج تعليم اللغة العربية بوصفها 

 فيما يلي بعض الصعوابت اليت يواجهها الطبلب وا١تعلموف. ٨تاوؿ أف نعرض ة، يلغة اثن

 ف فعالية تدريب ادلعلمٌن بعد التخرج على تطبيق التعلم الذايتضع -4

استمرار برامج توعية ا١تعلمُت وا١تتعلمُت ٔتفهـو التعلم الذاٌب ىذه الظاىرة قًتح ١تعاٞتة يُ 
قًتح أيضًا تشكيل ٞتنة تقـو بوضع كما يُ و  ،وأسسو، ومبادئو وا١تستجدات اليت اكتشفت ُب اجملاؿ

تقـو إبعداد نشرات تربوية أخرى ثناء ا٠تدمة بطريقة التعلم الذاٌب، وٞتنة تدريب ا١تعلمُت ألخطة 
 دورية. 

                                                           

 .ٓٙص .سابقالرجع . ا١تٜٜ٘ٔ. حسن، دمحم صديق دمحم - ٙٛٔ
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 مطالبة ادلعلم اباللتزام ابخلطة الزمنية احملددة لالنتهاء من ادلقرر الدراسي -3

إلكماؿ ا١تقرر الدراسي، إلاتحة الفرصة  كافياً   ف تطبيق منهج التعلم الذاٌب يتطلب وقتاً إ
من أف تقدـ لو جاىزة، وٓتاصة  رب ويصل إٔب ا١تعلومات وا١تعارؼ بنفسو بدالً للمتعلم ليبحث و٬ت

فهي ٖتتاج إٔب ٦تارسات وتدريبات كافية، وىذا قد يتعارض مع ا٠تطة  ،اكتساب ا١تهارات اللغوية
 الزمنية اددة للمقرر. 

 زايدة كثافة الفصول -4

أسلوب التعلم الذاٌب، ويتطلب تطبيق ف مراعاة الفروؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت أساس مهم ُب إ
التعلم الذاٌب تقليل عدد ا١تتعلمُت ُب اجملموعة الواحدة، وٓتاصة فصل تعليم اللغات األجنبية، ْتيث 

 يسهل على ا١تعلم التعامل مع ا١تتعلمُت حسب احتياجاهتم، ورغباهتم، واستعداداهتم اللغوية والنفسية. 

 يميةالنقص يف ادلواد واألجهزة التعل -5

ا١تواد التعليمية على ٨تو يساير  نتاجها ابستمرار، والقياـ إبزَّيدة األجهزة التعليمية وٖتديث ٬تب
 التطور اٟتديث ا١تستمر ُب ا١تعلومات. 

 عدم توافر ادلراجع اإلضافية ادلرتبطة مبوضوعات ادلنهج  -6

االعتماد على ف أل ؛ع ا١تتعلمُت على القراءة الذاتيةيوتشج خطة لتزويد ذلك أبف توضعو 
الكتب ا١تدرسية وحدىا ُب تدريس اللغات األجنبية ال يساعد ا١تتعلمُت ُب رفع مستواىم التحصيلي، 
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بل ٬تعل ا١تتعلم ضيق األفق، قليل االطبلع، يدرس اللغة األجنبية لينجح ُب االمتحاف فقط، ال 
 ليكتسب مهارات تلك اللغة. 

 التقليدية ال التعلم الذايتتقومي ادلعلم على أساس اتباعو الطرق  -7

 ،إف التقومي اٟتقيقي ُب التعلم الذاٌب ىو تقومي الفرد لذاتو ُب ضوء األىداؼ اليت تسعى إليها
وعندما  ،من األركاف اليت يقـو عليها التعلم الذاٌب أساسياً  ومن ىنا يصبح "التقومي الذاٌب" ركناً 

امعة فإنو ٮتضع ابلضرورة لضوابط ومعايَت التقومي يستخدـ التعلم الذاٌب ُب ا١تدرسة أو ا١تعهد أو اٞت
 ، مستهدفاً واقتصادَّيً  ودٯتقراطياً  وعلمياً  ومستمراً  اليت ٮتضع ٢تا ا١تنهج، ومنها أف يكوف التقومي شامبلً 

التعرؼ على نواحي القوة والضعف ُب العملية التعلمية من أجل ٖتسينها وتطويرىا ٔتا ٭تقق أقصى 
 .درجات النمو للمتعلم

  

 ألمور اآلتية:قياـ ابقًتح اليولذلك 

التوسع ُب تطبيق التقومي القبلي أو التقومي التشخيصي، إذ يسهل ٖتديد مستوى أو نقطة  -ٔ
وينبغي أف يستخدـ ىذا التقومي بشكل دائم ُب  ،بداية كل متعلم قبل دراسة مقرر أو وحدة دراسية

ٖتديد ماإذا كاف ا١تتعلم قد أتقن أىداؼ مقرر معُت  ٚتيع ا١تواد أو ا١تهارات أو ا١توضوعات، مستهدفاً 
، وتوجيو ا١تتعلم وعبلج أو وحدة معينة قبل أف يسمح لو بدراسة مقرر أو وحدة أخرى أكثر تقدماً 

 مشكبلتو منذ البداية. 
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حث ا١تعلمُت على التوسع ُب تطبيق التقومي العبلجي )البنائي أو التكويٍت( هبدؼ  -ٕ
علم عند ا١تتعلمُت، أو تزويد كل من ا١تعلم وا١تتعلم ٔتعلومات عن مدى التقدـ الكشف عن صعوابت الت

 ومن ىنا ٯتكن تصحيح ا١تسار إٔب حد كبَت أوالً  ،الذي ٭ترزه ا١تتعلم أثناء دراستو لكل وحدة دراسية
 وىذا يعٍت أنو ،أبوؿ، وقبل استفحاؿ ا٠تطأ، فضبًل عما يسببو ذلك من تعزيز يدفع ١تزيد من التقدـ

بعدد من االختبارات قبل أف ينتقل إٔب ا٠تطوة  -ُب أثناء دراسة وحدة معينة  - ينبغي أف ٯتر ا١تتعلم
التالية ُب دراسة الوحدة، فإذا تبُت عدـ إتقانو ٠تطوة معينة، يتعُت أف يتضمن التقومي اقًتاح البدائل اليت 

بد من أف تتضمن ا١تواد التعليمية اليت  ولذلك ال ،يتوصل ا١تتعلم من خبل٢تا إٔب درجة اإلتقاف ا١تطلوبة
من االختبارات اليت يكوف على ا١تتعلم أف يؤديها بنجاح قبل أف ينتقل من  تعد للتعلم الذاٌب عدداً 

( Feedback) من التغذية الراجعة ونتائج ىذه االختبارات تعد نوعاً  ،وحدة إٔب وحدة أخرى اتلية ٢تا
وىذا يعٍت أيضًا أف ا١تتعلم يقـو بعملية  ،زء من أجزاء الوحدةاليت توضح للمتعلم مدى إتقانو لكل ج

 تقومي ذاٌب خبلؿ دراستو للوحدة ٔتساعدة ىذه االختبارات. 

تشجيع ا١تعلمُت على التوسع ُب تبٍت أسلوب "التقومي الذاٌب" بطريقة حث ا١تتعلمُت على  -ٖ
 اإلجابة عن االختبارات اليت تتضمنها كل وحدة دراسية. 

يكوف التقومي الذاٌب من موضوعات الورش أو ا١تشاغل أو تدريب ا١تعلمُت أثناء أف  -ٗ
 ا٠تدمة. 

 اليت ميكن استثمارىا يف التعلم الذايت أشكال الوسائل التعليمية

 . ا١تادة ا١تقروءة وا١تسموعة وا١ترئية - ٔ

 .  دليل االستخداـ والتقومي القبلي والبعدي -ٕ
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 .  تعليمية اٟتديثة٣تموعة بدائل من الوسائل ال -ٖ

 .  زواَّي نقاش اجملموعات -ٗ

 .  )ا١تعمل( السمعي الذاٌب ا١تخترب -٘

 . ٤تطات الفيديو الذاتية -ٙ

 . ا١تخترب )ا١تعمل( اٟتاسويب الشخصي ا١تتعدد الوسائل -ٚ

 . ركن ا١تطبوعات -ٛ

 . األجنحة التقنية ا١تتعددة الوسائل -ٜ

 . ٤تطّات الفيديو الثنائية التواصل -ٓٔ

 .  )معامل( اللغة ا١تتعددة الوسائل اليت يديرىا ا١تدرسوف ٥تتربات -ٔٔ

 استديو الًتٚتة الشفافية.  -ٕٔ

 التعلم التعاوين -44

 مفهوم التعلم التعاوين )اجلماعي(
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التعلم التعاوين: عبارة عن تفاعل مشًتؾ بُت عدد من الطبلب ٗتتلف بينهم الفروؽ الفردية، 
 .ٚٛٔأىداؼ ومهارات تعاونية للوصوؿ إٔب ىدؼ ٤تددويعملوف ُب ورشة عمل ضمن 

وعندما بدأت األوساط الًتبوية تؤمن بفكرة بنائية ا١تعرفة، وأب٫تية الًتكيز على بناء ا١تعرفة ُب 
عقل ا١تتعلم، وأف ا١تعرفة ىي تفاعل متبادؿ بُت كل من ا١تعرفة اٞتديدة والسابقة، وبُت ا١تتعلم وما ٭تيط 

 اىر، وبُت ا١تتعلم واألشخاص ايطُت بو. بو من أشياء ومواد وظو 

إف بناء ا١تعرفة أمر أكثر تعقيدًا من ٣ترد ملء عقل ا١تتعلم هبا، لذا جاءت اسًتاتيجية التعلم 
ومن أمثلة طرائق التعلم  ،التعاوين اليت وضعت الكرة ُب ملعب ا١تتعلمُت وٛتلتهم مسؤولية تعلمهم

 بٍت على ا١تشاريع، وغَت ذلك.التعاوين: طريقة ا١تناقشة، والتعلم ا١ت

                                                           

ـ. إتاىات حديثة ُب البيئة التعليمية. ورشة عمل بعنواف: أساليب واسًتاتيجيات ٕٔٔٓفارس، وليد.  - 187
 ـ.ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٜٔ-٘ٔ. التدريس اٟتديثة. قدمت ُب اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة، ُب الفًتة: 

 قسم والتعليم، ًتبيةال وزارة منشورات .٣تموعات ُب والعمل التدريبية ا١تشاغل قيادة ـ.ٕٓٓٓ .أٛتد دمحم العقلة، -

 .مسقط سلطنة عماف: الفٍت، اإلشراؼ

 قسم والتعليم، الًتبية وزارة منشورات. ٣تموعات ُب والعمل التعاوين التعلم ـ.ٕٓٓٓ .دمحم منصور يعقوب، -

 .مسقط سلطنة عماف: االمتحاانت،

. سلطنة والرَّيضيات العلـو ىجمنا دائرة من فريق إعداد .٣تموعات ُب العمل ـ.ٕٓٓٓ .والتعليم الًتبية وزارة -
 .مسقط عماف:

 ١تنطقة التعليمو  للًتبية العامة ا١تديرية منشورات. اجملموعات خبلؿ من التعلمـ . ٕٔٓٓ. آبس عبدالرٛتن البلوشي، -
 .ُصحار :ُعماف سلطنة اإلسبلمية، الًتبية قسم مشاؿ، الباطنة
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 ما ىو التعلم التعاوين؟

: ىو طريقة التدريس اليت تستخدـ اجملموعات الصغَتة للعمل معًا للوصوؿ ٛٛٔالتعلم التعاوين
 بتعلمهم وتعلم اآلخرين إٔب الدرجة القصوى.

ت وبعبارة أخرى: ىو التدريس الذي يعمل فيو األفراد معاً ُب فرؽ لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، ٖت 
: ٬تايب، وااسبة الفردية واٞتماعية". ويقصد ابلتدخل اإل٬تايبظروؼ تتضمن كبًل من: "التداخل اإل
وأما ااسبة الفردية واٞتماعية فهي: أف كل عضو مسؤوؿ عن  ،أف يتعاوف ٚتيع األفراد لتحقيق ا١تهمة

 النتيجة النهائية الكلية".

ُب أزواج أو ٣تموعات ١تشاركة ا١تعرفة، وا٠تربات،  ٭تدث التعلم التعاوين عندما يتفاعل الطبلب 
واألنشطة اليت تًتاوح من التفاعل مع  ،وتتجو ٚتيع األنشطة اليت يعملوف فيها ٨تو ىدؼ مشًتؾ

الشركاء يومياً إٔب استكماؿ مشروعات طويلة طواؿ الفصل الدراسي مع ٣تتمعات التعلم، ىي: أنشطة 
 تعلم تعاونية.
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و طريقة للتعليم والتعلم، حيث يعمل الطبلب ُب فرؽ للبحث ُب والتعلم التعاوين: ى -
 سؤاؿ ىاـ، أو ابتكار مشروع ذي معٌت، إْب.

 ،وُب التعلم التعاوين، يعمل الطبلب معاً ُب ٣تموعات صغَتة ُب نشاط منظم، ولو ىيكل -
وىم مسؤولوف فردًَّي عن العمل ا١توكل إليهم وعمل اآلخرين كذلك، وسوؼ يتم تقييم 

 جملموعة ككل.عمل ا

تيجية تدريسية انجحة، حيث يعمل الطبلب ُب فرؽ صغَتة، اإف التعلم التعاوين ىو اسًت  -
تشتمل كل ٣تموعة على طبلب من عدة مستوَّيت من القدرة، يستخدموف أنشطة تعلم 

ويعترب كل فريق مسؤوؿ ليس فقط عن تعلم ما يتم  ،لتحسُت فهمهم للمادة ؛٥تتلفة
 اعدة فريقو على التعلم.تدريسو، ولكن أيضاً مس

 أىداف التعلم التعاوين

 من أىداؼ التعلم التعاوين ما يلي:

 القضاء على اٞتمود الفكري. -ٔ

 إاتحة الفرصة للتعبَت واإلقناع اللفظي ٞتميع ا١تتعلمُت. -ٕ

 .اإلبداعيتنمية التفكَت  -ٖ

 زرع روح التعاوف بُت الطبلب. -ٗ
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 تطوير مهارات الطالب وارتقائو ١تستوى أفضل. -٘

  الطاقات العقلية الكامنة لدى الطالب.تفجَت -ٙ

 مساحة أكرب للتفكَت. إعطاءٖتمل ا١تسؤولية و  -ٚ

 اٗتاذ القرار السليم. -ٛ

 اٞترأة والتقدـ والبحث عما ىو مفيد ُب ٣ترى حياتو. -ٜ

 إتقاف مهارة فن االستماع والرد بطريقة مباشرة مهذبة. -ٓٔ

 استنتاج ا١تعلومات. -ٔٔ

 د الطالب.ا١تنافسة الشريفة اليت تولد الطاقة عن -ٕٔ

 إاتحة الفرصة للطالب إلبراز مواىبو وقدراتو العقلية. -ٖٔ

 قوة التذكر واالنتباه والتأمل. -ٗٔ

 .ٜٛٔمساعدة اآلخرين والصعود للقمة -٘ٔ
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 دلاذا التعلم التعاوين؟

 :ٜٓٔيفيد التعلم التعاوين ُب كثَت من األمور، ومنها

 ٖتصيل أعلى والتذكر لفًتة أطوؿ. -

 ليا وزَّيدة األخذ بوجهات النظر.استعماؿ أكثر لعمليات التفكَت الع -

 ية بُت الفئات.٬تابمزيد من الدافعية الداخلية ومزيد من العبلقات اإل -

 .٬تايباحًتاـ الذات ومزيد من التوافق النفسي اإل -

 عناصر جناح التعلم التعاوين

                                                                                                                                                                   

 .ا١ترجع السابق ـ.ٕٓٓٓ .والتعليم الًتبية ةوزار  -

 .ا١ترجع السابقـ . ٕٔٓٓ. البلوشي -
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ق لتحقي ؛يرتكز على ا١تعلم والطالب معاً، ُب إتقاف كل منهما دوره ٜٔٔإف ٧تاح التعلم التعاوين
ويعترب التعلم التعاوين طريقة انجحة ُب إاثرة اٟتماس واٟتيوية  ،ا٢تدؼ ا١ترسـو لنجاح العملية التعليمية

 والتفكَت ُب التعليم، وىذا ما نسعى لو لتطوير مستوَّيت الطبلب، ونرتقي بفكرىم لدرجات عليا.

 توزيع األدوار يف اجملموعات التعاونية

عي التعاوين على كل من: القائد، والكاتب أو ا١تسجل، وا١تتابع تتوزع األدوار ُب التعليم اٞتما 
 .ٕٜٔلعمل اٞتماعة، وا١تبلحظ، وا١تيقاٌب

القائد: ىو ا١تنظم ٢تذه اجملموعة وا١تشرؼ عليها، ويوجهها بشكل صحيح ٨تو ا٢تدؼ  -
 ا١تطلوب.
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ومسؤوؿ  -تسجيل مبلحظات اٞتماعة. ب -الكاتب أو ا١تسجل، عليو القياـ ٔتا يلي: أ -
 وٖتضَت اإلمدادات للفريق إذا لـز األمر. -ٕتميع وتقدمي النتاج النهائي. ج عن

أف يتأكد من أف كل عضو ُب  -ا١تتابع لعمل اٞتماعة، ينبغي عليو أف يقـو ابآلٌب: أ -
وأف يتأكد من أف كل عضو ُب اٞتماعة مستعد  -اٞتماعة يفهم كل ا١تادة ا١تقدمة. ب

 التقدمي.للمسا٫تة والقياـ بدوره ُب عملية 

التأكد من أف كل عضو ُب اٞتماعة يساىم ُب  -ا١تبلحظ، ومن واجباتو ما يلي: أ -
والتأكد من أف كل عضو ُب اٞتماعة لديو فرصة متكافئة للتحدث والتعبَت  -العمل. ب

 قراءة ا١تادة للجماعة. -ية. دإ٬تابوالتأكد من أف كل التعليقات  -عن الرأي. ج

 قت ا١تناسب للجماعة، إل٧تاز العمل ا١توكل إليهم.يقـو بتنظيم الو  :ا١تيقاٌب -

 

 

 

 

 التعاوينمقارنة بٌن االجتاىات احلديثة والقدمية يف التدريس 
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 االجتاىات احلديثة يف التدريس اجلامعي

، وذلك ألف ٖٜٔأحدث استخداـ التعلم التعاوين تغَتًا كبَتًا ُب ٣تاؿ التدريس ُب اٞتامعات
ى النظرية والبحوث ٢تا تطبيقات واضحة ُب عملية التدريس، و٢تل  االٕتاىات اٞتديدة القائمة عل

 كذلك مدخل أساسي ُب ٖتقيق ىذا االٕتاه اٞتديد.

 ،وإف التعلم التعاوين أيضًا يقدـ اإلطار الذي من خبللو يتم تشجيع مواىب الطبلب
نياً وانفعالياً ونفسياً فاألنشطة التعاونية اليت ٢تا ىيكل منظم تؤكد على أف الطبلب منغمسُت معرفياً وبد

خطوة ىامة ُب تغيَت الصورة غَت الشخصية للكثَت من فصوؿ  هُب تكوين ا١تعرفة ا٠تاصة هبم، وىذ
 اٞتامعة.

 دلاذا نستخدم التعلم التعاوين يف فصول اجلامعة؟

توصلت البحوث والدراسات السابقة اليت أجراىا عدد كبَت من الباحثُت على عينات ٥تتلفة  
 :ٜٗٔالعمر، وا١تادة الدراسية، ومناطق ٥تتلفة، وأطر ٥تتلفة، إْب، إٔب النتائج التاليةمن حيث: 

                                                           
193- http://www/anderson.ucla.edu cooperation in the college classroom. 
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 الطالب يف رلموعات تعلم تعاونية كلما عمل 

 كلما تعلموا أكثر، وفهموا ا١تادة اليت يتعلموهنا بشكل أفضل. -

وكلما كاف األمر أسهل لتذكر ما يتعلمونو، فإهنم يشعروف بصورة أفضل عن أنفسهم  -
 لهم وزمبلئهم.وفص

 كما تضمنت البحوث والدراسات السابقة أيضاً النتائج األخرى التالية:

 ية، وصحة نفسية أفضل.إ٬تابعبلقات  -

 ية أعلى.إنتاجٖتصيل مرتفع و  -

 عبلقات أكثر اىتماماً ودعماً والتزاماً. -

 كفاءة اجتماعية وتقدير ذات مرتفعة. -

يًا بتحسُت إ٬تاباعل مع اآلخر ترتبط إف عوامل: تشجيع ا١تعلم، واشًتاؾ الطالب والتف -
 القدرة على التفكَت الناقد.

تعد ا١تناقشات على درجة أكثر أ٫تية من ااضرات النظرية ُب ٖتسُت التفكَت وحل  -
 ا١تشكبلت.

 االعًتاؼ ابلفروؽ الفردية، والتنمية االجتماعية. -
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 االنغماس واالشًتاؾ النشط ُب عملية التعلم. -

ذية الراجعة الشخصية، وفهم أعمق للمحتوى، وٖتصيل مرتفع، توافر فرص أكرب للتغ -
 ودافعية عالية للبقاء ُب ا١تهمة األكادٯتية.

 االشًتاؾ النشط والبنااء ُب اتوى، والشعور اب١تلكية ٕتاه ما يتعلمو الفرد. -

 حل الصراعات داخل اٞتماعة، والتحسُت ُب مهارات بناء الفريق. -

ٖتسن ُب رضا الطالب عن خربات التعلم ا٠تاصة بو، و احتفاظ أفضل اب١تعلومات، و  -
 تنمية مهارات االتصاؿ الشفهي.

 تنمية ا١تهارات االجتماعية للطبلب. -

 

 

 

 ما الفرق بٌن رلموعات التعلم التقليدية والتعاونية؟

 العناصر احملددة للتعلم التعاوين
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عمل اجملموعات حىت أف تكوف موجودة ُب ال بُدا ىناؾ ٜتسة عناصر أو مكوانت أساسية 
 :ٜ٘ٔتصبح ابلفعل تعاونية

ة مطلوبة وضرورية تعترب جهود كل عضو ُب اجملموع : بُت الطبلب٬تايبالتداخل اإل -
وكل عضو لو مسا٫تات فريدة يقدمها بسبب ا١تصادر ا١تتوفرة لديو  لنجاح اجملموعة،

 ودوره، وا١تهاـ ا١تلقاة عليو ومسؤولياتو.

لك على الشرح الشفهي لكيفية حل ا١تشكبلت، وتدريس ويقـو ذ ،التفاعل وجهًا لوجو -
وتوصيل ا١تعرفة من شخص إٔب آخر، والتأكد من الفهم، ومناقشة ا١تفاىيم اليت يتم 

 تعلمها، وربط التعلم ا١تاضي اب١تستقبل.

٨تاوؿ أف ٧تعل حجم اجملموعة صغَتاً، فكلما صغر اٟتجم   :ااسبة الفردية واٞتماعية -
ومن ٍب  ،اختبار فردي لكل طالب عطاءونقـو بعد ذلك إب ،ة الفرديةكلما زادت ااسب

نقـو ابختبار الطبلب بطريقة عشوائية شفهيًا عن طريق: الطلب من ا١تتعلم أبف يقدـ 
ونقـو ٔتبلحظة  ،عمل ٣تموعتو إٔب ا١تعلم )ُب وجود اجملموعة(، أو إٔب الصف ككل
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ونعطي دور ا١تراقب ألحد  ،ماعةاجملموعات، ونسجل عدد مرات مسا٫تة العضو ُب اٞت
الطبلب، وىو بدوره ٭تاوؿ أف يسأؿ أعضاء اجملموعات األخرى أف يشرحوا ا١تربرات 

 ا١تنطقية وراء إجاابت اٞتماعة. و٧تعل بعض الطبلب يشرحوف ما تعملوه لشخص آخر.

ا١تهارات االجتماعية ومهارات اجملموعات الصغَتة. ٬تب تدريس ىذه ا١تهارات، مثل:  -
ارة اٗتاذ القرار، ومهارة بناء الثقة، ومهارة القيادة، ومهارة االتصاؿ، ومهارات إدارة مه

 النزاعات واالختبلفات.

ومن أمثلة ا١تهارات االجتماعية: االستماع، وتوزيع األدوار، وا١تسا٫تة، والتواصل التفاؽ، 
 والتشجيع، والتعاوف، واتباع التعليمات.

اجملموعة ٔتناقشة كيفية ٖتقيق أىدافهم واالحتفاظ  تقومي اجملموعات لعملها. تقـو -
 بعبلقات عمل فعالة.

 

 

 أمناط تقسيم اجملموعات
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 :ٜٙٔىناؾ ثبلثة أ٪تاط رئيسية لتقسيم اجملموعات؛ وىي

وىي ٣تموعات مؤقتة تدـو فقط ُب مناقشة  رلموعات التعلم التعاونية غًن الرمسية: -4
موعات؛ ىو: تركيز اىتماـ الطبلب على ا١تادة ا١تراد وىدؼ ىذه اجمل ،واحدة أو فًتة صفية واحدة

تعلمها، ٘تهيدًا لعملية التعلم، وا١تساعدة ُب الًتتيب ا١تسبق للمواد التعليمية اليت سيتم تغطيتها أثناء 
وقد  ،والتأكد من أف الطبلب يعاٞتوف ا١تادة ا١تتعلمة معرفياً، وتقدمي الغلق ٞتلسة تدريسية ،ااضرة

التدريس ا١تباشر،  موعات ُب أي وقت، لكنها مفيدة بصورة خاصة أثناء ااضرة أوتكوف ىذه اجمل
 وتستمر لعدة دقائق أو ٤تاضرة كاملة.

 أمثلة:

 قم بتلخيص اإلجابة للسؤاؿ الذي ًب مناقشتو. -

 حل ا١تشكلة اآلتية. -

، أو ١تعلومات ًب تقدٯتها. -  قدـ رد فعل لنظرية، أو ١تفهـو
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 تنبأ أو اشرح. -

 ٖتل الصراع ا١تفاىيمي الذي أاثرتو ااضرة.حاوؿ أف  -

 قم ابإلفاضة حوؿ ا١تادة اليت ًب تقدٯتها. -

وىي مصممة بطريقة تسمح للطبلب أبف يكوف لديهم وقت كاؼ  اجملموعات الرمسية: -3
 قد تستمر عدة أَّيـ أو أسابيع. قم بتصميم مهاـ تتضمن: ،الستكماؿ مهمة علمية

 .٬تايبالتداخل اإل -

 قييم اجملموعة لعملها.معاٞتة وت -

  وجها لوجو.٬تايبالتفاعل اإل -

 ا١تسؤولية الفردية واٞتماعية. -

 ا١تهارات االجتماعية. -

تتصف و  ،تعترب اجملموعات األساسية ٣تموعات تعلمية تعاونية: : اجملموعات األساسية 4
ة لؤلعضاء ُب تقدمي وتتمثل ا١تسؤولية الرئيسي ،وتكوف العضوية فيها دائمة ومستقرة ،أبهنا غَت متجانسة

 ،تقدمهم األكادٯتي هنم ٭تتاجوف إٔب ذلك لزَّيدةإحيث  الدعم والتشجيع وا١تساندة لبعضهم بعضاً 
بينما ٕتتمع ىذه اجملموعات مرتُت ُب  وعادة ما ٕتتمع اجملموعات األساسية ُب ا١ترحلة االبتدائية يومياً 
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وللتأكد من إ٧تاز كل عضو ١تهمتو  ،لبعضهم بعضاً  لتقدمي العوف وا١تساعدة ؛األسبوع ُب ا١ترحلة الثانوية
كما ٯتكن أف تتؤب اجملموعات األساسية مسؤولية اطبلع األعضاء   ،وتقدمو بشكل مرض ُب ا١تادة

وتساعد اجملموعات األساسية  ،الغائبُت على ما جرى ُب الصف عندما يتغيبوف عن حصة من اٟتصص
 .ٞتلسات إرشادية مع ا١ترشدين الطبلبيُت وُب اإلعداد ،ُب تنظيم حصص الرَّيدة أيضاً 

ن عملية التعلم ن حضور الطبلب0 و٭تسِّ  ،وكيفاً  كّماً  إف استخداـ اجملموعات األساسية ٭تسِّ
٫تية وجود أازدادت  ،كلما كانت ا١تادة أكثر صعوبةو  ،وكلما كاف عدد طبلب الصف وا١تدرسة كبَتاً 

 .اجملموعات األساسية

 التقومي

 اؤالت؛ منها:نطرح ىنا عدة تس

ىل أقيِّم الطالب منفردًا ؟ أـ مع زمبلئو ُب اجملموعة؟ أـ مدى إتقاهنم للمهارات ا١تطلوبة 
 منهم؟ أـ مدى التزامهم ابلتعلم التعاوين ؟

 من ا١تفًتض على ا١تعلم تقييم ىذه ااور كما يلي:

لدرس مسبقاً، أو من ٧تاح الطالب منفرداً من خبلؿ األسئلة الشفهية اليت أعدىا ا١تعلم عن ا  -ٔ
 خبلؿ االختبارات القصَتة.

