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 مقدمة
 

تطور التكنولوجي الذي شمل كافة التطورت األسالیب والطرائق الخاصة �التدر�س مع 
المجاالت ،إذ لم �عد المعلم محور العمل�ة التعل�م�ة كما في المناهج السا�قة؛بل انتقلت 

علم�ة المسؤول�ة في طرائق الحدیثة إلى المتعلم الذي أص�ح له دور كبیر في العمل�ة التً 
–رحلة الدرس ،وما  �عده �اعت�اره مشاركا رئ�س�ا في اتخاذ القرارات الخاصة �م ؛التعل�م�ة

وعلى هذا األساس یجدر �المعلم التر�وي أن یلم �معنى طرائق التدر�س   -مرحلة التقو�م
كونها تتضمن االجراءات التي �ستخدمها المعلم لمساعدة  ل�كون على وعي تام �ما �قدمه؛
   والنتائج المطلو�ة من الدرس.                   المتعلمین على تحقیق األهداف

ولیتم الوصول إلى األهداف المسطرة من قبل المعلم البد عل�ه من اتخاذ عدة أسالیب تدعى 
نة إلى أخرى ،وهذه الدراسة �حاول �طرائق التدر�س التي تختلف من طور إلى آخر ومن س

الكشف عن طرائق التدر�س الخاصة �اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة فجاءت تحت 
                                                                                          عنوان:          

 "نموذجا -السنة الرا�عة–"طرائق تدر�س اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة        
حاولنا الكشف عن أهم وأفضل طرائق التدر�س الحدیثة لذا یبدو الموضوع شامال ومركزا 

كونها سنة انتقال�ة إلى سنة نها�ة المرحلة االبتدائ�ة  ؛الرا�عة من التعل�م االبتدائي�والخاصة 
 وهي السنة الخامسة.

وقد تم اخت�ارنا لهذا الموضوع كون طرائق التدر�س هي محور من محاور           
مرحلة التعل�م�ة والمز�د من االطالع والتعمق في هذه الطرائق الحدیثة وخاصة في ال

 والرحلة األولى في الح�اة التعل�م�ة.ألساس�ة ابتدائ�ة كونها اللبنة اال
ولیتم الكشف عن هذا الموضوع البد من االجا�ة عن االشكال�ة التال�ة :      

تدر�س الحدیثة للغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة و عند الأهم طرائق _ ف�م تتمثل 
 متعلمي السنة الرا�عة ابتدائي خاصة ؟

 وعل�ه لحل المشكلة البد من إضهار المشكالت الفرع�ة التي تنطوي تحتها والمتمثلة في:
_ هل نجاعة التواصل اللغوي بین المعلم والمتعلم وفق المنهج التعل�مي المبرمج قد سهل 

 عمل�ة التلقین لدى المتعلمین؟
التعلم�ة؟ _ هل التنو�ع في طراق التدر�س تساعد المعلم والمتعلم في نجاح الهمل�ة  

 أ 
 



 مقدمة
 

ال�حث إلى الكشف عن أهم طرائق التدر�س وأسسها وك�ف�ة التوصل  و�هدف            
تحلیلها وتفسیره    �المتعلم إلى تحقیق الكفاءة الختام�ة ومحاولة رصد الب�انات وٕاحصاءها و 

   الدراسة المیدان�ة وفق خطة كانت كالتالي: من خالل
طرائق تدر�س اللغة العر��ة ( تحدید مفاه�م ) و وفق المنهج الوصفي �موسوم الفصل األول   

من معلمي السنة  والفصل الثاني الموسوم بتقو�م طرائق تدر�س اللغة العر��ة لدى عینة
 الرا�عة ابتدائي:

جتمع متضمن هذا الفصل اجراءات الدراسة المیدان�ة، من خالل :منهج الدراسة المیدان�ة و  
ن�ة ووصف عینة الدراسة واألداة جمع الب�انات المستخدمة في الدراسة وأهداف الدراسة المیدا

الدراسة االستطالع�ة وأخیرا المعالجة االحصائ�ة وتحلیل الب�انات وتفسیرها في ضوء 
 فرض�ات الدراسة.

واعتمدنا في دراسة هذا الفصل على المنهج التحلیلي من خالل الب�انات و الجداول.         
اتجاهات حدیثة في (ولَسْبر أغوار هذا الموضوع استعنا �مصادر ومراجع مهمة منها كتاب: 

لعادل أبو  )طرائق التدر�س العامة(لطه علي الدل�مي وآخرون وكتاب  )تدر�س اللغة العر��ة
الكافي (وكتاب  )الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي(مة وآخرون، وكتاب العز سال

التي   لمحسن علي عط�ة وغیرها من المصادر والمراجع )في أسالیب تدر�س اللغة العر��ة
ا لهذا ال�حث.كان لها الفضل الكبیر في انجازن  

هذا الموضوع في ع وقد اعترضتنا عدة صعو�ات منها: قلة المصادر والمراج        
علمین في ملء الم �عض  التنقل في جمع االستب�ان من مدرسة إلى أخرى وتماطلصعو�ة و 

 .االستمارات وت�اطؤهم
وفي األخیر نحمد هللا عًز وجل الذي أمدنا �الصحة إلتمام الموضوع وكشف لنا        

 سات اللغو�ة.ونرجو أن �كون �حثنا هذا مفیدا ومرجعا مهما في الدرا  ُحجب الفهم،
 كان الذي عمار شلواي:  الص االمتنان والتقدیر للدكتور المشرفتقدم �الشكر الجز�ل وخنو  

له من الخبرة الواسعة والدرا�ة الكاف�ة والتوج�ه الجید ما زادنا  ثقة �النفس ودفع بنا للمضي 
من أخطاء وقراءته  ُقُدما والتمسك �موضوع ال�حث أوال ، ثم العمل منه على تقو�م ما اعتوره

 اسا لطل�ة العلم.ر ومتا�عته من بدایته إلى نهایته فجازاه هللا عنا خیر الجزاء وأ�قاه نب
      وٕان كان التوفیق فمن هللا وحده جل في عاله، وٕان كان تقصیر فمن النس�ان، وهللا المستعان.   

 ب 
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 تمهید:

طرائق التدر�س من األدوات الفعالة والمهمة في العمل�ة التر�و�ة أي تلعب  دتع 

دورا أساس�ا وفعاال في تنظ�م العمل�ة التعل�م�ة وفي تناول المادة العلم�ة ال �ستط�ع المعلم 

االستغناء عنها؛ ألن من دون طر�قة تدر�س�ة یت�عها المعلم ال �مكن تحقیق األهداف 

 صة.التر�و�ة العامة والخا

�ا را كلها لوجدناها متأثرة تأثتدنا مساراولو حللنا طرق التدر�س في الماضي وحد

كانت تعمل هذه الطرق على التلقین والحفظ وتركز على  �المفهوم التقلیدي للمنهج ،إذ

توصیل المعرفة للمتعلمین عن طر�ق المعلم ،أما الطرق الحدیثة فقد تغیرت أهدافها 

تركز على جهد المتعلم ونشاطه في عمل�ة التعلم وأص�ح واتسعت مجاالتها وأص�حت 

و�مكن القول دون م�الغة أن طرق التدر�س والتعلم هي  .التعل�م فیها عمل�ة توج�ه وٕارشاد

أكثر عناصر المنهج تحق�قا لألهداف ؛ألنها هي التي تحدد دور كل من المعلم والمتعلم 

لواجب ات�اعها والوسائل الواجب في العمل�ة التعل�م�ة وهي التي تحدد األسالیب ا

  استخدامها واألنشطة الواجب الق�ام بها.

 التدر�س طر�قةأوال: 

 معفكرة الطر�قة معتمدة أساسا على المالحظة والمحاكاة، فاإلنسان البدائي  نشأت 

الرغم من طر�قة تفكیره الساذجة كان یدرك سر النجاح في نقل �عض الخبرات وسبب 

�طر�قة مشوقة وواضحة  في نقل خبرات أخرى، ووجد أنه إذا نقل خبرته إلى المتعلم إخفاقه

 تأثر بها المتلقي والعكس صح�ح.

لقد تطورت الطر�قة �مرور الوقت، شأنها شأن أ�ة ظاهرة في الح�اة تبدأ �س�طة  « 

مد�اتها ولكنها �عد زمن �طول أو �قصر تضرب بجذورها في األرض وتأخذ  ؛سطح�ة

�ة التي تعزز من وجودها، فتص�ح ظاهرة �ستشهد بها العلماء وال�احثون وطل�ة العلم العلم
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الطر�قة مشوارا طو�ال حتى تبلورت طر�قة تعل�م الحساب لدى المصر�ین وهكذا قطعت 

بل  ؛القدامى، وطر�قة سقراط الحوار�ة، وكان لكل من أفالطون وأرسطو طر�قته

 )1(».مدرسته

 اإللقاءحتى منتصف القرن السادس الم�الدي في إطار و�قي مفهوم الطر�قة  « 

في عصر التنو�ر األورو�ي طر�قة  والتلقین، واستمرت الطر�قة �التطور، حتى ظهرت

وطر�قة المحاولة  -�ستالوتزي –وطر�قة استخدام الحواس للسو�سري  -الطب�ع�ة -روسو

ر�قة التي عرفت طوهي  األلماني أ�ضا -ارت�هر –ثم طر�قة –واللعب لأللماني فرو�ل 

 )2(»�ة.ئستقرا�طر�قة هر�ارت اإل

وأص�حت الطر�قة �عدما اختصت �التعل�م والتدر�س، تتألف في جوهرها من ترجمة  

إلى خبرات إنسان�ة في المواقف التعل�م�ة وأص�حت  األغراض والمحتو�ات التر�و�ة

هذه المواقف، �ما یؤدي إلى تنم�ة القدرة على التعلم وتمكین  وظ�فتها األساس�ة تنظ�م

 المتعلمین من ممارسة هذا التعلم اعتمادا على جهودهم الذات�ة.

 

 

 1الكتب الحدیث للنشر والتوز�ع، طاتجاهات حدیثة في تدر�س اللغة العر��ة، عالم  ، طه علي الدل�مي وآخرون  ) 1(
  .200م، األردن، عمان، ص2005 -ه1426

 1تدر�س اللغة العر��ة بین الطرائق التقلید�ة واإلستراتیج�ات التجدید�ة، عالم الكتب الحدیث، ط ،طه علي الدل�مي )2(
 .12-11ه، إر�د، األردن، ص1430 -2009
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 ﴿لى:قوله تعاوفي سورة الجن وردت  فالطر�قة .1.1     ﴾    

 )1(ؤنا.آكنا ذوي مذاهب وفرقا مختلفة أهو  أي ؛]11/[اآل�ة

التي تحقق التأثیر المطلوب في المتعلم �حیث  تعني الك�ف�ات «:ا اصطالحأما  

نها األداة أو الوسیلة أو الك�ف�ة التي �ستخدمها المعلم في توصیل أل ؛تؤدي إلى التعلم

مختلفة، فهي وسیلة  لمحتوى المادة للمتعلم أثناء ق�امه �العمل�ة التعل�م�ة �صورة وأشكا

 )2(» ده إلیها والتفاعل معه.لنقل المعلومات إلى المتعلم وٕارشا

فالطر�قة هي المذهب والمسلك الذي �سلكه للوصول إلى الهدف وهي الوسیلة التي  

وهي الخطة التي  ،تت�عها لتفه�م التالمیذ أي درس من الدروس في أ�ة مادة من المواد

نضعها ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة الدراسة، ونعمل لتنفیذها في تلك الحجرة �عد دخولها 

نجاح المدرس  ولطر�قة التدر�س أثر كبیر في التعل�م، و�ها تحسن النتیجة، وعلیها تتوقف

ألنه ال یجید  أو إخفاقه فكثیرا ما �كون عالما غز�ر المادة لكنه قد یخفق في تدر�سه

فالطر�قة من أهم الموضوعات في التر��ة وهي  .صل إلى عقول التالمیذتالطر�قة التي 

فالطر�قة في  النجاح في الدراسة.عل�ه طر�قة التدر�س وعل�ه یتوقف  األساس الذي تبنى

 معناها ال�س�ط تدل على األسلوب الذي یؤد�ه الفرد عادة في عمل ما.

 

 

 1988، 2، ط1987، 1ح�ط المح�ط قاموس مطول للغة العر��ة، مكت�ة لبنان، ناشرون، طم�طرس ال�ستاني، )1(
 .505 بیروت، لبنان، ص

 
 .57ص ، عمان، األردن،2006، 1ي في أسالیب تدر�س اللغة العر��ة، دار الشروق، طالكافي عط�ة، محسن عل)2(
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 التدر�س.2.1

من مادة "َدَرَس" التي تفید عدة معاني: ذلل، حفظ، تعهد  التدر�س أشتقمصطلح لغة: 

 البندرس الدا�ة، أي راضها وكما ورد في معجم لسان العرب وراض ومنه قول القائل: 

ه حتى انقاد لحفظه. وقد : درس الكتاب یدرسه درسا ودراسة من ذلك كأنه عاندمنظور

َدَرْسُت الكتاب أْدُرسه درسا أي ذللته قرئ بهما: ول�قولوا لوا ُدِرسُت أي قرئت وتلیت، وقرئ 

. خف �كثرة القراءة حتى  )1(حفظه عليَّ

أي تعهد الطعام حتى  ؛وعل�ه �كون الّدرُس: التذلیل والترو�ض، وهو األكل الشدید 

بإزالة صع�ه، وتذلیله للفهم وترو�ض  ه�سهل بلعه ومنه دراسة الكتاب، ودرسه أي تعهد

الكتاب، وقراءته أكثر من مرة ل�سهل و�خف حفظه وفهمه، أو ل�سهل و�مكن فهمه، فیخف 

 )2(حفظه.

�اسمه لكثرة دراسته كتاب هللا تعالى  عل�ه السالم إدر�سومن ثم �قال: سمي  

 )3(ّلین.ْدهاُن: المذّلة وال، وَدَرْسُت الصعب حتى رضته، واألواسمه أخُنوخُ 

نصل إلى المعنى اللغوي للتدر�س على أنه مداومة تعهد الكتب وترو�ض وهكذا  

صعبها، وتذلیل ما فیها من تعقد، وتوحش وت�سیر فهمها ل�سهل و�خف حفظها، فتص�ح 

 ذلوال لعقول الصغار.

التي تستهدفها العمل�ة التر�و�ة و�تبین من مدلوالت هذه الكلمة أنها من المهارات  
�قول  ؛الح�ات�ةر�س سواء اعتبرناه علما تطب�ق�ا أو فنا من الفنون أو مهنة من المهن والتد

 .79، ص6م، مج1990ه/ 1410ن، ، بیروت، لبنا1دار صادر، ط مادة درس، لسان العرب،ر، ابن منظو  )1(
، 2005 ،للكتاب، مركز اإلسكندر�ة  االبتدائ�ةتعل�م اللغة العر��ة في المرحلة  ،حسن عبد ال�اري عصرینظر: )2(

 . 128مصر، ص األزار�طة
 .80-79لسان العرب، ص ر،منظو ابن  )3(
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مرحلة عمل�ة تتم بواسطتها ترجمة المنهج  مصطلحا تر�و�ا یدل على «:دمحم ز�اد حمدان
 )1(»سلوك واقعي ملموس لدى المتعلمین.أهداف ومعارف أو أنشطة إلى  وما �شمله من

تخطط وتوجه من طرف المعلم لتحقیق �عتبر التدر�س وسیلة اتصال تر�وي هادف  لهذا 
 أهداف التعلم.