 ٧تاح اجملموعة من خبلؿ تعاوهنم ُب إ٧تاز ا١تهمة ا١تطلوبة منهم.  -ٕ
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 ٧تاح كل ٣تموعة ُب إتقاف ا١تهارات ا١تطلوبة منهم.  -ٖ

 .٧ٜٔٚتاح اجملموعة ُب االلتزاـ بسلوؾ التعلم التعاوين  -ٗ

 أفضل األساليب إلدارة اجملموعات

وىو أف يتعامل ا١تعلم مع  ،ن أفضل األساليب ُب إدارة اجملموعاتيعد أسلوب الًتقيم م
حرص  -ب عشوائية خروج الطالب ا١تتحدث. -الطبلب من خبلؿ أرقاـ دوف أٝتاء ألىداؼ منها: أ

 ويكوف ذلك ابلتفصيل التإب: ،الطلبة ا١تتفوقُت على إفهاـ زمبلئهم الضعفاء

 يوزع ا١تعلم طبلبو ُب ٣تموعات غَت متجانسة. -

 ٭تدد دور كل طالب ُب اجملموعة. -

 يعطي كل طالب رقماً معيناً. -

 ٭تدد ا٢تدؼ ا١تراد ٖتقيقو، ويوضح مهمة كل ٣تموعة، والوقت ادد لئل٧تاز. -
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 يطلب من اجملموعات البدء ُب تنفيذ النشاط. -

 يتابع عمل اجملموعات ويقدـ التوجيهات. -

 طريقة التفكَت العلمي(.يراقب أثناء ٕتوالو بُت اجملموعات )مستوى التفاعل، و  -

 يعلن عن انتهاء الوقت. -

ْتيث ٮتتار الطالب بصورة عشوائية عن طريق  ،يطلب من كل ٣تموعة عرض إجابتها -
 إظهار رقمو ا١تتفق عليو.

 .ٜٛٔبعد عرض كافة اجملموعات يتم االتفاؽ على إجابة مثالية  -

 

 مراحل استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين

 كما يلي:  ىناؾ ٜتس مراحل؛ وىي
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 :ٜٜٔوتتم من خبلؿ مايليمرحلة البحث:  -4

 دورات تدريبية عن اسًتاتيجية التعلم التعاوين. - أ

 االطبلع على مراجع اسًتاتيجية التعلم التعاوين. - ب

 حضور دروس يطبق فيها التعلم التعاوين. - ت

 استشارة خرباء تربويُت. - ث

 اجتماع مع موجهُت ومعلمُت. - ج

 ابآلٌب: وتنجز من خبلؿ القياـ مرحلة التخطيط: -3

 ختيار وحدة من ا١تنهج الدراسي لتطبيق طريقة التعلم التعاوين.ا -أ

 ٖتديد األىداؼ العلمية والتعاونية. -ب
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توفَت مصادر معلومات ٥تتلفة )كتب، مواقع نت، أشرطة فيديو، برامج كمبيوتر جاىزة،  -ت
 ت، إْب(.نْ يِ وْ بػُ  رْ وَ إعداد برامج بػَ 

 الب(.إعداد رزمة تعليمية )دليل الط -ث

 تعديل جدوؿ اٟتصص. -ج

توفَت وسائل تكنولوجية )اٟتاسب اآلٕب، الداات شو/ جهار عرض ا١تعلومات، الفيديو،  -ح
 التلفاز(.

 حجز قاعة ُب ا١تدرسة لتنفيذ الطريقة فيها. -خ

 توعية الطبلب حوؿ التعلم التعاوين. -د

 اتيجية التعلم التعاوين.يتم التنفيذ للخطة بناء على مراحل تنفيذ اسًت مرحلة التنفيذ:  -4

 .: تدوين مبلحظة ا١تعلم على مدى كفاءة تنفيذ ا٠تطةمرحلة ادلالحظة -5

 التقييم على ما يلي: يقـوالتقييم:  -6

 واجبات منزلية. - تطبيقات - اختبار بعدي –اختبار قبلي  -

 ا١تبلحظة ا١تنظمة على أداء الطبلب خبلؿ اٟتصص التعاونية. -

 وجو الفٍت وا١تعلم الزميل.ا١تبلحظة ا١تنظمة من قبل ا١ت -



212 
 

 
 

 استبياف حوؿ آراء الطبلب -

 توجيهات للمعلم

 :ٕٓٓننصح ا١تعلم أبف يتبع التعليمات التالية ُب قواعد العمل

 كن ٤تدداً، و٥تتصراً، وواضحاً، ومبتسماً. -

ليكن لديك ما تقولو، ونوع من أساليب تدريسك، ووزع األدوار بعناية، وقبل أف تشرح  -
 أي درس قم بتشر٭تو.

ال تسأؿ تبلميذؾ: ١تاذا ٓب تفهموا؟ بل اسأؿ نفسك: ١تاذا ٓب تستطع أف توصل ا١تعلومات  -
 إليهم؟

 اند التلميذ ابٝتو واقًتب منو. -

 ال تنقد الفكرة ٟتظة والدهتا، وال ٗترج عن انفعاالتك. -
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 ال ترغم التلميذ على االعتذار لك، بل اقنعو بذلك. -

 ٖتتاج عبلج. تعامل مع التلميذ ا١تشكلة على أنو حالة -

 ال تقارف أي تلميذ ابآلخرين بل قارنو بنفسو. -

 اخرج عن النص قليبًل ٍب عد إليو. -

 النقد للفكرة وليس للشخص. -

 يات إٔب السلبيات.٬تابعندما تعرب عن رأيك انطلق من اإل -

 انظر إٔب نصف الكوب ا١تمتلئ ٯتتلئ النصف اآلخر. -

 اقرأ لغة اٞتسم. -

 انطق الكلمات بعناية. -

 لبداية فإهنا تًتؾ االنطباع، وكذلك النهاية فهي ا٠تا٘تة.اىتم اب -

 

 

 سلبيات التعلم التعاوين
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 :ٕٔٓىناؾ بعض السلبيات اليت تواجو التعلم التعاوين؛ ومنها

 تقدمي الطالب معلومات خاطئة لزميلو، إذا ٓب يكن ا١تعلم متابعاً لعمل اجملموعات. -

 تعإب بعض الطبلب ا١تتفوقُت على زمبلئهم. -

 بعض الطبلب ابلضعف أماـ زمبلئهم.شعور  -

 قد يتحوؿ النقاش إٔب فوضى إذا ٓب يضبط. -

 قد يهدر الوقت إذا ٓب يضبط أيضاً. -

 قد يستبد بعض الطبلب ابلعمل عن زمبلئهم. -

 عدـ تقبل بعض الطبلب ٢تذا األسلوب. -

 
 
 
 

 التعليم التكاملي  -43
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ة على التعلم، واإلنساف بفطرتو يعترب الربط بُت ا١تعارؼ والعلـو من أىم العوامل ا١تساعد

العربية، تعاين انفصاماً  ُب الدوؿ وقد لوحظ أف ا١تناىج الدراسية اٟتالية ،ٕٕٓمستعد لعملية الربط ىذه

 .ٖٕٓبُت مقرراهتا ا١تختلفة من انحية، وبُت النظرية والتطبيق من انحيٍة أخرى
فما ا١تقصود ابلتعليم  ،عضلةوينظر الكثَت من الًتبويُت إٔب التعليم التكاملي كمنقذ ٢تذه ا١ت

التكاملي؟ وما مربراتو؟ وما أىدافو؟ وما أنواعو؟ وما أىم صور تطبيقو؟ وكيف يتم إعداد الدروس عند 
اعتماده أسلواًب ُب التعليم؟ وما الوسائل التعليمية/التعلمية اليت ٯتكن استخدامها؟ وىل يبقى الطبلب 

 ٖتتاج إٔب ا١تناقشة والبياف.كل ىذه األمور وغَتىا   ْب.إُب الوضع التقليدي للجلوس ُب الفصل؟ 
 ما ادلقصود ابلتعليم التكاملي؟

عبلقات الإلبراز  ،يؤكد على دراسة ا١تواد دراسة متصلة ببعضها البعض نظاـالتكامل 
ماجاً انددماجها انواستغبل٢تا لزَّيدة الوضوح والفهم، وىو يعد خطوة وسطى بُت انفصاؿ ىذه ا١تواد و 

 .ٕٗٓاتماً 
أيضاً: أبنو تقدمي ا١تعرفة ُب ٪تط وظيفي على صورة مفاىيم متدرجة ومًتابطة  التكامل ويعرؼ

                                                           

 ، آذار.ٕٛ :٣تلة رؤية، السنة الثالثة، العدد .. الًتبية ا١تعلوماتية والتعلم الفعاؿٕٗٓٓ .يقُت، ٖتسُت -ٕٕٓ

 .ٔالقطاف، غزة، فلسطُت. ص التعليم التكاملي بُت النظرية والتطبيق. مركز . ب.ت العمري، عطية. -ٖٕٓ

أثر برانمج متكامل بُت القراءة الوظيفية والقراءة على األداء اللغوي لتلميذات  .ٜٜٗٔ .ا١تبل، بدرية -ٕٗٓ
 جامعة عُت مشس. ،رسالة دكتوراه غَت منشورة، القاىرة: كلية الًتبية .الصفوؼ الثبلثة األخَتة ُب ا١ترحلة االبتدائية

 .ٕٗٔص 
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تغطي ا١توضوعات ا١تختلفة دوف أف تكوف ىناؾ ٕتزئة أو تقسيم للمعرفة إٔب ميادين منفصلة، أو إٔب 
، هبدؼ إظهار وحدة التفك َت وٕتنب األساليب وا١تداخل اليت تعرض فيها ا١تفاىيم وأساسيات العلـو

 .ٕ٘ٓالتمييز والفصل غَت ا١تنطقي بُت ٣تاالت العلـو ا١تختلفة
التعليم الذي يقـو على أساس ربط ا١تباحث الدراسية  :أبنوكذلك ويعراؼ التعليم التكاملي  

حيثما أمكن، ابستخداـ أساليب وطرؽ تعليم وتعلُّم متنوعة، وربطها اب٠تدمات التعليمية للطالب؛ 

 .206بًل ُب تعلُّموحىت أيخذ دوراً فاع

ألجل  ،: "ىو الربط بُت ا١تعلومات الواردة ُب ا١تباحث الدراسيةكذلك  بقولو207فو يقُتوعرا 
 وليس عن طريق التخزين فقط". ،ليصبح التعامل عن طريق االستخداـ ،تثبيتها ُب ذىن الطفل

من صور  إال صورة يواٟتقيقة أف الربط بُت ا١تعلومات الواردة ُب ا١تباحث الدراسية ما ى
 كما سيتضح فيما بعد.  ،التعليم التكاملي العديدة

 
 يالتكاملالتعليم مربرات الدعوة إىل 

                                                           

ص  القاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية. .قضاَّي ُب مناىج التعليم .ٖٜٜٔ .ومينا، فايز مرادلبيب، رشدي،  -ٕ٘ٓ
ٔٚٙ. 

وزارة الًتبية والتعليم  .د.ت. ٣تمع تعليمي: برانمج التعليم التكاملي ١تعلمي ا١ترحلة .وزارة الًتبية والتعليم -ٕٙٓ
 فلسطُت. ،العإب

 رجع السابق.. ا١تٕٗٓٓ .يقُت -ٕٚٓ
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 :208ما يلي منهاو تعكس ميزاتو،  ي واليتالتكاملالتعليم ىناؾ العديد من ا١تربرات الستخداـ 
حياتو،  ا١تنهج ا١تتكامل أكثر واقعية وأكثر ارتباطاً ٔتشكبلت اٟتياة اليت يواجهها الفرد ُب -ٔ

حيث إف أي مشكلة يواجهها الفرد ُب حياتو غالباً ما يتطلاب حلها أكثر من لوف من ألواف ا١تعرفة اليت 
ينمي و دراستها،  يتعلمها الفرد، كما أف ارتباط ا١تنهج ابٟتياة والبيئة ٭تفز الطالب ويزيد من ميلو إٔب

 ميولو.
م النفس الًتبوي، حيث إف ا١تتعلم األسلوب التكاملي يتفق مع نظرية اٞتشتالت ُب عل -ٕ

 .209يدرؾ الكل قبل األجزاء، والعمـو قبل ا٠تصوص،... وىكذا
اليت تتصف هبا مناىج ا١تواد  ،تعمل ا١تناىج ا١تتكاملة على التخلص من عملية التكرار -ٖ
دًا ُب اٞتهد ا يوفر وقتًا لكل من ا١تعلم وا١تتعلم، وال يثَت ا١تلل لديهما، ويكوف أكثر اقتصا٦تا١تنفصلة، 

، كما أف ا١تعرفة كل ال يتجزأ، وال ٯتكن ٖتصيلها إال ٔتنهج تكامل العلـو والتخصصات، 210وا١تاؿ

                                                           

 .ٔا١ترجع السابق. ص  .ب.ت العمري. -ٕٛٓ

. استخداـ النظم ُب وضع برانمج للًتبية العملية لطالب القسم ٜ٘ٛٔ .األنصاري، سامية عادؿ -ٜٕٓ
 .ٖٗص  جامعة عُت مشس. ،كلية الًتبية  :رسالة دكتوراه غَت منشورة، القاىرة .العلمي ُب الكويت

لتعليم العاـ ُب ا١تملكة األردنية . تطوير مناىج الرَّيضيات ُب مرحلة إٓٓٓ .اٞتراح، ضياء انصر -ٕٓٔ
 جامعة عُت مشس. ،كلية الًتبية  :رسالة دكتوراه غَت منشورة، القاىرة .ا٢تامشية ُب ضوء النمذجة الرَّيضية

 .ٖٗص
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 .211وتداخلها، وتكاملها ُب األثر والنتيجة
 :يراعي ا١تنهج ا١تتكامل خصائص النمو السيكولوجي والًتبوي للتبلميذ، من حيث -ٗ

ا ٦ت ما يقدـ ٢تم من معارؼ وخربات ومعلومات متكاملة، ُب ،مراعاة ميو٢تم واىتماماهتم واستعداداهتم
ٮتلق لديهم ا١تيل والدافع لدراسة ىذه ا١تعلومات، أي أف ىذا ا١تنهج يتخذ من ميوؿ التبلميذ أساساً 

ار ا١تشكبلت وا١توضوعات اليت يرغبوف ُب دراستها وأوجو النشاط ا١تتصلة هبا، يمهمًا من أسس اخت
بذؿ قصارى جهدىم ٞتمع ا١تعلومات البلزمة ٟتل تلك ا١تشكبلت، أو  وىذا يدفع التبلميذ إٔب

رغبتهم  ىلدراسة ىذه ا١توضوعات، وبذلك يكوف التعلم أكثر نفعًا وأبقى أثراً؛ ألنو تعلم قائم عل

 .212مع ميو٢تم ىويتماش
ا١تناىج ا١تتكاملة تعمل على تنمية ا١تدرس مهنيًا وعلمياً، حيث ٬تد ا١تعلم نفسو ْتاجة  -٘

دائمة لتطوير نفسو وتنويع معلوماتو، وذلك لتتناسب مع ا١تعلومات ا١تتشعبة وا١تتنوعة اليت يقدمها 
 لطبلبو.

تساعد ا١تناىج ا١تتكاملة ُب مواجهة التحدي الذي نتج عن التغَت والتطور السريع ُب عآب  -ٙ
قدرة الفرد على متابعة  عترب مدىيو  ،التعليم ا١تدرسي، حيث إف التغَت ىو عملية حتمية تواكب اٟتياة

                                                           

 .)٨تو إقامة ٣تتمع ا١تعرفة( ٖٕٓٓ. تقرير التنمية العربية للعاـ ٖٕٓٓ .برانمج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي -ٕٔٔ
 .ٖٛص  ؿ العربية.ا١تكتب اإلقليمي للدو 

 .ٕ٘ا١ترجع السابق. ص . ٕٓٓٓ .اٞتراح -ٕٕٔ
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 ىذا التغَت أحد ا١تقاييس ا١تستخدمة لبياف مدى ٧تاحو ُب حياتو.
 وصعوبة ٕتزئتها. ،وطبيعتها ا١تتكاملة ،مشولية ا١تشكبلت اجملتمعية واٟتياتية -ٚ
 وحدة ا١تعرفة اإلنسانية وتكاملها. -ٛ

 أىداف تطبيق التعليم التكاملي
واإلدارة  ،والطلبة ،ا١تعلم :فًا عدة على صعيد كل منتطبيق التعليم التكاملي ٭تقق أىدا

 :213والبيئة التعليمية التعّلمية ،ا١تدرسية
 على صعيد ادلعلم، يهدف إىل مساعدتو على: -أوالا 

 . استخداـ طرؽ ٥تتلفة ُب التعليم، ٔتا فيها العمل ُب ٣تموعات واألنشطة العملية.ٔ
  ا١تباحث ا١تختلفة.وتطوير الروابط بُت ،. إثراء موضوعات الكتابٕ
 . التقبل والتفاعل مع أفكار الطلبة.ٖ
 والتقييم الذاٌب. ،. القدرة على التخطيط والتقييم ألعماؿ الطلبةٗ

 على صعيد الطلبة، يهدف إىل تدريبهم على: -اثنياا 
 . ٖتمُّل ا١تسؤولية والعمل اٞتماعي.ٔ
 نظمة.. االحًتاـ ا١تتبادؿ فيما بينهم، واحًتاـ القوانُت واألٕ
 . القدرة على االتصاؿ مع اآلخرين، والقدرة على تقييم أعما٢تم.ٖ

                                                           

 . ا١ترجع السابق.د.ت. ٣تمع تعليمي .وزارة الًتبية والتعليم -ٖٕٔ
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 على صعيد اإلدارة ادلدرسية، يهدف إىل مساعدة مدير ادلدرسة على: -اثلثاا 
 . العمل مع ا١تعلمُت كفريق عمل وبشكل فعاؿ، والتخطيط والتقييم لعملهم.ٔ
ؿ ٖتسُت كفاءة ٞتاف األداء، من خبل ،. ٖتسُت االتصاؿ والتواصل مع اجملتمع اليٕ

 وتطوير االتصاؿ مع القطاع الصناعي، وعقد لقاءات مع أىإب كل صف ١تناقشة تعلُّم أبنائهم.
 على صعيد البيئة التعليمية التعلُّمية، يهدف إىل: -رابعاا 

 . عرض أعماؿ الطلبة لبياف أ٫تيتها وقيمتها.ٔ
 . تصميم زواَّي ٦تتعة داخل الصفوؼ وتنفيذىا.ٕ
 تسهيل وصوؿ الطلبة إٔب مصادر التعلم ا١تختلفة. .ٖ
 . االستفادة القصوى من الفراغ ا١توجود ُب ا١تدرسة.ٗ
 . االستفادة من بناية ا١تدرسة وساحاهتا ُب النشاطات التعّلمية.٘

 يالتكاملالتعليم أنواع 
 ٦تا ال شك فيو أف أي تكامل للمواد الدراسية يفًتض أف يراعي ما يلي:

 ل األفقي: التكام -أ 
العبلقة األفقية بُت اجملاالت ا١تختلفة اليت يتكوف منها ا١تنهج، حيث إ٬تاد وذلك عن طريق 

يركز االىتماـ على موضوعات ذات عناصر مشًتكة بُت ٣تاالت متصلة، كأف نربط بُت ما يدرس ُب 
ا من فروع ا١تعرفة وغَتى ،ات والًتبية الفنية والرَّيضيةيالرَّيضيات، وما يدرس ُب العلـو واالجتماع

ابإلضافة إٕب نقل ا١تبادئ اليت يتعلمها التلميذ إٕب أي فرع من فروع ا١تعرفة، أو أي مشكلة  ،ا١تختلفة
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يتعرض ا١تتعلم ُب العلـو ١تفهـو السرعة مقارنة  - مثبلً  -تعًتضو، ففي الصف ا٠تامس األساسي 
ن، ومفهـو الكتلة والوزف، وأدوات بسرعة بعض األجساـ، والعبلقة بُت ا١تسافة، والسرعة، والزم

، و  ،قياسها حجـو أشياء على شكل متوازي مستطيبلت، وُب كل ىذه إ٬تاد ابإلضافة إٕب اٟتجـو
كالعمليات األربع، والنسبة، وغَتىا من   ،ا١تفاىيم ٭تتاج إٔب بعض ا١تفاىيم الرَّيضية وبعض العمليات

أف ٮتطط ا١تبلعب لبعض األلعاب، وكذلك توزيع  وكذلك ُب الًتبية الرَّيضية ىو ٭تتاج إٔب ،ا١تفاىيم
وُب الًتبية الفنية يتعرض ١تفهـو الزخرفة ومصادرىا: ىندسية،   ،طبلب الصف على بعض األلعاب

وُب االجتماعيات يتعرض للخرائط ومقياس الرسم وغَتىا من  ،وكذلك مفهـو التقريب ،ْبإكتابية... 
كما ٯتكن أف نزود الرَّيضيات ببعض األمثلة   ،رَّيضية لتعلمهاا١تفاىيم اليت ٖتتاج إٔب بعض ا١تفاىيم ال

وا١تشكبلت من ىذه ا١توضوعات، وذلك ُب ترابط يوضح قيمة ما يتعلمو التلميذ ُب ٥تتلف الفروع ُب 
 الصف الواحد.

 التكامل الرأسي:  -ب 
ويعٍت  ( للمنهج،SPIRALأو ما يسميو البعض البناء اٟتلزوين أو اللوليب )التكامل الرأسي، 

ببساطة التوجو ٨تو نسقية العلم ُب ا١تناىج، واٗتاذ مفهـو ٤توري واالرتقاء بو عمقًا واتساعًا وتداخبًل 
 ُب فروع العلم األخرى وُب اٟتياة، كلما ارتقى الطالب من صف إٔب صف أعلى.

الكثَتي أف يتم البدء ابستخداـ التكامل الرأسي )ا١تدخل اٟتلزوين( ُب بداَّيت  214ويقًتح
                                                           

. ٕتديدات ُب مناىج العلـو والرَّيضيات ومدى االستفادة منها ُب دوؿ ٜٜ٘ٔ .الكثَتي، راشد بن ٛتد -ٕٗٔ
 .ٛٔٔص  الرَّيض: مكتب الًتبية لدوؿ ا٠تليج. .ا٠تليج العريب
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مراحل التعليم الرٝتي، على أف توضح خرائط منهجية كدستور تنفيذ للعمل يتضح فيو: اجملاؿ 
(Scope( والتسلسل ،)Sequence( والتوقيت ،)Timing والتداخبلت ا١تقصودة بُت عناصر ،)

اتوى ا١تختلفة من داخل ا١تقرر أو من خارجو، اليت تدعم عمليات التعليم والتعلم، سواء أكانت 
ة مقررات إضافية أـ أنشطة، وىذا أيضًا يدعم النمذجة الرَّيضية، حيث إف ا١تعلم اٞتيد يستطيع بصور 

البدء ُب مراحل التعلم األولية بطرح ا١تشكبلت وا١توضوعات ا١تناسبة للمستوى، وُب مستوى أعلى 
طاً يقدـ التطبيقات ذات األفكار األعمق ويتدرج ُب ذلك ليصل إٔب مستوى تصبح فيو النمذجة ٪ت

 وسلوكاً عاماً للتعلم عموماً.
 من صور تطبيق التعليم التكاملي

 :215منها ؛صور وأشكاؿ لتطبيق التعليم التكامليىناؾ عدة 
من خبلؿ إثبات العبلقة بُت موضوعُت أو أكثر، كربط  ،. الربط بُت ا١تواد ا١تنفصلةٔ

 وجغرافية فلسطُت(.موضوعات ُب التاريخ ٔتوضوعات ُب اٞتغرافيا )مثبًل: اتريخ فلسطُت 
أو ا٠تربات التعليمية ا١تتكاملة  ،من خبلؿ ٕتميع ا١تواد ا١تتشاهبة ؛. توسيع ٣تاالت الدراسةٕ

ُب ٣تاؿ واحد، كالدراسات االجتماعية )اتريخ، جغرافيا، تربية وطنية( والدراسات العلمية )فيزَّيء،  
 كيمياء، أحياء(.

ت عامة معينة بُت مادتُت أو أكثر، كأف مناىج مًتابطة من خبلؿ إقامة عبلقا إ٬تاد. ٖ

                                                           

 ا١ترجع السابق.. ب.ت العمري. -ٕ٘ٔ
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يعمل معلم اللغة العربية مع معلم التاريخ، وذلك بتكليف الطبلب كتابة موضوعات ُب التعبَت تربط 
 بُت فًتات اترٮتية معينة.

مناىج مد٣تة من خبلؿ دمج مواد مًتابطة ُب مادة دراسية، فمثبًل تدمج  إ٬تاد. ٗ
 لو عبلقة ُب الفيزَّيء ُب مادة دراسية مثل: "طبقات األرض".موضوعات ُب اٞتغرافيا مع موضوع 

  ،. اتباع ما يسمى منهج اجملاالت الواسعة، وذلك بدمج موضوعات كثَتة ُب مبحث جديد٘
 وعلم االجتماع. ،والسياسة ،والكيمياء ،واٞتغرافيا ،من علم األرض ،كأف يًتكب علم دراسة البيئة

قائمة على موضوع دراسي، حيث تدور الدراسة حوؿ . اتباع ما يسمى منهج الوحدات الٙ
٤تور رئيس ُيشتق من ا١تادة الدراسية ذاهتا، ولكنو يعاِب انحية ذات أ٫تية ُب حياة الطلبة، وال يتقيد 

رس تنظيمًا منطقياً، كما أنو ال يلتـز ابٟتدود الفاصلة بُت فروع بتنظيم اٟتقائق وا١تعلومات اليت ُتدِّ 
 ادة وا١تواد الدراسية األخرى.ا١تادة، أو بُت ا١ت

 حتضًن الدروس يف التعليم التكاملي
عند ٖتضَت الدروس ُب التعليم التكاملي ال يغفل ا١تعلم أسس التحضَت العادية، كما ال يغفل 

وا١تواد البلزمة، وإمكانية  ،وآلية العمل ،فَتكز ا١تعلم على ا٢تدؼ ،األسس اليت يتطلبها التعليم التكاملي
كتمثيل الدرس ابٟتركات اإلٯتائية، أو تقليد األصوات؛ ما   ،والنشاط اٟتركي ،لدراما الًتبويةاستخداـ ا
الذي يسد مسد دروس أخرى، ويوفر الوقت ويعمق إحساس  ،يًا على حيوية الدرسإ٬تابينعكس 
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 .216الطبلب اب١تعلومات
 مية يف الدرس التكامليالوسائل التعليمية / التعلُّ 

تعد السبورة ىي الوسيلة الوحيدة، بل ىناؾ وسائل مساندة ال ٕتعل  ُب الدرس التكاملي ٓب
  ،ْبإومن ىذه الوسائل: ا٠ترائط اٞتغرافية، واألدوات العلمية، وأوراؽ العمل...  ،الطالب ٯتل اٟتصة

( لعرض معلومات وأنشطة معداة ابستخداـ برانمج LCDكما ٯتكن توظيف الكمبيوتر وجهاز الػ)
 مج الفبلش.البوربوينت أو بران

 كيفية جلوس الطلبة يف الدرس التكاملي
تتميز الصفوؼ اليت تطبق التعليم التكاملي أبسلوب خاص ُب جلوس الطلبة أثناء الدرس، 
فهي ال تعتمد على الطريقة ا١تعتادة ُب اٞتلوس، بل تعتمد على طاوالت وكراسي تسهِّل حركة 

و٢تذا فإف جو الصف  ،م عن طريق اجملموعات الصغَتةاجملموعات؛ ألف جزءاً كبَتًا من عملية التعلم تت
 يصبح جواً مر٭تاً من النواحي اٞتمالية واٟتركية والنفسية.

 
 
 
 

                                                           

 رجع السابق.. ا١تٕٗٓٓ .يقُت -ٕٙٔ
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 التكاملي  التعليم على يتطبيقدرس 

و٨تاوؿ فيما يلي  ،ا١تدارس الفلسطينيةبعض التعليم التكاملي ُب على ٕتربة  217أعدت الر٤تي
على التعليم التكاملي ١تعرفة كيفية سَت الدرس  -لغة العربية مثبًل مادة ال -أف نضع ٪توذجًا تطبيقيًا 

 وفق ىذه الطريقة.
 .لغة عربية ادلادة:

 .الفواكو غذاء مثإب ادلوضوع:
 .الثامن األساسي الصف:
 .ٕٙ – ٜٔ :الصفحات /اٞتزء األوؿ /ا١تطالعة والنصوص كتاب:

 التكامل بٌن فروع اللغة العربية: -أوالا 
 قراءة ا١توضوع قراءة صامتة وأخرى جهرية. . القراءة:4
 . ادلعجم والدالالت3

 ْب(.إا١تادة القلوية ...  –اٟتوامض  –أ. االصطبلحات )الفيتامينات 
 أفبلذ أكبادىا( -كبد السماء   -سوداء الكبد  -ب. التمييز ُب ا١تعٌت بُت: )كبد ٛتزة

                                                           

. أتثَت تقدمي مشروع التعليم التكاملي على العمليات التعليمية داخل الصفوؼ ٕٔٓٓ .الر٤تي، ٧تاح -ٕٚٔ
 وانظر كذلك، رسالة دكتوراه، جامعة ولدز بريطانيا. .ا١تدرسية من األوؿ وحىت الرابع

 ا١ترجع السابق. العمري. ب. ت. -
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 ي ١تضموف ا١توضوع.والفهم التفصيل ،حوؿ الفهم العاـ. ادلناقشة والتحليل: 4
 كتابة مصادر بعض األفعاؿ.. تدريب لغوي: 5
 . التعبًن6
أ. ٖتليل فقرة من ا١توضوع )ٚتلة رئيسة، يتبعها عدد من اٞتمل الفرعية اليت توضح اٞتملة  

 ل اإلٚتاؿ الذي احتوت عليو(.أو تفصِّ  ،الرئيسة
 ب. تدريب الطلبة على ٖتليل فقرة أخرى ابلطريقة نفسها.

 إمبلء فقرة من الدرس.مالء: . اإل7
 كتابة عبارة من الدرس ٓتط الرقعة.. اخلط: 8

 العربية وادلواد الدراسية األخربالتكامل بٌن اللغة  -اثنياا 
 . العلوم4
 أ. مكومات اٞتهاز ا٢تضمي. 

 –أمبلح  –فيتامينات  –دىوف  –نشوَّيت وسكرَّيت  –ب. أقساـ الغذاء )بروتينات 
 ماء(.

ا١توز، الفواكو على دوؿ العآب )أين تكثر كل فاكهة ٦تا يلي:  إنتاجوزيع ت. اجلغرافيا: 3
 ... ؟(العنب، التُت، ا١تا٧تو
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 . الرتبية اإلسالمية4
 أ. ٖتديد اآلَّيت القرآنية اليت فيها ذكر الفاكهة.

 ب. ٖتديد األحاديث النبوية اليت فيها ذكر الفاكهة.
 ب الطعاـ.ٖتديد األحاديث النبوية اليت فيها آدا -ج
 . الرايضيات5

 الزراعي ُب فلسطُت. نتاجالفواكو ابلنسبة لئل نتاجأ. حساب النسبة ا١تئوية إل
 ب.حساب النسبة ا١تئوية لدخل قطاع غزة من الفواكو ابلنسبة للدخل القومي.

 الفواكو ا١تختلفة ُب قطاع غزة. إنتاجج. رسم بياين لكميات 

 يات التعليم التكامليإاجياب

 :218ما يلي منهاو  ،التعليم التكاملي ياتإ٬تابي كثَتاً من الر٤ت رصدت
. العمل ُب إطار اجملموعات، واستخداـ أسلوب الدراما، ومهارة طرح األسئلة، واستخداـ ٔ

األسئلة ا١تفتوحة، والتعلم عن طريق العمل واللعب، وربط ا١تفاىيم األكادٯتية بواقع حياة الطفل، 
رض الواقع، واستغبلؿ مرافق ا١تدرسة ا٠تارجية للتعليم، وتفعيل واستخداـ أساليب ونشاطات على أ

 ا١تواد ا٠تاـ ُب البيئة الية.
. تقليل الفجوة بُت ا١تعلم والطالب، حيث ٘تيزت عبلقة الطالب اب١تعلم ابلكثَت من االنفتاح ٕ

                                                           

 ا١ترجع السابق.. ٕٔٓٓ .الر٤تي -ٕٛٔ
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 مية.وجعلو ٭تب ا١تدرسة، ويندمج ُب العملية التعلي ،والقرب؛ ما انعكس على نفسية الطالب
. تفعيل استخداـ دور ٣تالس اآلابء واألمهات ٟتل ا١تشكبلت الطبلبية، وإعداد ا١تواد ٖ

 ومعاٞتة مشكبلت الطلبة الضعاؼ. ،التعليمية
 الطلبة حرية ا٠تروج والدخوؿ من الصف وإليو. إعطاء. ٗ

 يات ما يلي:٬تابوٯتكننا أف نضيف إٔب ىذه اإل
 . ا١تشاركة الفعالة ُب الدرس.٘
 خداـ الوسائل التقنية التعليمية اٟتديثة.. استٙ
 اإل١تاـ اب١تعلومات ا١تفيدة حوؿ الدرس، وتعميقها من ٥تتلف جوانبها.. ٚ

 السلبيات

 ٯتكن أف نوجو إٔب التعليم التكاملي السلبيات التالية:

اللغوية، أو التارٮتية، أو العلمية، أو الدينية،  -. عدـ إحاطة بعض ا١تدرسُت اب١تواضيع ٔ
 للدرس ا٢تدؼ، ٦تا ال يدخل ُب نطاؽ اىتمامهم واختصاصهم. -َتىا وغ

. عدـ توفر بعض ا١تواد التعليمية، والوسائل التقنية البلزمة ُب بعض ا١تدارس، وٓتاصة النائية ٕ
 منها.

صعوبة أتقلم ا١تدرس القدمي مع أساليب التعليم اٟتديثة، )الناس أعداء ما جهلوا، ولكنها . ٖ
 ت، كما قاؿ: أبو حامد الغزإب، ُب مقدمة كتابو: إحياء علـو الدين(.على ا٠تبَت سقط
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 الطريقة اإللقائية -44

سواء  ،يستخدـ ا١تدّرس الذي ينفذ ىذه الطريقة أسلوب إلقاء ا١تعلومات على التبلميذ
أكانت أخبارًا عن أحداث أـ وقائع أـ بياانت أبسلوب إخباري، ُب حُت يظل التبلميذ ُب موقف 

وقد كانت ىذه الطريقة سائدة ُب  ،تلقوف ا١تعلومات جاىزة دوف أف ينشطوا للبحث عنهاسليب ي
التعليم قدٯتًا، والتزاؿ تسود ُب جامعتنا وكلياتنا ومدارسنا ومعاىدان إٔب حد كبَت حىت وقتنا اٟتاضر؛ 

أو عندما يريد أف والسيما عندما يريد ا١تعّلم أف يعرض على تبلميذه فكرة ال يعرفوهنا وال تذكرىا كتبهم 
 . ٜٕٔيعرؼ حقائق كثَتة

وىي الطريقة اليت يكوف فيها صوت ا١تدّرس ىو ا١تسموع أكثر من غَته عندما يلقي اٟتقائق  
 ،أو يسردىا، و٘تتاز الطريقة أبهنا تناسب األطفاؿ الصغار جًدا الذين ال ٯتكنهم الكتابة أو االطبلع

وصف بعض ا١تشاىدات، أو شرح بعض  وىي تناسبهم ُب موضوعات، مثل: سرد القصص، أو
 ،ولكن يتوقف ٧تاح ىذه الطريقة معهم على طريقة إلقاء ا١تدرس وا١تادة اليت ٮتتارىا لئللقاء ،اٟتوادث

 . ٕٕٓوا١تدرس يلقي ُب مناسبات كثَتة، مثل: ااضرات القصَتة والشرح والوصف والعرض القصصي

 

                                                           

التوانسي، أبو الفتح علي اٞتمببلطي. ال اتريخ. األصوؿ اٟتديثة لتدريس اللغة العربية والًتبية الدينية. الطبعة  - 219
 . ٙٙص الثانية، القاىرة: دار هنضة مصر.

 . ٖٖ-ٕٖص .مكتبة غريب :القاىرة .بيةطرؽ تدريس اللغة العر  . الاتريخ.عبد العاؿ، عبد ا١تنعم سيد - 220
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 مزااي ىذه الطريقة

 إذا كانت الدروس مكثفة، والوقت ضيق.  ىذه الطريقة توّفر الوقت -ٔ

ىذه الطريقة ٢تا أتثَت قوي ُب مشاعر الناس، ومثَتة ُب مواجهة األعداء ومكافحة األمراض  -ٕ
 االجتماعية، فهي عامل يساعد ُب تغيَت مظاىر الفساد االجتماعي ٨تو الصبلح وا٠تَت. 

 . ٕٕٔٯتكن أف تستخدـ ىذه الطريقة ُب ٚتوع غفَت من الناس -ٖ

 سلبيات ىذه الطريقة

 إف ىذه الطريقة تضع الطالب ُب موقف سليب فَتكن إٔب ا٠تموؿ بعيًدا عن النشاط.  -ٔ

التصلح ىذه الطريقة للطبلب ُب ا١تراحل اإلعدادية والثانوية، الذين اليستطيعوف أف يسجلوا  -ٕ
 ا١تبلحظة أثناء ااضرة. 

اج إٔب تركيز االنتباه ١تدة طويلة، وىذا قد ال يستطيعو وٖتت ،ال تراعي ىذه الطريقة الفروؽ الفردية -ٖ
 . ٕٕٕالطبلب الذين ىم ُب سن ا١تراىقة

 

                                                           

 . ٚٚٔص .ماليزَّي .الربامج التعليمية أساليبها وطرؽ تدريسها ـ.ٕٕٓٓ. ٝتساعة، أٛتد اٟتسن - 221
 .ٚٚٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة - 222
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 طريقة احملاضرة -45

وىي الطريقة اليت أيٌب فيها ا١تعّلم ُمِعًدا لدرسو أو ٤تاضرتو، مدوِّاًن للنقاط الرئيسة اليت يريد  
عن ا١توضوع الذي يريد اٟتديث عنو، ٍب ة بسيطة ُب نقاط  عطاءفيبدأ ٤تاضرتو إب ،التحدث عنها

أيخذ ُب شرح ما أٚتلو من نقاط ُب بداية ٤تاضرتو، والطلبة يتابعونو ابالستماع وبتدوين ما يفهمونو 
إال  ،وىذه الطريقة مثل طريقة اإللقاء ،ٖٕٕمن ااضرة ُب مذكراهتم ا٠تاصة، ليعودوا اثنية إٔب صياغتها

ف ىذه الطريقة من أكثر الطرؽ شيوًعا وانتشارًا، فالرومانيوف اتبعوا أف بعض الباحثُت من خرباء يروف أ
 . ٍٕٕٗب اختار العرب ىذه الطريقة ُب العصور الوسطى ،ىذه الطريقة وىم قد اقتبسوىا من اليواننيُت

 يات ىذه الطريقةإاجياب

 معُّت. حيث إهنا تبحث دائماً ُب موضوع  ،لطريقة على تقومي فكرة موجزة عن ا١توضوعا تساعد -ٔ

 ٕتعل ا١تستمعُت ينتبهوف إٔب ا١توضوع، و٭تصلوف على أكرب قدر ٦تكن من ا١تعلومات.  -ٕ

 تعطي التبلميذ اٞترأة والثقة ابلنفس عندما يروف ااضر أمامهم يُػْلقي ا١توضوع، ويُراعي التسلسل.  -ٖ

 

                                                           

ة للنشر ا١تنشأة العام :طرابلس الطبعة السادسة، .فلسفة الًتبية اإلسبلميةـ. ٜٙٛٔ .الشيباين، عمر دمحم - 223
 . ٘ٔٗ-ٖٔٗص .والتوزيع

 . ٜٚٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة - 224
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  سلبيات ىذه الطريقة

 كوف ا١تعلومات اليت ٭تصلوف عليها ٤تددة. وقد ت ،إهنا ال تعطي فوائد كثَتة للطبلب الضعفاء -ٔ

ٔتا أف ىذه الطريقة ال تراعي كتابة ا١توضوع، فإف ذلك يعٍت أف معلوماهتا تكوف قصَتة الُعُمر ُب  -ٕ
 . ٕٕ٘ذاكرة الدارسُت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٓٛٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة - 225
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 الطريقة اجلمعية -46

أف الطريقة ىذه الطريقة ٕتمع بُت الطريقتُت: الطريقة القياسية والطريقة االستنباطية، ذلك  
وأف الطريقة االستنباطية ىي االنطبلؽ من اٞتزئيات  ،القياسية ىي االنطبلؽ من الكليات إٔب اٞتزئيات

 إٔب الكليات. 

أما الطريقة اٞتميعة فهي الطريقة االستثمارية اليت تنطلق من اٞتزئيات إٔب الكليات ٍب تعود 
أشبو ابلطريقة اٟتوارية إال أف اٟتوار ىو إلقاء  مرة أخرى لتنطلق من الكليات إٔب اٞتزئيات؛ فهي طريقة

 ،فهذه الطريقة خبلصة للجزئيات اليت طرحت أماـ التلميذ ،األسئلة ٍب طلب اإلجابة عنها أو العكس
فيتوصل ٔتوجبها إٔب القاعدة أو ىي عموميات يندرج ٖتتها عدد من اٞتزئيات يُتوصل من خبل٢تا إٔب 

 . 226اٞتمع بُت القياس واالستنباطوذلك من خبلؿ  ،القاعدة الكلية

إف ٧تاح ىذه الطريقة يتوقف على التلميذ كما يتوقف على ا١تدرس، فليس ىناؾ أي تعليم إذا 
 . 227ٓب يكن ىناؾ تعلم، ومقياس النجاح ىو فهمو

 

 

                                                           

 . ٜٗٔ-ٖٜٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة - 226
 . ٖٗص . ال اتريخ. ا١ترجع السابق.عبد العاؿ - 227
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 طريقة احلوار وادلناظرة -47

لة واألجوبة ىي تلك الطريقة اليت تقـو على أساس اٟتوار والنقاش ابألسئ :طريقة اٟتوار 
 للوصوؿ إٔب حقيقة من اٟتقائق. 

وتتيح ىذه الطريقة للمتعلم ا١تشاركة ُب العملية التعليمية ابألسئلة وإبداء الرأي واالستماع إٔب 
حيث يتبادؿ فيها ا١تعّلم وا١تتعلموف الكبلـ واالستماع،  ،وا١تناقشة طريقة حية ،آراء اآلخرين وٖتليلها

عّلم الفهم والتحليل، وتقومي موضوع أو فكرة أو مشكلة وبياف نقاط االتفاؽ ويشاطر فيها ا١تتعلموف ا١ت
وىي طريقة توافق صغار األطفاؿ، ١تا فيها من اٟترية والتبسيط، وعدـ التكلف  ،228ونقاط االختبلؼ

والشرود، على أف استعما٢تا مع الكبار لو فائدتو، ففيها شيء من التغيَت، وىي تستخدـ بنجاح ُب 
 . 229ياء، وما شابو ذلك وٖتتاج ُب تنفيذىا إٔب مهارة وصدؽ نظردروس األش

 مزااي ىذه الطريقة 

 إثبات اٟتقائق ودفع الشبهات ُب القضاَّي الفكرية والعملية.  -ٔ

 كشف إمكانية ا١تراد ونواَّيه ورغباتو أو دوافعو ا٠تفية عن طريق األسئلة واألجوبة.   -ٕ

                                                           

 .مكتبة الفبلح :الكويت .اتوقولو وتطبيأص :منهج الًتبية اإلسبلمية ـ.ٜٚٛٔد. مدكور، علي أٛت - 228
 . ٖٔٙ-ٖٓٙص

 . ٖٗص عاؿ. ال اتريخ. ا١ترجع السابق.عبد ال - 229
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س أو ا١تستمع وتثبيتها ُب ذىنو بعد إزالة الشكوؾ واألوىاـ توصيل ا١تادة بشكل ٤ُتْكم إٔب الدار  -ٖ
 اليت كانت لديو. 

 . 230تنشيط فكر ا١تتحاورين واكتساهبم خربة وإفادة بعضهم عن بعض -ٗ

 سلبيات ىذه الطريقة

التستقر العلـو اليت تكتسب عن طريق اٟتوار ُب الذىن طويبًل نظرًا ١تشافهتها ٦تا يستلـز تدوينها  -ٔ
 تثبيتها.  إف أريد

 ال تفيد الدارس الذي الٯتلك خربة ُب ااورة.  -ٕ

خلق أزمات نفسية لدى بعض الناس الذين يعجزوف عن الرد على نّدىم إذا كاف اٟتوار حوؿ  -ٖ
 . 231قضية جدلية

 

 
                                                           

 .٘ٛٔصـ. ا١ترجع السابق. ٕٕٓٓ. ٝتساعة - 230
 .ٚٙص .دار ا١تعارؼ :مصرالطبعة األؤب،  .ا١توجو الفٍت ١تدرس اللغة العربية ـ.ٜٛٚٔ. إبراىيم، عبد العليم -

مكتبة  :القاىرةالطبعة الثانية،  .طرؽ تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية ـ.ٜٙٛٔ. عطا، إبر اىيم دمحم - 231
 .ٜٛص .النهضة ا١تصرية

  .٘ٛص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة -
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 طريقة القصة -48

بعد أف دعت اٟتاجة إٔب تعليم القصة لؤلطفاؿ، وىدفها تنمية إتاه  232ظهرت ىذه الطريقة 
وىو العناية بفهم األفكار ا١تقروءة، وقد تعود نشأهتا إٔب فًتة زمنية بعيدة، حيث  ،مهم لدى التبلميذ

 ،اٟتكاَّيت اليت تعلمها األوائل عن طريق القصص اليت تنتشر بُت األطفاؿ ٍب يعرضها هبذه الطريقة
ة القراءة واالستماع والنطق وتفيد ىذه الطريقة مهار  ،وٯتكن أف ُيستفاَد منها ُب تعليم اللغات األجنبية

 أحيااًن. 

  مزااي ىذه الطريقة

القصة ٖتتوي على ا١تعاين أكثر ٦تا ٖتتوي عليو اٞتملة، وذلك يسهل للتبلميذ فهم ا١تعاين حسب  -ٔ
 تسلسل األحداث ُب القصة. 

٢تم فرصة بدء تعليم اللغة للمبتدئُت ابستخداـ طريقة القصة ٭ُتّفز الدارسُت على الدراسة، وتتيح  -ٕ
 اإلنصات اٞتيد وحسن االستماع. 

 سلبيات ىذه الطريقة

 هتتم ابالستماع بداًل من القراءة وىذا يؤدي إٔب ضعف ا١تتعلم ُب القراءة.  -ٔ

 إف األطفاؿ يهتموف ابلقصة كقطعة واحدة واليهتموف ابلعناصر الصغَتة، مثل اٟتروؼ وا١تفردات.  -ٕ
                                                           

 .ٔٛٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٕٓٓ. ٝتساعة - ٕٖٕ
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  طريقة التلقٌن -49

ويتم  ،ذات إتاه واحد، حيث يسيطر ا١تعّلم سيطرة اتمة على العملية التعليمية التلقُت طريقة 
ويرتبط التكرار  ،الًتكيز ُب ىذه الطريقة على اٞتوانب النظرية وعلى نقل ا١تعلومات إٔب الدارسُت

اهبا ابلتلقُت، إذ يقـو ا١تعّلم بتكرار بعض نقاط الدرس مرات عدة حىت يتيقن من فهم الطلبة ٢تا واستيع
 . 233تواىا

 الطريقة التوليفية -:4

 ،ظهرت ىذه الطريقة نتيجة ١تا وجو ٞتميع طرؽ تدريس اللغة األجنبية من انتقادات وسلبيات 
وبناء على ذلك ظهرت بعض االٕتاىات اليت تسعى إٔب صياغة طرؽ أخرى تعتمد ُب أساسها على 

 Bumولقد عّرفت  ،ؽ ابلطرؽ التوليفيةوشاعت تسمية ىذه الطر  ،ما يرونو ٦تيزات الطرؽ السابقة

Pass  الطريقة التوليفية أو االنتقائية:"أبهنا طريقة ا١تعّلم ا٠تاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرؽ
وىذه الطريقة عادًة ما تتغَت مع كل فصل وكل مهارة جديدة، ومع   ،234األخرى اليت يشعر أهنا فعاالة"

وٯتكن للمعّلم أف يطلق عليها فكرة  ،مات ا١تعّلم، ومهاراتو، وخرباتوكل تغَت، أو إضافة جديدة ١تعلو 

                                                           

 .مركز الدلتا للطباعة :كندريةإس .الًتبية اإلسبلمية، أصو٢تا ومنهاجها ومعلمها . ال اتريخ.السيد، عاطف - 233
 .ٗٚص

 . ٙٛص ـ. ا١ترجع السابق.ٖٕٓٓوطعيمة.  الناقة - 234
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االنتقاء أو التوليف ُب طرؽ التدريس إٔب ظهور بعض الطرؽ اليت حدد من معا١تها، وانتشر 
 . 235استخدامها

 الطريقة الشفوية ا١تكثفة والطريقة الوظيفية.  :وتنقسم ىذه الطريقة إٔب قسمُت، و٫تا

: وىذه الطريقة ىي إحدى الطرؽ اليت استفادت من عناصر وية ادلكثفة)أ( الطريقة الشف
الطرؽ األخرى، وأتخذ اب١تدخل الشفوي مع استخداـ التدريب على القراءة والكتابة بعد أف يتكوف 
لدى الطبلب أساس اثبت من عادات اٟتديث السليمة، حيث تركز على النطق السليم وتدريب 

 . 236الدروس بشكل ٤تكم األذف، وإعماؿ اٟتفظ، وإعداد

: أما طريقة ا١تدخل الوظيفي فهي ٕتمع كل ما ٯتكن االستفادة )ب( طريقة ادلدخل الوظيفي
منو من عناصر الطرؽ األخرى بشكل ٭تقق تدريب الطبلب على االستخداـ الوظيفي للغة، وىي اليت 

 ،لنسبة للدارسُتحيث تركز على جعل اللغة وظيفة اب ،ٯتكن أف ٕتمع بُت مداخل عدة وطرؽ مهمة
وقد تتطلب من ا١تعّلم أف يتحقق دائًما من أف الًتكيز ٬تب أف يكوف على عملية ترابط األفكار 

ْتيث تصبح ثروة ا١تفردات والًتاكيب اللغوية )القواعد( عبارة عن وسائل فقط إلتقاف استخداـ  ،و٪توىا
 اللغة، وليست ىدفًا ُب حد ذاهتا. 

                                                           

 . ٙٓٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٜ٘ٛٔ. الناقة - 235
  .ٕٙص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٜٛٔا٠توٕب.  - 236

  .ٚٛ-ٙٛص ـ. ا١ترجع السابق.ٖٕٓٓوطعيمة.  الناقة -
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 ،ُب ىذه الطريقة استخداـ الكلمات اٞتديدة كما درسوىا وتعلموىاينبغي أف يتعلم ا١تتعلموف 
وعلى ا١تعّلم أف يتحلى ابلصرب ُب البداية؛ ألف تقدـ الطبلب ُب ىذه ا١ترحلة سيبدو بطيًئا، إال أهنم 
بعد أسابيع قليلة سيتقدموف بشكل يفوؽ الطرؽ األخرى، ذلك ألف كل مفردة جديدة تدخل ُب 

 . 237ومن ٍب تظل فعالة نشيطة ،اـ والتوظيفحصيلتهم ٗتضع لبلستخد

 مزااي ىذه الطريقة

 : 238ية للطريقة التوليفية٬تابفيما يلي عرض للنقاط اإل

يستطيع ا١تتعلموف أف يسيطروا على اللغة العربية هبذه الطريقة ُب وقت قصَت، إذا كاف ا١تدرس  -ٔ
ف كل مفردة جديدة تدخل ُب صابرًا ُب تعويدىم على اللغة اٞتديدة أثناء التدريس، وذلك أل

 ومن ٍب تظل فعالة ونشطة.  ،حصيلتهم ٗتضع لبلستخداـ والتوظيف

يستطيع ا١تعّلم أف ٮتتار الطرؽ ا١تناسبة أواًل قبل بداية التدريس وفًقا لؤلغراض اليت يريد ٖتقيقها مع  -ٕ
لبتو بفهم سهل ودقيق وبناء على ذلك ٭تتاج ا١تعّلم إٔب ٖتقيق تلك األغراض عن طريق تزويد ط ،طلبتو

 للببلد اليت يقـو بتدريس لغاهتا، كما أهنا ىي ذاهتا أساس تبادؿ ا١تنافع ا١تشًتكة بُت الثقافات ا١تختلفة. 

 

                                                           
237

 - Howkino, Eric W. 1981. Modern Language in The Curricculum, Cambridge 

University Press. ch. 6.  

 . ٕٙص ـ. ا١ترجع السابق.ٕٜٛٔا٠توٕب.  - 238
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 سلبيات ىذه الطريقة

استئثار ا١تعلم ٔتعظم اٟتديث والنشاط التعليمي ُب الفصل، وأف تعلم لغة أجنبية ٭تتاج إٔب اشًتاؾ  -ٔ
%( من الوقت فإنو بذلك ٓ٘) ااًل ُب عملية التعلم وأنشطتها، فإذا استأثر ا١تعّلم بػِ الطبلب اشًتاًكا فعا 

 يفقد أىم أسس ٧تاح ا١توقف التعليمي. 