جم�ع القرارات واألنشطة  �أنه" التدر�س عبد هللا أبو لبده وآخرون فقد عرف " 

المتعلقة بتنفیذ المنهاج �ما في ذلك عملیتي التعل�م واإلرشاد المستخدمین للتأثیر على 

 یق أهداف مرغوب فیها.المتعلم من أجل تحق

" على دور المعلم في عمل�ة التدر�س التي یرى أنها ينأحمد حسین اللقاو�ؤكد " 

العمل�ة التي توسط فیها شخص هو المعلم بین شخص آخر هو المتعلم، ومادة علم�ة أو 

التي  واإلمكاناتجانب معرفي ما لت�سیر عمل�ة التعلم. و�تضمن التدر�س كل الظروف 

علم في موقف معین واإلجراءات التي یتخذها �مساعدة التالمیذ لتحقیق أهداف الم یوفرها

 .محددة لهذا الموقف

بل عمل�ة تتجلى ر�س ل�س عمل�ة نقل للمعلومات فقط، و�ناء على ذلك فإن التد 

فیها شخص�ة المعلم وتتجاوز مجموعة محدودة من األعمال التي یؤدیها إلى مهارات ذات�ة 

 )2(ي تطو�ر الجانب المعرفي والمهاري واالنفعالي للطل�ة.ومكتس�ة یوظفها ف

فالتدر�س موقف یتمیز �التفاعل بین طرفین رئ�سین: مرسل وهو المعلم، مستقبل  

وهو التلمیذ، و�سعى المعلم خالل هذا الموقف وفي ظل توافر شروط معینة، وفي ضوء 

أهداف تعل�م�ة محددة إلى مساعدة التلمیذ على أن �كتسب مجموعة من المعارف 

 .11ص  2002دار الهدى, عین ملیلة, الجزائر، نموذج التدر�س الهادف أسسه وتطب�قاته،  ، دمحم صالح حثرو�ي )1(
 1مهنة التعل�م وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل، دار الكتاب الجامعي، ط ،إبراه�م حامد األسطل وآخرون  :ینظر )2(

 .30لبنان، ص ،م، بیروت2005ه/ 1425
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إلى تعدیل سلوكه، وتعمل على نموه نموا  واالتجاهات، والمهارات، والتي تؤدي بدورها

 شامال ومتكامال.

مر�ده، فالمعلم  والتدر�س في ظل المفهوم السابق یختلف عن التلقین الذي له 

مجموعة من المعلومات، وما على التالمیذ  ه ف�ه على الق�ام بتلقین المتعلمین�قتصر دور 

 )1(واجترار هذه المعلومات �عد استق�الها. سترجاعاالإال 

ص�غة من حیث المصدر الذي وزنه تفعیل ن في المتقا�اإن كلمتي: تدر�س وتعل�م  

 و�دیهي أن اختالف المبنى یؤدي إلى اختالف المعنى.

عرف وشعر: ما  :َفَعَلَم فتعني"التعل�م": "َعّلَم" فلها جذران أحدهما َعَلَم، وَعِلَم، فأصل 

 )2(األمر، أو الكتاب تعلََّمُه وأتقنه.وَعِلَم  , علمُت �أمر قدومه؛ أي ما شعرُت �ه

َر والتعلُّم   وَعِلَم تعني كذلك: أمر �المعروف ونهي عن المنكر، وَعلََّم تعني َ�سَّ

واحدة. مع فارقق المعرفة، والتعل�م الت�سیر والتذلیل وهنا یلتقي التعلم �التدر�س في غا�ة 

قول، فالكتب أدوات التدر�س، الوسائل فوسیلة التدر�س الكتب وأما وسیلة التعل�م الع

 والعقول معان للتعل�م وللتعلم والفهم، واإلحاطة.

والتعل�م  .التدر�س مدخل للتعل�م وأن التعل�م غا�ة التدر�س أنوما سبق �ظهر جل�ا  

عمل�ة اإلجراءات التي تمارس، بینما التعلم هو نتاج تلك العمل�ة فالتعلم �عني ما «و ه

لممارسة كاكتساب االتجاهات والمیول والمدركات والمهارات �كتس�ه الفرد �الخبرة وا

، 2000 ة، مصر،ة الدین�ة، دار الثقافة، القاهر تعل�م اللغة العر��ة والتر� ،محمود رشدي خاطر وآخرون ینظر:  )1(
 .11ص

 .130-128-127تعل�م اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة، ص ر،حسني عبد ال�اري عص :ینظر )2(

                              



 طرائق تدریس اللغة العربیة (تحدید مفاھیم)                 الفصل األول                       

 

 
12 

أما التعل�م فهو تعدیل في السلوك نتیجة ما �حدث أو نفعل  والعقل�ةاالجتماع�ة والحرك�ة 

 )1(»أو نالحظ.

والمعنى الذي �فهم من كلمة التعل�م هو إعطاء  ؛فالتدر�س في األصل هو التعل�م

 ن للتدر�س غا�ة أهم من التعل�م وهي�عض المعلومات واكتساب �عض المعارف، ولك

المعارف التي تكسب، وهي القابل�ات التي و  له أهداف أعلى من المعلومات، و التر��ة

الصعب . ومع ذلك یبدو من ، والخصال التي تولد من خالل عمل�ات التدر�سيتنم

 التوصل إلى نظر�ات عامة للتدر�س تناسب الفلسفة التقلید�ة للمتعلم.

 التدر�س إستراتیج�ة_1-3

واألسلوب كما  واإلستراتیج�ةأن هناك حدودا فاصلة بین مصطلحات الطر�قة یرى 

 یلي:

والوسائل التي �ستخدمها  اإلجراءاتمجموعة  «�أنها: إستراتیج�ة التدر�ستعرف 

 )2(.»المعلم ف�مكن المتعلم من الخبرات التعل�م�ة المخططة وتحقیق الهداف التر�و�ة

للهدف وتشمل الخطوات األساس�ة  ناوصلی ؛ الذيفاإلستراتیج�ة تعني خط السیر 

و�دخل فیها كل فعل له في النها�ة  تحقیق أهداف المنهجفي التي خطط لها المدرس 

 عه المدرس لتحقیق أهداف المنهج.ضا�ة وتمثل �معناها العام كل ما �أو غ اقصد

ساعد على حدوث المتعلم الفعال كاستعمال فاإلستراتیج�ة تتصل �الجوانب التي ت 

طرائق التدر�س الفعال، واستغالل دوافع المتعلمین ومراعاة استعداداتهم ومیولهم وتوفیر 

 نب المتصلة �التدر�س.المناخ الصفي المالئم وغیر ذلك من الجوا

 .56س اللغة العر��ة، صالكافي في أسالیب تدر� ،علي عط�ة محسن )1(
 .128ص، 2009، عمان، األردن،  1�س رؤ�ة تطب�ق�ة، دار الشروق، طتصم�م التدر ، أحمد عودة القرارعة )2(
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 أسالیب التدر�س _1-4

أسلوب التدر�س ن �المعلم والمفضلة لد�ه، أي إ هي مجموعة األنماط التدر�س�ة الخاصة

 ا وث�قا �الخصائص الشخص�ة للمعلم.یرت�ط ارت�اط

التي یتناول بها المعلم  التدر�س �شیر إلى الك�ف�ة أسلوبعلى أن مفهوم « و�ؤكد آخرون:

التدر�س أثناء ق�امه �عمل�ة التدر�س أو ما یت�عه العلم في تنفیذ طر�قة التدر�س طر�قة 

 )1(.»�صورة تمیزه عن غیره من المعلمین الذین �ستخدمون نفس الطر�قة

هو مجموعة قواعد أو ضوا�ط تستخدم في طرائق التدر�س لتحقیق أهداف  األسلوب 

المعلم أو المدرس طر�قة  لتي یتناول بهاالك�ف�ة ا «التدر�س، و�عرف أسلوب التدر�س �أنه:

عه المدرس في توظیف طرائق التدر�س �التدر�س أثناء ق�امه �عمل�ة التدر�س. أو هو ما یت

�فعال�ة تمیزه عن غیره من المدرسین، فاألسلوب هو جزء من الطر�قة یرت�ط �صورة 

لكن  اضرةأساس�ة �الخصائص الشخص�ة للمعلم أو المدرس، فقد تكون الطر�قة المح

التقد�م فیها یتم �أكثر من أسلوب وهكذا العرض والخالصة. فاألسالیب وسائل �ستخدمها 

 )2(.»المدرس لتنفیذ الطر�قة �مكن أن تنفذ �أسالیب مختلفة

فاإلستراتیج�ة تتضمن جم�ع إجراءات التدر�س التي یخطط لها المدرس مس�قا       

متضمنة المتاحة لتحقیق الهداف التدر�س�ة ینه على تنفیذ التدر�س في ضوء اإلمكانات یلتع

أ�عادا مختلفة من أهداف، وطرائق التدر�س ومعلومات. فاإلستراتیج�ة تشمل على األهداف 

والتنظ�م الصفي لحصة الدرس والمثیرات المستخدمة واستجا�ات الطل�ة الناتجة عن تلك 

 .129،128ص ،رؤ�ة تطب�ق�ةتصم�م التدر�س  ،القرارعةأحمد عودة  )1(
 .128المرجع نفسه، ص )2(
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لتي ینظمها المدرس و�خطط لها. وتأس�سا على ذلك تقع الطر�قة المثیرات المستخدمة ا

  )1(ضمن محتوى اإلستراتیج�ة، في حین �قع األسلوب ل�مثل جزءا من الطر�قة.

اإلستراتیج�ة هي  وللتفر�ق بین اإلستراتیج�ة والطر�قة واألسلوب �مكن القول: إن

 ب هو جزء من الطر�قة.وٕان الطر�قة أوسع من األسلوب وأما األسلو  األشمل واألوسع

 :طر�قة التدر�س_1-5

مجموعة األسالیب التي یتم بواسطتها تنظ�م المجال الخارجي بها هي والمقصود   

للمتعلم، ومن أجل تحقیق أهداف تر�و�ة معینة، إنها وفق هذا التعر�ف أكثر من مجرد 

غال�ا  وسیلة لتوصیل المعرفة، ذلك أن كلمة توصیل تعني نشاطا من طرف واحد وهو

 المعلم.

مما �فرض في �عض األح�ان سلب�ة المتعلم فضال عن قصر أهداف التر��ة من  

كل طر�قة  تلقین المعلومات والمعارف مما یخالف المفهوم الواسع للتر��ة. و�كمن وراء 

ف�قصد بها ما �قوم  اإلجراءاتتصور لعمل�ة التعلم، وفلسفة خاصة في تعلم اللغة أما 

ا لتوجیهات الطر�قة سواء داخل الفصل أو خارجه. والمالحظ الجید هو المعلم �ه تنفیذ

من أسلوب المعلم في إلقاء الدرس. ومن أسلو�ه في  الذي �ستط�ع استنتاج طر�قة التدر�س

وضع خطة هذا الدرس، ومن طر�قته في استخدام الوسائل التعل�م�ة وأسلو�ه في تقو�م 

 )2(...الخالطالب.

 .57اللغة العر��ة ، ص الكافي في أسالیب تدر�س ،حسن علي عط�ةینظر:  )1(
 2نظر�ات وتجارب، دار الفكر العر�ي طدمحم السید مناع، تدر�س اللغة العر��ة في التعل�م العام و رشدي أحمد طع�مة )2(

 .62ص ،م2001ه/ 1421، القاهرة، مصر
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كما تعد طر�قة التدر�س هي األداة أو الوسیلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة وهي  

في هذه الحالة تمثل الجزء األساسي في المنهج التعل�مي فهدف العمل�ة التعل�م�ة إحداث 

تغییر مرغوب في سلوك المتعلم، بإكسا�ه المعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات 

 �طر�قة تدر�س ناجحة.لك إال والق�م، وال یتحقق ذ

في أقوال المعلمین ورجال التعل�م وتفكیرهم مكان الصدارة فقد  «طر�قة التدر�س ف 

ذهب منهم إلى تفضیل طر�قة التدر�س على غیرها من أركان العمل�ة التعل�م�ة، ومع ذلك 

فهو  لناجحةة افیها كثیرا تقول: إن المعلم الناجح �مثل الطر�ق لدفإن الحق�قة التي ال نجا

فال  لجیدة، فإن النجاح لن �كون حل�فهمهما كان غز�ر المادة، لكنه ال �متلك الطر�قة ا

 )1(.»ق�مة لمادة مهما غزرت إذا لم �ستطع المعلم إ�صالها إلى طال�ه

إذن طر�قة التدر�س هي األسلوب الذي یت�عه المعلم، لمعالجة النشاط التعل�مي  

ه �أ�سر السبل، وأقل الوقت والجهد، وتستط�ع الطر�قة ل�حقق وصول المعارف إلى طال�

الناجحة معالجة الكثیر من النواقص التي �مكن أن تكون في المنهج أو الكتاب أو 

 )2(الطالب.

إذن تقوم طر�قة التدر�س أساسا على تقد�م سلسلة من الخبرات �عدها و�قدمها  

، وهذه العمل�ة لكي تؤدي -بالطال–وهو  -و�تلقاها المستقبل–المرسل وهو المدرس 

تفاعال إیجا�ا بین المدرس والموضوع من ناح�ة، و�ین وظ�فتها بنجاح ال بد وأن تحدث 

الطالب وهو المتلقي أو المستقبل والموضوع من ناح�ة أخرى. فعمل�ة التدر�س هي من 

 هذا المنظور عمل�ة نشطة تؤثر في المتعلم وتتأثر �المدرس وموضوع الدرس.

 .12الدل�مي، تدر�س اللغة العر��ة بین الطرائق التقلید�ة واإلستراتیج�ات التجدید�ة، ص طه علي حسین )1(
 ,202سعاد عبد الكر�م الوائلي، اتجاهات حدیثة في تدر�س اللغة العر��ة، صو   طه علي الدل�ميینظر:  )2(
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 عناصر التدر�سثان�ا:

ال شك إن مهمات التدر�س كثیرة متشا�كة تتصل بجم�ع عناصر العمل�ة  

واستعدادات  وحاجاتالتدر�س�ة: الطالب وما یتصل �ه من میول ورغ�ات واتجاهات 

ودافع�ة، والمنهج وما یتصل �ه من أهداف ومحتوى وطرائق تدر�س وتقو�م، ولهذا �مكن 

هم في نجاح ااألساس�ة التي تسخالل عناصرها ومكوناتها  النظر إلى العمل�ة التعل�م�ة من

 هذه العمل�ة.