من ا١تستحيل أف يكوف ىناؾ معّلم نشيط شديد ذو قدرة عظيمة لتحريك دوافع ٚتيع الطلبة،  -ٕ
ىذا التعبَت، ويقدـ اٞتوائز لكل من يستحق  ويثَت لديهم ا١تيل إٔب التعبَت عن النفس، يقوي القدرة على

 ا. وفروقًا فردية لكل منهم، وىلم جر منهم، ويعرؼ حاجاهتم 

ٖتتاج ىذه الطريقة إٔب الساعات ا١تتعددة ُب التعليم، وتتطلب من ا١تعلم كثَتًا من اٞتهود واألنشطة  -ٖ
من أوقاتو ١تعرفة خصائص الطلبة  قد يستغرؽ ا١تعلم كثَتا ،وا١تواىب وا١تلكات والقدرات وما شابو ذلك

وتشجيعهم على التعلم وٖتريك دوافعهم ورغباهتم، فكأنو يقضي كثَتًا من الوقت ُب التعليم دوف 
 . 239االلتفات إٔب األخرى، مثل ا١تشاركة ُب الدورات، والبحوث العلمية ا٠تاصة برفع كفاءة ا١تعلمُت

 

 
 

 الفصل الثاين
                                                           

 .ٙٔٔص ـ. ا١ترجع السابق.ٜ٘ٛٔ. الناقة - 239
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 طرق تدريس األصوات

 متهيد

، : الطريقة األّتدية، واأللفبائية، والصوتيةٕٓٗمنها ؛طرؽ لتعليم األصواتلعديد من الىناؾ ا
والطريقة الصوتية للكلمة، والطريقة السمعية اللغوية. وىذه األخَتة طبقت على عينة من الطبلب غَت 

 الناطقُت ابلعربية. وفيما يلي وصف موجز لكل منها:
 

 الطريقة األجبدية -4

 متهيد

الطريقة إٔب نظاـ الكتابة الفينيقية، اليت اقتبستها بقية اللغات السامية ُب اٞتزيرة  تُنسب ىذه 
 العربية والشاـ والعراؽ. 

وىي ترتيب مؤلف من ستة مقاطع: أّتد، ىوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، وأضاؼ 
١توجودة العرب إٔب ىذه ا١تقاطع الستة مقطعُت آخرين لكي يشمل النظاـ ٚتيع األصوات )اٟتروؼ( ا

 ُب اللغة العربية، و٫تا: ثخذ وضظغ. 

كانت ىذه الطريقة تستخدـ ُب تدريس حروؼ اللغة العربية منذ اٞتاىلية، وال تزاؿ بعض  
ا١تدارس التقليدية ُب بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية تستخدمها إٔب يومنا ىذا لتدريس ا١تبتدئُت من 

 التبلميذ. 

لة الفبلتة ابستخداـ ىذه الطريقة ُب مدارسها التقليدية، كما  وُب نيجَتَّي مثبًل اشتهرت قبي 
 كاف األمر وال يزاؿ قائماً عند القبائل الرببرية ُب مشاؿ إفريقيا. 

                                                           

 .ٕٛـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  - ٕٓٗ
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 راحل تنفيذ الطريقةم

 :ٕٔٗكما يليالطريقة  وفق ىذه يسَت تدريس األصوات  
 قة. تلقُت الطلبة ٚتيع األصوات اليت ذكرانىا ُب ا١تقاطع الثمانية الساب -ٔ

 ٍب بعد ذلك يتعلم الدارس ٚتيع اٟتروؼ ابٟتركات العربية الثبلثة: الفتحة، الضمة، الكسرة.  -ٕ

اًب ٌب ٍب، ٍب  :وإذا ًب استيعاب ىذه اٟتروؼ ابٟتركات الثبلثة انتقل الطبلب إٔب التنوين -ٖ
لكلمات، ٍب ٍب ا١تدود، وىكذا يستمر الطالب إٔب أف يصل إٔب مرحلة أتليف ا١تقاطع وا ،السكوف
 اٞتمل. 

 مزايــاىـــا

 ،إهنا تسَت ابلطالب من اٞتزء إٔب الكل، ومن السهل إٔب الصعب، ُب نطق األصوات -ٔ
 فيتعلم الطالب أواًل نطق األصوات، ٍب ا١تقاطع، ٍب الكلمات، ٍب اٞتمل. 

 عيوبـــــها

 تستغرؽ وقتاً طويبلً ُب تعليم األصوات.  -ٔ
 
 
 

 الطريقة األلفبائية -3

 يدمته

                                                           

 ومابعدىا. ٕٛـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  - ٕٔٗ
ة العربية وكيفية تدريسها. معهد ا٠ترطـو الدوٕب للغة العربية. رسالة ـ. صوامت اللغٜٛٛٔاٞتناري، صاّب ببل.  -

 .ٖٖ-ٕٖص  ماجستَت غَت منشورة.
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لقد استخدمت ىذه الطريقة ُب ٣تاؿ تدريس األصوات العربية ألوؿ مرة أَّيـ ا٠تليفة عبد 
للهجرة(  ٜٓ، عندما تصدى نصر بن عاصم الليثي )ا١تتوَب سنة ٕٕٗا١تلك بن مرواف ُب زمن بٍت أمية

ية اْب... بعد أف كانت اٟتروؼ العرب ،إٔب نقط اٟتروؼ ا١تتشاهبة رٝتاً؛ مثل: ب، ت، ث، ج، ح، خ
ٚتيعها عارية من النقاط ا١تعجمية، وإف كاف قد نقطها أبو األسود الدؤٕب نقط اٟتركات، حيث وضع 
نقطة فوؽ اٟترؼ لتعرب عن الفتحة، ونقطة ٖتتو للتعبَت عن الكسرة، ونقطة وسطو لتعرب عن الضمة، 

 ولكن ىذا التنقيط الذي تصدى لو أبو األسود الدؤٕب ليس تنقيطاً معجمياً. 

حسب تشابو رسم اٟتروؼ؛ على  ،اٟتروؼ العربية على حسب الًتتيب األلفبائيرتبت 
النحو التإب: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، 

 ؽ، ؾ، ـ، ـ، ف، ىػ، و،ي. 

وتستخدـ الطريقة األلفبائية ُب تعليم ا١تبتدئُت أصوات اللغة العربية ُب ٚتيع العآب العريب 
 اإلسبلمي، منذ أَّيـ بٍت أمية إٔب يومنا ىذا. و 

ولعل أحسن كتاب ألف لتدريس ا١تبتدئُت اٟتروؼ العربية على هنج األلفبائية كتاب )قاعدة 
بغدادية( ا١تشهور، الذي أورد فيو مؤلفو )ال( كحرؼ مستقل، وضعو قبل حرؼ الياء اليت ىي اٟترؼ ال

 األخَت ُب ىذا الًتتيب. 
 
 

 درسمراحل تنفيذ ال

 :ايلييبدأ الدارس تعليمو على ٨تو ىذه الطريقة ٔت
                                                           

 .ٗٛـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  - ٕٕٗ
 .ٛ٘ـ. ا١ترجع السابق. ص ٜٛٛٔاٞتناري.  -
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حفظ أٝتاء ٚتيع اٟتروؼ العربية، ومثاؿ ذلك: ألف، ابء، اتء، اثء، جيم، حاء، خاء،  -ٔ
 داؿ، ذاؿ، اْب... 

ٍب يتعلم ٚتيع ىذه اٟتروؼ مع اٟتركات الثبلثة: أَ، ِإ، أُ، َب، ِب، ُب، َت، ِت، ُت،  -ٕ
 اْب... 

لدارس ىذه الصورة ينتقل إٔب التنوين: بػػًا ٌب ٍب، اْب... ٍب السكوف ٍب إذا استوعب ا -ٖ
وُب النهاية يكوف الدارس قد تعلم ما ال يقل عن مائة وعشرين صورة  ،ا١تدود مع ٚتيع اٟتروؼ

 ىجائية. 

إذا استوعب الدارس ٚتيع ىذه الصور استيعاابً جيداً ينتقل إٔب مرحلة توليف ا١تقاطع، ٍب  -ٗ
، ٍب اٞتمل، أو الًتاكيب، وبعد ذلك ٯتكنو أف يكتب، أو يقرأ أية كلمة عربية تقاؿ، أو الكلمات
 تكتب. 

 مزايـــــاىا

 إهنا سهلة على ا١تعلم، مألوفة لدى اآلابء واألمهات، ٕتعل الطالب حساساً للحروؼ.  -ٔ

 يتعلم الطالب قراءة اٟترؼ إذا رآه مكتوابً، كما يتعلم كتابة ىذه اٟتروؼ.  -ٕ

تعود التبلميذ على حسن إخراج اٟتروؼ من ٥تارجها، وعلى ٘تييز اٟتروؼ والكلمات  -ٖ
 بعضها من بعض، ٦تا ال ٬تعلو ٮتلط بينها عند القراءة. 

 
 
 

 عيوبـــــــها
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إف اسم اٟترؼ الواحد يتكوف من عدة أصوات، بداًل من صوت واحد؛ فاٟترؼ: س،  -ٔ
 اٝتو ِسُْت. 

ألنو قد ٯتيل إٔب القراءة حرفاً حرفاً، بداًل من اإلدراؾ  ؛دى ا١تتعلمتسبب بطء ُب القراءة ل -ٕ
 الكلي للكلمة. 

ألف ا١تتعلم فيها يتعلم ما ال يقل عن مائة وعشرين  ؛إهنا عقيمة ومضيعة للوقت واٞتهد -ٖ
 صورة ىجائية ٣تردة للصوت، واألفضل ىو تعلم الصوت من خبلؿ الكلمة. 

ألف تعلم الطفل للصوت ٣ترداً من دوف وضعو بكلمة  ؛فورىمابعثة على ملل األطفاؿ ون -ٗ
٬تعل الدرس ٦تبًل جامداً، وابلتإب ال معٌت للصوت إذا ُجرَد، وإ٪تا يكتسب معناه من الكلمة اليت ىو 

 فيها ضمن السياؽ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطريقة الصوتية -4
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 متهيد

من اٟتروؼ إٔب ا١تقاطع إٔب الطريقة اٟترفية من حيث االنتقاؿ  ٖٕٗتشبو الطريقة الصوتية 
فاٟترؼ ُب الطريقة اٟترفية يعطى اٝتاً؛  ،ولكنها ٗتتلف عنها من حيث طريقة تعليم اٟترؼ ،الكلمات
ولكنو ُب الطريقة الصوتية، ال يعلم اسم اٟترؼ، بل يعلم  ،مثبًل يعلم على أنو صاد (ص)فاٟترؼ 

و )َص(. والفرؽ الوحيد الكائن بُت الطريقة اٟترؼ مضموماً ابٟتركة، فالصوت )ص( مثبًل يعلم على أن
وبعد ذلك ُتدرس أٝتاء اٟتروؼ كما ىي  ،األلفبائية والطريقة الصوتية، ىو عدـ البدء أبٝتاء اٟتروؼ

موجودة ُب بداية الطريقة األلفبائية. ىذه الطريقة تستعمل بصورة واسعة ُب معظم الببلد العربية 
وذلك  ؛ربية. وقد وجدت قابلية أكثر من الطريقة األلفبائية واألّتديةواإلسبلمية لتعليم أصوات اللغة الع

 ولكن استعماؿ ىذه الطريقة قاصر على الكتاتيب.  ،لسهولة بدايتها

 راحل تنفيذ الدرسم

 يسَت تنفيذ الدرس فيها على ا٠تطوات التالية:

 تُعلام اٟتروؼ مفتوحة أواًل، مثل: َب، َت، َث.  -ٔ

 ٍب تعلم مكسورة، ٍب تعلم ساكنة. ٍب تعلم مضمومة،  -ٕ

 ٍب تعليم قراءة اٟتروؼ وىي منونة ابلفتح، ٍب وىي منونة ابلضم، ٍب وىي منونة ابلكسر.  -ٖ

 ٍب تعلم قراءة اٟتروؼ وىي مشددة ابلفتح، ٍب ابلضم، ٍب ابلكسر.  -ٗ

 ٍب تعلم وىي مشددة مع تنوين الفتح، ٍب مع تنوين الضم، ٍب مع تنوين الكسر.  -٘

                                                           

 ومابعدىا. ٛٛـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  - ٖٕٗ
 .ٓٙـ. ا١ترجع السابق. ص ٜٛٛٔاٞتناري.  -
ـ. أساليب تدريس اللغة العربية. الطبعة األؤب، الرَّيض: مطابع الفرزدؽ التجارية. ص ٕٜٛٔا٠توٕب، دمحم علي.  -

ٜٔٓ. 
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 وىذا يعٍت أف حرفاً مثل: )ب( يتخذ ُب العربية اٟتركات اآلتية:

. وىذا يعٍت أف كل حرؼ يتخذ  ، بٍّ ، ابًّ، بٌّ ، بِّ ، بُّ َب، ُب، ِب، ْب، ابً، ٌب، ٍب، با
فإذا ضربنا ٙتانية وعشرين ُب ثبلث  ،وكما نعلم أف العربية ذات ٙتانية وعشرين حرفاً  ،ثبلث عشرة حركة
 ثبلٙتئة وأربعة وستُت صواتً.  عشرة، كاف الناتج

 مزايـــــاىا

 ٝتو. إهنا تدعو اٟترؼ بصوتو ال اب -ٔ

تساعد التلميذ منذ البداية على التمييز بُت اٟتروؼ والكلمات، ومن ٍب ال ٮتلط بينها  -ٕ
 عندما يقرأ... ىذا مع اقًتاهبا من العناية اب١تعٌت الذي يُعد عنصراً ىاماً ُب عملة القراءة. 

 ــــهاعيوب

 عقمها وبطؤىا.  -ٔ

تُعود التبلميذ على نطق الكلمات ٣تزأة، وتعوقهم عن سرعة إدراؾ ا١تعٌت، وىي ابعثة  -ٕ
 على ا١تلل، وبعيدة عن إشباع حاجات التبلميذ. 

 ألنو قد يتعود على التهجئة.  ؛قد تعيق سرعة القراءة لدى ا١تتعلم -ٖ

١تد األلف ُب كلمة )ابب(، والواو ُب كلمة كحرؼ ا  ،يتعذر النطق ببعض اٟتروؼ منفردة -ٗ
 )عود(، والياء ُب كلمة )فيل( مثبًل. 

إنو ُيستعاف فيها غالبًا على معرفة أصوات اٟتروؼ بصور أوؿ أٝتائها على أصوات  -٘
اٟتروؼ ا١تطلوبة، ويلـز الطفل أبف يفصل ىذا اٟترؼ أو الصوت ليضمو إٔب غَته بعد فصلو أيضاً، 

ضطراب ُب فصل اٟتروؼ وال ٮتفى ما يلقاه الطفل من العناء واال ،لمة ا١تراد نطقهاحىت يُكوِّف الك
 وضم بعضها إٔب بعض وتكوين الكلمة منها. 

 الطريقة الصوتية للكلمة -5
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 متهيــــد

و٬تب أف يراعي ُب اختيار  ،ٕٗٗوىي طريقة ٖتليلية ينطق الطفل فيها ابلكلمة دفعة واحدة
 كوف ٚتيع حروفها الصوتية خالية من حروؼ ا١تد. الكلمات للطفل ا١تبتدئ أف ت

 

، أو غَتىا وٖتت الصورة الكلمة الدالة عليها، فينطق شجرةأف نعرض عليو صورة  :مثاؿ ذلك
الطفل ابلكلمة دفعة واحدة... فالعناية موجهة للكلمة أواًل، ولكن يدخل ضمن ذلك العناية ابٟتروؼ 

 ل ُب النطق بصوت يقابلو. ثّ ألف كل حرؼ من حروؼ الكلمة ٦تُ  ؛أيضاً 

 مراحل تنفيذ الدرس

 يسَت تنفيذ الدرس حسب وجهة نظر ىذه الطريقة على ما يلي:

 اختيار الكلمة اليت ٘تثل الصوت.  -ٔ

تكرار الكلمة قصداً لبعض اٟتروؼ، ْتيث ترد اٟتروؼ اترة ُب البداية، واترة ُب الوسط،  -ٕ
 اليت سيتدرب عليها ا١تبتدئ على تعلمها.  واترة ُب النهاية، وْتيث ترد ٚتيع اٟتروؼ

 قراءة كلمات جديدة مكونة من اٟتروؼ اليت يعرفها.  -ٖ

 التدريبات الكافية للتلميذ.  -ٗ

ليسهل عليهم الربط بُت ا١تقروء وا١تكتوب،  ؛البدء بكلمات مستقلة اٟتروؼ ُب الكتابة -٘
مثل: قلم،  ؛مثل: ولد، جار... ٍب إٔب ؛تابةمثل: وردة، راح... ٍب يتدرج هبم إٔب ربط اٟتروؼ ُب الك

 بيت، عُت... 

 زايــــاىام

                                                           

 ٜٛٔـ. فن التدريس للًتبية اللغوية. القاىرة: مكتبة اإل٧تلو مصرية اٟتديثة. ص ٜٜٚٔٝتك، دمحم صاّب.  ٕٗٗ-
 وما بعدىا.



249 
 

 
 

إهنا ٘تكن ا١تبتدئ من معرفة أصوات اٟتروؼ ا٢تجائية و٘تييزىا، ومن التدريب   -ٔ
 السمعي الكاُب عليها. 

 إهنا تفيد ُب التدريب على نطق بعض الكلمات الصعبة ُب ا٢تجاء.   -ٕ

 ة إٔب حروؼ بطريقة منظمة. إهنا هتدؼ إٔب ٖتليل الكلم  -ٖ

 إهنا تقًتب من عنصر ا١تعٌت ُب عملية القراءة.   -ٗ

 عيوبـــــها

ٓب يعرفها من -إهنا قد ٖتمل ا١تدرس مرغمًا على استعماؿ كلمات غريبة عن الطفل   -ٔ
 عند تدريبو تدريباً كافياً.  -قبل

لكلمة يتبع ذلك ألف الطفل حُت يقرأ ا ؛إهنا قد تكوف معطلة لسرعة القراءة  -ٕ
وال شك أف ىذا النطق التحليلي ٭تدث على حساب ا١تعٌت  ،بتحليلها إٔب حروفها ُب أثناء النطق هبا

 الذي ينبغي الًتكيز عليو. 

إف العناية فيها منصرفة إٔب الكلمة ورٝتها، وبذلك ٭ُتـر الطفل كثَتًا من ا١تعاين   -ٖ
 بطريقة اٞتملة.  واألفكار اليت ٭تصلها عادة فيما لو كاف يتعلم

بُت الكلمات ا١تتشاهبة مثل: بنات، ونبات... ٦تا قد يسبب  أإهنا قد تؤدي إٔب ا٠تط  -ٗ
 ضعفاً للتبلميذ ُب ا٢تجاء والنطق. 

إهنا ٖتتاج إٔب وقت و٣تهود كبَتين من أجل إجادة النطق ورسم الكلمات اليت ٓب يقع   -٘
 عليها التدريب ابلصورة. 

 
 

 اللغوية - ةالطريقة السمعي -6
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اب١تهارات اللغوية األربعة: االستماع والكبلـ والقراءة  ٕ٘ٗاللغوية - الطريقة السمعيةهتتم 
 والكتابة، مع استخداـ الوسائل التعليمية. وأما خطواهتا فهي كالتإب:

 مرحلة االستماع

 االستماع إٔب الدرس من ا١تسجل ابلسرعة العادية ثبلث مرات.  -أ

درس من ا١تعلم ثبلث مرات أيضاً. والطبلب ُب ىذه ا١ترحلة يستمعوف االستماع إٔب ال -ب
 فقط. 

 )الكالم( مرحلة الرتديد

 الًتديد اٞتماعي للدرس مراتف.  -أ

 الًتديد الفئوي للدرس مراتف.  -ب

 الًتديد الفردي للدرس مرة أو أكثر ْتسب اٟتاجة إليو، وتتوقف على نطق ا١تتعلم.  -جػ

 )القراءة( التمثيلمرحلة الفهم والشرح و 

 وتقسم إٔب قسمُت:

 قراءة الدرس من قبل ا١تعلم أواًل، ٍب من قبل الطبلب ٚتاعة.  -أ

شرح معٌت الدرس وفهمو من خبلؿ الوسائل التعليمية ا١تعينة، ٍب بعد شرح الدرس  -ب
 ،عضالطبلب بتمثيلو مع بعضهم الب وفهمو يقـو ا١تعلم بتمثيلو مع بعض الطبلب، ٍب بعد ذلك يقـو

ولقد كاف الدرس ا١تقدـ ٢تم على شكل حوار، وفيو شخصيات متعددة، فكل واحد منهم ٯتثل 
 شخصية معينة. 

                                                           

لم للكتاب األساسي ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. ـ. دليل ا١تعٖٜٛٔيونس، فتحي علي.  - ٕ٘ٗ
. ص   .ٕٙ-ٖٕمراجعة: السعيد دمحم بدوي. تونس: ا١تنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلـو

 وما بعدىا. ٕ٘ٔـ. ا١ترجع السابق. ص ٕٔٓٓجاسم.  -
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 مرحلة التدريبات الكتابية

 رسم الصورة اليت يوجد فيها رمز الصوت.  -أ
 . تهاوهناي هاووسطالكلمة كتابة الصوت ٣ترداً، مع تنبيههم ١توقعو ُب بداية   -ب

 كلمة ْتيث يرد اترة ُب البداية والوسط والنهاية.   كتابة الصوت ُب  -جػ

 مرحلة االختبارات

٢تم اختبار عاـ. وىذه  ىر و٬تُ ُب هناية كل صوت، وبعد هناية كل األصوات الطبلب ترب ٮتُ 
 وىي كالتإب: ؛ٕٙٗاالختبارات تقيس كل ا١تهارات

 اختبار وتقومي مهارة االستماع

وفيما يلي ٪توذج  ،لدرسالسرعة العادية، بعد هناية شفوَّيً، وابا١تعلم السؤاؿ من قبل يوجو 
 لنوعيات األسئلة:

طلب منهم أف يتعرفوا أف تك  ؛تنفيذًا صحيحاً، مثبلً الطبلب تنفيذ األوامر اليت يسمعها  -ٔ
واليت تعرب عن الكلمات ا١توجود فيها الصوت  ،على الرسم الصحيح للصور اليت ًب شرحها مسبقاً 

  ..الذي ًب التدريب عليو.
 أيهما صورة البوؽ من بُت الصور الثبلثة مثبًل؟ -ٕ

 ارسم ذيل الكلب.  -ٖ

 ارفع صورة اٟتصاف.  -ٗ

 ضع القلم ُب اٟتقيبة.  -٘

 ضع دائرة حوؿ الرمز الكتايب للصوت.  -ٙ

                                                           

 .ٕٓٔ-ٕ٘ٓ؛ ٙٚٔ-ٙٙٔ؛ ٖٗٔ -ٖٖٔ؛ ٜٛ-ٛٛص  ا١ترجع السابق.ـ. ٜٔٛٔالعريب.  -246
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قوؿ ٢تم دقوا تف أك  ،استخداـ الثنائيات الصغرى للتمييز بُت األصوات ا١تتقاربة ُب ا١تخرج -ٚ
 ذا ٝتعتم صوت الصاد، وال تدقوا إذا ٝتعتم صوت السُت مثبًل... على ا١تقعد إ

 اختبار وتقومي مهارة الكالم

بنطق اسم الصورة، أو الشيء ١تعرفة  وفطالبيتعرض عليهم ُب هناية كل درس صوراً، و  -ٔ
 نطقهم لؤلصوات. 

تدخل ٯتكن للمدرس أف يتكرار النطق مرة أو أكثر من قبلهم حسب اٟتاجة، و  -ٕ
 حيح الصوٌب. للتص

 . ..قراءة سور من القرآف الكرمي، الفاٖتة، الفلق، العصر، الشرح، الكافروف، الصمد -ٖ

اختبار النطق ا١تكتوب: وىو كتابة ثبلث ٚتل أو أكثر، وُب كل ٚتلة كلمة ٖتتوي على  -ٗ
ثبلثة تلك الكلمة ٓتط مغاير، وُب أحد ىذه الكلمات ال أبف تكوفأحد األصوات ا١تراد اختبارىا، 

مثاؿ  ؛صوت ٮتتلف عن سابقيو، وا١تطلوب وضع دائرة حوؿ الصوت الذي ال يشبو األصوات السابقة
 ذلك:

 . القدسأان من  

 إٔب ماليزَّي؟ قدمتمىت  

 . اإلجاصأنكل التمر و 

فالصوت ا١تختلف ىنا ىو صوت الصاد، وا١تطلوب وضع دائرة عليو ١تعرفة ىل ٯتيزوف رمزه أـ 
 ال؟

 
 

 مي مهارة القراءةاختبار وتقو 
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 معرفة أمساء األشياء -4

على الطاولة ٣تموعة من األشياء والصور، مثبًل: بوؽ، سوؽ، ٢تم ضع ندرس الهي تنأف يبعد 
لتلك األشياء أو األٝتاء من  اً منها اٝت وزع على الدارسُت بطاقات ٖتمل كبلً ٍب نبقرة، مسطرة، 

رمز إليو بطاقتو، ٍب ٯتسك ابلبطاقة ُب يد الصور، وعلى كل طالب أف يتعرؼ على الشيء الذي ت
طلب من ابقي الدارسُت ترديد الشيء الذي تشَت إليو، وذلك حىت تكتمل نوالشيء ُب يده األخرى، و 

لتأكد من معرفتهم للكلمة لسأؿ الدارسُت نأٝتاء كل األشياء ا١توضوعة على ا١تنضدة، ٍب بعد ذلك 
 وقراءهتا. 

 سرعة التعرف على الكلمة -3

طلب منهم ترديد كل كلمة نرض عليهم بطاقات ٭تتوي كل منها إحدى ا١تفردات اللغوية، و عن
عرض عليهم بطاقة بعد نتأكد من فهم الدارسُت للكلمات ومعناىا نبعد شرح معناىا، وبعد أف 

ع نض طلب منهم التعرؼ على الكلمة ُب وقت قصَت جداً، ونأخرى، ُب ترتيب ٮتالف ما سبق، و 
عرضها عليهم بسرعة بعد وند شرحها، يعٍب نطاقات اليت ٓب يسهل عليهم التعرؼ عليها، جانبًا كل الب

 ذلك. 
 التعرف على الكلمة الغريبة -4

طلب منهم ونكتب على السبورة ٣تموعة من أربع كلمات، قد مرت أثناء شرح الدرس، ن
 الدرس، مثبًل:قراءهتا والتعرؼ على الكلمة اليت ال يوجد فيها الصوت ا١تقدـ ٢تم ُب ىذا 

 حصاف، صاروخ، صياد، مدفع. 

طلب منهم أف ٮتتاروا كلمة أخرى تناسب ابقي الكلمات ُب اجملموعة نوما إف يتعرفوا عليها 
 أثناء الشرح.  هممن الصور اليت مرت مع

 اختبار وتقومي مهارة الكتابة
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 . ةتنبيههم على الكتابة من اليمُت إٔب الشماؿ ُب العربي

  اليت يوجد فيها رمز الصوت، مثبًل: صورة ذيل الكلب أو الربتقالة...رسم الصورة  -ٔ
 . تهاوهنايها ووسطالكلمة ٕتريد الصوت من خبلؿ الكلمة ْتيث يرد اترة ُب بداية  -ٕ

 كتابة رمز الصوت الناقص للكلمات ا١تعطاة ٢تم...   -ٖ

 التدريب على كتابة األصوات ا١تتشاهبة للتمييز بينها.  -ٗ

، إحدى ىذه اٞتمل ٓب ٘تر ُب الدرس، مثبلً  كتب ٢تم أربع ٚتلنؼ على األخطاء، التعر  -٘
 فا١تطلوب وضع إشارة حوؿ اٞتملة اليت ٓب يسمعوىا ُب الدرس؛ مثبًل:

 ىل القمر أكرب من األرض َّي ضياء؟  

 كبل األرض أكرب من القمر.   

 وما ىو شكل األرض َّي مرتضى؟  

 وىل توجد اٟتيواانت البحرية؟  

 فاٞتملة اليت ٓب ٘تر ُب ىذا الدرس ىي األخَتة.  

 ْب. إؽ ط ع،  تكوين كلمة من اٟتروؼ التالية، مثبًل: -ٙ

 ف التدريبات على الكتابة ُب هناية كل درس مع تدريب إضاُب ُب البيت. و كوذلك أبف ت

 :١تهاراتف ا١تادة اللغوية ا١تطبقة ُب مهارة االستماع ىي نفسها ا١تستخدمة ُب ابقي او كأف تو 
وْتيث  ،لكي يكوف التدريب متكامبًل، وأف ما ٝتعو ينطق بو، ويقرأه، ويكتبو ،الكبلـ والقراءة والكتابة
، مع مراعاة أف تكوف الكلمات سهلة شائعة مستخدمة تهاوهناي هاووسطالكلمة يرد الصوت ُب بداية 

 ُب اٟتياة اليومية ما أمكن. 

 

 الفصل الثالث
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 نحو( طرق تدريس القواعد )ال

 متهيد

ىناؾ عدة طرؽ تتناوؿ موضوع تدريس القواعد )النحو( للناطقُت ابلعربية وبغَتىا. ومن ىذه 
 :ٕٚٗالطرؽ مايلي

 الطريقة القياسية  -4

 . ٕٛٗالقياس عند علماء الًتبية ىو االنطبلؽ من العاـ إٔب ا٠تاص ومن الكليات إٔب اٞتزئيات

فيها يتم االنتقاؿ من القانوف العاـ إٔب وتُػَعد ىذه الطريقة من أقدـ الطرؽ التدريسية، و 
 . ٜٕٗا٠تاص، ومن ا١تبادئ العامة إٔب النتائج، ومن اٟتقائق العامة إٔب اٞتزئيات

ويقـو التعليم ُب ىذه الطريقة على أساس عرض القاعدة أواًل، ومطالبة التبلميذ ْتفظها، ٍب 
 أذىاف التبلميذ، ومعٌت ذلك أف تعرض الشواىد واألمثلة بعد ذلك لتوضيحها وتعزيزىا وترسيخها ُب

                                                           

تصدر  ـ. طريقة لتعليم القواعد لغَت الناطقُت ابلعربية. ٣تلة الدراسات العربية،ٜٜٙٔجاسم، جاسم علي.  - ٕٚٗ
 .ٓٙ-ٕ٘. ص٘عن قسم اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها، جامعة مبلَّي. السنة السادسة، العدد:

الدار ا١تصرية  :، القاىرةالطبعة األؤب .تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق ـ.ٕٜٜٔ. شحاتة، حسن - 248
 . ٖٕص .اللبنانية

طرؽ تدريس اللغة العربية والًتبية  ـ.ٜٔٛٔ. رشدي، خاطر، ودمحم عزت عبد ا١توجود، وشحاتة، حسن - 249
 . ٔٚص .دار ا١تعرفة :، القاىرة. الطبعة الثانيةالدينية ُب ضوء االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة
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أذىاهنم تنتقل فيها من الكل إٔب اٞتزء، وا٠تطوة الثالثة إجراء تطبيقات من خبلؿ أمثلة مشاهبة 
 . ٕٓ٘وحاالت ٦تاثلة

 يسَت الدرس فيها وفقاً ٠تطوات ثبلث؛ ىي:

 أواًل: ذكر القاعدة. 

 اثنياً: األمثلة على القاعدة. 

 اثلثاً: التطبيق على القاعدة. 

ومن الكتب اليت اتبعت ىذه الطريقة ُب تعليم النحو مثبًل: جامع الدروس العربية للغبلييٍت، 
 والنحو الواُب لعباس حسن، ومعظم كتب النحو القدٯتة. 

 درس تطبيقي مصغر

 الفعل ا١تاضي مبٍت دائماً. 

أو يبٌت على الفتح إذا ٓب يتصل آبخره شيء، أو إذا اتصلت بو اتء التأنيث الساكنة،  -
 ألف االثنُت. 

 مثاؿ: جاَء. كتبْت، سأاَل. 
 قرأً، شرَب، انـَ، لعبْت، رجعْت، سافرْت، ركبا، سافرا، غادرا، إْب. 

                                                           

 .مكتبة النهضة ا١تصرية :، القاىرةبعة ا٠تامسةطال .طرؽ تعليم اللغة العربية ـ.ٜٙٛٔ. قادرأٛتد، دمحم عبد ال - 250
 . ٕٜٔص
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 الطريقة االستقرائية -3

تقـو ىذه الطريقة على أساس انتقاؿ الفكر من اٞتزئيات إٔب القاعدة العامة، ومن تتبع 
دراسة األمثلة ٍب من خبلؿ األمثلة نستنبط وىي  ،اٟتاالت ا٠تاصة للوصوؿ إٔب األحكاـ العامة

وقد وضعت مدرسة ىرابرت ٜتس مراحل للسَت ُب الدرس: )أ( ا١تقدمة أو التحضَت  ،ٕٔ٘القاعدة
 :يسَت الدرس فيها وفقاً ٠تطوات ٜتس، ىي ،)ب( العرض )ج( الربط )د( االستنباط )ىػ( ٍب التطبيق

 ة اٞتديدة. ا١تقدمة: يهيئ ا١تدرس طبلبو لتقبل ا١تادة العلمي -ٔ

 العرض: يعرض ا١تدرس األمثلة على السبورة أو غَتىا.   -ٕ

 الربط: وىو ا١توازنة أو الشرح أو العرض لؤلمثلة وتنبيو الطبلب على ا١توضوع ا١تراد تعليمو.   -ٖ

القاعدة/ أو استنباط القاعدة: وىنا يقف ا١تدرس، ليستنتج الطبلب أبنفسهم من خبلؿ   -ٗ
 ابقاً مادة يسجلوهنا على أهنا قاعدة ٢تذا الدرس. عرض ا١توضوع الذي ًب شرحو س

التطبيق: وىنا أيٌب ا١تدرس أبمثلة متنوعة على الدرس، لكي ترسخ القاعدة ُب أذىاف   -٘
 الطبلب بشكل صحيح. 

                                                           

هضة نمكتبة الالقاىرة:  . الطبعة الثالثة،طرؽ تدريس اللغة العربية والًتبية الدينيةـ. ٜٜٙٔ .عطا، إبراىيم دمحم - 251
 .ٚٛ، صٕج .ا١تصرية

 .ٖٔص جع السابق.ا١تر  ـ.ٜٙٛٔ. أٛتد، دمحم عبد القادر -
 . ٓ٘ص ـ. ا١ترجع السابق.ٜٔٛٔ. العريب -
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ومن الكتب اليت تسَت على ىذه الطريقة: النحو الواضح لعلي اٞتاـر ومصطفى أمُت وغَت 
 ذلك من كتب النحو والقواعد. 

 تطبيقي مصغردرس 

 الفعل ا١تضارع

 األمثلة:

  يقرأُ ا١تعلم الدرس. يتحدُث الطالب بفصاحة.  يركُب الولد الدراجة.

 (، وىو فعل مضارع. ، يقرأُ الربط: انظروا ىنا جاء الفعل مضموماً ُب اآلخر )يركُب، يتحدثُ 

 القاعدة: الفعل ا١تضارع أيٌب مضمـو اٟترؼ األخَت إذا كاف مرفوعاً. 

يذىُب ا١تسافر ق على القاعدة: يلعُب البلعُب ُب ا١تلعب. يسبُح الرَّيضي ُب ا١تسبح.  التطبي
 إٔب بلده.

 الطريقة ادلعدلة  -4

 ،نشأت نتيجة تعديل ُب طريقة التدريس السابقة )االستقرائية(، ولذا ٝتيت ابلطريقة ا١تعدلة
١تتصلة، اليت ىي عبارة عن وىي تقـو على تعليم القواعد من خبلؿ األساليب ا١تتصلة، أو النصوص ا

قطعة من القراءة ُب موضوع معُت، يقرأه الطبلب ويفهموف معناه، ٍب يشار إٔب اٞتمل وما فيها من 
 خصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة، وأخَتاً أتٌب مرحلة التطبيق.
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 الطريقة ادلقرتحة )ادلنهج البديل(  -5

يل تعليم القواعد لغَت الناطقُت ىذه الطريقة لتسه ٕٕ٘اقًتح الدكتور جاسم علي جاسم
ولقد  ،وا٢تدؼ منها ىو معرفة معٌت ا١تصطلح النحوي من جهة، ومعرفة قاعدتو من جهة اثنية ،ابلعربية

طُبقت ىذه الطريقة على عينة من طبلب ا١تستوى الرابع ُب ا١تركز اإلعدادي الذين يدرسوف ُب اٞتامعة 
 وىذه خطواهتا: ،٧تاحاً جيداً بُت الطبلباإلسبلمية العا١تية ُب ماليزَّي، وقد القت 

 التمهيد للدرس.  -ٔ

التمثثيل اٟتركي والشرح للموقف الذي يدور حولو الدرس داخل الصف، وذلك  -ٕ
 ابالستعانة ابلطبلب مع استخداـ الوسائل التعليمية. 

 كتابة اٞتملة على السبورة.  -ٖ

 بياف القاعدة وشرحها مع التطبيق عليها.  -ٗ

 و: ادلبين للمجهول مثاالا تطبيق الدرس وتقدمي

 أنٌب هبدية أو لعبة ما وندخلها إٔب الصف، ونعطيها ألحد الطبلب، ٍب نقوؿ ٢تم:

 "ىذه لعبة أو ىدية، ٍب نعطيها لطالب ما )دمحم( مثبًل"
 وبعد ذلك ٧تري ا٠تطوات التالية:

 الكتابة: نكتب اٞتملة التالية: أخذ دمحم ا٢تدية.  -ٔ

                                                           

 .ٓٙ-ٕ٘ص ا١ترجع السابق.ـ. ٜٜٙٔجاسم.  - ٕٕ٘
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  أف ىذه اٞتملة مكونة من ثبلث كلمات. التنبيو: ننبههم بعد ذلك إٔب -ٕ

 أخذ ا٢تدية، أي أنو معلـو ومعروؼ.  (دمحماً )الشرح: نشرح ٢تم أبف  -ٖ

التغفيل أو التنومي: نطلب من الطبلب أف يغمضوا أعينهم أو يناموا على ا١تقاعد،   -ٗ
ٍب  ،كي ال ينظروا إٔب األستاذ، ٍب أنخذ ا٢تدية سراً من )دمحم(، ونعطيها لطالب آخر

 عد ذلك نطلب منهم االستيقاظ. ب

 االستفسار واالستفهاـ: نقوؿ ٢تم: أين ا٢تدية؟ -٘

 . (ُأِخَذت ا٢تدية)االشتقاؽ: نكتب ٢تم اٞتملة التالية:  -ٙ

 ،السؤاؿ: ىنا يقع بيت القصيد، نقوؿ ٢تم: من أخذ ا٢تدية؟ فإف قالوا: األستاذ -ٚ
فنقوؿ ٢تم: ال نعرؼ من  ،نقوؿ ٢تم: أنتم كنتم انئمُت وٓب تشاىدوا األستاذ أو غَته

الذي أخذ ا٢تدية، ٍب نقارهنا مع اٞتملة األؤب، وننبههم ٢تا. ففي اٞتملة األؤب: أف 
رٔتا األستاذ، أو الطالب، أو  ،أخذ ا٢تدية، أما ُب الثانية: ٓب نعرؼ من أخذىا (دمحماً )

 : أي ال نعرؼ من الذي أخذ ا٢تدية، فهم ُب ىذه(٣تهوالً )فهذا يسمى  ،ا١تدير
اٟتالة يدركوف معٌت اجملهوؿ وما ا١تقصود منو، بداًل من أف أيخذوا ا١تصطلح وىم ال 
يعرفوف معناه اٟتقيقي، بعد ذلك ُ٘تلى عليهم القاعدة و٭تفظوهنا عن ظهر قلب. 

 وننبههم أيضاً إٔب أف اٞتملة مؤلفة من كلمتُت. 

 التلخيص: ذكر القاعدة وشرحها والتطبيق عليها.  -ٛ

يستخدموف فيو  ،ىذه الطريقة أبف يقـو الطبلب بكتابة قصة أو موضوع ماوٯتكن أف نطور 
 لتعزيز ما درسوه وفهموه من ىذه القاعدة.  ،ا١تبٍت للمجهوؿ ُب البيت
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 الفصل الرابع

 طرق تدريس ادلفردات 
 متهيد

ىذه الظاىرة وذلك ألهنم يروف أف تدريس اللغة يضم تدريس  253أ٫تل ا١تربوف وا١تعلموف
أنو ال ٬توز تدريس ا١تفردات الكثَتة للطبلب خوفاً من أف  254، إضافة إٔب ذلك يرى بعضهما١تفردات

 ٮتطئوا ُب كتابة اٞتمل قبل أف يصبحوا ماىرين ُب دروس القواعد.
ىذه الظاىرة شائعة ُب ا١تدارس حيث إف ا١تنهج ٮتصص ساعات عديدة لدروس القواعد 

 س ا١تفردات. ويركز عليها بينما ال نرى ساعة ٥تصصة لتدري
ولقد أصبح مألوفًا لدى الطبلب أف دراسة القواعد تعٍت دراسة اللغة العربية. والغرض من 

  ،التوازف بُت دراسة ا١توضوعات األخرى إ٬تاد٤تاولة إدخاؿ تدريس ا١تفردات ُب ا١تنهج الدراسي ىو 
وبُت دراسة ا١تفردات، بل إف كالنحو والببلغة والكتابة والقراءة وغَتىا من ا١تواد ا١تقررة ُب ا١تدرسة 

دراسة ىذه ا١تواد ا١تذكورة ال ٯتكن أف تصل إٔب أىدافها ا١ترجوة إف ٓب يتمكن الطالب من اكتساب 
وبعبارة أخرى إف تدريس ا١تفردات جزء أساسي ُب تعليم اللغة العربية لغَت  ،عدد من ا١تفردات العربية

 الناطقُت هبا. 
لكتابة والكبلـ والقراءة اليـو إٔب عدـ اكتسابو ويعود السبب ُب ضعف الطالب ُب ا

عندما يقرأ ٯتل؛ ألنو ال يعرؼ كثَتاً من ا١تفردات ُب ا١تواد ا١تقروءة،  فهو ،للمفردات األساسية والضرورية
                                                           

٣تلة الدراسات العربية، العدد الرابع، السنة طرؽ تعليم ا١تفردات.  ـ.ٜٜٗٔ. داىن0 حسن بصري مت - 253
 .ٓٛ-ٓ٘. صَّيـ، يصدرىا قسم اللغة العربية ٔتركز اللغات ّتامعة مبلٜٜٗٔالرابعة، أغسطس 

254  - Lord, R. 1974. Learning vocabulary, IRAL, Vol. no. 12, p. 239. 
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وعندما ٮتوض ُب حديث مع غَته ال يستطيع ا١تشاركة الفعالة؛ الفتقاره إٔب عدد من الكلمات 
 لفنوف األخرى كالكتابة واالستماع وغَت٫تا. وكذلك حالو ُب ا ،األساسية

فالطرؽ  ،وٗتتلف طرؽ تدريس ا١تفردات ابختبلؼ مستوى الطبلب واختبلؼ أىدافهم
ا١تختارة للمبتدئُت قد ال تكوف صاٟتة للمتقدمُت، والطرؽ ا١تستخدمة لتعليم الطلبة ا١تفردات لغرض 

 ديٍت قد ٗتتلف عن طرؽ تعليمهم لغرض دبلوماسي وىكذا. 
وفيما يلي بعض طرؽ التدريس العامة للمفردات، بعضها يناسب كل مراحل التعليم وبعضها 

ومن ىذه الطرؽ ما يلي: طريقة التعريف، والًتادؼ  ،اآلخر يناسب مستوى ما من ا١تستوَّيت
والتضاد، وجذور الكلمة، والنطق واإلمبلء، والطرؽ البصرية، والًتٚتة، واستخداـ ا١تعجم، واالختبار 

 عليم، واالقًتاف ا١تباشر، والتمثيل، والسياؽ. للت
 طريقة التعريف: -4

إف ا١تعلم عندما يستخدـ ىذه الطريقة يستطيع أف ٬تعل  255لقد قاؿ بعض علماء الًتبية
ا١تتعلمُت يعثروف على معاين الكلمات دوف حاجة إٔب الرجوع إٔب ا١تعجم اللغوي، وىناؾ أربعة أنواع 

 من التعريف:
: ويعود إليو ا١تعلموف دائمًا ُب تعريف الكلمات، ْتيث إف ا١تعٌت ١256تطلقالتعريف ا -أ

مثبًل، تعراؼ  (الصبلة)فكلمة  ،للكلمة ا١تعينة يوضع ُب عبارة أو ٚتلة فيفهم ا١تتعلم معٌت تلك الكلمة
يم أبهنا: عبادة تبدأ ابلتكبَت وتنتهي ابلتسليم. وىذه الطريقة قد ال تكوف صاٟتة الستخدامها ُب تعل

                                                           

نقبلً عن: داىن.  .ٖص ـ. قسم الًتبية اإلسبلمية، مقرر اللغة العربية،ٕٜٛٔوزارة الًتبية ا١تاليزية.  - ٕ٘٘
 .ٖ٘ـ. ا١ترجع السابق. ص ٜٜٗٔ

256- Dale, O'Rourke, Bamman. 1971. Techniques of Teaching Vocabulary, Field 

Educational Publications, U.S.A. P.20-288. 
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فبل يعرفوف معاين الكلمات اليت ُب التعريف  ،نظراً ألهنم ال ٯتلكوف عدداً كبَتاً  من ا١تفردات ؛ا١تبتدئُت
 فضبلً عن أف يعرفوا معٌت ذلك التعريف. 

التعريف ابألمثلة: قد يكوف أوضح من التعريف ا١تطلق، وذلك ألف ا١تثاؿ يوضح ماذا  -ب
ولكن كتاب كلمة. وبطبيعة اٟتاؿ  ،نقوؿ: ت ليست كلمة ،مثبلً  تاب(ك)فكلمة  ،تعٍت بتلك الكلمة

ولذا على ا١تدرس أف ٮتتار الطريقة ا١تناسبة والقيمة أثناء  ،ليست كل كلمة صاٟتة للتعريف ابألمثلة
 تدريس ا١تفردات للطبلب. 

التعريف ابلوصف: ىذا النوع من التعريف يناسب الطبلب ُب ا١تستويُت ا١تبتدئ  -ج
 ،ك ألف ا١تعلم يدرب الطبلب ُب ىذه ا١ترحلة على الكبلـ ويكثر من التدريباتوا١تتوسط، وذل

مثل: ما وكيف ومن وأين وغَت ذلك  ،ولتعريف الكلمة ابلوصف ٭تتاج التلميذ إٔب إجابة أسئلة وصفية
، ماذا نضع على رؤسنا ُب اٟتر (ا١تظلة/ ا٠توذة)من األسئلة اليت تطلب بياف الشيء. لنأخذ مثبًل كلمة 

وُب الربد؟ ومثبًل كلمة: البطيخ، ما الفاكهة اليت لوهنا من ا٠تارج أخضر، ومن الداخل أٛتر؟ وكلمة 
الشاي، ما الشيء/ النبات الذي يكوف ُب البستاف أخضر، وُب الدكاف أسود، وُب البيت أٛتر؟ عند 

العاـ ُب تعريفو،  للمعلم أف يتجنب الوصف ا١تعقد أو الوصفال بُدا استخداـ ىذا النوع من التعريف 
وىذا  ،فيؤدي إٔب غموض ُب التعريف، كأف يقوؿ ا١تعلم معرفاً كلمة البطيخ: ىي فاكهة شكلها كروي

التعريف مع قابليتو ليكوف تعريفًا للبطيخ، إال أنو يشمل كذلك فواكو أخرى مثل: الربتقاؿ والتفاح 
تخداـ ىذا النوع من التعريف ىو أنو إف ا٠تطأ األساسي ُب اس": 257ولقد قاؿ علماء الًتبية ،وغَت٫تا

 . "ال يفرؽ الكلمة عن األخرى اليت تقع ُب اجملموعة نفسها
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التعريف اب١تقارنة والتضاد: هبذا التعريف يستطيع التلميذ أف يبدع، ويساعده التعريف  -د
يذ من ىذا فيعرؼ التلم : كأف تقوؿ اٞتاموس ليس بقراً،مثاؿ ذلك ،بتقريب ا١تعٌت لتلك الكلمة ا١ترادة

 التعريف أبف اٞتاموس ليس من جنس البقر. ومع ذلك ال يعرؼ ما ىو اٞتاموس أصبًل؟
 ادلرتادفات وادلتضادات -3

: تعليم ا١تفردات عن طريق ا١تًتادفات يعترب من أسرع الطرؽ وقتًا وعدداً، 258ا١تًتادفات -أ
دفاهتا فإنو ال يكتسب معٌت والدليل على ذلك أف التلميذ إذا تعرض لكلمة معينة ٍب تعطى لو مرا

وإذا أراد التلميذ  ،بل يكتسب مفردات أخرى جديدة مشاهبة للكلمة األؤب ،للكلمة ا١ترادة فحسب
أف يعرؼ معٌت "سكن" مثبًل، يعطى لو كلمات أخرى مرادفة لتلك الكلمة مثل: بيت، ومنزؿ، ودار، 

ديدة، فيستطيع أف يَُكوِّف ٚتبًل كما أنو يعرؼ معٌت ٢تذه ا١تفردات اٞت  (،سكن)فيعرؼ ىو معٌت 
 متعددة مستخدماً ىذه ا١تفردات، فيقوؿ:

 أسكن ُب سكن داخلي
 ىذا بيت أيب
 منزؿ دمحم كبَت

 زرت دار أسرٌب
وكذلك كلمة: مصلى، يعطى لو كلمات أخرى مرادفة ٢تا، مثل: مسجد، جامع، بيت هللا، 

  جديدة منها:دار عبادة، مكاف اجتماع ا١تسلمُت للصبلة، ٍب يؤلف ٚتبلً 
 مصلى السكن كبَت

 مسجد اٞتامعة جديد
 جامع عثماف بن عفاف قريب، إْب. 
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 فتنوعت مفردات التلميذ وازدادت معرفتو للمفردات نتيجة تعلمو ٢تا عن طريق ا١تًتادفات. 
: وىي عكس ا١تًتادفات، حيث إف التلميذ يتعلم مفردات جديدة عن 259ا١تتضادات -ب

مثبًل معٌت "بعيد" عن طريق معرفتو ١تعٌت "قريب" ذكر ضد أنثى، طويل ضد  طريق متضاداهتا، فيعرؼ
ابإلضافة إٔب ذلك، فإنو سيدرب على استخداـ حروؼ العطف والروابط مثل، "مع  ،قصَت وىكذا

 ذلك" ولكن وابلعكس وإال أف... إْب فنقوؿ:
 دمحم طويل ولكن أسامة قصَت. 

 ٝتَت ٝتُت وابلعكس فاروؽ ٨تيف. 
 جل ا٢تندي ضخم ومع ذلك ساقو ٨تيفة. جسم الر 

 دمحم ٣تتهد إال أف أخاه كسوؿ. 
ضرورة عدـ تعليم ا١تتضادات ُب الوقت نفسو خوفاً من اللبس.  260ويرى بعض علماء الًتبية

ويروف أف أفضل الطرؽ لتعليمها ىي أتجيلها حىت يشعر التلميذ بضرورة معرفها، فحينئٍذ يقـو ا١تعلم 
 بتعليمها. 

 الكلمةجذور  -4

سواء أكاف ُب القراءة  ،إف معرفة جذور الكلمة تساعد التلميذ على أف يكوف دارسًا انجحاً 
 . 261أـ الكتابة أـ االستماع واٟتديث

عندما يقـو ا١تعلم بتدريس ا١تفردات لتبلميذه عليو أف يتأكد من أف التبلميذ يدققوف النظر ُب 
ىذه الكلمات؟ تعامل، استعمل، عمل،  ىل يبلحظوف جذرًا واحدًا لكل من ،جذور الكلمات
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مستعمل، استعماؿ، معمل، يستعملوف، تستعملُت، وأخرى كثَتة، ىل يبلحظوف أهنا من كلمة 
وكاد أف  ،٬تب إعبلمهم أف ىذه الكلمات الكثَتة إ٪تا تشعبت وتفرعت من كلمة "عمل" ،"عمل"

 من أسرع طرؽ تعليم مئات الكلمات. يتفق علماء اللغة والًتبية على أف تعليم جذور الكلمة إ٪تا ىو 
وكثَت من الطبلب بسبب جهلهم ّتذر الكلمة ال يستطيعوف أف يعثروا على معاين الكلمات 

ؤتعرفة جذور الكلمة يستطيع  ،ُب ا١تعجم، فيبحثوف عن كلمة منزؿ مثبًل: ٖتت حرؼ "ـ" وليس "ف"
 الطبلب أف يتجنبوا ا٠تطأ ُب أداء ا١تعٌت للكلمة ا١تعينة. 

 النطق واإلمالء -5

على أف الكلمات تنطق كما تكتب، فليس ىناؾ فرؽ بُت   262لقد اتفق علماء اللغة العربية
إال أف ىذه الظاىرة جلية أماـ ىؤالء العرب أو الذين يتمكنوف من ىذه  ،كتابة كلمة "كتب" ونطقها

 مات العربية. أما غَت الناطقُت ابلعربية فإهنم ٬تدوف صعوبة ُب نطق بعض الكل ،اللغة فقط
والسبب ُب ذلك أف بعض اٟتروؼ العربية غَت موجودة ُب اللغات األخرى. فليس ىناؾ 

 مثبًل: ح، ذ، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؽ، ة، ُب اللغات األخرى. 
لقد ٖتولت ىذه اٟتروؼ من نطقها األصلي إٔب نطق أو صوت آخر ٥تالف لصوهتا األصلي 

ٔب ا٢تاء )ىػ(، والقاؼ تتحوؿ إٔب )ؾ(، والصاد تتحوؿ إٔب )س( فاٟتاء )ح( مثبًل تتحوؿ إ ،٘تاماً 
 وىكذا. 

والغرض من ىذه الطريقة ىو أف نشعر ا١تتعلمُت على أف العبلقة بُت النطق واإلمبلء وبُت 
تعليم ا١تفردات عبلقة وثيقة الصلة وال تتجزأ. وإذا أخطأ الطالب ُب نطق الكلمة، فإنو عادة سيخطئ 

وُب ا١ترحلة  ،ٞتدير ابلذكر ىنا أف اإلمبلء يعترب من العناصر ا٢تامة ُب مراحل التعلم ُب اإلمبلء. وإنو

                                                           

 .ٛ٘ص . ا١ترجع السابق.ـٜٜٗٔ .داىن - ٕٕٙ



267 
 

 
 

إف و ائة وٜتسُت كلمة. ١تالعالية من التعلم ٬تب أال ٮتطئ التلميذ ُب كتابة كلمتُت من اجملموع الكلي 
 اـ الطلبة. أم هاوأتخذ كثَتاً من أوقات ا١تعلم لتصحيح ،الكتابة ا٠تاطئة على األقل تزعج القارئ

 :263ىناؾ سبباف رئيسياف يقع فيهما التبلميذ عندما يكتبوف ابلعربية
 ٖتولت اٟتروؼ العربية إٔب اٟتروؼ ا١تشاهبة ُب لغتهم األـ )ا١تاليزية مثبًل(.  