 عناصرها: - أ

 )1(»وأهدافه وطب�عته الجسم�ة المعرف�ةال بد من معرفة عمره وخلفیته  «:لمتعلما .1

وما �متلكه من خصائص وسمات عقل�ة ونفس�ة واجتماع�ة وما لد�ه من قدرات 

وجه جم�ع األساس في العمل�ة التعل�م�ة، وال بد أن تُ  رعتبورغ�ات ودوافع للتعلم، �ُ 

وال ینجح  به، فال یوجد موقف تعل�مي بدون طاللتطو�ر قدراته وتعل�م اإلمكانات

 تعل�م بدون مراعاة خصائص هذا الطالب.ال

وهو العنصر الثاني من عناصر العمل�ة التعل�م�ة، وال بد أن �كون هذا  «المعلم: .2

دید من الكفا�ات ولد�ه االستعداد والرغ�ة في التعل�م حتى المعلم متمكنا من الع

 )2(.»�ساعد الطالب على تحقیق أهداف العمل�ة التعل�م�ة

فالمفهوم الجدید للمعلم: كان المعلم وال یزال العنصر األساس في الموقف التعل�مي وهو 

 تالمیذال المه�من على مناخ الفصل الدراسي، وما �حدث بداخله وهو المحرك لدوافع

 .62صحسن علي عط�ة، الكافي في أسالیب تدر�س اللغة العر��ة،  )1(
 . 33مهنة التعل�م وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل، ص ،إبراه�م حامد أسطل وآخرون  )2(
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تجاهاتهم عن طر�ق أسالیب التدر�س المتنوعة، وهو العامل الحاسم في مدى فاعل�ة وا

، وما تقدمه التكنولوج�ا المعاصرة من مبتكرات التر��ةعمل�ة التدر�س، رغم مستحدثات 

سیر العمل�ة التعل�م�ة برمتها، فالمعلم هو الذي ینظم الخبرات و�دیرها و�نفذها �تستهدف ت

أن تتوافر لدى المعلم خلف�ة واسعة ؛ لذلك یجب )1(ألهداف المحددة لكل منهافي اتجاه ا

وعم�قة عن مجال تخصصه، إلى جانب تمكنه من حصیلة ال �أس بها من المعارف في 

معه أن یدركوا  التالمیذ من خالل تفاعلهم�ستط�ع  تىالمجاالت الح�ات�ة األخرى، ح

عن فكرة وحدة المعرفة  مالعلم�ة، وتكو�ن تصور عاعالقات الترا�ط بین مختلف المجاالت 

 وتكاملها.

وأن یدرك أن الموقف التدر�سي ع�ارة عن موقف تر�وي، ال بد أن یجرى ف�ه التفاعل 

 مر بینه و�ین تالمیذه.ثالم

أن �كون مثقفا واسع األفق، لد�ه اهتمام �القراءة، وسعة االطالع، ومتذوقا ناقدا و�كون ذا 

میز �الذكاء والموضوع�ة والعدل والحیو�ة والتعاون و�تسم �الموضوع�ة شخص�ة قو�ة، یت

 )2(والعدل في الحكم والمعاملة، دون تحیز أو محا�اة.

كما تظهر كفا�ة حیو�ة المعلم في مهارة قدرة المعلم على تنو�ع أسالیب االتصال  

 �اإلشارات المختلفةلفظ�ة متمثلة والتفاعل مع تالمیذه سواء لفظ�ة متمثلة �الكالم أو غیر 

وذلك بهدف جذب انت�اه التالمیذ إلى نقطة معینة. لذلك �مكن تعر�ف مهارة حیو�ة المعلم 

تالمیذه أثناء تنفیذه لعمل�ة التدر�س بهدف  م�أنها جم�ع األفعال التي �قوم بها المعلم أما

 ونات التال�ة: ات أو المك�، وتتطلب هذه الحیو�ة السلوكاالستحواذ على اهتمامهم وانت�اههم

 .11، ص2010، ، عمان، األردن1مهارات التدر�س الصفي، دار أسامة للنشر والتوز�ع، ط ،صالح علي فضالة )1(
 .11مهارات التدر�س الصفي، ص ،صالح علي فضالة )2(
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 »  ین�غي أن تكون حركة المعلم داخل الفصل حركة هادفة وما یناسب الموقف

 التعل�مي لتجذب انت�اه تالمیذه.

  صوت المعلم، إن حدیث المعلم �صوت رتیب ی�عث الملل في نفوس التالمیذ

ولذلك على المعلم تغییر نبرات صوته �االرتفاع واالنخفاض واالعتدال اعتمادا 

  )1(.»موقف التعل�مي وهذا ما یجعل التالمیذ في حالة انت�اه دائمعلى ال

  فيلمعلم القدرة على توصیل صوته إلى جم�ع تالمیذه للهذا یجب أن �كون 

 الصف.

 »  المظاهر التي  أهمالمعلم لتالمیذه في إجراءات الدرس من  إشراكتعتبر مهارة

 تدل على حیو�ة المعلم وحماسه في العمل�ة التعل�م�ة، فاشتراك التالمیذ في إجراء

األنشطة والنقاش والحوار وطرح األسئلة واإلجا�ة عنها والقراءة وكل ذلك ی�عث 

 )2(للتعلم .�الحیو�ة والنشاط في نفوسهم و�ز�د من دافعیتهم 

 المنهج: .3

والكتب المقررة ونظام االمتحانات واألنشطة الصف�ة وما �شمله من أهداف ومحتوى 

�عتبر العنصر الثالث من عناصر العمل�ة التعل�م�ة  ؛والالصف�ة وأدوات ووسائل التقو�م

وترجع أهمیته في كونه الوسیلة التي تحدد معالم الطر�ق لكل من المعلم والطالب مما 

 )3(یجنب العمل�ة التعل�م�ة العشوائ�ة واالرتجال.

  1طرائق التدر�س العامة، معالجة تطب�ق�ة معاصرة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، ط ،عادل أبو الغر سالمة وآخرون  )1(
 .124، صم 2009ه/ 1430، عمان، األردن

 .125طرائق التدر�س العامة، ص ،عادل أبو الغر سالمة وآخرون  )2(
 .33م في مدرسة المستقبل، صمهنة التعل�م وأدوار المعل ،أسطل وآخرون إبراه�م حامد  )3(
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لمنهج كلمة إغر�ق�ة تعني الطر�قة التي ینتهجها الفرد حتى �صل إلى الهدف كما فا 

العمل�ة التر�و�ة وجوهرها وال تزال تحظى بنصیب وافر من أ�حاث  بَ لالمناهج ُ  اعتبرت

 الدارسین والمتخصصین من حیث النوع والتخط�ط والتطو�ر والتغییر والتنفیذ والتقو�م.

المنهج المدرسي المقررات الدراس�ة أو المواد التي  وفي مفهومه التقلیدي �عني 

وجودا ظاهرا  نصاره ومؤ�د�هألیتعلمها التلمیذ، وعلى الرغم من قدم هذا التعر�ف إال أن 

نتیجة طب�ع�ة لنظرة الفلسفات التقلید�ة إلى  -المفهوم التقلیدي للمنهاج–حتى الیوم، جاء 

تشكیل تلك النظرة الض�قة لوظ�فة المدرسة ولعله هو السبب الرئ�سي في وظ�فة المدرسة 

�عود إلى تقد�س المعرفة اإلنسان�ة، ووضعها في صورة دراس�ة �اعت�ارها حصیلة التراث 

 )1(الثقافي الثمین الذي تتوارثه األج�ال.

وتشیر التعر�فات الالحقة للمنهاج إلى حق�قة هامة مفادها أن المنهاج ل�س له  

واألهداف التي  سب هذه الخصائص من الوظائفخصائص بوصفه منهاجا بل �كت

 تحددها للمدرسة.

قلنا إن رالف تایلر حاول الخروج بنموذج لتطو�ر المناهج، وقامت تلك المحاولة  

على أساس النظر إلى المنهاج على أنه مجموعة من الخبرات التعل�م�ة التي أحسن 

ا من ثالثة مصادر كبرى تنظ�مها لتحقق مجموعة من األهداف التر�و�ة التي تشتق هن

هي المعرفة، المجتمع، ونظر�ات التعلم، و�تم السیر في تقد�م الخبرات عبر استراتیج�ات 

 تدر�س�ة تت�ع �عمل�ات تقو�م�ة.

 ف األساس�ة العل�ا وطرق معالجتهااألخطاء الشائعة النحو�ة والصرف�ة واإلمالئ�ة عند تالمذة الصفو  ،فهد خلیل زاید )1(
 .292، ص188ص 186، ص2006دار ال�ازوري، عمان، األردن، 
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كما تعد الخبرة هي الوحدة األساس�ة في بناء المنهج، إذ یتم اكتساب هذه الخبرات  

ش�اء من حوله تفاعال ینتج عنه تولید عن طر�ق الممارسة والعمل فیتفاعل المتعلم مع األ

والتركیز �كون على  Gurriculumهو مركز المنهج  للمعاني، وعل�ه فإن المتعلم هنا

 )1(الخبرات المر��ة، فالمتعلم ینتج المعرفة و�ولدها والمعرفة حصیلة الخبرة.

 :و�مكن توض�ح عناصر العمل�ة التعل�م�ة والعالقات بینهما من خالل الشكل التالي

 

 

 

 ): یبین العالقة المت�ادلة بین عناصر العمل�ة التعل�م�ة.1الشكل (

) دور المعلم ومكانته في العمل�ة التعل�م�ة فبرغم من 1یتضح من خالل الشكل ( 

في البیئة  اإلمكاناتأن الطالب هو محور العمل�ة التعل�م�ة وال بد أن توظف جم�ع 

إال أن  األكاد�ميالتعل�م�ة وتكیف �ما یخدم الطالب و�توافق مع میوله واستعداداته ومستواه 

الذي یتحكم في مدى نجاح عملیتي التعل�م والتعلم، وال یزال المعلم ال یزال العنصر 

الشخص الذي �ساعد الطالب على التعلم مهما تطورت أسالیب التدر�س ومهما توفرت 

 )2(األدوات والتقن�ات التعل�م�ة.

والتوجیهات في إطار تسییر  اإلرشاداتكما جاء المنهاج الرسمي ل�قدم جملة من  

كتابي في اللغة –ر��ة وترجمة محتو�ات المنهاج وفق كتاب التلمیذ ممارسة تعل�م اللغة الع

 .293ص األخطاء الشائعة النحو�ة والصرف�ة واإلمالئ�ة، ،فهد خلیل زاید )1(
 .34مهنة التعل�م وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل، ص ،إبراه�م حامد أسطل وآخرون  )2(

 المنهج الطالب

 المعلم

 المنهج الطالب

 المعلم
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وتهدف  لثالثالطور ا تتوجهذه السنة التي  -من التعل�م االبتدائي الرا�عةللسنة  -العر��ة

 إلى:

 ملمح الدخول إلى السنة الرا�عة من التعل�م االبتدائي: -

 على:ین�غي أن �كون المتعلم في بدا�ة السنة الرا�عة قادرا 

 القراءة المسترسلة والمعبرة �مراعاة ضوا�طها. -

 فهم المقروء والحكم عل�ه في حدود مستواه. -

 توظیف المكتس�ات اللغو�ة في التعبیر شفه�ا عن مشاعره ومواقفه. -

 ملمح الخروج من السنة الرا�عة من التعل�م االبتدائي: -

 في نها�ة السنة الرا�عة �كون المتعلم قادرا على:

 لمسترسلة التي یبرز فیها مهارته �انسجام.القراءة ا -

 تلخ�ص ما �قرأ، وتوظیف ما اكتس�ه في التواصل مع مح�طه. -

والتعبیر عن المشاعر  األفكارتوظیف التراكیب والص�غ واألسالیب لبناء  -

 والمواقف.

 تحر�ر نصوص وفق التعل�مات �استعمال الموارد المعرف�ة. -

اللغو�ة النحو�ة والصرف�ة واإلمالئ�ة وتركیب الجملة  القواعدالتعرف على وظ�فة  -

 وحسن استعمالها.

 اكتساب المهارات الالزمة لممارسة نشاط المطالعة. -

 االنتفاع من المقروء بإثراء رصیده اللغوي والمعرفي. -
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 مراحل التدر�سثالثا:

 التخط�ط:  .1

عد أهدافه، وتُ  ولتحقیقة األولى لالنطالق في انجازه عد الخطو إن التخط�ط ألي عمل �ُ 

العمل�ة التعل�م�ة من العمل�ات الصع�ة التي تحتاج من ممارسیها التخط�ط الدقیق والمعمق 

  لكل مراحلها آخذین �عین االعت�ار كل العوامل المؤثرة والمح�طة بهذه العمل�ة.

و�عتبر التخط�ط محاولة التحكم في مستقبل نشاط أو مجموعة من األنشطة  

ج�ه هذه األنشطة نحو أهدافه �قصد الوصول إلى أقصى درجة من االنجاز ومحاولة تو 

والتدابیر التي یتخذها  اإلجراءاتفهو مجموعة  « عل�م�ةوالكفاءة، أما التخط�ط للعمل�ة الت

 )1(»المعلم لضمان نجاح مهنته في التدر�س.

ح التي یتخذها المعلم لضمان نجا اإلجراءات�معنى آخر التخط�ط هو مجموعة  

 العمل�ة التعل�م�ة وتحقیق أهدافها.

وانطالقا من التعار�ف الواردة سلفا نستخلص �أنه ال �مكن مواجهة وضع�ات  

 االستراتیج�ات الالزمة لتنفیذها.

لوحدة فا ،واإلجراءاتإن الخطة الیوم�ة للدرس هي خطة كاملة لألهداف والمحتوى  

ت لحصة واحدة قد تمتد للحصة تدر�س�ة تمتد لحصة واحدة، ف�عض الدروس التي خطط

�ص�ح أكثر دقة عند تحدي أطر الوقت  صف،التال�ة وهذا راجع إلى خبرة المدرس �ال

 )2(لتدر�سه.

، عین ملیلة، 1دمحم الصالح حثرو�ي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي، دار الهدى للنشر والتوز�ع، ط )1(
 .56، ص2012الجزائر، 

 .121م، ص 2005ه/1426،القاهرة، 1وتعلم التفكیر، عالم الكتب، طالتدر�س االبداعي  مجدي عز�ز إبراه�م، )2(
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 أهم�ة التخط�ط في العمل�ة التعل�م�ة: _1-2 

بوضوح الكفاءات المنشودة واألهداف التعل�م�ة المرت�طة  �ساعد على تحدید -

 بها.

 واالستخدام المثل للوسائل.�ضمن انتقاء المحتوى المناسب  -

 یجنب المعلم الوقوع في المواقف الحرجة أو اتخاذ القرارات االعت�اط�ة. -

 .وظ�ف�ا�ساعد على تنظ�م الوقت وتوز�عه على األنشطة المقررة توز�عا  -

في  إسهامهاالمواد الدراس�ة ومدى  ومحتو�اتالمنهاج یز�د من معرفة المعلم  -

 ة المعلم في نفسه.بناء الكفاءات مما یز�د من ثق

والتفاعل اإلیجابي بین المعلم والمتعلمین مما یدفع  یوفر جوا من األمن النفسي -

 إلى مضاعفة بذل الجهد لبلوغ األهداف.

 أن یجیب على األسئلة التال�ة:وعلى المعلم عند التخط�ط للدراسة 

 )1(درس؟ وما نتیجة درسي؟درس؟ �ماذا أُ درس؟ كیف أُ درس؟ ماذا أُ لماذا أُ 

و�ذلك تعد الخطة الیوم�ة للدرس �مثا�ة الموجه األساسي للعمل�ة التعل�م�ة، وذلك بتحدید 

 على النحو اآلتي: متعلمخطوات تخط�ط الدرس في ضوء خصائص ال_1-3

 معرفة المفاه�م الرئ�س�ة للدرس. -

 محتوى وتنفیذ األنشطة.المعرفة المتطل�ات الرئ�س�ة لفهم  -

التي تشمل (ضعاف ومتوسطي ومرتفعي معرفة قدرات الطل�ة العقل�ة  -

 المستوى).

 معرفة معلوماتهم السا�قة ومیولهم. -

 .63-57الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي، ص ،دمحم الصالح حثرو�ي  )1(
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 وضع خطة للتقو�م تشمل كل جوانب الخبرة. -

وضع أنشطة تعل�م�ة تثیر التفكیر وتشمل الق�ام �المشروعات، وحل  -

 )1(المشكالت.

 التنفیذ:.2 

في عمل�ة التدر�س الصفي تلعب دورا هاما في نجاحها، وأي  التحضیرالشك أن عمل�ة 

مسبق له؛ فهي محاولة فاشلة لتحقیق األهداف محاولة لتنفیذ أحد الدروس دون تحضیر 

 التعل�م�ة ولهذا تحضیر وٕاعداد الدروس یتضمن عددا من ممیزات هي:

لمحتوى ز�ادة الثقة في نفس المعلم قبل دخول الفصل الدراسي وذلك إلمامه �ا « -1

العلمي وتحدیده لألهداف التعل�م�ة وطرائق واألنشطة والوسائل الالزمة لتنفیذ 

 الدرس ثم عمل�ات التقو�م الالزمة.

 االستعداد الفعلي والنفسي للمواقف التعل�م�ة أثناء التدر�س. -2

 )2(»مراعاة خصائص التالمیذ ومیولهم واحت�اجاتهم أثناء عمل�ة التحضیر. -3

 تفاعل�ة آمنة وداعمة لتسهیل تعلمهم.ینظم بیئة صف�ة  « -4

 واضحا بتنم�ة مهارات التفكیر واإلبداع لدى الطل�ة. ا�ظهر في تدر�سه اهتمام -5

 )3(»ة.�ظهر رعا�ة لجم�ع الطل� -6

 

 

 .47طرائق التدر�س العامة، ص ،عادل أبو الغر سالمة وآخرون  )1(
 م2009ه/ 1429، عمان، األردن، 1ط دمحم حسن دمحم حمادات، منظومة التعل�م وأسالیب تدر�س، دار حامد، )2(

 .271ص
 .172-171ص، عبد اللطیف بن حمد الحلیبي، التر��ة المیدان�ة وأساس�ات التدر�سو  مهدي محمود سالم )3(
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 التقو�م: 3

�عد التقو�م من المكونات الهامة للعمل�ة التعل�م�ة، إذ ال بد من توفره كونه العنصر الفعال 

 على التشخ�ص في عمل�ة التعلم. ومساعد والكاشف للنقائص

حدید مدى �أنه عمل�ة ت «التقو�م التر�وي: )Tyler 1937�عرف رالف تایلور (  

 )1(».هدف التر�وي للالتحقیق الفعلي 

تحدید مدى ما بلغناه من نجاح في  «فیرى �أن التقو�م: "سرحان الدمرداش"أما  

تحقیق األهداف التي نسعى إلى تحق�قها �حیث �كون عونا لنا على تحدید المشكالت 

من مستواها وتحقیق وتشخ�ص األوضاع ومعرفة العق�ات �قصد تحسین العمل�ة والرفع 

 )2(».أهدافها

دار أحكام هو عمل�ة تر�و�ة شاملة مجالها الرئ�سي هو إص «أما التقو�م التر�وي  

والغا�ات والكفاءات  �األهدافالعمل�ة التعل�م�ة، سواء ما تعلق منها  على مكونات

 )3(»المستهدفة وأداء التالمیذ.

المقصود من التعار�ف السا�قة للتقو�م هو ق�اس أداء الطالب العلمي والعملي  

أساسي في والسلوكي خالل عمل�ة التعلم من بدایتها حتى نهایتها. فالتقو�م عنصر 

 التدر�س سواء كان تقو�ما یوم�ا أو شهر�ا أو في نها�ة العام الدراسي.

 .9، ص1995 15لتر��ة، العدد لمصطفى رجب، تطورات واتجاهات مستقبل�ة، تونس المجلة العر��ة  )1(
، �اتنة، جمع�ة اإلصالح 01الهداف التر�و�ة كقاعدة للتقو�م تصنیف بلوم نموذجا كتاب روسي،  ،عبد هللا قلي)2(

 .61، ص1993االجتماعي والتر�وي، 
 .43، ص2011منهاج السنة الرا�عة من التعل�م االبتدائي،  ،اللجنة الوطن�ة للمنهاج )3(
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والتقو�م �أهدافه السل�مة ل�س التقو�م الذي یتم في نها�ة العام الدراسي، فهذا خطأ  

شائع في ب�ان أهدافه، بل المقصود منه التشخ�ص والعالج والمتا�عة وتصح�ح المسار 

 درس أو لعمل الطالب جماعة وأفرادا.سواء كان �النس�ة لعمل الم

ال بد من توافرها لكي تكون عمل�ة التقو�م سل�مة ولها وال بد من تأكید شروط  

 مردود جید على العمل�ة التعل�م�ة:

 أن �كون التقو�م مستمرا فال �قتصر على وقت. -

�أهداف المنهج �حیث ال یدع للشك نواحي القصور  أن �كون وثیق الصلة -

 والقوة سواء �النس�ة ألداء المعلم أم أداء التالمیذ.

في التقو�م، فال �قتصر على ومن المهم أن تتعدد الوسائل المستخدمة  -

 )1(الشفه�ة فقط أو االخت�ارات التحر�ر�ة فقط. اراتاالخت�

 . أنواع التقو�م: 1.3

المتعلمین من خالل حدیثهم وسلوكهم وكتا�اتهم في وضع�ات تتم عمل�ة تقی�م  

 ى مختلفة وس�اقات متنوعة، اعتمادا على مقای�س محددة، فیلجأ المعلم للتقی�م الفوري إثر 

حركات المتعلمین وردود أفعالهم و�فحص ما �كتبون و�ركز  تقد�م كل نشاط و�الحظ

 تقی�مه للكفاءات على ثالثة أشكال:

و�تم قبل بدا�ة عمل�ة التعلم، و�تضمن تحدید المستوى والقدرات األولي: . التقو�م 1.1.3

 الذهن�ة واالستعدادات والمیوالت والمكتس�ات السا�قة...

 .63ص، التدر�س اإلبداعي وتعلم التفكیر ،إبراه�معز�ز مجدي  )1(
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هو الذي �حرك عمل�ة التدر�س بهدف تحدید ما إذا كان التعلم . التقو�م البنائي: 2.1.3

 �سیر وفق بناء الكفاءات المستهدفة.

�أتي هذا النوع من التقو�م في نها�ة وحدة دراس�ة أو مشروع : . التقو�م الختامي3.1.3

 )1( أو مقرر دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراس�ة بهدف إعطاء تقدیرات للمتعلمین.

احل التقو�م �التالمیذ الذین یجدون ر وال بد للمعلم أن یهتم أثناء االنتقال عبر م 

إلى أداءات سلوك�ة أو تفعیلها  صعو�ات في عمل�ة تحصیل المعلومات، أو ترجمتها

وجدان�ا، ومن ثم السعي إلى الكشف عن هذه الصعو�ات وتحدید عواملها وسبل 

 استدراكها.

 . مجاالت التقو�م: 2.3.

عمل�ة تشمل مختلف عناصر المنهج، ومن أجل هذا  -كما سبق القول–التقو�م  

یها التقو�م ومن هذه نجد المعلم مطال�ا �أن �عرف المجاالت التي �مكن أن �متد إل

 المجاالت:

 تقو�م المتعلم:.1.2.3

الطالب هو محور العمل�ة التر�و�ة وفي ضوء تقو�مه یتم تقو�م الجوانب األخرى للعمل�ة 

التعل�م�ة وهي: المعلم والمتعلم وطر�قة التدر�س والمنهج ومدى تحقق األهداف 

، وهناك تقو�م و�ختلف هذا التقو�م �اختالف الهدف، فهناك تقو�م تشخ�صي )2(التعل�م�ة،

 .44االبتدائي، ص التعل�ممناهج السنة الرا�عة من  ،اللجنة الوطن�ة للمناهج )1(
 سة الحدیثة للكتاب، عمان، األردنالمرجع في تدر�س مهارات اللغة العر��ة وعلومها، المؤس ،علي سامي الحالق )2(

 .437-436، ص2010
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لتحصیله، وهناك تقو�م لكفایته اللغو�ة وهناك تقو�م الستعداده وغیر ذلك من مجاالت 

 .�الطالبالتقو�م الخاصة 

 :تقو�م المنهج.2.2.3

 �م المنهجن لتقو یعلى تحقیق أهدافه، وهناك مستو� و�قصد �ه تحدید مدى قدرة المنهج

�عضها ب�عض، كأن نسأل  المستوى الداخلي ونعني �ه تقو�م العالقة بین عناصر المنهج

أما  المحتوى هذه األهداف؟..، ما هي أهداف المنهج؟ إلى أي مدى �عكس -مثال–

المستوى الخارجي لتقو�م المنهج ف�شمل ال�حث في مدى قدرته على تحقیق أهدافه و��ان 

المستو�ین أسالیب مختلفة  ولكل من هذین )1(جتمع الخارجي،آثاره في الطالب والم

 للتقو�م.

بد  لتحسین العمل�ة التعل�م�ة فإنه ال �عد تطو�ر المناهج الدراس�ة عمل�ة ضرور�ة 

من نتائج التقو�م في إعادة بناء من تقو�م محتوى المناهج الدراس�ة الحال�ة واالستفادة 

 المنهج أو تحسین �عض جوان�ه.

 تقو�م التدر�س:.3.2.3

التي �مكن من  ل�س هناك اتفاق بین التر�و�ین على مع�ار واحد أو مجموعة من المعاییر

 فاءة المعلم، وهناك ثالثة اتجاهات في تقو�م العمل�ة التدر�س�ة.كخاللها الحكم على 

 .ال�حث عن خصائص المعلمین كمع�ار للكفاءة التدر�س�ة 

  من سلوك للمعلم والمتعلم وهذا  وما فیهاال�حث عن الطرق العمل�ة التدر�س�ة

 االتجاه �عتبر التفاعل بین المعلم والمتعلم هو مؤشر صادق لكفاءة التدر�س.

 نظر�ات وتجارب، دار الفكر العر�يتدر�س اللغة العر��ة في التعل�م العام  ،دمحم السید مناعو طع�مةشدي أحمد ر  )1(
 .67ه، ص1421م/ 2001، القاهرة، مصر، 2ط
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  كن الوحید لكفاءة ال�حث عن نتائج التعل�م �اعت�اره المؤشر األهم إن لم�

المعلم، فكلما كان تحصیل المتعلمین عال�ا كان ذلك دل�ال على جودة عمل�ة 

  )1(كفاءة المعلمین.التدر�س و 

 4.2.3.:تقو�م الكتاب 

المنهج إال �عتبر تقو�م الكتاب جزءا من أجزاء المحتوى العلمي الذي �شمل عل�ه  

فردون له أن للكتاب المقرر مكانة خاصة بین المواد التعل�م�ة األخرى جعلت الخبراء �

 مستقال عن الحدیث عن تقو�م عناصر المنهج. اجان�

 األهداف التعل�م�ة:تقو�م .5.2.2

 :یتم تقو�م الهدف من خالل عدة مستو�ات 

 .عالقة الهدف �الطالب والمجتمع وطب�عة ما یدرس 

 .مدى إمكان�ة تحقیق الهدف 

 .تصنیف األهداف وترتیبها 

 .ك�ف�ة تسلسل الهداف ومراعاتها لمستو�ات النمو 

 .2(مدى شمول األهداف ألنواع السلوك المختلفة ومستو�اته( 

 : ةاالبتدائ� المرحلةاللغة العر��ة في  تدر�سطرائق را�عًا: 

تعتبر طر�قة التدر�س أكثر عناصر المنهج تحق�قا لألهداف التر�و�ة التعل�م�ة حیث  

أنها تحدد دور كل من العلم والمتعلم في العمل�ة التعل�م�ة، كما أنها تحدد األسالیب 

 .437-436المرجع في تدر�س مهارات اللغة العر��ة وعلومها، ص ،علي سامي الحالق) 1(
 .67ص العر��ة في التعل�م العام نظر�ات وتجارب،تدر�س الغة   السید مناع،دمحمو رشدي أحمد طع�مة )2(
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نشطة التي �فترض لمطلوب استخدامها واألالتعل�م�ة اووسائل االتصال  إت�اعهاالواجب 

 �س وتتعدد طرق التدر�س وأسالی�ه:الق�ام بها وذلك لتحقیق األهداف المنشودة من التدر 

منهاج السنة الرا�عة من التعل�م االبتدائي إلى اعتماد الطرائق النشطة في التعل�م  نصكما ی

ى الممارسة من أجل حیث تتمحور العمل�ة التعل�م�ة حول المتعلم الذي �حفز عل

 االكتشاف وامتالك الكفاءات المستهدفة.

ساع�ه مالموجه في العمل�ة التر�و�ة حیث یرافق المتعلم في  «إن المعلم هو 

ه بتحقیق له على تسدید خطاه و�شجعه على إثارة األسئلة التي تحیره التي تسمح دو�ساع

 )1(»األهداف المسطرة.

التي توفر  -المقار�ة النص�ة–لغو�ة ومما �ساعد على تحقیق الكفاءة ال •

الشمول�ة للمتعلم وتمنع تفتیت المعرفة اللغو�ة إلى عناصر متفرقة �صعب 

�معنى هي الس�اق الذي �مارس ف�ه  )2(على المتعلم إدراجها في س�اق موحد،

المتعلم األنشطة اللغو�ة المختلفة و�كشف الظواهر اللغو�ة المختلفة و�وظفها 

 الكتابي أو الشفوي. في إنتاجه

وتساهم بیداغوج�ا اإلدماج التي یتم فیها التركیز على استعمال الظواهر  •

الطب�ع�ة الدالة وتوظ�فها في التواصل؛ ألنها  هاتااللغو�ة والمكتشفة في س�اق

تتمثل في إنشاء وضع�ات تعلم�ة ووضع�ات مشكلة، وهي تعد من العوامل 

وذلك �العزم على الدراسة رغ�ة في  التي تحفز على التعلم ونشاط الذهني

 )3(قدرة معینة.اكتشاف حل مشكلة واكتساب 

 .25، صمنهاج السنة الرا�عة من التعل�م ابتدائي  ،اللجنة الوطن�ة للمناهج )1(
 .10، ص2012ابتدائي، جوان  من التعل�م  دلیل المعلم للسنة الرا�عة ،وزارة التر��ة الوطن�ة )2(
 .25، صمن التعل�م  ابتدائي منهاج السنة الرا�عةاللجنة الوطن�ة للمناهج،  )3(
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من  اإلدماجوج�ا المشروع قصد تجسید مبدأ غو�حث المنهاج على تبني بیدا  •

ودفع المتعلم إلى تحمل مسؤول�ة تعلمه وال�حث والسعي من أجل تقد�م  جهة

 )1(إنتاج كتابي في نها�ة هذا المسعى من جهة أخرى.