 طريقة كتابة اٟتروؼ العربية. وىي نوعاف: 
صلي عندما تلحق أو األوؿ: اٟتروؼ اليت تقبل اللواحق والسوابق وتقبل التغيَت من وضعها األ

 تسبق ْتروؼ، مثل: )ص، ض، ع، غ، ؼ، إْب(
الثاين: اٟتروؼ اليت تقبل السوابق وال تقبل اللواحق وال يتغَت شكلها األصلي، مثل: )أ، و، 

 ز، ر، د، ذ(. 
 العرب )ُب ماليزَّي مثبًل( عادة ما ٮتلطوف بُت ىذين النوعُت من اٟتروؼ َتوالتبلميذ غ

لف متصلة ابلباء( ويكتبوف: شي خ )الياء منفصلة عن ا٠تاء( وىكذا. ومن بُت فيكتبوف "كتلب" )األ
الطرؽ الفعالة ١تعاٞتة ىذه ا١تشكلة، أف يقـو ا١تعلم بكتابة ىذه اٟتروؼ مفككة ومنفصلة عن األخرى، 
ٍب يطلب من التبلميذ كتابتها لتصبح كلمة، فيستفيد منها التلميذ ُب كتابة الكلمات الصحيحة، 

ولو قمنا بكتابة ىذه اٟتروؼ )ج، ؿ، س، ر، ج  ،رؼ على ا١تفردات اٞتديدة ُب الوقت نفسووالتع
ؿ، ع،ؿ،ى، ؾ، ر، س،ي( لعلم التلميذ أف الكلمة الثانية )رجل( وليس )رجل( والكلمة الثالثة 

 )على( وليست )علي(. 
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 :264نقاط وىي من أف ينتبو التلميذ إٔب ثبلثال بُدا ولرفع مستوى اإلمبلء والكتابة، 
 رفع الوعي ُب اإلمبلء.  -

 مبلحظة أشكاؿ اٟتروؼ والكلمات.  -

 انتباه دائم ٕتاه اٟتروؼ والكلمات اليت يكثر خطأ التلميذ فيها.  -

 :265من االنتباه إٔب النقاط التاليةال بُدا ولرفع مستوى النطق، 
 جذب انتباه التلميذ إٔب النطق ا٠تاطئ الذي يسمعو ٍب يناقشو ُب الفصل.  -

كتابة ا١تقاطع ا١تعينة ُب السبورة. ٍب يطلب من التبلميذ نطقها بصوت عاؿ حىت يتمكنوا  -
 من نطقها. 

وُب النهاية يعرض  ،ٍب يطلب من التبلميذ ٤تاكاة ىذا النطق ،إعداد الشرائط ٢تذه ا١تقاطع -
 ُب الفصل النطق الصحيح الذي قاـ التبلميذ أبدائو. 

ٍب إاتحة الفرصة للتبلميذ لتسجيل أصواهتم،  ،لغةتسجيل الصوت من الناطقُت هبذه ال -
 وبعد ذلك، يطلب منهم مقارنة نطقهم بنطق أصحاب اللغة حىت يعرفوا النطق الصحيح. 

 
 
 
 
 الطرق البصرية -6
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ىذه األشياء و . 266تتضمن ىذه الطرؽ الصور والبطاقات ورسـو اللوحات واألدوات وغَتىا
الطعاـ، وأاثث ا١تنزؿ، وأٝتاء األماكن، والوظائف،  تستخدـ عادة ُب تعليم اسوسات، مثل:

إذا كاف التبلميذ ُب ا١ترحلة االبتدائية، فإهنم قد ال يستطيعوف اإلجابة عن فوالنشاطات كالرَّيضة مثبًل. 
مثل حركة اليد وغَتىا.  ،فيقـو ا١تعلم ٔتساعدهتم بطرؽ متعددة ،ىذه األسئلة لقلة مفرداهتم اللغوية

 :267أنواعاً من الطرؽ البصريةوفيما يلي نورد 
 استخدام الرسم البياين -أ

 يستخدـ الرسم البياين كموجو للمعٌت، انظر ا١تثاؿ التإب:
 ادلبىن

 
         

 احملالت              ادلسجد                 ادلدرسة                  البيت     
 سوؽ مركزي              منرب                فصل دراسي         غرفة االستقباؿ    
 دكاف                ٤تراب                غرفة ا١تعلمُت              غرفة النـو    
 مطعم                ميضأة                      مكتبة                   مطبخ    
 سوؽ فواكو               منارة                      ملعب                     ٛتاـ   
 ا٠تضروات                  قبة                       قاعة                دورة مياه    
 استخدام الصور -ب   
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فيسأؿ ا١تعلم مثبًل تبلميذه  ،ٮتتار ا١تعلم الصور ا١تشتملة على ا١تفردات اليت أراد أف يعلمها
مثبًل: ماذا يتوقع الطبلب أف تظهر ُب  (عيد الفطر)فموضوع  ،ٗتمُت ا١تفردات ا١تتعلقة ٔتوضوع الصور

فإهنم سيذكروف الكلمات اآلتية: لباس جديد، صبلة العيد، زَّيرة األقارب واألصدقاء،  ،ىذه الصورة
زَّيرة القبور، أكل اٟتلوَّيت وغَتىا من ا١تفردات اليت تتعلق بذلك ا١توضوع. وقد ٬تدوف صعوبة ُب 

العربية خصوصاً إذا كانوا ُب ا١ترحلة االبتدائية فيقـو ا١تعلم ٔتساعدهتم أو يًتجم ٢تم  ذكر ا١تفردات ابللغة
وعندما ٭تضر ا١تعلم الصورة أو الصور أمامهم ستكوف ىناؾ مفردات أخرى جديدة ال  ،ابللغة األـ

 فهذه الطريقة تعلمهم ا١تفردات.  ،يذكرىا التبلميذ عندما ٮتمنوهنا قبل إظهارىا
 لتلميحبطاقة ا -ت

كالكتاب واجمللة واٞتريدة وا١تسجد   ،ىذه الطريقة تستخدـ ٣تموعة من صور األشياء اليومية
 فا١تعلم إما أف يَُدرَِّس ا١تفردات اٞتديدة، وإما أف يراجع ا١تفردات اليت قد درست من قبل.  ،وغَت ذلك

 سجد(:هبذه الصور كذلك يستطيع الفصل أف ٬تري اٟتوار القصَت كاآلٌب: )صورة ا١ت
 : إٔب أين تذىب؟ٔالطالب 
 : أذىب إٔب ا١تسجد. ٕالطالب 
 : ١تاذا؟ٔالطالب 
 : ألصلي مع ا ٞتماعة. ٕالطالب 
 : مع من تذىب؟ٔالطالب 
 : أذىب مع أخي الكبَت. ٕالطالب 

ويتبادؿ التبلميذ ىذه الصور إلجراء اٟتوارات اٞتديدة لكل  ،وتتسلسل الصور ليتبعها اٟتوار
 صورة جديدة. 

 تبادل ادلعلومات البصرية -ث
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إال أنو جيد ُب غرس قدرة التكلم  ،268ىذا النوع من التدريب قد يكوف ثقيبًل على ا١تبتدئُت
ونظرًا إٔب أف بعض الطبلب ٮتجلوف وال يستطيعوف اٟتديث، فمثل ىذا  ،ُب اٟتديث وا١تناقشة

صورتُت متشاهبتُت  إعطاء: التدريب يكوف مناسبًا لتشجيعهم على الكبلـ. ومن تدريبات ىذا النوع
فيهما عدد من االختبلفات يعرفها الطالب إذا دقق النظر فيهما، ٍب يقسم التبلميذ إٔب قسمُت كل 
قسم ٯتسك بصورة معينة. وبعد أف يدققوا النظر فيهما، يقـو أحدىم بشرح ما شاىدوه كي يبلحظوا 

 الفروؽ ا١توجودة بُت ىاتُت الصورتُت. 
 الرتمجة -7

ٚتة طريقة سريعة وسهلة ُب تعليم ا١تفردات للمتعلمُت، وذلك ألهنا توفر الوقت واٞتهد تعد الًت 
وألف التلميذ يقضي وقتًا أطوؿ ُب فهم معاين الكلمات إذا ٞتأ إٔب طريقة أخرى  ؛للمعلم وا١تتعلم

 . 269خصوصاً إذا كانت الكلمات غَت شائعة وغَت ٤تسوسة
أف يبدأ تعلم اللغة األجنبية بلغتو األـ، ألنو ٬تد ٭تتاج دارس اللغة األجنبية ويشجع على 

 . 270صعوبة ُب فهم تلك اللغة ُب البداية
إف استخداـ طريقة الًتٚتة ُب شرح ا١تفردات يتعلق هبدؼ تعليم اللغة الثانية. فإذا كاف ا٢تدؼ 

َتكز على وذلك ألف الدارس س ،من أجل مهارة الكبلـ واٟتديث، فإف الًتٚتة ال تصلح ُب ىذه ا١تهارة
 ترٚتة ا١تعٌت ويهمل جانب النطق والكبلـ. 

                                                           

268- Gairn, R. and Redman, S. 1986.Working with Words. Cambridge University 

Press, Cambridge. P.112. 

269- Gairn, R. and Redman, S. 1986.Working with Words. Cambridge University 

Press, Cambridge. P.75. 
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وعلى  ،واٟتاجة إٔب الًتٚتة لفهم ما يدرسو الطبلب ٬تب أف يكوف ُب حدود ال يُبالغ فيها
ا١تعلم أال يًتجم كل ما يعلمو للتبلميذ، وأف تكوف الوسيلة األخَتة بعد فشل الطرؽ األخرى ُب توضيح 

 ا١تعٌت ا١تراد للكلمات. 
 دام ادلعجماستخ -8

، وذلك ألنو يبُت معٌت الكلمة. ويستطيع ا١تعلم أف 271للمعجم أ٫تية كبَتة ُب تعليم اللغة
 يستخدـ ا١تعجم لغرضُت أساسيُت:

 بياف معٌت الكلمة.  -

 يكوف وسيلة من الوسائل ا١تعينة ُب تعليم ا١تفردات.  -

ولذا  ،ربية لؤلجانبأما الغرض األوؿ: فبإمكاننا أف نعد ا١تعجم ا١تخصص لتعليم اللغة الع
 ، ومعجم األفعاؿ، ومعجم اٞتمل، وغَت ذلك.األٝتاءٯتكننا أف نعد معجم 

وإذا كاف ا٢تدؼ لتعليم ا١تبتدئُت، قد ال ٨تتاج ُب إعداد ا١تعجم إٔب الًتكيز على جذور 
ظائف الكلمة، ولكننا ٨تتاج إٔب االىتماـ بتصنيفو حسب اجملموعات مثل، األماكن وا١تباين وا١تهن والو 

 واأللعاب وغَت ذلك. 
فمن أحسن الوسائل ٢تذا الغرض  ،أما ابلنسبة للغرض الثاين: فإنو يركز على تعليم ا١تبتدئُت

فا١تعلم ُب ىذه اٟتالة ال ٭تتاج  ،كمعُت ُب تعليم ا١تفردات  ،استخداـ الصور ُب ا١تعجم والرسم البياين
الصور نفسها ىي اليت تقـو ببياف معاين تلك  إٔب اللغة الثانية لبياف معٌت الكلمة ا١تستهدفة؛ ألف

 الكلمات. 
والنقطة ا٢تامة ُب تعليم ا١تفردات ابستخداـ ا١تعجم؛ ىو أف ا١تعجم يساعد التبلميذ على بناء 
اٞتمل، أو يساعدىم على التعبَت عن الشيء الذي ٮتتزف ُب أذىاهنم. واستخداـ ا١تعجم ال يعٍت 
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كلمات ا١تدروسة، دوف معرفة كيفية استخدامها، وىذه ُب اٟتقيقة ابلضرورة أف ٭تفظ التبلميذ كل ال
 ليست طريقة صحيحة ُب تعليم ا١تفردات اب١تعجم. 

وعلى التلميذ أف ينتبو أل٫تية ا١تعجم من أوؿ يـو يدرس فيو اللغة الثانية، وإال فإنو سيهمل 
 ىذا اٞتانب، ويصبح ال يهتم بو، بل ال يعرؼ كيفية استخداـ ا١تعجم. 

ُب الوالَّيت ا١تتحدة عندما َعِلم أف كثَتاً من طبلبو، وىم  272لقد فوجىء أحد علماء الًتبيةو 
ُب ا١ترحلة اٞتامعية، ال يعرفوف استخداـ ا١تعجم، للبحث عن معٌت الكلمات ا١تستهدفة. وىذا الواقع 

مثبًل: ىل ىي ينطبق على كثَت من طبلبنا وىم ُب ا١ترحلة اٞتامعية، فبل يعرفوف أين تقع كلمة يوسف 
 ٖتت الياء أـ الواو أـ السُت أـ الفاء أـ ا٢تمزة؟

 االختبار للتعليم -9

ألف الغرض منو: تقييم  ؛ُب ا١تادة ا١تعينة ال يعطى للتلميذ إال بعد أف يتعلمها 273االختبار
لدارس ُب إال أف التجربة قد أثبتت أف االختبار يفيد ا ،قدرة التلميذ العلمية و٘تكنو من ا١تادة ا١تدروسة

 عملية التعليم. 
فالغرض األساسي من استخداـ االختبار ُب تعليم ا١تفردات ىو بناء قدرة التبلميذ اللغوية 

 وغرسها ُب تعلم ا١تفردات ا١تستهدفة؛ وذلك ألف:
 أف يبدي الدارس اىتمامو حىت ٬تيب عن األسئلة إجابة صحيحة. ال بُدا ُب االختبار  -

 اضحة جلية. اإلجابة عن األسئلة تكوف و  -

 مشاركة الدارس ُب االختبار تكوف كاملة.  -

 يهتم الدارس ُب االختبار ألنو يعرؼ أنو يقواـ من خبللو.  -

                                                           

272- Dale, O'Rourke, Bamman, Op. cit; p. 20. 
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 االختبار والتمرين عادة موجز وبسيط وليس معقداً.  -

 يستطيع ا١تدرس أف يقيم مستوى تبلميذه بسرعة فائقة.  -
 :274وىناؾ أربع طرؽ لتقييم مفردات التبلميذ

يث يستجيب التلميذ شفوًَّي أو ٖتريرًَّي للكلمة ا١تعينة اليت وضعت ُب التطابق: ْت -ٔ
 األسئلة. 

أجوبة ٮتتار الصحيح منها: ْتيث يقـو التلميذ ابختيار اإلجابة الصحيحة من بُت  -ٕ
 الكلمات ا١توجودة. 

الكفء: ْتيث يضع ا١تعلم ا١تفردات ا١تستهدفة ُب انحية وكفأىا ُب انحية أخرى،   -ٖ
 بلميذ اختيار كفئها ا١تناسب. ٍب يطلب من الت

 التفتيش: ْتيث يقـو التلميذ بتفتيش الكلمات اليت يعرفها واليت ال يعرفها.  -ٗ

 وفيما يلي أمثلة لتعليم ا١تفردات عن طريق االختبار:
 التفتيش الذايت -أ

يعرض ا١تعلم على تبلميذه ٣تموعة من ا١تفردات ويطلب منهم وضع عبلمة صح )/( على 
والغرض من ىذا االختبار ىو إشعار التبلميذ ابلكلمات اليت يعرفوهنا واليت ال  ،يعرفوهنا الكلمات اليت

 يعرفوهنا. 
للمعلم أف يرشدىم إٔب اإلجابة الصحيحة حىت ال يسيئوا الفهم، فيبقى ُب ال بُدا وُب النهاية 

وضوع معُت أو واألحسن ُب اختيار الكلمات أف تكوف ٖتت م ،أذىاهنم الفهم ا٠تاطئ لتلك الكلمة
 مثبلً فالكلمات ا١تناسبة ا١تتعلقة هبذا ا١توضوع كاآلٌب: (اٟتج)قضية معينة. لنأخذ موضوع 
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 العيد ) ( ) ( يزور  يذبح ) (
 يصيد ) ( ) ( الفدية يلبس ) (

 الرمي ) ( ٭تلق ) ( التحلل ) (
 يسافر ) ( طواؼ ) ( يعود ) (

 السعي ) ( وداع ) ( الوقوؼ ) (
 الدـ ) ( ( ا١تبيت ) (بيت هللا ) 

 اٟتصاة ) ( وىكذا.  اٟتجر ) ( يعتمر ) (
 التفتيش الذايت ادلميز -ب

ىذا التدريب أدؽ من األوؿ حيث إف التلميذ يطلب منو وضع عبلمة معينة للكلمات اليت 
 يعرفها جيدًا أو يعرفها أو ٓب يتأكد منها أو ٓب يعرفها قط. فيطلب منو وضع العبلمات اآلتية مثبلً 

 للداللة على معرفتو للكلمات ا١تعروضة:
 )/( أعرفها ٘تاـ ا١تعرفة. 

 )!( سبق أف عرفتها ولكن ٓب أأتكد من صحة معناىا. 
 ال أعرفها. )×( 

، فإنو ٯتكن أف يضع الكلمات اآلتية للحديث لو اختار ا١تعلم النشاطات اليومية كموضوع
 وٮتتارىا التبلميذ:
 يناـ ) ( يغتسل ) ( يقـو ) ( 
 ٬تري ) ( يصلي ) ( يتوضأ ) ( 

 ٭تفظ ) ( ٬تيب ) ( يسًتيح ) ( 

 يسلم ) ( يرد ) ( يدرس ) ( 
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 يفطر ) ( يتغدى ) ( ٬تيء ) ( 

 يلعب ) ( ٯتزح ) ( يتعشى ) ( 

 يرجع ) ( يهدي ) ( يشاىد ) ( 

 يدعو ) ( يستغفر ) ( يشكر ) ( 

 يهلل ) ( يكرب ) ( يتوب ) ( 

ذ ىذه الكلمات يستطيع ا١تعلم أف يطلب منهم تكوين اٞتمل وللتأكد من اكتساب التبلمي
 من ىذه ا١تفردات؛ ألف تعليم ا١تفردات ال يتوقف على معرفة ا١تفردات منفصلة عن تراكيبها. 

 ىناؾ أنواع من ا١تفردات تصلح للتدريب عليها هبذه الطريقة منها: الكفء: -ت
 مثل: كفء ادلفردات مبصادرىا،  -)أ(
 _____ ) يقرأ، قراء، قراءة(قرأ _______ -ٔ
 كتب ____________ ) َكَتب، كتابة، ُكُتب(  -ٕ
 شرب ____________ ) يشرب، اشرب، شرب( -ٖ

 :مثل، كفء الفعل ادلاضي ابلفعل ادلضارع  -)ب(
 أكل ____________ -ٕانكسر ____________  -ٔ
 سافر ____________ -ٗطالع ____________  -ٖ

 :مثلؤنث وعكسو، كفء ادلذكر ابدل  -)ت(
 امرأة ___________ -ٕ  ولد _________ -ٔ
 طالب ___________ -ٗ  أخ _________ -ٖ
 أب ___________ -ٙ  معلم _________ -٘
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 :مثل، كفء الكلمات جبذورىا، مثل )يغتسل = غسل(  -)ث(
 ينكسر __________ -ٕ  أيكل _________ -ٔ
 _يزور __________ -ٗ  يصلي _________ -ٖ
 يشاىد ___________ -ٙ  ٮتاؼ _________ -٘

 مثل: كفء ادلبتدأ خبربه أو الفعل بفاعلو ادلناسبٌن،  -)ج(
 تطَت -ٔ السيارة ________ -ٔ
 مظلم -ٕ الطائرة ________ -ٕ
 بطئية -ٖ السلحفاة ________ -ٖ
 سريعة -ٗ الطفل ________ -ٗ
 وىكذا.  صغَت. -٘ الليل ________ -٘

فة إىل الطرق ادلذكورة أعالىا، يستطيع ادلعلم أن ينوع االختبار مستعيناا ابإلضا -)ح(
 منها: ابلوسائل التعليمية ادلعينة كالصورة مثالا،

 األفعاؿ والصفات أو النعوت، مثاؿ على ذلك: ادلتضادات: -4
 حار ________ سعيد ______، صعب _______،

 ٬تلس ________  شيخ ______، غٍت _______،

 ٬تري ________ ______، يصـو _______، يناـ
 مثل: ،ظرف الزمان وادلكان -3

 أماـ _______، فوؽ _______،
 ٯتُت _______، غدواً ________.  صباحاً _______،
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 مثل: الوظيفة وادلهن، -4
 مهندس كهرابئي، ٦ترضة، طبيب، ساعي الربيد، إماـ، أستاذ، رجل ا١تطافئ. 

  .الطعام والشراب -5
مثل: اٟتديقة، وحديقة اٟتيواف، وا١تتحف، وا١تسجد، وا١تنزؿ،  ،ألماكن وادلباينا -6

 والدكاكُت، وا١تدرسة وغَت ذلك. 
 مثل: أحجية الكلمات ادلتقاطعة، -7
 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ـ
ٔ     ///////  
ٕ      /////// 
ٖ    ///////   
ٗ       
٘ ///////      
ٙ     ///////  
 

 رأسياا:                                      أفقياا:
 من مشتقات اٟتلييب.  -ٔ        اسم شاعر جاىلي مشهور. -ٔ

 ضربو "معكوسة".  -ٕ                       اسم حشرة.  -ٕ

 ضد ضعيف "معكوسة".  -ٖ          جرى. عادة "معكوسة".  -ٖ

 وجع. صفة لئلنساف.  -ٗ   فن أديب "معكوسة". ضد خطأ  -ٗ

 شعر ُب وجو الرجل "معكوسة".  -٘                         ضد أثٌت.  -٘

 حرؼ ىجاء أيٌب فعل أمر. ماء ُب مكة.  -ٙ                      لفظ اٞتبللة.  -ٙ



279 
 

 
 

 التمثيل -:

 ،275وخاصة إذا كانت الكلمات أفعاالً  ،بعض الكلمات يستحسن توضيح معناىا ابٟتركة
 ، جلس، وقف، إْب. مثاؿ: َعَطَس، وثب، ركض، مشى، ابتسم، ضحك، تكلم

 السياق -41

 ،276من ا١تمكن توضيح معٌت الكلمة إذا وضعناىا ُب سياؽ لغوي يؤدي إٔب كشف معناىا
، حلم إْب".   مثاؿ: شجاع، صبور، كرمي، حليم، شجاعة، صرب، كـر

 بعض اإلرشادات اذلامة يف تعليم ادلفردات:
لة بصرية أو ٝتعية أو هبما ومن خبلؿ وسي ،يقدـ ا١تعلم الكلمة اٞتديدة شفوَّيً ُب سياؽ -ٔ

معاً، كعرض ٘تثيلي، أو ٘تثيل صامت أو شرح، وُب ىذا اٟتالة سيتلقى الطالب االنطباع األوؿ من 
 خبلؿ أذنو. 
يكرر ا١تعلم السياؽ مرة أخرى مركزًا على النطق الصحيح للكلمة اٞتديدة، و٭تاوؿ أف  -ٕ

 اعي وفردي. يتأكد من فهم الطبلب ١تعناىا ونطقها الصحيح بشكل ٚت
يقـو ا١تعلم بكتابة الكلمة على السبورة أو اللوحة لكي يراىا الطبلب ويقرؤوىا قراءة  -ٖ

 صامتة، وبرؤية الطبلب للكلمة وقراءهتا تنطبع ُب أذىاهنم. 
يكرر ا١تعلم ا١توقف بشكل حي ويضمنو الكلمة اٞتديدة، ٍب يبدأ إبلقاء ٣تموعة من  -ٗ

السهولة إٔب الصعوبة، ومن ا١تألوؼ إٔب غَت ا١تألوؼ، ليخترب فهم األسئلة ا١تختلفة تتسلسل من 
 الطبلب للدرس. 

 على ا١تعلم أف ٮتتار مفردات حية وشائعة، وأسئلة ُب حدود مستوى الطلبة.  -٘
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على ا١تعلم أف يقدـ درسو شفوًَّي وعلى أجزاء، وأف يقدـ الكلمات اٞتديدة من خبلؿ  -ٙ
 ة، وأف ٭ترص على أف تكوف كل الكتب مغلقة أثناء تقدمي الدرس. كالسمع والرؤي،حاسة على األقل 

عليو أف يقدـ الدرس بشكل شيق ومًتابط وْتيث يتقن التبلميذ اٞتزء األوؿ بشكل جيد  -ٚ
 قبل االنتقاؿ إٔب اٞتزء الثاين. 

عليو أف يقدـ كل كلمة جديدة مرتبطة بوسيلة توضح داللتها ومعناىا ْتيث يستطيع  -ٛ
 هم معٌت الكلمة دوف ترٚتة ما أمكن ذلك. الطبلب ف

 وعليو أف يتأكد من فهم الطلبة للكلمة قبل االنتقاؿ إٔب الكلمة اٞتديدة.  -ٜ
 عليو أف يراعي ٘تاًما الطريقة الفنية السليمة ُب استخداـ األسئلة.  -ٓٔ
 الصــــةاخل

ألف لكل و ،  التدريسُب أنو ال توجد طريقة أفضل من أخرىمن ا١تعلـو ُب الًتبية والتعليم 
، وهتتم اىذه الطرؽ وتتبناى ٚتيع٤تاسن مع ىي اليت ٕت ةفضلالطريقة ا١تإف و  ،طريقة ٤تاسنها ومعايبها

وألف التدريس مواقف، وكل موقف يناسبو  ؛نب السلبيات وتتداركهاوتتجٚتيعاً،  اب١تهارات اللغوية
فإف ا١توقف التعليمي يضم ٣تموعة  طريقة معينة، أو أسلوب معُت، ىذا من جانب، ومن جانب آخر

من ا١تتعلمُت، وىم متباينوف ُب القدرات واإلمكاانت، وا١تيوؿ، وعليو فإف الًتكيز على طريقة دوف 
أخرى ُب التدريس ليس مقبواًل أو ٣تدًَّي ُب التعليم، ففي ذلك تقييد للعقل، وتضييق للتفكَت، وىو 

عقل على حسن االستدالؿ، واٞتدؿ واالستقصاء، سلوؾ ٮتالف دعوة القرآف الكرمي إٔب تربية ال
٬تد فيها من الشواىد ما يدؿ  -عليو السبلـ  -واإلتياف ابلدليل ١تعرفة اٟتق. وا١تقتضى لسَتة الرسوؿ 

 على أنو كاف يستخدـ طرقاً وأساليب متنوعة ُب التعليم. 
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 ادلصادر وادلراجع

 العربية الكتب
 .الكرمي القرآف -
 لغػػَت األخػػرى اٟتيػػة واللغػػات العربيػػة اللغػػة تػػدريس ُب ا١تعاصػػرة االٕتاىػػات. ـٜٚٛٔ. ٛتػػادة إبػػراىيم، -

 .  الفكر دار: القاىرة. هبا الناطقُت
 .  ا١تعارؼ دار: مصر األؤب، الطبعة. العربية اللغة ١تدرس الفٍت ا١توجو. ـٜٛٚٔ. العليم عبد إبراىيم، -
 .ا١تناىج دار :عماف التدريس، طرائق ـ.ٕٓٓٓ. عثماف حذاـ ويوسف، عثماف، ردينة األٛتد، -
 النهضػة مكتبػة: القػاىرة ا٠تامسػة، الطبعػة. العربيػة اللغػة تعليم طرؽ. ـٜٙٛٔ. القادر عبد دمحم أٛتد، -

 .  ا١تصرية
 نػػػػدوة. العػػػػريب ا١تنظػػػػور مػػػػن: ا١تعلومػػػػات عصػػػػر وقػػػػيم العػػػػريب األدب. ـٕ٘ٓٓ. دمحم بػػػػدر األنصػػػػاري، -

 /.  ٕ/ٛ-ٙ سورَّي، حلب،. حلب جامعة الشعوب، تقارب ُب ودوره ا١تقارف األدب
 القسػػم لطالػػب العمليػػة للًتبيػػة بػػرانمج وضػػع ُب الػػنظم اسػػتخداـ. ٜ٘ٛٔ. عػػادؿ سػػامية األنصػػاري، -

 .مشس عُت جامعة الًتبية، كلية: القاىرة منشورة، غَت دكتوراه رسالة. الكويت ُب العلمي
 أٛتػد علػي وعلػي الراجحػي عبػده: ترٚتة. يمهاوتعل اللغة تعلم أسس. ـٜٜٗٔ. دوجبلس. ىػ براوف، -

 . والنشر للطباعة العربية النهضة دار: بَتوت طبعة، ال. شعباف

 بػػن وعيػػد القعيػػد ٛتػػد بػػن إبػػراىيم:ترٚتػػة. اللغػػة وتعلػػيم تعلػػم مبػػادئ. ـٜٜٗٔ. دوجػػبلس. ىػػػ بػػراوف، -
 .  ا٠تليج لدوؿ العريب الًتبية مكتب: الرَّيض. الشمري هللا عبد
 .  العريب الفكر دار: القاىرة. الذاٌب والتثقيف ا١تستمر، التعليم. ٜٛٛٔ. علي بركات، -
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 ٣تتمػػػػع إقامػػػػة ٨تػػػػو) ٖٕٓٓ للعػػػػاـ العربيػػػػة التنميػػػػة تقريػػػػر. ٖٕٓٓ. اإل٪تػػػػائي ا١تتحػػػػدة األمػػػػم بػػػػرانمج -
 .العربية للدوؿ اإلقليمي ا١تكتب(. ا١تعرفة