 طر�قة التدر�س بنظام الكفاءات:أوال

 تعر�ف الكفاءة:.1.1

�أتي مفهوم الكفاءة ضمن المقار�ات البیداغوج�ة ذات النسق المفتوح، و�عتبر الفرد  

ممتلكا لكفاءة ما، فإن الكفاءة تعني التصرف إزاء وضع�ة مشكلة �فاعل�ة استنادا إلى 

من تقاطع معارف ومهارات وخبرات متراكمة؛ وعموما فإن الكفاءة بهذا  تنانبقدرات 

جماع ذلك مع  وٕانمال�ست هي القدرة فحسب وال المهارة فحسب وال المعرفة فحسب 

 اإلنجاز والفاعل�ة.

حینما تكون له  -ز�ادة عن المعارف التي �كتسبها–نقول عن مدرس �أنه كفء 

بردود أفعال المتعلمین، التعبیر بوضوح، التعمق عند تحلیل وضعیته، التنبؤ القدرة على: 

 )2(الضرورة، االتصال �اآلخر�ن والتبل�غ عما �قوم �ه، تقو�م نوع�ة عمله.

فالكفاءة إذن هي مجموعة منظمة ووظ�ف�ة من معارف والقدرات والمهارات التي  

 تسمح أمام جملة من الوضع�ات �حل المشاكل وتنفیذ المشار�ع.

مرامي المنهاج  "المدرس من تحقیق ج�ة التدر�س �الكفاءات تمكنإذن بیداغو  

المتمثلة في ملمح التلمیذ، في طور من أطوار التعل�م، تساعد هذه اإلستراتیج�ة المدرس 

 .10وزارة التر��ة الوطن�ة، دلیل المعلم للسنة الرا�عة ابتدائي، ص )1(
 2005،الجزائر ، دار الخلدون�ة للنشر والتوز�ع،بیداغوج�ا التدر�س �الكفاءات األ�عاد والمتطل�ات ،) فر�د حاجي2(

 .16ص
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على بلوغ هذا الملمح، عن طر�ق وضع المتعلم في مواقف تستثیر نشاطاته للمالحظة 

العلم�ة �فرض التوصل إلى  شكال�اتاإلوالتفسیر والتمرن والحوصلة، وحل  والتحلیل

  )1(.»المرغوب فیها اكسا�ه الكفاءات والمواصفات

 خصائص التدر�س �الكفاءات:.2.1

�هدف إلى و عد منهاجا للمتعلم، ول�س برنامجا للتعل�م إن التدر�س �الكفاءات �ُ  

المعلومات إنه  اكتساب المتعلم كفاءات (معارف وقدرات ومهارات)، ول�س تعل�ما لتكد�س

ح �معرفة منظمة تسمح والتسلمتعلم لالنخراط في الواقع، تدر�س �ستهدف تكو�ن وتأهیل ال

المختلفة التي تواجهه لتجاوزها أو ترو�ضها لصالحه  وضع�اتالال أمام له �التصرف الفعَ 

 :الهدف من التدر�س وفق المقار�ة �الكفاءات وعل�ه یتضح �أن

 في حد ذاتها بل ك�ف�ة الحصول علیها وتنظ�مها وتوظ�فها. المعرفةل�س  •

 .التدر�س �الكفاءات یهدف إلى إعداد الفرد للتكیف مع واقعه •

المعرفة وسیلة تساعد الفرد على تجاوز المواقف التي تواجهه في ح�اته المدرس�ة  •

 )2(واالجتماع�ة واالقتصاد�ة.

 طر�قة الحوار والمناقشةثان�ا:

هي السبیل إلى تحسین عقول ومدارك التالمیذ �عد أن كانت  طر�قة المناقشة 

الطر�قة التقلید�ة تعتمد على التسم�ع وتلقي على عاتق المتعلم، وكان هذا المبدأ هو 

 �ه نتائج عمل�ة التعل�م والتعلم. المق�اس الذي تقاس

 2003االبتدائي، منشورات الشهاب، السنة األولى من التعل�م دلیل المعلم اللغة العر��ة ، بو�كر خ�شنان وآخرون ) 1(
 .10، ص8ص

 .107ص اغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي،الدلیل البید، دمحم الصالح حثرو�ي )2(
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 فهي إحدى طرق التدر�س المهمة المت�عة منذ القدم التي تعتمد على ق�ام المعلم 

بهدف الوصول إلى ب�انات أو معلومات  بإدارة حوار شفوي خالل الموقف التدر�سي

 جدیدة.

الطل�ة لتوج�ه فكر بها إلى سقراط �نسُ طر�قة قد�مة وَ  «إلى أنهاحمدان و�شیر  

بإدخال المناقشة في صورة تساؤالت تثیر  إللقاءاوتشج�عهم، وهو تطو�ر األسلوب 

تفكیر ومشاركة الطل�ة، وٕاتاحة فرصة األسئلة ل إثارة الدافع�ة، وتدور هذه الطر�قة حو 

والمناقشة، مع احترام آرائهم واقتراحاتهم؛ وتقوم هذه الطر�قة على خطوات ثالثة متداخلة 

 هي:

 )1(»تقو�م المناقشة. .3. السیر في المناقشة 2للمناقشة  اإلعداد .1

 ما یلي: -الحوار والنقاش–ومن مزا�ا هذه الطر�قة .1.2

عند التالمیذ �ما یؤدي إلى نموهم العقلي والمعرفي من خالل  الدافع�ةخلق  •

 القراءة استعدادا للمناقشة.

أنها تجعل التلمیذ مركز العمل�ة التعل�م�ة بدال من المعلم وهذا ما تنص عل�ه  •

 االتجاهات التر�و�ة الحدیثة.

رس �الهدف من الد إلحساسهمتشج�ع التالمیذ على العمل والمناقشة الحرة  •

 )2(والمسؤول�ة التعاون�ة.

 ومن عیوب طر�قة المناقشة:.2.2

 إذ لم �حدد المدرس موضوعه جید ال، فقد تختلط عل�ه األمور. •

 .132تصم�م التدر�س رؤ�ة تطب�ق�ة، ص ،أحمد القرارعة )1(
 .30للتدر�ب والتأهیل، صنعاء، ال�من، صإستراتیج�ة التدر�س الفعال، المعهد العالي ، حسان العماري   )2(
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الدرس سوف بین الطالب، فإن  إذا لم �ض�ط المعلم دائرة الحوار والنقاش •

 تحدث ف�ه الجم�ع كما �شاء.یتحول إلى مكان للفوضى ی

الطل�ة وخروجهم تشتت أفكار  المعلم قد یؤدي إلىة التي �طرحها كثرة األسئل •

المراد تعل�مه لهم، مما یؤدي إلى عدم تحقیق األهداف  عن الموضوع العلمي

 التعل�م�ة المنشودة.

وفاعلیتها على مهارة المعلم في تنظ�م وٕادارة  �عتمد نجاح هذه الطر�قة •

 )1(المناقشة.

�ة التي تسمح بتفاعل لفظي بین طرفین اللفظ إذن طر�قة الحوار والمناقشة من األسالیب

هدف مساعدة الطالب المعلم بإدارة الحوار الشفوي، بأو أكثر داخل حجرة الصف، و�قوم 

 معلومات سا�قة لدیهم، أو التوصیل إلى معلومات جدیدة.على استعادة 

و�هذا �كون فیها المدرس والتالمیذ في موقف إیجابي حیث یتم طرح القض�ة أو  

�تم �عده ت�ادل اآلراء المختلفة والحوار والنقاش بین التالمیذ مع �عضهم ومع الموضوع و 

المعلم ثم �عقب المدرس على ذلك �ما اهو صائب و�ما هو غي صائب و�بلور كل ذلك 

 الموضوع أو المشكلة.في نقاط حول 

 طر�قة حل المشكالتثالثا:

ز علیها و�ها یتم تعد طر�قة حل المشكالت أحد طرق التدر�س التي یتم التركی 

مساعدة الطل�ة على إیجاد الحلول التي تستخدم لتنم�ة مهارات التفكیر والتعلم وتهدف إلى 

 تشج�ع الطل�ة على ال�حث.

 2005، عمان، األردن، 1السیرة، ط طرق التدر�س في القرن الواحد والعشر�ن، دار ،حسین فرج نعبد اللطیف ب )1(
 .126-125ه، ص1426
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طر�قة حل المشكالت هي إحدى الطرق التدر�س�ة التي �قوم ف�ه المدرس بدور  

الطر�قة هو  إیجابي للتغلب على صعو�ة ما تحول بینه و�ین تحقیق هدفه، وصاحب هذه

الذي یرى أن المتعلم �مثل نظامه مفتوحة « -عالم التر��ة األمر�كي الشهیر– "جون دیوي "

یتفاعل مع البیئة المح�طة �ه و�واجه حاالت ومواقف صع�ة ومحیرة تدفعه إلى االستفسار 

 )1(»والتفكیر من أجل من أجل الوصول إلى حلول مقنعة.

 :ومن مزا�ا هذه الطر�قة.1.3

إیجاد تعمل على إثارة انت�اه المتعلمین وتوج�ه تفكیرهم �اتجاه المشكلة من أجل  •

 الحل المناسب.

الثقة ما بین المتعلمین والمعلم وذلك من خالل توجیهات  �ةتعز�ز العالقة وتقو  •

 واإلرشادات التي �قدمها لهم.

 اجههم.تلعب دورا كبیرا في تدر�ب المتعلمین على حل المشاكل والمواقف التي تو  •

 )2(واتجاهاتهم التر�و�ة.عند الطالب ومیولهم  مراعاة الفروق الفرد�ة •

 أهداف تدر�س اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة:

في أقوالنا وأفعالنا وطالما  -س�حانه وتعالى–إن الهدف العام هو قصد وجه هللا  

على تعدیل سلوك�ات  ، فال بد من تركیز جهودنا في مجال التر��ة والتعل�مالمقصد هكذا

ألن فیها احتراما للكمال المرغو�ة ات�التالمیذ غیر المرغو�ة أو تغییرها إلى السلوك

تبدأ من تحدید األهداف وص�اغتها ثم ترجمتها إلى االنساني، وهذه السلوك�ات المرغو�ة 

 سلوك�ات داخل الصف وخارجه:

 عمان، 2وسیلة"، دار المناهج، ط -أسلوب -طرائق التدر�س "منهج ،حذام عثمان یوسفو ردینة عثمان أحمد  )1(
 .55، ص2003األردن، 

 .19، ص2010دلیل طرائق التدر�س، فلسطین، ش�اط،  ،ز�اد ق�اجة وآخرون و  زاهر عطوة )2(
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أن �قرأ و�فهم ى یتسنى له تزو�د التلمیذ �المهارات األساس�ة القراءة والكتا�ة حت •

 ثم �عبر عما في نفسه قراءة وكتا�ة.

حادیث النبو�ة الشر�فة تمكین التلمیذ من تذوق اآل�ات القرآن�ة الكر�مة واأل •

 والحكم واألمثال وغیر ذلك مما �شعره بإنسانیته الراق�ة.

الحفاظ على اللغة العر��ة، والحرص على استعمالها في الفصحى ألنها لغة  •

 )1(آن الكر�م.القر 

العلم�ة  تنم�ة قدرة التلمیذ على حسن استغالل أوقات فراغه وذلك �قراءة الكتب •

 والقصص المفیدة.

 الهادفة. المساهمة في اكتساب التالمیذ الخبرات التر�و�ة •

 )2(تنم�ة قدرة التالمیذ على التخط�ط والعمل كجماعة في فر�ق. •

طر�قة مثلى تصلح لجم�ع المواقف ولتدر�س جم�ع المواد لهذا یجب مراعاة أنه ل�س هناك 

خل�ط من الطرق واألسالیب �ستخدمها المعلم في الموقف التدر�سي الواحد إن بل هناك 

كان ظاهرا في استخدامه طر�قة معینة ولكن الطرق واألسالیب األخرى مساعدة ومكملة 

 لتلك الطر�قة في سبیل تحقیق األهداف المحددة.

 الطر�قة الجیدة في عمل�ة التدر�س:أهم�ة 

ومتعلما یتلقى و�تفاعل ا �قدم الدرس، سإذا علمنا أن العمل�ة التدر�س�ة تتطلب مدر  

وهو  مع الدرس، ومادة �عالجها الدرس، فإن هناك ركنا را�عا ال �قوم من دونه التدر�س

 .53طرق تدر�س اللغة العر��ة، ص، زكر�ا إسماعیل )1(
 2001، دار الثقافة، 1راسات االجتماع�ة، طدأسالیب تدر�س ال ،عودة عبد الجواد أبو سینةو  قائيأحمد حسین الل )2(

 .37ص
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المدرس سبیل  فطر�قة التدر�س ؛الطر�قة التي �ستخدمها المدرس في معالجة الدرس

 لتحقیق أهداف المنهج وتتجلى أهم�ة الطر�قة ف�ما �أتي:

 تنمي الخبرة لدى التلمیذ مما یجعله أكثر استعدادا للعمل�ة التدر�س�ة. •

 تثبیت االستجا�ات الصح�حة لدى المتعلم. •

 المتعلمین. ىعلى مواجهة الفروق الفرد�ة لد تساعد المعلم •

 )1(لمیذ وتعدیل سلوكه.ترتیب واستمرار األفكار التي �كونها الت •

تعین المدرس على تحقیق أهداف التدر�س بوضوح وتسلسل منطقي ومن  •

مما تجعله أكثر قدرة على المطاولة  ؛الوقت والجهد في ذلك شأنها اختزال

 والحیو�ة والفاعل�ة في األداء.

وتوفر فرصة االنتقال المنظم  للطل�ة إمكان�ة متا�عة المادة الدراس�ة بتدرج تت�ح •

افضل  بوضوح محققین في ذلك فقرة إلى أخرى، ومن موقف إلى آخر من

  )2( تواصل بینهم و�ین المدرس.

المنهج إن نجاح التعل�م یرت�ط بنجاح الطر�قة الجیدة تعالج الكثیر من قصور 

ونقاط ضعف المتعلم وصعو�ة المقرر الدراسي ز�ادة على أنها �مكن أن تسهم 

 المعلم نحو المادة وتحبب المادة للمتعلمین.إسهاما كبیرا في إثارة دافع�ة 

 أسس التدر�س الجید:را�عا: 

وتأس�سا على ما تقدم، فإن الطر�قة تعد ركنا أساس�ا من أركان التدر�س واالهتمام  

من فاعلیتها و�جعل منها یخدم العمل�ة التعل�م�ة و�ز�د  �الءمبها وتحسینها واخت�ار ما 

 .67تصم�م وٕانتاج الوسائل التعل�م�ة في تر��ة الطفل، دار الفكر، (د.س)، ص ،فظ دمحم سالمةعبد الحا )1(
 .63الكافي في أسالیب تدر�س اللغة العر��ة، ص ،محسن علي عط�ة )2(
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لب�ة األهداف التر�و�ة �مكن أن �كون التدر�س جیدا إذا منها أكثر إنتاج�ة ونجاحا في ت

 توفرت ف�ه األسس التال�ة:

 استناد الطر�قة إلى علم النفس لدراسة المیول ومراحل النمو. •

استناد الطر�قة إلى طرائق التعلم وقوانینه مثل: التعلم �المالحظة والمشاهدة  •

 والت�صیر، وكذلك �التجر�ة والخطأ.

ب العقل�ة والبدن�ة مثل عدم التخر�ف، وتنم�ة االنض�اط مراعاة صحة الطال •

 الذاتي وٕایجاد رغ�ة في العمل �التعاون.

 اإل�ضاح. استخدام وسائل  •

شخص�ة المدرس وٕابداعه وابتكاره، فشخص�ة المدرس تتجلى في طر�قته وفي  •

 )1(أعماله األخرى.

 إثارة أوالع المتعلمین وتحفیز دافعیتهم نحو التعلم. •

أكثر من حاسة في عمل�ة التدر�س من خالل تعدد ألوان النشاط استخدام  •

الذي �قوم �ه المدرس واستخدام التقن�ات التعل�م�ة ذوات األثر في الموقف 

 التعل�مي.

 )2(س�ادة النظام وحسن التعامل وٕایجاب�ة التفاعل بین المدرس والطل�ة. •

 المرحلة االبتدائ�ة: العوامل المنطق�ة المؤثرة في منهج تعل�م اللغة العر��ة في

القصد من هذا العنوان أن نشیر إلى أسس تنظ�م منهج تعل�م اللغة العر��ة في  

 )3(المرحلة االبتدائ�ة، وخاصة األسس المنطق�ة، التي تعود إلى طب�عة اللغة ذاتها.

 .89اللغة العر��ة مناهجها ، ص، سعاد عبد الكر�م ع�اس الوائليو  نطه علي حسی )1(
 .32الكافي في أسالیب تدرس اللغة العر��ة، ص ،محسن علي عط�ة )2(
 .104تعل�م اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة، ص، حسني عبد ال�اري عصر )3(
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طر�قة التدر�س تتأثر �مجموعة من العوامل التي تؤدي �المعلم إما إلى النجاح وٕاما  

 شل، ومن هذه العوامل:إلى الف

على األداء الجید المعلم، فكلما تلقى المعلم تدر��ا كاف�ا ساعده ذلك  تدر�ب •

 الذي یؤد�ه بدوره إلى عمل�ة تعل�م�ة مفیدة.

�ساعات تدر�س�ة زائدة عن المقرر  نصاب المعلم: فكلما كان المعلم مثقال •

 تتطلب جهدا األداء الروتیني وتخیر الطرائق التي ال إت�اعأدى ذلك إلى 

 كبیرا.

في دافع�ة المعلم: فالمعلم الذي ال �شعر �الحماس لعمله فإن كفاءته  •

في تجدید الطر�قة وال التدر�س تتدنى كثیرا، أو ال یؤدي �ه ذلك إلى رغ�ة 

 تص�ح أ�ة طر�قة مجد�ة معه مهما كانت ممتازة.

متشوقین  الطالبومن العوامل المؤثرة في تدر�س ما �سمى �میل الطالب، فكلما كان 

افع یجعل المعلم یتفنن في أسالیب من العلم وهذا الد یدفعهم إلى االستزادةللتعلم فإن هذا 

 .التدر�س�ة

وهناك عوامل تؤثر بدرجة أو �أخرى في طر�قة التدر�س منها درجة ذكاء الطالب  

 )1(التعل�م. وعمره، وعدد الطالب في الصف الواحد، والغا�ة من

طر�قة  لمنهج والزمن: عندما �كون المنهج طو�ال، �قتضياإضافة إلى ذلك  •

ال تستغرق وقتا طو�ال كي �ستط�ع إنجاز المنهج في الوقت المحدد. أما إذا 

یت�ح له فرصة اخت�ار طر�قة أخرى تز�د فاعل�ة كان المنهج قصیرا، فإنه 

 الطالب مع توفر ما یلزمها من الوقت.

 .89-88ص اللغة العر��ة مناهجها، ،سعاد عبد الكر�م ع�اس الوائليو ن طه علي حسی )1(
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 د:تمهی

یتناول هذا الفصل دراسة میدان�ة، الهدف منها معرفة الطرائق المفضلة لتدر�س اللغة      
�سكرة  لسنة الرا�عة ابتدائي ومستوى أدائهم لكفا�ات التخط�ط �مدینةالعر��ة لدى معلمي ا

              ودائرة طولقة. 

 الدراسة المیدان�ة: إجراءات-1

سنتناول في هذا  الحال�ة،وانب النظر�ة لموضوع الدراسة �عد التطرق لمختلف الج     
الفصل اإلجراءات المنهج�ة المت�عة والمتمثلة في عرض حیث�ات الدراسة االستطالع�ة 

عرض إجراءات  الس�كومتر�ة، ثموالتعر�ف �أدوات جمع المعط�ات والتأكد من خصائصها 
 الدراسة، معمجتمع الدراسة األساس�ة ووصف المنهج المستخدم ثم عرض خصائص 

 التطرق إلى الوسائل اإلحصائ�ة المستخدمة لتحلیل الب�انات المحصل علیها.

 منهج الدراسة: .1.1

ال �مكن ألي �احث في علم من العلوم أن یتوصل إلى استنتاجات واستدالالت       
صادقة للتعم�م، لم �عتمد على منهج محدد ُ�مكنه من وصف وشرح وتحلیل وتفسیر 

التي یت�عها ال�احث في  ةالطر�ق «هومختلفة للمشكلة التي یتناولها، فالمنهج األ�عاد ال
عن التساؤالت واالستفسارات التي یثرها  واإلجا�ةدراسة مشكلة ما َقصد اكتشاف الحق�قة، 

موضوع الدراسة. وهو الطر�قة التي یدرس بها الواقع أو الظاهرة أو توصف بها المشكلة 
الظاهرة تعبیرا كف�ا وكم�ا، �حیث �صف التعبیر الك�في  وصفا دق�قا، كما �عبر عن

الظاهرة و�وضح خصائصها، بینما التعبیر الكمي �عطیها وصفا ق�ما أي مقدار هذه 
 ) 1( .الظاهرة أو حجمها ودرجات ارت�اطها مع الظواهر المختلفة األخرى 

 

 

ات الجامع�ة مناهج ال�حث العلمي طرق إعداد ال�حوث، دیوان المطبوع ،عمار بوحوش ودمحم محمود الذنی�ات )1(
 .129، ص1995الجزائر، 

 
41 

                                                           



  طرائق تدریس اللغة العربیة لدى معلمي السنة الرابعة ابتدائي. قویمت          الفصل الثاني
 

 . مجتمع الدراسة:2.1

شخاص الذین �شكلون موضوع مشكلة األفراد أو األ عجم�«�أنه: �عرف مجتمع ال�حث  
إلى أن  ال�حث، وهو جم�ع العناصر ذات العالقة �مشكلة الدراسة التي �سعى ال�احث

 )1( »�عمم علیها نتائج دراسته.

یتكون مجتمع الدراسة لهذا ال�حث، من معلمي السنة الرا�عة والخامسة ابتدائي بوال�ة 
و�لد�ة ل�شانة ابتدائ�ة -شوراب أحمد–طولقة ودائرة -ابتدائ�ة بوستة دمحم مختار –�سكرة 

 ، مودع أحمد.  دمحم معافي عبد ال�اقي، والشیخ بوز�ان، و�وعبید

 وصف عینة الدراسة:.3.1

 ألنه �شترط فیها تعد مرحلة اخت�ار عینة ال�حث من أصعب وأهم مراحل ال�حث العلمي؛
قائق التي یتمیز بها أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي، �معنى أن تعكس الصفات والح«

 )2(»هذا األخیر، كما ین�غي أن تختار �طر�قة موضوع�ة.

مارس التدر�س في تمعلما ومعلمة  25تم إجراء الدراسة االستطالع�ة على عینة قوامها  
المدارس  منظمة ومحددة منطر�قة � ت�م االبتدائي �صفة دائمة، اختیر مرحلة التعل
 �شانة.ل�سكرة و�لد�ة  مدینةاالبتدائ�ة �

 المستخدمة في الدراسة: اةداأل.4.4

المحور الذي �ستند إل�ه ال�حث وتوظ�فه �كون قصد الوصول إلى كشف الحقائق  �عد
 التي تبنى علیها الدراسة وقد تم االعتماد على:

 

 

 عمان ،1ط لنفس، دار المسیرة،لى مناهج ال�حث في التر��ة وعلم اإدمحم خلیل ع�اس وآخرون، مدخل ) 1(
 . 217، ص2007،األردن

 . 179، ص1986لبنان، [د.ط] ،  دنكن متشل، معجم علم االجتماع، ترجمة دمحم احسان الحسن، دار الطل�عة،) 2(
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 طر�قة التحلیل البیوغرافي: •

لها وهي أول الطرق المستعملة وتتمثل في جمع المعلومات النظر�ة من مراجع التي 
 �موضوع الدراسة وذلك إلعطائها ص�غة علم�ة.

 استمارة االستب�ان: •

نموذج �ضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول  «والتي تعرف �أنها:
على المعلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، و�تم تنفیذ االستمارة إما عن 

  )1( .»طر�ق البر�د

ات المیدان�ة التي ال یت�سر على ال�احث جمعها عن و�ستخدم االستب�ان لجمع الب�ان 
وكانت استمارة استب�ان هي المالئمة إلجراء ، األخرى طر�ق أدوات جمع الب�انات المیدان�ة 

 .هذه الدراسة وتضم مجموعة من األسئلة قد تكون مقیدة أو مفتوحة

 الدراسة:أهداف .5.1

التي العلمي إذ تعتبر دراسة أول�ة له  تكتسي الدراسة االستطالع�ة أهم�ة �الغة في ال�حث 
تهدف إلى التحقق من صالح�ة أدوات جمع المعط�ات التي س�ستخدمها ال�احث في �حثه 

ولهذا  ،ومعرفة مختلف الصعو�ات والنقائص المسجلة أثناء التطبیق لتداركها ف�ما �عد
 أجر�ت الدراسة االستطالع�ة من أجل تحقیق هدفین هما:

 ان لمعاینة الواقع والتعرف المسبق على الظروف المح�طة �عمل�ة النزول إلى المید
 األساس�ة.الوقوع في األخطاء أثناء إجراء الدراسة  تجنب و�التاليالتطبیق 

  غ�ة االطمئنان على  والث�ات)حساب الخصائص الس�كومتر�ة (الصدق�
 للتطبیق.أداة ال�حث المتمثلة في ش�كة مالحظة  صالح�ة مدى

 

 . 339، ص1980، القاهرة، 1علم االجتماع والمنهج العلمي، دار المعرفة الجامع�ة، ط ،ي دمحمدمحم عل )1(
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 ة االحصائ�ة:.المعالج6.1

عتماد على التقن�ة المعتمدة كثیرا في الدراسات المیدان�ة التمت المعالجة االحصائ�ة �ا
 ع ÷) 100× وهي حساب التكرارات وتحدید النس�ة المئو�ة �استخدام القانون: ن م= (ت

 ن م: تمثل النس�ة المئو�ة.-علم أن: مع ال

 ت: �مثل التكرارات. -
 ع: �مثل حجم العینة. -
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 یبین عدد سنوات الخبرة المهن�ة )1الجدول رقم:(

 

 عرض النتائج:

نتائج أعاله یتضح أن غالب�ة األساتذة المستجو�ین لدیهم خبرة مهن�ة الانطالقا من 
�النس�ة للذین تتراوح  36% بلغت نس�ة 24% ] سنوات وهذا بنس�ة10-1ح ما بین[تتراو 

�النس�ة للذین تتراوح عدد سنوات عملهم ما  %40] سنة و20-10سنوات عملهم بین [
ن أكثر من إبین النسب �حیث  ما ا] سنة، ومنه �مكن القول إن هناك ت�اعد30-20بین [

 سنوات. 10نصف عدد العینة لهم خبرة مهن�ة تفوق 

 تحلیل النتائج:

هذا ما �عطي األجو�ة والمعلومات المتحصلة علیها مصداق�ة أكثر ونظرة حق�ق�ة 
لمختلف الجوانب المتعلقة �عمل�ة التدر�س، والتي تكونت نتیجة الفترة المهن�ة الطو�لة 

لقدرة على واالحتكام الدائم �الواقع، كما أن الخبرة تز�د من كفاءة األستاذ و�التالي ز�ادة ا
 التحكم في الصف.  

 

 

 

 

 

 

 االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة

24 6 

 ]10-1من[.1

 سنوات

36 9 

 ]20-10من[.2

 سنوات

40 10 

 ]-2030من[.3

 سنوات
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 الطرق وأسالیب التفاعل المفضلة لدى المعلمین ن): یبی2الجدول رقم (

 
 

 عرض النتائج:

لنا من خالل الجدول أعاله أن أعلى نس�ة من األساتذة �فضلون طر�ق تدر�س 

منهم یرون طر�قة حل المشكالت هي أنجح ونس�ة  %32%، و40�الكفاءات والمقدرة ب 

هناك تكافئ في كلمن طر�قة الوحدات  %4%منهم �ستخدمون طر�قة المشروع، ونس�ة16

 .عاوني وطر�قة األسئلة �قرون هي طر�قة األنسب في تدر�س اللغة العر��ةوتعلم الت

 :تحلیل النتائج

هذا الفارق الكبیر في النسب یدل على عدم استعمال طر�قة منظمة الذي �مارسها 

المدرس لتحقیق الغرض المطلوب منه في إ�صال المادة أو المعلومات إلى المتعلم في 

 عمل�ة التعل�م.

األفكار المتعلقة بتأثیر طب�عة  أن« :بدر الدین بن جماعةعالم التر�وي كما یؤكد ال

المادة الدراس�ة في اخت�ار طر�قة التدر�س، وذلك �أن �حدد المعلم مقدار المادة الدراس�ة 

 )1(».الدراس�ة تنظ�ما منطق�ا أو نفس�االتي یر�د أن ُ�علُمها لطلبته، وتنظ�م المادة 

في مسألة من الذي �قوم بتنظ�م المادة  محدثینالكما سبق ابن جماعة �عض 

أن أفضل  علىالدراس�ة للطل�ة، فهو یرى مثله العالم النفس التر�وي الحدیث "أوزو�ل" 

 .71ص 2002، ، اإلمارات، السعود�ة 1طراتیج�اته، دار الكتاب الجامعي، طرائق التدر�س واست ،دمحم محمود حیلة  (1)

 االحتماالت  التكرارات النس�ة المئو�ة

 تالكفاءاطر�قة .1 10 40

32 8 

 لطر�قة ح.2
 لمشكالت ا 

 طر�قة المشروع .3 4 16

 طر�قة الوحدات.4 1 4

 تعاوني طر�قة.5 1 4

 سئلةطر�قة األ.6 1 4
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طرق التعل�م هي تلك التي �قوم المعلم فیها بتحضیر الماد الدراس�ة وعرضها على الطل�ة 

 االدراس�ة الجدیدة واست�عابه�صورة واضحة قابلة للفهم وتسهل على الطل�ة تفهم المادة 

 �سهولة.