 .  العريب الفكر دار: القاىرة األؤب، الطبعة. موالتعل التعليم تكنولوجيا. ـٜٜٛٔ. رضا دمحم البغدادي، -

: الًتبيػػػة معهػػػد. ا٠تدمػػػة أثنػػػاء الًتبيػػػة دورات ا١تفػػػرد، التعلػػػيم علػػػى تطبيقػػػات. ٜٔٛٔ. أٛتػػػد بلقػػػيس، -
 . اليونسكو: عماف األونروا،

 ـ . التعلم من خبلؿ اجملموعات. منشورات ا١تديرية العامة للًتبيةٕٔٓٓالبلوشي، عبدالرٛتن سآب.  -
 . ُعماف: ُصحار والتعليم ١تنطقة الباطنة مشاؿ، قسم الًتبية اإلسبلمية، سلطنة

 والًتبيػػػػة العربيػػػة اللغػػػة لتػػػدريس اٟتديثػػػة األصػػػوؿ. اتريػػػػخ ال. اٞتمببلطػػػي علػػػي الفػػػتح أبػػػو التوانسػػػي، -
 .  مصر هنضة دار: القاىرة الثانية، الطبعة. الدينية

 . الفكر دار: عماف الثالثة، الطبعة. العربية اللغة تدريس أساليب. ـٜٜٔٔ. وليد جابر، -
 تعلػيم ٔتعهػد الرابػع ا١تسػتوى طػبلب لػدى العػدد ُب الكتابية األخطاء. ـٕٕٔٓ. علي جاسم جاسم، -

 جامعػة ،ابغَتىػللنػاطقُت  العربيػة ٣تلػة ا١تنػورة، اب١تدينػة اإلسبلمية اٞتامعة ُب هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة
 .ٖٕٔ – ٖٛٔ ص. التاسعة السنة عشر، الرابع العدد سوداف،ال العا١تية إفريقيا

 واألدبيػػػػة، اللغويػػػة الدراسػػػػات ٣تلػػػة. التطبيقػػػي اللغػػػػة عػػػآب اٞتػػػاحظ. ـٕٕٔٓ. علػػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -
 .الثالثة السنة الثاين، العدد ماليزَّي، العا١تية اإلسبلمية اٞتامعة

 ُب واإلندونيسػية العربيػة اللغػة بػُت تقابليػة دراسػة. ـٕٕٔٓ. العتيػيب دمحم هللا وعبػد جاسػم علي جاسم -
 ،(واليػأس األمػل بػُت العو١تػة عصػر ُب العربيػة اللغػة مسػتقبل) العربيػة، للغػة الػدوٕب ا١تؤ٘تر. ا١توصوؿ اإلسم

: ص ص األوؿ، اجمللػػػػد. إندونيسػػػػيا جػػػػاكرات، اٟتكوميػػػػة، اإلسػػػػبلمية هللا ىدايػػػػة شػػػػريف جامعػػػػة إصػػػػدار
ٗٚٓ-ٜٗٔ. 
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 العربيػػػة اللغػػػة ٣تمػػػع ٣تلػػػة. العػػػريب الػػػًتاث ُب األخطػػػاء ٖتليػػػل نظريػػػة. ـٕٓٔٓ. علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -
 .  ٖٗ السنة ،ٜٚ العدد. األردين

 العربيػػػة ٣تلػػػة. العػػػرب اللغػػػويُت قػػػدامى عنػػػد النفسػػػي اللغػػػة علػػػم(. أ) ـٜٕٓٓ. علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -
 . السادسة السنة السابع، العدد. اغَتىناطقُت بلل
 نظريػػػػػػة ُب واٞترجػػػػػػاين الفراىيػػػػػػدي أٛتػػػػػػد بػػػػػػن ا٠تليػػػػػػل أتثػػػػػػَت(. ب) ـٜٕٓٓ. علػػػػػػي جاسػػػػػػم جاسػػػػػػم، -

 . والعشروف التاسعة السنة ،ٙٔٔ العدد. العريب الًتاث ٣تلة. تشومسكي
: ١تبػػور كػػواال الثانيػػة، الطبعػػة. لؤلجانػػب العربيػػة اللغػػة تعلػػيم طػػرؽ ُب. ـٕٔٓٓ. علػػي جاسػػم جاسػػم، -
 .نوردين إيس إيو
 العربيػة، الدراسػات ٣تلػة. ابلعربيػة النػاطقُت لغَت القواعد تعليمل طريقة. ـٜٜٙٔ. علي جاسم جاسم، -

 .  ٘:العدد السادسة، السنة. مبلَّي جامعة وعلومها، اللغات بكلية العربية اللغة قسم عن تصدر
 وا١تسػػلمُت العػػرب النحػػاة عنػػد التقػػدير نظريػػة. ـٕٓٔٓ. علػػي زيػػداف وجاسػػم علػػي، جاسػػم جاسػػم، -

 جامعػة واإلنسػانية، العربيػة العلػـو ٣تلػة. العػريب النحػو ٣تػدد تشومسػكي صػرينا١تعا الغػرب ٨تػاة ُب وأثرىا
 . األوؿ العدد الثالث، اجمللد القصيم،

. العػػريب الػػًتاث ُب التقػػابلي اللغػػة علػػم نظريػػة. ـٕٔٓٓ. علػػى زيػػداف وجاسػػم، علػػي، جاسػػم جاسػػم، -
 . والعشروف اٟتادية السنة. ٗٛ-ٖٛ العدداف. العريب الًتاث ٣تلة
 العربيػػػة تعلػػػيم سلسػػػلة. ـٖٕٓٓ. علػػػي زيػػػداف جاسػػػم، و عبيػػػد أمػػػَتة والعيػػػد، علػػػي جاسػػػم اسػػػم،ج -

 علػػػى والتػػػدريبات الكتابػػػة: الثػػػاين الكتػػػاب العربيػػػة؛ اٟتػػػروؼ: األوؿ الكتػػػاب. أجػػػزاءٗ:األطفػػػاؿ لػػػرَّيض
 .ميقا أراس: بور١ت كواال.العربية األلواف: الرابع الكتاب العربية؛ األرقاـ: الثالث الكتاب العربية؛ اٟتروؼ
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 العربيػة اللغػة تعلػيم سلسػلة. ـٕٕٓٓ. علػي زيػداف جاسػم، و عبيػد أمَتة والعيد، علي جاسم جاسم، -
/ الكتابػة مهارة/ القراءة مهارة/ العربية ا٢تجائية اٟتروؼ كتاب) أجزاء ٗ. االبتدائية ا١ترحلة ُب لؤلجانب

 .ببليكيشنز لَتنر إيرٕب: ١تبور كواال(.اٟتساب كتاب
 ا١تعاصػػرة العربيػػة اادثػػة. ـٜٜٜٔ. علػػي زيػػداف جاسػػم، و عبيػػد أمػػَتة والعيػػد، علػػي جاسػػم اسػػم،ج -

 . نوردين. إيس. إيو: ١تبور كواال. الثانية الطبعة.ابإل٧تليزية للناطقُت
 العربيػػػة اادثػػػة تعلػػػيم. ـٜٜٛٔ. علػػػي زيػػػداف جاسػػػم، و عبيػػػد أمػػػَتة والعيػػػد، علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -

 . نوردين. س. إ: ١تبور كواال. جزءاف ٕ. األؤب الطبعة. ا١تتوسط ا١تستوى هبا، اطقُتالن لغَت ا١تعاصرة
 علػي؛ زيػد جاسػم،: وتدقيق مراجعة .االجتماعي اللغة علم ُب دراسة. ـٖٜٜٔ. علي زيداف جاسم، -
 . أنتارا بوستاؾ: ١تبور كواال األؤب، الطبعة. علي جاسم جاسم، و
 الكويػػت مؤسسػػة:الكويػػت األؤب، الطبعػػة. الًتبويػػة وتطبيقاتػػو ذاٌبالػػ الػػتعلم. ٜٚٛٔ. حسػػن جػػامع، -

 . والًتٚتة التأليف إدارة العلمي، للتقدـ
 األؤب، الطبعػػػػة. التعليميػػػػة اب١توديػػػػوالت الػػػػذاٌب التعلػػػػيم. ٜٜٛٔ. السػػػػبلـ عبػػػػد الػػػػرٛتن عبػػػػد جامػػػػل، -

 .  ا١تناىج دار: عماف
 األردنيػػة ا١تملكػػة ُب العػػاـ التعلػػيم مرحلػػة ُب تالرَّيضػػيا منػػاىج تطػػوير.ٕٓٓٓ. انصػػر ضػػياء اٞتػػراح، -

 .مشس عُت جامعة الًتبية، كلية:القاىرة منشورة، غَت دكتوراه رسالة.الرَّيضية النمذجة ضوء ُب ا٢تامشية
مركػػػػػػز نػػػػػػوف للتػػػػػػأليف والًتٚتػػػػػػة، التػػػػػػدريس طرائػػػػػػق  ـ.ٕٔٔٓ. ٚتعيػػػػػػة ا١تعػػػػػػارؼ اإلسػػػػػػبلمية الثقافيػػػػػػة -

 الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات، أيلوؿ. ،www.almaaref.org .واسًتاتيجيات
 للغػػة الػػدوٕب ا٠ترطػػـو معهػػد. تدريسػػها وكيفيػػة العربيػػة اللغػػة صػػوامت. ـٜٛٛٔ. بػػبل صػػاّب اٞتنػػاري، -

 .  منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية
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 ةواليػػػ ُب الدينيػػػة ا١تػػػدارس ُب التحصػػػيلية العربيػػػة اللغػػػة اختبػػػارات. ـٕٔٓٓ .عابػػػدين فكػػػري حسػػػن، -
 .  منشورة غَت دكتوراه رسالة. األردف الَتموؾ، جامعة. وتطويرىا تقوٯتها ٔتاليزَّي تر٧تانو

 .العدد الًتبية، ،"العصر ومتغَتات الذاٌب التعلم. "ٜٜٗٔ. دمحم صديق دمحم حسن، -
 .ٗٔٔ العدد الًتبية،". التعليمي والفيلم الذاٌب التعليم. "ٜٜ٘ٔ. دمحم صديق دمحم حسن، -
 جامعػػػة: ا٠ترطػػػـو. لؤلجانػػػب العربيػػػة اللغػػػة تػػػدريس وطػػػرؽ منػػػاىج. ـٕٕٓٓ. الطػػػاىر ٥تتػػػار حسػػػُت، -

 .  منشورة غَت دكتوراه أطروحة العا١تية، إفريقيا
 وا١تعلوماتيػػػػػػة واالتصػػػػػػاالت ا١تعلوماتيػػػػػػة ُب ا١توسػػػػػػوعي القػػػػػػاموس. ـٕٗٓٓ. اٟتسػػػػػػن عبػػػػػػد اٟتسػػػػػػيٍت، -

 .  صادر مكتبة: بَتوت األؤب، الطبعة. القانونية

: األمريكيػػػػػة ا١تتحػػػػػدة الػػػػػوالَّيت اٟتاسػػػػػوب، مصػػػػػطلحات موسػػػػػوعة. ـٜٜٗٔ. ا٢تػػػػػدى علػػػػػم اد،ٛتػػػػػ -
American Global Publishing.   

. الذاتيػة الًتبيػة ُب جديػدة متكاملػة اسػًتاتيجية أنفسػهم، يػديروف التبلميػذ. ٜٜٓٔ. زَّيد دمحم ٛتداف، -
 . اٟتديثة الًتبية دار: عماف اٟتديثة، الًتبية سلسلة

 ا١تسػػَتة دار: عمػػاف الثانيػػة، الطبعػػة. معػػرُب منظػػور مػػن اللغػػة نفػػس علػػم. ـٕٚٓٓ. موفػػق داين،اٟتمػػ -
 .  والطبع والتوزيع للنشر

 .للنشر الكتاب مركز: األؤب،القاىرة الطبعة.والتفكَت التدريس.ـٕ٘ٓٓ. هللا عبد إبراىيم اٟتميداف، -
 ا١تعرفػػػة، عػػػآب سلسػػػة: الكويػػػت .رةا١تعاصػػػ اللغويػػػة الدراسػػػات علػػػى أضػػػواء. ـٜٚٛٔ. انيػػػف خرمػػػا، -

 .واآلداب والفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس
 عػػآب سلسػػلة: الكويػػت. وتعلمهػػا تعليمهػػا األجنبيػػة اللغػػات. ـٜٛٛٔ. علػػي واٟتجػػاج، انيػػف خرمػػا، -

 .ٕٙٔ العدد. ا١تعرفة
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 للنشػر الفػبلح دار: عمػاف. العربيػة للغة الصوٌب النظاـ اللغوية األصوات. ـٜٜٓٔ. علي دمحم ا٠توٕب، -
 . والتوزيع

 الفػػرزدؽ مطػػابع: الػػرَّيض األؤب، الطبعػػة. العربيػػة اللغػػة تػػدريس أسػػاليب. ـٕٜٛٔ. علػػي دمحم ا٠تػػوٕب، -
 .التجارية

 الرابػػع، العػػدد العربيػػة، الدراسػػات ٣تلػػة. ا١تفػػردات تعلػػيم طػػرؽ. ـٜٜٗٔ. مػػت بصػػري حسػػن0 داىػػن -
 .  مبلَّي ّتامعة اللغات ٔتركز يةالعرب اللغة قسم يصدرىا أغسطس، الرابعة، السنة

 .  اٞتامعية ا١تعرفة دار: مصر. العربية وتعليم التطبيقي اللغة علم. ـٕٓٓٓ. عبده الراجحي، -
: ترٚتػة. وٖتليػل وصف اللغات تعليم ُب وطرائق مذاىب. ـٜٜٓٔ. ثيودور وروجرز، جاؾ رتشاردز، -

 .  الكتب عآب دار: الرَّيض. بدهللاع الصديق وعمر العبداف الرٛتن وعبد صيٍت إٝتاعيل ٤تمود
 العربيػػة اللغػػة تػػدريس طػػرؽ. ـٜٔٛٔ. حسػػن وشػػحاتة، ا١توجػػود، عبػػد عػػزت ودمحم خػػاطر، رشػػدي، -

 . ا١تعرفة دار: القاىرة الثانية، الطبعة. اٟتديثة الًتبوية االٕتاىات ضوء ُب الدينية والًتبية
 .  الفكر دار: دمشق الثانية، طبعةال. العربية اللغة تدريس طرؽ. ـٜٙٛٔ .جودت الركايب، -
 داخػػػػػل التعليميػػػػػة العمليػػػػات علػػػػػى التكػػػػػاملي التعلػػػػيم مشػػػػػروع تقػػػػػدمي أتثػػػػَت. ٕٔٓٓ. ٧تػػػػػاح الر٤تػػػػي، -

 .بريطانيا ولدز جامعة دكتوراه، رسالة. الرابع وحىت األوؿ من ا١تدرسية الصفوؼ
 مفػػػاىيم. ـٜٕٓٓ. ديمهػػػ علػػػي كػػػاظم، و دمحم بػػػن عبػػػدهللا اٟتػػػازمي، و جاسػػػم عبػػػد علػػػي الزاملػػػي، -

 . والتوزيع للنشر الفبلح مكتبة: الكويت األؤب، الطبعة. والقياس التقومي ُب وتطبيقات

 .الشروؽ دار:  عماف. اٞتامعى التدريس أساليب. ـٜٜ٘ٔ. عايش زيتوف، -
 اسػػػػًتاتيجيات: "حػػػػوؿ قػػػػدمت دورة. التػػػػدريس اسػػػػًتاتيجيات. ـٕٔٔٓ. العظػػػػيم عبػػػػد أٛتػػػػد سػػػػآب، -

 .ىػٖٖٗٔ ٤تـر ٚٔ: الفًتة ُب ا١تنورة، اب١تدينة اإلسبلمية اٞتامعة ُب ،"ديثةاٟت التدريس
 .٥تطوط. الفعاؿ التعليم. وآخروف العظيم عبد أٛتد سآب، -
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 .ٚالعدد. إفريقية دراسات ٣تلة. السنغاؿ ُب الكرمي القرآف ٖتفيظ دارات. مهدي ساٌب، -
 العصػر: قػدٯتاً  لغػَت النػاطقُت هبػا العربيػة اللغػة متعلػي طرائػق. ـٕٚٓٓ. طػاىر دمحم بػن أسػامة سحاري، -

 .منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية للغة الدوٕب ا٠ترطـو معهد. ٪توذجاً  العباسي

 .  الفبلح مكتبة: الكويت الثالثة، الطبعة. ا١تعاصرة ا١تناىج. ىػٔٓٗٔ.الدمرداش سرحاف، -

 .الرشد مكتبة الثانية، الطبعة. الًتبوية ظومةا١تن ُب التقومي. ىػٕٗٗٔ. أٛتد وسآب، علي سعيد، -
طػرؽ تنميػة ا١تفػردات ُب سلسػلة تعليميػة لتعلػيم اللغػة العربيػة للنػاطقُت  . ب. ت.سكر، شادي ٣تاي -

 .ملتقى شذرات، الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات .بغَتىا

 ألراء ٖتليليػة دراسػة والتطبيػق، الفكػر بػُت الػذاٌب الػتعلم. ٖٜٜٔ. والتعلػيم الًتبيػة وزارة: عماف سلطنة -
 . والنشر التوثيق ٞتنة والتعليم، الًتبية وزارة. عماف سلطنة ُب والثانوية اإلعدادية ا١ترحلتُت معلمي

 .  ماليزَّي. طبعة ال. تدريسها وطرؽ أساليبها التعليمية الربامج. ـٕٕٓٓ. اٟتسن أٛتد ٝتساعة -
 . اٟتديثة مصرية اإل٧تلو مكتبة: القاىرة. اللغوية للًتبية التدريس فن. ـٜٜٚٔ. صاّب دمحم ٝتك، -
 الػػػدلتا مركػػز: إسػػػكندرية. ومعلمهػػا ومنهاجهػػػا أصػػو٢تا اإلسػػػبلمية، الًتبيػػة. اتريػػػخ ال. عػػاطف السػػيد، -

 .  للطباعة
 . الثقافة -الفيصل دار: الرَّيض األؤب، الطبعة. واكتساابً  ريساً تد اللغة. ٜٛٛٔ. أٛتد دمحم السيد، -
 ا١تصػػػرية الػػػدار: القػػػاىرة. والنفسػػػية الًتبويػػػة ا١تصػػػطلحات معجػػػم. ـٖٕٓٓ. وآخػػػروف حسػػػن شػػػحاتة، -

 . اللبنانية
 الػػدار: القػػاىرة األؤب، الطبعػػة. والتطبيػػق النظريػػة بػػُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم. ـٕٜٜٔ. حسػػن شػػحاتة، -

 . اللبنانية ريةا١تص
 معهػػد. هبػػا النػػاطقُت لغػػَت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم ُب األوائػػل العػػرب ٕتربػػة. ـٜٜٛٔ. دمحم عاصػػم شػػريف، -

 .منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية للغة الدوٕب ا٠ترطـو

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6420
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: عمػػػاف. التعليميػػػة ا١تػػػواد إعػػػداد واسػػػًتاتيجية الػػػذاٌب الػػػتعلم. ٜٜٓٔ. أٛتػػػد وبلقػػػيس، دوانلػػػد شػػطي، -
 . الًتبية معهد والتعليم، الًتبية دائرة ونروا،األ
 اٞتػػزء" الرَّيضػػية الًتبيػػة ُب التػػدريس طػػرؽ. ـٕٕٓٓ. علػػي مَتفػػت وخفػػاجي، إبػػراىيم نػػواؿ شػػلتوت، -

 .اإلسكندرية األؤب، الطبعة. التعلم و للتعليم التدريس "الثاين
: الػػرَّيض الثالثػػة، الطبعػػة. اتالرَّيضػػي تػػدريس ُب اٟتديثػػة االٕتاىػػات. ىػػػٛٔٗٔ. أٛتػػد ٤تمػػود شػػوؽ، -

 .للنشر ا١تريخ دار
 دار: الػػػرَّيض األؤب، الطبعػػػة. ومهماتػػػو الدراسػػػي ا١تػػػنهج أساسػػػيات. ـٜٜ٘ٔ. أٛتػػػد ٤تمػػػود شػػػوؽ، -

 .  الكتب عآب
 العامػػة ا١تنشػػأة: طػػرابلس السادسػػة، الطبعػػة. اإلسػػبلمية الًتبيػػة فلسػػفة. ـٜٙٛٔ. دمحم عمػػر الشػػيباين، -

 . والتوزيع للنشر
 معهػد. ٫تشػكوريب ٓتػبلوي العربيػة واللغػة الكػرمي القػرآف تعلػيم. ـٖٜٜٔ. اببكػر أٛتػد سيد الصاُب، -

 .  منشورة غَت ماجستَت رسالة.العربية للغة الدوٕب ا٠ترطـو

 العربيػة القواعػد. ـٖٜٛٔ. الرفػاعي دمحم الشػيخ، و يوسػف، السػيد،إبراىيم و إٝتاعيػل، ٤تمػود صيٍت، -
 . ا١تكتبات شؤوف عمادة: سعود ا١تلك جامعة ،األؤب الطبعة. ا١تيسرة

 وٖتليػػل اللغػػوي التقابػػل. ـٕٜٛٔ(. وٖتريػػر تعريػػب: )دمحم إسػػحاؽ واألمػػُت، إٝتاعيػػل، ٤تمػػود صػػيٍت، -
 .  ا١تكتبات شؤوف عمادة - سعود ا١تلك جامعة: الرَّيض األؤب، الطبعة. األخطاء

. وأسػػػاليبو مناىجػػػو: أخػػػرى بلغػػػات طقُتللنػػػا العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم. ىػػػػٓٔٗٔ. أٛتػػػد رشػػػدي طعيمػػػة، -
 . إيسيكو والثقافة والعلـو للًتبية اإلسبلمية ا١تنظمة: الرابط

 الطبعػػػػة. أخػػػػرى بلغػػػػات للنػػػػاطقُت العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػيم ُب ا١ترجػػػػع. ـٜٙٛٔ. أٛتػػػػد رشػػػػدي طعيمػػػػة، -
 .القرى أـ جامعة: ا١تكرمة مكة األؤب،
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 الكتػػػاب: هبػػػا النػػػاطقُت لغػػػَت العربيػػػة تعلػػػيم. ـٜٗٛٔ. ٤تمػػػود كامػػػل والناقػػػة، أٛتػػػد رشػػػدي طعيمػػػة، -
 .  ا١تعلم مرشد األوؿ، اٞتزء. القرى أـ جامعة وا١تناىج، البحوث وحدة: ا١تكرمة مكة. األساسي

 النشػػػر دار: الػػػرَّيض األؤب، الطبعػػػة. األجنبيػػة واللغػػػات العػػػريب الطفػػل. ـٖٜٜٔ. أٛتػػػد انديػػػة طػػواب، -
 . والتوزيع للنشر الدوٕب

 األوؿ، العػػػدد التعلػػػيم، تكنولوجيػػػا. وخصائصػػػو و٦تيزاتػػػو مفهومػػػو الػػػذاٌب، التعلػػػيم. ٜٛٚٔ. يالطػػػوّت -
 .األؤب السنة

 ا١تػػؤ٘تر إٔب مقدمػػة دراسػػة ،"للمعلػػم اٞتديػػدة واألدوار الػػذاٌب الػػتعلم. "ٜٜٛٔ. عبػػاس ٤تمػػود عابػػدين، -
 الًتبيػة كليػة: اإلٝتاعيليػة(. مصػر ُب ا١تعلػم) عػن السػويس قنػاة جامعػة - ابإلٝتاعيلية الًتبية لكلية الثاين

 .  ديسمرب ٗ ،ٖ
. والنفسػػي الًتبػػوي القيػػاس مػػدخل. ىػػػٖٔٗٔ. ٭تػػِت ومهػػٍت، ميسػػرة وطػػاىر، فػػاروؽ السػػبلـ، عبػػد -

 . اإلسبلمية البشائر دار: لبناف و اإلسبلمي الًتاث إحياء دار: ا١تكرمة مكة الثانية، الطبعة
 .  غريب مكتبة: القاىرة. العربية اللغة تدريس طرؽ .الاتريخ. سيد ا١تنعم عبد العاؿ، عبد -
 النػاطقُت لغػَت التعليمية الكتب إعداد أسس. ـٜٜٔٔ. هللا عبد انصر والغإب، اٟتميد عبد هللا، عبد -

 . والتوزيع والنشر للطبع الغإب دار: الرَّيض. ابلعربية
 وتقػػػػومي وتنفيػػػػذه ٗتطيطػػػػو: االجتماعيػػػػة الدراسػػػػات تػػػػدريس. ـٕٔٓٓ. إٝتاعيػػػػل دمحم ا١تقصػػػػود، عبػػػػد -

 .الفبلح مكتبة: ا١تتحدة العربية اإلمارات. التعليمى عائده
 الػػػدار: عمػػػاف األؤب، الطبعػػػة. الًتبويػػػة وتطبيقاهتػػػا الػػػتعلم نظػػػرَّيت. ـٕٓٓٓ. جػػػودت ا٢تػػػادي، عبػػػد -

 . والتوزيع للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية
 .  ا١تطابع عماؿ ٚتعية: عماف. الًتبوي والتقومي القياس. ـٜٛٛٔ. سليماف عبيدات، -
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 ا٠ترطػػـو معهػػد. الكػػامَتوف ُب للفبلتيػػُت العربيػػة األصػػوات تػػدريس. ـٜٜٛٔ. سػػعودي دمحم عثمػػاف، -
 .منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية للغة الدوٕب

. قوالتطبيػػػ النظريػػػة بػػػُت وتعليمهػػػا اٟتيػػػة اللغػػػات تعلػػػم. ـٜٔٛٔ. اجمليػػػد عبػػػد الػػػدين صػػػبلح العػػػريب، -
 .  لبناف مكتبة: بَتوت األؤب، الطبعة

 ،"األجنبيػة اللغػات ٣تػاؿ ُب التعلػيم وتكنولوجيػا الػذاٌب التعلػيم. "ـٜٛٚٔ. اجمليػد عبد صبلح العريب، -
 .األوؿ العدد األؤب، السنة. التعليمية للوسائل العريب ا١تركز: الكويت. التعليم تكنولوجيا

 األؤب، الطبعػػػػة. التطبيقػػػػي اللغػػػػة علػػػػم ُب مقدمػػػػة. ـٕٜٜٔ. أنػػػػور ونقشػػػػبندي، خضػػػػر دمحم عريػػػػف، -
 .والتوزيع والنشر للطباعة خضر ودار اإلسبلمية للثقافة القبلة دار: جدة

/  ٕٓ: اتريػخ ،ٜٕٚٔ: العػدد - ا١تتمػدف اٟتػوار. األجنبية اللغات تعلم. ـٕٛٓٓ. وعد العسكري، -
 :موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع. للمعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العنكبوتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كةالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػب / ٕ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125435 

 اإلمػػاـ جامعػػة: الػػرَّيض األؤب، الطبعػػة. النفسػػي اللغػػة علػػم. ـٕٙٓٓ. بنػػإبراىيم عبػػدالعزيز العصػػيلي، -
 .  العلمي البحث عمادة اإلسبلمية، سعود بن دمحم

 الطبعػػة. أخػػرى بلغػػات للنػػاطقُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم طرائػػق ٓـٕٕٓٓ. مالعزيزإبػػراىي عبػػد العصػػيلي، -
 .اإلسبلمية سعود بن دمحم اإلماـ جامعة: الرَّيض األؤب،