 ): یبین مدى توافق هذه الطرق األسالیب 3جدول رقم( 

 

                    

  

 عرض النتائج:  

العینة یوافقون من أفراد  60% من خالل الجدول أعاله یتضح أن نس�ة كبیرة تمثل

بـ: أح�انا،  اأجابو  % 40:ـعلى هذه الطرق واألسالیب، في حین ت�قى نس�ة ضئیلة تقدر ب

 ؛ أي یوافقون تارة وال یوافقون تارة أخرى.: الـأجابوا ب% 0ونس�ة 

 :تحلیل النتائج

إن هذا انقسام في وجهات النظر یدل على أن أغلب األساتذة یراعون أسهل طر�قة 
 ي �ستخدمها المدرس لنقل المعارف والمهارات.للتدر�س الت

الظروف الخارج�ة للمتعلم وتنظ�مها واستخدام األسالیب  بترتی«كون الطر�قة تعني: 

یؤدي ذلك إلى االتصال الجید مع  �حیث، والتنظ�مالتعل�م�ة المالئمة لهذا الترتیب 

 )1(»المتعلمین لتمكینهم من التعلم.

 .87هجها، صاللغة العر��ة منا، سعاد عبد الكر�م ع�اس الوائليو  طه علي حسین )1( 

 االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة

 نعم.1 15 60

 ال.2 0 0

 ح�انا.أ3 10 40
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 تحدید طر�قة التدر�س المالئمة للتالمیذیبین ك�ف�ة ): 4الجدول رقم(

 االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة

 تحدید طر�قة تدر�س في ضوء مستوي التالمیذ.1 10 40

 تحدید طر�قة تدر�س في ضوء خبرتك الطو�لة.2 5 20

40 10 

الدرس وطب�عة  أهداف تحدید طر�قة تدر�س في ضوء.3
 التلمیذ

0 0 
 روالمدی تعلیمات الموجھضوء  تحدید طریقة تدریس في.4

 المؤسسة
 

 

  عرض النتائج: 

تحدید طر�قة التدر�س في ضوء معلما  25بین لنا الجدول أعاله من خالل استجواب 

تحدید 40% ف�ما تقدر في ضوء خبرة الطو�لة للمعلم، 20% التالمیذ، إذ بلغت ى مستو 

ین لم یؤ�دوا فكرة تحدید طر�قة التدر�س في ضوء أهداف الدرس وطب�عة التلمیذ، في ح

 .طر�قة التدر�س في ضوء تعل�مات الموجه والمدیر المؤسسة

 تحلیل النتائج:

وما تؤكده لنا ك�ف�ة تحدید طر�قة التدر�س المالئمة للتالمیذ في ضوء مستوى 

على مراعاة میول المتعلمین وضرورة استمالة المتعلمین من « ر��ة الحدیثةالتالمیذ الت
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التر�و�ة السل�مة لجعلهم أكثر تجاوب و�مكن القول في هذا الصدد أنه  خالل األسالیب

 )1(»لفرد إلى الشيء إدراكه �شكل أفضل.كلما زاد میل ا

أما في ضوء الخبرة المعلم الطو�لة ت�عا لمنهج التر��ة والتعل�م في تدر�س اللغة 

ة العر��ة، و�عتمد العر��ة �عرفون كیف �ستخدمون خبراتهم الطو�لة في اخت�ار محتوى اللغ

على الترتیب المنطقي للمواد الدراس�ة، وتحدید مطالب المادة التعل�م�ة، وكذلك تدرك 

حاجات المتعلمین ومشكالتهم، والمعارف والمهارات التي �حتاجون إلیها في ح�اتهم 

 )2(ودراستهم للغة العر��ة.

 ):4الجدول رقم(

 

           

 

 

            

                                                                   
                                                                    

                

 

 

 

 

 مصراته/ 2008 ،1أكتو�ر، ط7دمحم شكر الذبیدي، صعو�ات التعلم، منشورات جامعة و یوسف أبو القاسم األحرش )1(
  .136لیب�ا، ص

 .83هدى علي جواد الشمري، مناهج اللغة العر��ة وطرق تدر�سها، صو  سعدون محمود الساموك )2(

 االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة

 تنفیذ ى مستو  لىع احت�اطات تدر�ب�ة.1 8 32

 تخط�طى مستو  ىعل احت�اطات تدر�ب�ة.2 13 52

 تقو�م الدرس ى مستو  ىاحت�اطات تدر�ب�ة عل.3 4 16
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 عرض النتائج:

من األساتذة المستجو�ین  %52من خالل عرض نتائج الجدول أعاله یتضح أن 

تكون على  %32یرون أن احت�اطات تدر�ب�ة على مستوى تخط�ط الدرس، وتلیها نس�ة 

تكون على مستوى تقو�م  %16مستوى تنفیذ الدرس، بینما ترى النس�ة المت�ق�ة والمقدرة ب 

 الدرس.

 تحلیل النتائج: 

�مكن ارجاع هذا االختالف بین النسب إلى الكفا�ات الالزمة لدى معلمي المرحلة 

 ةمجموع«االبتدائ�ة في مجال التدر�س وفق المقار�ة �الكفاءات؛ تعرف الكفا�ة �أنها: 

علم للق�ام �عمله �أفل قدر من المعارف والمهارات واإلجراءات واالتجاهات التي �حتاجها الم

الكلفة والجهد، والتي ال �ستط�ع بدنها أن یؤدي واج�ه �الشكل المطلوب، ومن ثم ی�غي أن 

  )1(». عد توفرها شرطا إلجازته في العمل�

و�مكن تصنیف هذه الكفا�ات المرت�طة �شخص�ة المعلم الكفء هو نموذج في 

عل�ه أن �متلك الكفا�ات التدر�س�ة سر، فین�غي العمل�ة التعل�م�ة وموجه ومرشد ومقوم وم�

 والنشاطات التعل�م�ة الصف�ة المتعددة والمتنوعة �مكن إجمالها ف�ما �أتي:

 خصائصهم العمر�ة.مع  حاجات الطل�ة �ما یتالءم �حدد-التخط�ط: -1

 �حدد األهداف التعل�م�ة الخاصة �موضوع الدرس. -           

 ب التدر�س المناس�ة.یختار أسالی -           

 �قدم المادة الدراس�ة �شكل واضح و�تسلسل منطقي.-التنفیذ: -2

 ء قدراتهم وحاجاتهم.ق الفرد�ة بین الطل�ة في ضو و یراعي الفر  -

ینوع في األنشطة التعل�م�ة ذات صلة �شكل یتناسب مع استعداد  -

 الطل�ة.

 .97للغة العر��ة وعلومها، صالمرجع في تدر�س مهارات ا ،علي سامي الحالق )1(
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 یثیر دافع�ة الطل�ة أثناء الشرح. -

 االخت�ارات التي تناسب األهداف الموضوعة.إعداد -التقو�م: -3

�ستخدم أسالیب التقو�م المستمر التي تناسب ق�اس المهارات التعل�م�ة  -           

 وتقو�مها.   

تتضمن كفا�ة األساس�ة لدى معلمي المرحلة االبتدائ�ة التخط�ط للتعل�م مجموعة من 

تصنیف األهداف إلى معرف�ة، المهارات مثل صوغ األهداف التعل�م�ة �صورة أدائ�ة و 

وتنظ�م هذه األهداف �شكل مترا�ط ومتسلسل یؤدي إلى ت�سیر تعلمها، وتحدید المحتوى 

المعرفي لكل هدف من األهداف، وتحدید طر�قة التدر�س المالئمة كل هدف واخت�ار 

الوسائل واألدوات، ومواد التعل�م�ة المالئمة واخت�ار طرق التقو�م المالئمة لألهداف 

                )1( متسقة.وتنظ�م العناصر السا�قة على شكل خطة متسلسلة 

 :)5جدول رقم (

 

 

  عرض النتائج:

من األساتذة یرون استعمال  %60اله أن نس�ة یتضح من خالل نتائج الجدول أع

�قرون �التمثیل، أما  %32ة، أما نس�ة �طرق التعلم �المحسوس عن طر�ق المشاهدة الواقع

�ستعملون المواد السمع�ة وال�صر�ة المتحركة  8%�ق�ة أفراد العینة والذین �مثلون نس�ة 

 المعارض.

   98،97المرجع في تدر�س مهارات اللغة العر��ة وعلومها، ص علي سامي الحالق، )1(

نس�ة 
  االحتماالت التكرارات المئو�ة

 المشاهدة الواقع�ة .1 15 60

 التمثیل.2 8 32

8 2 

المواد السمع�ة وال�صر�ة المتحركة .3
 المعارض
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 تحلیل النتائج:

فضل طرائق تدر�س اللغة العر��ة هو استخدام و�مكن التعلیق على ما سبق أن أ

أكبر عدد من الحواس، وال یتسنى لألطفال في سنین نموهم األولى أن یدركوا معنى ما 

إدراكا صح�حا إال إذا كان مدلوال مجسما أما مهم یرونه �عیونهم أو یلمسونه �أیدهم فهم 

أش�اء واقعة تحت  األنهأن یدركوا مدلول ألفاظ مثل: كتاب، شجرة، قلم...؛  ن �ستط�عو 

فهم المعاني المجردة مثل: الحق والعدل والحر�ة، والطر�قة  ن حسهم، لكنهم ال �ستط�عو 

 )1(التي یلجأ إلیها إل�صال مفهوم هذه المعاني إلیهم ال تكون إال �األش�اء الحس�ة.

ینتقل المعلم بهم تدر�ج�ا إلى األمور المعقولة  ةف�عد عرض أمثلة كثیرة ومحسوس

 تي تدرك �الفكر وحده. ال

 ): یبین المناقشة مفتوحة الحوار بین:6الجدول رقم(

 

 

 

 عرض النتائج:

أساتذة المستجو�ین یرون  من %52ض نتائج الجدول أعاله یتضح أن الل عر من خ

أفادوا �أن  %40أن المناقشة مفتوحة الحوار بین المعلم وتالمیذ �ضفة دائمة، تلیها نس�ة 

  .83طرائق التدر�س واستراتیج�اته، ص ،دمحم محمود الحیلة )1( 

 حتماالتاال تاالتكرار  نس�ة المئو�ة

 �صفة دائمة معلم وتالمیذ1. 13 52

 �صفة مؤقتة معلم وتالمیذ2. 0 0

 �صفة دائمة تلمیذ وتلمیذ.3 2 8

 میذمعلم وتلمیذ ومعلم وتال.4 10 40
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تكون بین تلمیذ وتلمیذ �صفة دائمة، في  8%معلم وتلمیذ ومعلم والتالمیذ، بینما ترى نس�ة 

 قشة مفتوحة الحوار بین المعلم وتالمیذ �صفة مؤقتة.حین أقروا أال تكون المنا

 تحلیل النتائج: 

وتبر�ر ذلك إن التفاعل حالة داخل�ة تتولد لدى الفرد وتدفعه إلى الت�قظ واالنت�اه 

�غ�ة  ،للموقف التعل�مي لذا، فإن من الواجب المعلم خلق دافع لفظي بینه و�ین تالمیذه

وطرق التفكیر لدى كل واحد لهم واتجاهاتهم وقدراتهم، ومواهبهم ومیو  ،التعرف إلى هوایتهم

 م�ة.�ومن ثم توظ�فها لخدمة العمل�ة التعل منهم

وذلك �طرح األسئلة الذك�ة  ان المعلم الذي یجعل من البیئة الصف�ة جوا مالئمحیث إ

التي یهدف من ورائها إثارة تفكیر تالمیذه وحماسهم ورغبتهم في التفاعل عمل�ة مفتوحة بل 

وأفكارهم ، مرغوب فیها، وهذا األخیر س�شجع التالمیذ على التعبیر عن آرائهمو 

وأحاس�سهم، مما ی�عدهم عن الخوف والتردد واإلح�اط، بل سیخلق في أنفسهم الرضا 

 )1( .والفاعلةوالشعور والرغ�ة في المشاركة الدائمة 

 صفه: ): �مثل مواصفات المعلم الناجح في إدارة7الجدول رقم(
ة النس�

 االحتماالت  التكرارات المئو�ة

 مرغوب ف�ه و معالجة في حینه مراق�ة السلوك غیر1. 4 16

32 8 

تسهم في ض�ط وتسییر  وضع قواعد واضحة للتعامل مع التالمیذ2.
 م�ةل�عمل�ة التع

 استخدام العقاب �سرعة و�شدة في حالة سلوك غیر مرغوب ف�ه3. 4 16

 ر�ب�ة حتى نجذب انت�اه التالمیذالتد أسالی�هالتنوع في 4. 9 36

  .160صاألردن، -م، عمان2010ه/1430،1طرق التدر�س بین التقلید والتجدید، دار الفكر، ط، رافده الحر�ري  )1( 
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 النتائج:عرض 

من األساتذة یؤ�دون فكرة التنوع في % 36 من ب�انات الجدول أعاله نجد نس�ة

یرون أنه البد وضع قواعد  32%، ونس�ةأسالیب التدر�ب�ة حتى نجذب انت�اه التالمیذ

ة، هناك تكافؤ في نس�ة للتعامل مع التالمیذ تسهم في ض�ط وتسییر العمل�ة التعل�م�

منهم یرون أنه البد من ومراق�ة السلوك غیر مرغوب ف�ه ومعالجته في حینه، في 16%

 حین �قرون آخرون استخدام العقاب �سرعة و�شدة في حالة سلوك غیر مرغوب ف�ه.

 تحلیل النتائج:

المعلم الناجح في  توهذا ما �عبر عن عدم وجود أي رأي لهذا المتغیر؛ فمواصفا

على  نالعنصر األساسي في الموقف التعل�مي، والمه�م لدارة صفه؛ كان المعلم وال یزاإ

َ�حدث بداخله وهو المحرك لدوافع التالمیذ، والمشكل  امناخ الفصل الدراسي، وم

التجاهاتهم عن طر�ق أسالیب التدر�س المتنوعة، وهو العامل الحاسم في مدى فاعل�ة 

 عمل�ة التدر�س:

لذي ینظم الخبرات و�دیرها و�نفذها في اتجاه األهداف المحددة لكل منها فالمعلم هو ا -

 لهذا یجب أن تتوافر لدى المعلم خلف�ة واسعة وعم�قة في مجال تخصصه.

 

 
54 



طرائق تدریس اللغة العربیة لدى معلمي السنة الرابعة ابتدائي. متقوی          الفصل الثاني   
 

تنوع األنشطة والخبرات التر�و�ة التي تحفز التالمیذ إلى المشاركة واإلق�ال على -

 )1(التعل�م.