. أخػػرى بلغػػات للنػػاطقُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم أساسػػيات. ىػػػٕٕٗٔ. بنػػإبراىيم العزيػػز عبػػد العصػػيلي، -
   .القرى أـ جامعة العلمية، البحوث معهد: ا١تكرمة مكة

: الػػرَّيض. العربيػػة اللغػػة وتعلػػيم والنفسػػية اللغويػػة النظػػرَّيت. ـٜٜٜٔ. بنػػإبراىيم العزيػػز عبػػد العصػػيلي، -
 . لؤلوفست التقنية مطابع

: القػػػاىرة الثانيػػػة، الطبعػػة. الدينيػػػة والًتبيػػة العربيػػػة اللغػػػة تػػدريس طػػػرؽ. ـٜٙٛٔ. دمحم اىػػيم إبػػػر عطػػا، -
 .ا١تصرية النهضة مكتبة

file:///D:/show.art.asp.htm
file:///D:/show.art.asp.htm
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 . العربية النهضة دار: القاىرة طبعة، ال. أفضل تقومي ٨تو. ـٕٔٓٓ. أنور عقل، -
 الًتبية وزارة منشورات ٣تموعات. ُب والعمل التدريبية ا١تشاغل قيادة ـ.ٕٓٓٓالعقلة، دمحم أٛتد.  -

 .مسقط الفٍت، سلطنة عماف: اإلشراؼ والتعليم، قسم
. العربيػة للغػة الػدوٕب ا٠ترطػـو معهػد. ريبالعػ الػًتاث ُب الًتبويػة ا١تقوالت. ـٕٜٛٔ. علي علي،إبراىيم -

 .منشورة غَت ماجستَت رسالة

 . اللبناين الكتاب دار: بَتوت الثانية، الطبعة. ا١تتجددة الًتبية. ـٜٓٚٔ. حنا غالب، -
 .  ا١تصرية األ٧تلو مكتبة: القاىرة. توجيهية ،تفسَتية ،نفسية دراسة: التعلم. ـٕٜٜٔ. رمزية الغريب، -
 أسػػػػػػاليب: بعنػػػػػػواف عمػػػػػػل ورشػػػػػػة. التعليميػػػػػػة البيئػػػػػػة ُب حديثػػػػػػة إتاىػػػػػػات. ـٕٔٔٓ. وليػػػػػػد فػػػػػػارس، -

-٘ٔ:. الفػػػػػًتة ُب ا١تنػػػػػورة، اب١تدينػػػػػة اإلسػػػػػبلمية اٞتامعػػػػػة ُب قػػػػػدمت. اٟتديثػػػػػة التػػػػػدريس واسػػػػػًتاتيجيات
 .ـٕٔٔٓ/ٓٔ/ٜٔ
 .للكتاب اإلسكندرية مركز: القاىرة. اللغة سيكولوجية. ـٕٕٓٓ. دمحم أنسي قاسم، -
ا١تملكػػػة العربيػػػة ـ. التػػػدريس ابسػػػًتاتيجية التقػػػومي البنػػػائي. ٖٕٓٓوجيػػػو ودمحم سػػػعيد مقبػػػل. القاسػػػم،  -

 .مشروع تطوير اسًتاتيجيات التدريسالًتبوي، اإلدارة العامة لئلشراؼ والتعليم وزارة الًتبية ، السعودية
 .  الرَّيض عةجام: الرَّيض. العربية اللغة تعليم ُب حديثة إتاىات. ٜٜٚٔ. دمحم علي القاٝتي، -
 طػرؽ قسػم. أجنبية كلغة العربية اللغة تدريس طرائق مبادئ. ـٜٜ٘ٔ. أٛتد عبدهللا موفق القصَتي، -

 أعػػدت مػػذكرة) ٥تطػػوط. مػػاليزَّي: ١تبػػور كػػواال/ ا١تاليزيػػة الوطنيػػة اٞتامعػػة الًتبيػػة، كليػػة والًتبيػػة، التػػدريس
 (.  الًتبوي التأىيل دبلـو لطبلب

 ُب منهػا االسػتفادة ومػدى والرَّيضػيات العلـو مناىج ُب ٕتديدات. ٜٜ٘ٔ. ٛتد بن راشد الكثَتي، -
 .ا٠تليج لدوؿ الًتبية مكتب: الرَّيض. العريب ا٠تليج دوؿ
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 والتطػػػوير للبحػػػث القطػػػاف مركػػػز: هللا راـ. ا١تعرفػػػة واتصػػػالية ا١تنػػػاىج تكامػػػل. ٕ٘ٓٓ. وائػػػل كشػػػك، -
 .الًتبوي

 ٣تػاؿ ُب تطبيقػات: التػدريس وطػرؽ ا١تنػاىج ُب حديثػة إتاىػات. ـٕٕٓٓ. حسػُت كػوثر كوجػك، -
 .الكتاب عآب: القاىرة. األسرية الًتبية

 .ا١تصرية األ٧تلو مكتبة: القاىرة. التعليم مناىج ُب قضاَّي. ٖٜٜٔ. مراد فايز ومينا، رشدي، لبيب، -
 ا١توصػػػل، جامعػػػة: العلمػػػي والبحػػػث العػػػإب التعلػػػيم وزارة. ا١تسػػػتمر التعلػػػيم. ٜٛٛٔ. مػػػاىر داود دمحم، -

   .العراؽ
 .الفبلح مكتبة: الكويت. وتطبيقاتو أصولو: اإلسبلمية الًتبية منهج. ـٜٚٛٔ. أٛتد علي مدكور، -
 دار: األردف-عمػػاف: األؤب الطبعػػة. التعلػػيم تفريػػد. ٜٜٛٔ. ٤تمػػود دمحم واٟتيلػػة، أٛتػػد توفيػػق مرعػػي، -

 . والتوزيع والنشر للطباعة الفكر
. العربيػػػة الػػػنظم ُب الػػػذاٌب الػػػتعلم أسػػػاليب لتطبيػػػق مقػػػًتح إطػػػار. ٜٚٛٔ. يجا٠تلػػػ لػػػدوؿ العػػػريب ا١تركػػػز -

 . ا٠تليج لدوؿ العريب الًتبية مكتب: الكويت
 وتطػػوير الػػذاٌب الػػتعلم حػػوؿ دراسػػة. ٜ٘ٛٔ. ا٠تلػػيج لػػدوؿ الًتبويػػة للبحػػوث العػػريب، الًتبيػػة مكتػػب -

 . ا٠تليج لدوؿ يبالعر  ا١تركز: الكويت. ا٠تليج دوؿ ُب التدريس وأساليب ا١تناىج
 لتلميػذات اللغػوي األداء علػى والقراءة الوظيفية القراءة بُت متكامل برانمج أثر. ٜٜٗٔ. بدرية ا١تبل، -

 جامعػة الًتبيػة، كليػة: القػاىرة منشػورة، غَت دكتوراه رسالة. االبتدائية ا١ترحلة ُب األخَتة الثبلثة الصفوؼ
 .مشس عُت

 تكنولوجيػػػا ،"٭تققػػػو تعليمػػػي بػػػرانمج إعػػػداد كيفيػػػة الػػػذاٌب، مالػػػتعل. "ٖٜٛٔ. حامػػػد أٛتػػػد منصػػػور، -
 .عشر الثاين العدد. التعليمية للوسائل العريب ا١تركز: الكويت. التعليم
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 إعػػداد وكيػف الًتبويػػة، التقنيػات ٣تػاؿ ُب ا٠تدميػػة لتػدريب إتاىػات. "ٜٔٛٔ. حامػػد أٛتػد منصػور، -
 تكنولوجيػا ٣تلػة ،"ا١تختلفة التعلم ١تستوَّيت وتربوَّيً، اً فني اجملاؿ ىذا ُب ابلعاملُت والنهوض ا١تتخصصُت،

 .ٔٔ العدد. التعليم
 . ا١تصرية األ٧تلو مكتبة: القاىرة. الشخصية وارتقاء الذاٌب التعلم. ٜٚٚٔ. طلعت منصور، -
  .والتوزيع للنشر موسى سبلمة: القاىرة. الذاٌب التثقيف. ٜٛ٘ٔ. سبلمة موسى، -
. تدريسػػو طػػرؽ -أسسػػو أخػػرى بلغػػات للنػػاطقُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم. ـٜ٘ٛٔ. كامػػل ٤تمػػود الناقػػة، -

 . العربية اللغة معهد -القرى أـ جامعة: ا١تكرمة مكة األؤب، الطبعة
. هبػا النػاطقُت لغػَت العربيػة اللغة تدريس طرائق. ـٖٕٓٓ. أٛتد رشدي وطعيمة، كامل ٤تمود الناقة، -

 .  اٞتديدة ا١تعارؼ مطبعة: الثقافة والعلـو للًتبية سبلميةاإل ا١تنظمة منشورات إيسيسكو الرابط،
 دار: عمػػػاف األؤب، الطبعػػػة. والتطبيػػػق النظريػػػة بػػػُت ا١تفػػػرد التعلػػػيم. ٖٜٜٔ. يعقػػػوب حسػػػُت نشػػػواف، -

 . والتوزيع للنشر الفرقاف
 تورالػػػدك:ترٚتػػػة. العمليػػػة ونتائجهػػػا اللغػػػات تػػػدريس ُب التكامليػػػة النظريػػػة. ىػػػػ٘ٔٗٔ. ىكػػػًت ىػػػامرٕب، -

 .الدويش عبدالرٛتن بن راشد
 .العربية اللغة مقرر اإلسبلمية، الًتبية قسم. ـٕٜٛٔ. ا١تاليزية الًتبية وزارة -

إعداد فريق من دائرة مناىج العلـو  ٣تموعات. ُب العمل ـ.ٕٓٓٓوزارة الًتبية والتعليم. -
 .مسقط والرَّيضيات. سلطنة عماف:

تعليمي: برانمج التعليم التكاملي ١تعلمي ا١ترحلة. وزارة الًتبية وزارة الًتبية والتعليم. د.ت. ٣تمع  -
 والتعليم العإب، فلسطُت.

٤تضر اجتماع. مركز القطاف للبحث والتطوير  -. مشروع التعليم التكاملي ٕ٘ٓٓوىبة، اندر.  -
 الًتبوي، راـ هللا، فلسطُت.
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عات. منشػورات وزارة الًتبيػة والتعلػيم، ـ. التعلم التعاوين والعمل ُب ٣تمو ٕٓٓٓيعقوب، منصور دمحم. -
 .  االمتحاانت، سلطنة عماف: مسقط قسم

 .ٕٛ. الًتبية ا١تعلوماتية والتعلم الفعاؿ. ٣تلة رؤية، السنة الثالثة، العدد: ٕٗٓٓيقُت، ٖتسُت.  -
 النػػاطقُت لغػػَت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم ُب األساسػػي للكتػػاب ا١تعلػػم دليػػل. ـٖٜٛٔ. علػػي فتحػػي يػػونس، -
 .والعلـو والثقافة للًتبية العربية ا١تنظمة: تونس. بدوي دمحم السعيد: مراجعة. اهب
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 فهرس احملتوب

 ٗ إىداء
 ٘ تقدمي 
 ٚ مقدمة

 ٓٔ األول الفصل
 ٓٔ العامة التدريسطرؽ  

 ٓٔ ٘تهيد
 ٔٔ األىداؼ العامة لطرؽ تدريس اللغة العربية 

 ٖٔ الطريقة وعبلقتها أبساسيات ا١تنهج
 ٗٔ األسس العامة لطرؽ التدريس

 ٙٔ القواعد األساسية اليت تبٌت عليها طرؽ التدريس
  ٚٔ  العوامل ا١تؤثرة ُب أساليب التدريس

 ٕٓ  يس النموذجي الفعااؿخطوات التدر 
 ٕٗ  مفهـو التدريس 

 ٕٗ العبلقة بُت التدريس ومهاراتو
 ٕ٘  مفهـو مهارات التدريس 

 ٕ٘  خصائص مهارات التدريس
 ٕٙ  مهارات التدريس األساسية

 ٕٛ الفرؽ بُت الطريقة واألسلوب

 ة ذاتية
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 ٜٕ   أساليب التدريس
 ٜٕ   مفهـو أسلوب التدريس

 ٖٓ  طبيعة أسلوب التدريس
 ٖٔ   اليب التدريس وأنواعهاأس

 ٖٙ  طرائق التدريس
 ٖٚ  معايَت اختيار الطريقة ُب التدريس
 ٖٚ  ٦تيزات الطريقة اٞتيدة ُب التدريس

 ٖٛ  طرائق تدريس ا١تهارات اللغوية
 ٜٖ  النظرية
 ٜٖ  ا١تدخل
 ٓٗ  ا١تذىب
 ٓٗ  التصميم

 ٔٗ اإلجراءات
 ٔٗ  ٪تاذج اإلجراءات ُب طرائق التدريس

 ٕٗ  طرؽ التدريس العامةمن أشهر 
 ٖٗ  طريقة النحو والًتٚتة

 ٙٗ  مزاَّي ىذه الطريقة
 ٚٗ سلبيات ىذه الطريقة

 ٛٗ ور حركة اإلصبلح ُب تعليم اللغاتظه
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 ٕ٘  الطريقة ا١تباشرة
 ٘٘ مزاَّي الطريقة ا١تباشرة

 ٙ٘  سلبيات الطريقة ا١تباشرة 
 ٜ٘ درس ٪توذجي للطريقة ا١تباشرة

 ٓٙ  طريقة القراءة
 ٔٙ  اَّي ىذه الطريقةمز 

 ٕٙ سلبيات ىذه الطريقة
 ٖٙ  الطريقة السمعية الشفوية

 ٙٙ  أىداؼ الطريقة السمعية الشفوية
 ٓٚ الدور التطبيقي للطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم وتعلم اللغات األجنبية 

 ٔٚ  مراحل تنفيذ الدرس ُب الطريقة السمعية الشفوية

 ٕٚ  مزاَّيىا

 ٕٚ  عيوهبا

 ٗٚ  (S. G. V. Aة السمعية البصرية البنيوية )الًتكيبية( الكلية )اإلٚتالية( )الطريق

 ٗٚ  ٘تهيد

 ٗٚ  مفهومها للغات

 ٙٚ مراحل تنفيذ الدرس

 ٚٚ  مزاَّيىا

 ٚٚ  عيوهبا
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 ٛٚ  الطريقة االتصالية
 ٗٛ  ا١تذىب

 ٗٛ نظرية اللغة
 ٘ٛ نظرية التعليم

 ٙٛ  التصميم
 ٙٛ األىداؼ

 ٚٛ  ا١تنهج
 ٛٛ  ليم واألنشطة التعليميةأنواع التع

 ٜٓ  أدوار الدارسُت
 ٜٓ  أدوار ا١تعلمُت

 ٖٜ دور ا١تواد التعليمية
 ٜ٘  اإلجراء

 ٜٚ  مزاَّي ىذه الطريقة
 ٜٛ سلبيات ىذه الطريقة

 ٜٜ  درس عملي على خطوات الطريقة االتصالية
 ٔٓٔ  ا١تذىب الطبيعي

 ٔٓٔ  ٘تهيد
 ٖٓٔ  ا١تذىب

 ٖٓٔ نظرية اللغة
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 ٘ٓٔ  منظرية التعل
 ٘ٓٔ  فرضية االكتساب/ التعلم

 ٙٓٔ  فرضية ا١تراقب
 ٚٓٔ  فرضية الًتتيب الطبيعي

 ٛٓٔ  فرضية الدخل
 ٓٔٔ  فرضية ا١ترشح االنفعإب

 ٔٔٔ  التصميم
 ٔٔٔ األىداؼ

 ٖٔٔ  ا١تنهج
 ٘ٔٔ  أنواع أنشطة التعلم والتعليم

 ٚٔٔ  أدوار الدارس
 ٜٔٔ  أدوار ا١تعلم

 ٕٓٔ دور ا١تواد التعليمية
 ٕٔٔ   اإلجراء
 ٖٕٔ   ا٠تا٘تة

 ٕٗٔ   ا١تذىب ا١تعرُب
 ٕٗٔ    ٘تهيد

 ٕٙٔ  أىداؼ ا١تذىب ومبل٤تو
 ٕٛٔ   النظرية وا١تدخل
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 ٜٕٔ   وظائف كل من ا١تعلم وا١تتعلم وا١تواد التعليمية
 ٖٓٔ    اإلجراءات ُب حجرة الدرس

 ٕٖٔ      تقومي ا١تذىب
 ٕٖٔ       ا١تزاَّي

 ٖٖٔ       العيوب
 ٖ٘ٔ   يس التفاعليالتدر 

 ٖٙٔ  مهارة التنويع ُب طرؽ التدريس وعرض ا١تادة
 ٖٚٔ  عناصر مهارة التنويع ُب عرض ا١تادة التعليمية

  ٓٗٔ  شروط ٬تب مراعاهتا ُب تطبيق مهارة التنويع العرضي
 ٔٗٔ  مهارة التقدمي والتمهيد للمادة التعليمية

 ٕٗٔ  مهارات التقدمي والتمهيد
 ٗٗٔ  من ٖتقيق مهارات التقدمي والتمهيد األىداؼ ا١تقررة

 ٘ٗٔ   مهارات التشجيع والتحفيز
 ٙٗٔ  أنواع مهارات التشجيع والتحفيز

 ٚٗٔ  األىداؼ ا١ترجوة من تطبيق مهارات التحفيز والتشجيع
 ٚٗٔ  إرشادات ٬تب اتباعها عند تطبيق مهارات التحفيز والتشجيع

 ٛٗٔ  مهارة السؤاؿ واٞتواب
 ٜٗٔ  مهارة السؤاؿ

 ٖ٘ٔ  األىداؼ ا١ترجوة من استخداـ مهارة السؤاؿ
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 ٗ٘ٔ  مبلحظات ٬تب األخذ هبا عند تطبيق مهارة السؤاؿ
 ٘٘ٔ   مهارات استخداـ األمثلة التوضيحية
 ٛ٘ٔ   أىداؼ استخداـ األمثلة التوضيحية

 ٜ٘ٔ  شروط وتوجيهات ٬تب مبلحظتها ُب تطبيق واستخداـ األمثلة
 ٜ٘ٔ   عن األفكارمهارة الشرح والتعبَت 

 ٖٙٔ   أىداؼ تطبيق مهارة الشرح والتعبَت
 ٖٙٔ  إرشادات ٬تب األخذ هبا عند تطبيق مهارة الشرح والتعليل

 ٗٙٔ  مهارة إدارة الفصل وتنظيم الوقت
 ٗٙٔ  ا١تهارات اليت تعتمدىا مهارة اإلدارة والتنظيم للصف

 ٘ٙٔ  أىداؼ مهارة اإلدارة والتنظيم
 ٙٙٔ  تطبيق مهارة التنظيم واإلدارة للصف إرشادات انفعة عند

 ٚٙٔ   مهارة االستخداـ الناجح للسبورة ُب استعراض ا١تادة
 ٚٙٔ   ا١تهارات اليت تتطلبها مهارة استخداـ السبورة
 ٔٚٔ  شروط ٬تب مراعاهتا عند استخداـ السبورة

 ٕٚٔ  مهارة االختصار و اال٬تاز
 ٕٚٔ أىداؼ مهارة اال٬تاز وا١تلخص للدرس

 ٖٚٔ  إرشادات عامة حوؿ اختصار الدرس وا١توجز
 ٗٚٔ  التعلم الذاٌب

 ٗٚٔ   ٘تهيد
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 ٗٚٔ  مفهـو التعلم الذاٌب
 ٜٚٔ  ٦تارسات التعلم الذاٌب ُب ٣تاؿ تعليم اللغات األجنبية

 ٕٛٔ  األسس العامة للتعلم الذاٌب
 ٚٛٔ  أساليب التعلم الذاٌب

تعلم الذاٌب ُب تعليم اللغات بوصفها لغة أجنبية أبرز الصعوابت اليت قد ٖتد من جدوى أسلوب ال  ٚٛٔ وذلك من خبلؿ الدراسات السابقة 
 ٜٔٔ  أشكاؿ الوسائل التعليمية اليت ٯتكن استثمارىا ُب التعلم الذاٌب

 ٕٜٔ  التعلم التعاوين
 ٕٜٔ  مفهـو التعلم التعاوين )اٞتماعي(

 ٖٜٔ  ما ىو التعلم التعاوين؟
 ٜٗٔ  أىداؼ التعلم التعاوين

 ٜٙٔ  ١تاذا التعلم التعاوين؟
 ٜٚٔ  عناصر ٧تاح التعلم التعاوين

 ٜٚٔ  توزيع األدوار ُب اجملموعات التعاونية
 ٜٜٔ  ثة والقدٯتة ُب التدريس التعاوينمقارنة بُت االٕتاىات اٟتدي

 ٜٜٔ  االٕتاىات اٟتديثة ُب التدريس اٞتامعي
 ٜٜٔ  ١تاذا نستخدـ التعلم التعاوين ُب فصوؿ اٞتامعة؟

 ٕٕٓ  ما الفرؽ بُت ٣تموعات التعلم التقليدية والتعاونية؟
 ٕٕٓ  العناصر اددة للتعلم التعاوين

 ٕٗٓ  أ٪تاط تقسيم اجملموعات
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 ٕٙٓ  التقومي
 ٕٚٓ  أفضل األساليب إلدارة اجملموعات

 ٜٕٓ  مراحل استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاوين
 ٕٔٔ  توجيهات للمعلم
 ٖٕٔ  تعاوينسلبيات التعلم ال
 ٕٗٔ  التعليم التكاملي 

 ٕٗٔ  ما ا١تقصود ابلتعليم التكاملي؟
 ٕٙٔ  مربرات الدعوة إٔب التعليم التكاملي

 ٕٛٔ  أىداؼ تطبيق التعليم التكاملي
 ٜٕٔ  أنواع التعليم التكاملي

 ٕٕٔ  من صور تطبيق التعليم التكاملي
 ٕٕٕ  ٖتضَت الدروس ُب التعليم التكاملي

 ٖٕٕ  عليمية / التعلُّمية ُب الدرس التكامليالوسائل الت
 ٕٕٗ  التكاملي  التعليم على درس تطبيقي

 ٕٕٙ  إ٬تابيات التعليم التكاملي
 ٕٕٚ  السلبيات

 ٕٕٛ  الطريقة اإللقائية
 ٜٕٕ  مزاَّي ىذه الطريقة

 ٜٕٕ  سلبيات ىذه الطريقة
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 ٖٕٓ  طريقة ااضرة
 ٖٕٓ  إ٬تابيات ىذه الطريقة

 ٖٕٔ  ريقة سلبيات ىذه الط
 ٕٖٕ  الطريقة اٞتمعية

 ٖٖٕ  طريقة اٟتوار وا١تناظرة
 ٖٖٕ   مزاَّي ىذه الطريقة

 ٖٕٗ  سلبيات ىذه الطريقة
 ٖٕ٘  طريقة القصة

 ٖٕ٘  مزاَّي ىذه الطريقة
 ٖٕ٘  سلبيات ىذه الطريقة

 ٖٕٙ  طريقة التلقُت 
 ٖٕٙ  الطريقة التوليفية

 ٖٕٛ  مزاَّي ىذه الطريقة
 ٜٖٕ  سلبيات ىذه الطريقة

 ٕٓٗ  الفصل الثاين
 ٕٓٗ  طرؽ تدريس األصوات

 ٕٓٗ  ٘تهيد
 ٕٓٗ  الطريقة األّتدية

 ٕٓٗ  ٘تهيد
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 ٕٔٗ  مراحل تنفيذ الطريقة

 ٕٔٗ  مزاَّيىا

 ٕٔٗ  عيوهبا

 ٕٕٗ  الطريقة األلفبائية

 ٕٕٗ  ٘تهيد

 ٖٕٗ  مراحل تنفيذ الدرس

 ٖٕٗ  مزاَّيىا

 ٕٗٗ  عيوهبا

 ٕ٘ٗ  الطريقة الصوتية

 ٕ٘ٗ  ٘تهيد

 ٕ٘ٗ مراحل تنفيذ الدرس

 ٕٙٗ  مزاَّيىا

 ٕٙٗ  عيوهبا
 ٕٚٗ  الطريقة الصوتية للكلمة

 ٕٚٗ  ٘تهيد

 ٕٚٗ  مراحل تنفيذ الدرس

 ٕٛٗ  مزاَّيىا

 ٕٛٗ  عيوهبا

 ٜٕٗ  اللغوية -الطريقة السمعية 
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 ٕٗ٘  الفصل الثالث
 ٕٗ٘  طرؽ تدريس القواعد )النحو( 

 ٕٗ٘  ٘تهيد
 ٕٗ٘  الطريقة القياسية 

 ٕ٘٘ يقي مصغردرس تطب
 ٕٙ٘  الطريقة االستقرائية

 ٕٚ٘  درس تطبيقي مصغر

 ٕٚ٘  الطريقة ا١تعدلة 
 ٕٛ٘  الطريقة ا١تقًتحة )ا١تنهج البديل( 

 ٕٛ٘  تطبيق الدرس وتقدٯتو: ا١تبٍت للمجهوؿ مثاالً 
 ٕٓٙ  الفصل الرابع

 ٕٓٙ  طرؽ تدريس ا١تفردات
 ٕٓٙ  ٘تهيد

 ٕٔٙ  طريقة التعريف

 ٖٕٙ ضاداتا١تًتادفات وا١تت

 ٕٗٙ  جذور الكلمة

 ٕ٘ٙ  النطق واإلمبلء

 ٕٛٙ  الطرؽ البصرية

 ٕٓٚ  الًتٚتة



319 
 

 
 

 ٕٔٚ  استخداـ ا١تعجم

 ٕٕٚ  االختبار للتعليم

 ٕٛٚ  التمثيل

 ٕٛٚ  السياؽ

 ٕٛٚ  بعض اإلرشادات ا٢تامة ُب تعليم ا١تفردات
 ٜٕٚ  ا٠تبلصة

 ٕٓٛ ادلصادر وادلراجع
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 الدمتىر  جاسن علي جاسن

      
يف سنيل / القنيطرة،   م،5691ولد عام  -

 .سىريا

اجلاهعت اإلسالهيت باملدينت يف   أستاذ هشارك  -

 املنىرة. 

 0الشهاداث العلويت       

م، 5666 ،دمتىراه يف علن اللغت التطبيقي -

 مليت الرتبيت، اجلاهعت الىطنيت املاليسيت مباليسيا.

هاجستري يف تعلين اللغت العربيت لغت ثاًيت.  -

 م، اجلاهعت اإلسالهيت العامليت مباليسيا.5664

إجازة يف اآلداب، قسن اللغت العربيت وآداهبا.  -

 م، جاهعت دهشق، سىريا.5611

 املنشىراث العلويت0           

لو العديد هي البحىث واملقاالث العلويت احملنوت  -

 واملنشىرة يف اجملالث العربيت والعامليت.

والندواث العلويت شارك يف العديد هي املؤمتراث   -

 وورش العول.

 

الدمتىر عبد املنعن 

 حسي امللل عثواى

 

 

 

 م، يف اخلرطىم، السىداى.5619ولد عام   -

اجلاهعت اإلسالهيت باملدينت يف  ستاذ هشارك أ  -

 .املنىرة

 العلويت0 شهاداثال           

م، 6009تطبيقي، اللغت الدمتىراه يف علن  -

 ى.، السىداجاهعت إفريقيا العامليت

تعلين اللغت العربيت لغري الناطقني هبا،  يف  هاجستري -

، م5666هعهد اخلرطىم الدويل للغت العربيت، 

 .السىداى

ليساًس آداب، قسن اللغت العربيت وآداهبا،  -

 . ، جاهعت اخلرطىم، السىداىم5611

 املنشىراث العلويت0            

لو العديد هي البحىث واملقاالث العلويت احملنوت  -

 نشىرة يف اجملالث العربيت والعامليت.وامل

شارك يف العديد هي املؤمتراث والندواث العلويت  -

 وورش العول.

 ٜٛٚ-ٖٓٙ-ٔٓ-ٖٗٗٔ-ٙ ردمك:
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