یبدأ �النصح، ثم عزل الطفل الذي �ستمر في  أن يین�غ: «یرى القا�سي أن العقابكما 

الضرب إال  ن السلوك السلبي عن �ق�ة رفاقه، ثم تهدیده بنوع من العقاب البدني. وال �كو 

 )2(» والتهدید.عقو�ة أخیرة عندما ال تفلح أسالیب النصح واإلرشاد والعزل 

 من خصائص المعلم الكفء:

 ب، وقدرة على معادلة األمور.تجعله قادرا على التحكم في سلوكه عند الغض-

 التحلي �األمانة والشجاعة األدب�ة.- 

 توج�ه داخل حجرة الدرس وخارجها.-

ق�م العمل والوقت واإل�مان �اهلل والوطن و�المهنة التي �عمل بها وأن �كون  ماحترا-

 )3( وخارجها.نموذجا تقتدي �ه طلبته في سلوكهم داخل الحجرة الدرس 

 الناجح یتحلى �صفات شخص�ة علمالم ):8الجدول رقم(

 االحتماالت تاالتكرار  نس�ة المئو�ة

 والجد الرسم�ةو میذ �العمل�ة تال ومعامالته معیتمیز في مظهره .1 15 60

 التالمیذ تنظ�م تعل�م على �كون قادرا.2 8 32

 �حترم دینه وتقالیده السائدة.3 1 4

4 1 

 إقامة�م�ة وفي �شارك في الرحالت والندوات الثقاف�ة وتعل.4
 المتاحف والمعارض

 

  .11، ص2010،األردن-عمان ،1ط ،صالح علي فضالة، مهارات التدر�س الصفي: دار أسامة للنشر والتوز�ع )1( 
 2008ه/1429 ،م، عمان، األردن، 1أسس التر��ة، دار الصفاء للنشر والتوز�ع، ط ،غزت جرادات وآخرون  )2(

 110ص
   .93عر��ة وعلومها، صالمرجع في تدر�س مهارات اللغة ال ،علي سامي الحالق) 3(
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 عرض النتائج: 

مجموعة األساتذة من  %60 من خالل الب�انات الواردة في الجدول أعاله یتضح أن

المستجو�ین قالوا �أن یتمیز في مظهره ومعامالته مع تالمیذ �العمل�ة والرسم�ة والجد تلیها 

 ـیذ، أما النس�ة المت�ق�ة تكافؤ مقدرة بمستجو�ین �القدرة على تنظ�م تعل�م التالم %32نس�ة 

 فیرون البد أن �حترم دینه وتقالیده السائدة، و�شارك في الرحالت والندوات الثقاف�ة. 4%

 تحلیل النتائج:

إن هذا االنقسام في وجهات النظر إنما یدل عل أن أغلب األساتذة یراعون أ�كون 

لواقع إن المدرس فضال على مؤهالته في ا ؛التمیز في مظهرهم ومعامالتهم برسم�ة وجد�ة

 التدر�س. ال بد أن یتمیز المدرس البد من إعداده إعدادا مهن�ا لمهنة ،العلم�ة والشخص�ة

 یلي: �ما

�ان  «:عبد الرزاق الصالحین الطشافيأكده  والنظافة وهذا مال المظهر الالئق �الشك-

ة كمظاهر الصحة الشخص�ة المعلم هي كل الصفات الدالة عل�ه من هیئة خارج�

والنظافة وسالمة المظهر، ووضوح الصوت والنشاط والحیو�ة وما یتمتع �ه من حماس 

وعقل وحكمة في معالجة األمور، ومهارة في إدارة الصف وسلوك�اته في تفاعله مع 

 )1(» على المواعید وااللتزام �قواعد األخالق العامة. وحافظتهوتقبله لمهنة  التالمیذ

 .51طرائق التدر�س واستراتیج�اته، ص ،دمحم محمود حیلة ) 1( 
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 یبین عند تخط�ط المعلم لدروسه یوظف  ):9الجدول رقم (

 

 

 
 

 

 

 

 عرض النتائج:

األساتذة یرون عند التخط�ط من %44أعاله أن نس�ة الجدول یتبین من خالل 

منهم یرون 36%للدرس یوظف التمهید الخاتمة في تهیئة تعلم مفید وفعال للتالمیذ، و

منهم  %12ب ل�كون الخط�ط جید، توظیف التمهید وتشج�ع التالمیذ على التعلم هو األنس

منهم یوظفون 8% یركزون هدفه و�همل التمهید لتحقیق دروسه، في حین ت�قى نس�ة

 الخاتمة في ر�ط عناصر الدرس ب�عضها ال�عض.

 تحلیل النتائج: 

وهذا ما �عبر عن عدم وجود أي رأي لهذا المتغیر، فاخت�ار التخط�ط الجید �عود 

هذا �مكن لمعلم اللغة العر��ة أن �سهم في تنم�ة االبداع متعلم�ه إلى االمكان�ات المتوفرة ول

ون قادر�ن على: إصدار أكبر عدد ممكن من موذلك بتخط�ط الفعال حتى �ص�ح المتعل

 االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة
 وتشج�ع التالمیذ علي التعلم یوظف التمهید.1 9 36
 .یوظف الخاتمة في ر�ط عناصر الدرس ب�عضها2 2 8

12 3 
هدافه و�عمل التمهید أ .یركز على خاتمة في تحقیق 3

 لتحقیق دروسه 

44 11 
الخاتمة في تهیئة تعلم مفید وفعال .یوظف التمهید و 4

 للتالمیذ
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الكلمات والجمل واستبدال الكلمات وتعبیرات ورسم صورة كاملة، وتقد�م حلول غیر مألوفة 

 وتفاعل مع المشكالت اللغو�ة.

التدر�س �قوم معلم اللغة العر��ة بإثارة المناقشات وحث المتعلمین عند كل  وأثناء      

وٕاتاحة الفرص للمتعلمین للتساؤل وجعل المتعلمین یدیرون  استجا�ة على التخیل والتفكیر

 وهذا ما �سمى �التمهید. المناقشات

وأثناء الحصة على المعلم أن یجیب عن األسئلة عند العجز وأن �عالج أخطاء 

متعلمین وأن �علل على اجا�اتهم یناقش تبر�راتهم في نها�ة الحصة �ستنتج یلخص ال

ُ�قوم الدرس �مجموعة  وفي األخیرو�ستن�ط كل ما تعرض له في شكل قاعدة أو ملحوظة 

  )1( تطبیق.من األنشطة أو 

 ): یوضح عند بناء خطة للدرس10الجدول رقم (

 االحتماالت التكرارات المئو�ة
 المدرسي. ع خطتي التدر�س�ة حسب ما جاءت في الكتاب .أض1 10 40

12 3 
.آخذ �عین االعت�ار خبرات ومعلومات التالمیذ السا�قة ذات العالقة 2

 �المادة العلم�ة.
 .أراعي أال تكون خطة التدر�س متعد�ة لعقول التالمیذ.3 12 48

 

 

 

 2009،1429 ، األردن، عمان1تنم�ة االبداع ورعا�ة الموه�ة لدى األطفال، دار المسیرة، ط حجازي،سناء نصر )1( 
 .205،206ص
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 عرض النتائج:

یرون بناء  48% ساتذة المقدرة بو�تبین لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة األ

 40% ة، والعلم�خطة الدرس على أساس مراعاة خبرات ومعلومات السا�قة �المادة 

فیراعون أال  %12المت�ق�ة والمقدرة ب  ونس�ةما جاء في الكتاب  �أخذون �عین االعت�ار

 تكون متعد�ة لعقول التالمیذ.

 تحلیل النتائج:

لى اعت�ار�ن مهمین: أولهما أن یهیئ المدرس بیئة نر�د أن نؤكد ع ،قبل بدا�ة درسنا

تجعل التالمیذ یدركون مدى إخالصه وجدیته في  ،تعلم ایجاب�ة في بدا�ة العام الدراسي

وأدلة  ،أما االعت�ار الثاني أن یتآلف المدرس مع أهداف التعلم ،حفز تعلمهم ونموهم

ون مستعدا للنظر إلى مخطط لك �كوعندما یتم ذ ،المنهج والمواد المطلو�ة والقواعد والنظم

 )1(الوحدة ثم إلى تخط�ط الدرس �أهم�ة كبیرة.

) الخطة المثال�ة لمواجهة ا�ة صعو�ات تظهر عند تدر�س 11( م: رقالجدول لیلتح

 موضوع من موضوعات اللغة العر��ة 

 عرض النتائج:

ول إعطاء �عد تحلیل إجا�ات السؤال المفتوح المتعلق بتبر�ر وجهة نظر األساتذة ح
خطة مثال�ة لمواجهة أ�ة صعو�ات تظهر عند تدر�س اللغة العر��ة، وتختلف الصعو�ات 

 خر. المعلم اثناء التدر�س من نشاط اآلالتي �مكن أن یواجهها 

كما تتلخص في مجملها في صعو�ة األسئلة المطروحة وغموض المعرفة المعطاة و�التالي 

رج من الصعب إلى السهل ولهذا أقروا �التصدي یتوجب التغییر في طرح األسئلة من التد

لهذه الصعو�ات؛ ألن المعلم هو الذي یختار طر�قة المثال�ة و�تا�ع تنفیذها تساعد المعلم 

م 2005ه/1426، القاهرة، مصر، 1ب، طوتعلم التفكیر، عالم الكت التدر�س االبداعي ،مجدي عز�ز إبراه�م )1( 
 .  121ص
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في اخت�ار في الموقف الصفي، أال �حمل المتعلم فوق طاقته و�تت�ع اهتمام حالته 

 الصح�ة.

 تحلیل النتائج:

راء األساتذة تتمحور حول محاولة إعطاء و�مكن التعلیق على ما سبق أن جم�ع آ

 العر��ة.  اللغةخطة مثال�ة لمواجهة لصعو�ات التي قد تظهر عند تدر�س 

إن عمل�ة إعداد الدرس وتحضیره تساعد المعلم في اخت�ار خطة مثال�ة لعرض 

الدرس فال بد أن تنبني على قواعد أساس�ة لتسهیل مهمة المعلم في توصیل المعلومات 

 ألهداف �أقل جهد وسرعة:وتحقیق ا

التدرج من ال�س�ط إلى المركب: في هذه القاعدة نجد المعلم ما �عتبره المعلم �س�طا قد .1

، ولذا یجب أن �قف المعلم قبل البدء في عمل�ة التدر�س أثناء لدى التلمیذ�كون صع�ا 

ت�طا إعداده لحظة الدرس. على كل ما یرى أنه سهل �س�ط �النس�ة للتالمیذ و�كون مر 

 �موضوع الدرس، و�جعل ذلك أساسا لتنفیذ عمل�ة التدر�س.

.التدرج من السهل إلى الصعب: ترتكز على معرفة المعلم إلمامه �اهتمامات التالمیذ 2

ومیولهم، والمعلومات ال�س�طة المتداولة بینهم، ثم التدرج من هذا المخزون ال�س�ط إلى 

   )1( المغلق.الصعب 

�اإلضافة التدرج من المعلوم إلى المجهول: ال �ستط�ع أن یدرك التلمیذ المعلومات الجدیدة 

المعلم االستفادة من المعلومات السا�قة  علىإال إذا ارت�طت �المعلومات القد�مة، لذا یجب 

 لدى التالمیذ من أجل تشو�قهم وٕاثارة اهتمامهم.

 

 

. 312عبد اللطیف بن حمد الحلیبي، التر��ة المیدان�ة وأساس�ات التدر�س، ص ،مهدي محمود سالم ) 1)  
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مناس�ة التي �مكن أن نق�س أداء المدرس ) أسالیب التقو�م ال12رقم: (الجدول تحلیل 

 وأداء التالمیذ

 عرض النتائج: 

التقو�م من أهم الموضوعات الحیو�ة واألساس�ة ذات االرت�اط الم�اشر بجم�ع  �عد

عناصر العمل�ة التر�و�ة ووسیلة تحدید مواطن القوة والضعف بتشخ�ص المعوقات 

لذا وسیلة التعلم في معرفة  المرسومة،لتصح�ح مسار العمل�ة التعل�م�ة وتحقیق أهدافها 

 وتطو�ع أسالیب تدر�سها لتتناسب مع هذه المستو�ات. مستو�ات المتعلمین

 تحلیل النتائج:

�مكننا التعلیق على آراء األساتذة حول أسالیب تقو�م المناس�ة التي �مكن أن تق�س 

ل طالب لتكون أساسا هي نقطة البدء التي تقًوم قدرات ك-التقو�م-كما �عد أداء التالمیذ

لتعل�م�ة ثم نق�م التعل�م برمته، أهدافه وأسالی�ه ومصادر التحكم هل تلقى الطالب ما �الئمه 

  )1( جدید.من تعل�م؟ وتقو�م هنا نقطة انطالق جدیدة لتعل�م 

و�مكن أن یتم هذا النوع من خالل المالحظة المستمرة لنشاط المتعلم وتعلمه، وذلك 

ت والمسائل والتدر��ات العمل�ة والحوار والمناقشة داخل الصف وعن عن طر�ق االخت�ارا

   )2( الخارج�ة.طر�ق الواج�ات المنزل�ة واألنشطة 

 �مكن استثارة اهتمام التالمیذ ودوافعهم �موضوع الدراسة :)13( الجدول رقم

 عرض النتائج:

ساتذة حول �عد تحلیل إجا�ات هذا السؤال المفتوح المتعلق بتبر�ر وجهة نظر األ

تأخذ �حس�ان دافع�ة الطل�ة نحو  الدراسة،ك�ف�ة استثارة اهتمام التالمیذ ودوافعهم �موضوع 

التعلم، وذلك أن طر�قة الجیدة في التدر�س تؤمن إ�مانا كامال �أن تحصیل الطل�ة س�كون 

عمان  ،1لمسیرة للنشر والتوز�ع، ططرق التدر�س في القرن الحادي والعشر�ن، دار ا ،عبد اللطیف بن حسین فرج ) 1(
  .118ص،  م2005ه/1426 ،األردن

  .433المرجع في تدر�س مهارات اللغة العر��ة وعلومها، ص ،علي سامي الحالق )2(
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د وتعلمهم أفضل كلما اشتدت رغبتهم في الدراسة وارتفعت دافعیتهم نحوها، لهذا الب أعلى،

وقد تكون هذه النقطة مرت�طة  والتحصیل،مراعاة فاعل�ة المتعلم ونشاطه الذاتي في التعلم 

 أ�ضا �الدافع�ة.

 تحلیل النتائج:

و�مكن التعلیق على ما سبق أن جم�ع آراء األساتذة تتمحور حول ك�ف�ة استثارة 

ه وتقد�م تلك دافع�ة المتعلم الذي یر�ك النظام في الصف، وذلك مالحظة المعلم لسلوك�ات

إثارة رغ�ة التالمیذ في المشاركة والكف عن  «ع من أنواع التغذ�ة الراجحة مثل الطرق كنو 

إثارة الضجیج والفوضى وذلك �طرح لغز أو سؤال علیهم كمدخل للدرس أو ق�ام بتجر�ة 

مثیرة وسؤالهم عن ماذا حدث؟ ولماذا؟ وكیف؟ أو ر�ما طرح مشكلة عارضة وتقس�مهم إلى 

هنا �شد المعلم تالمیذه و�ثیر دافعیتهم نحو التعلم.  )1(.»ت تقدم الحل األفضل مجموعا

و�ذلك �قضي على الروتین و�كسر الملك مما �صرف �عضهم عن إثارة الفوضى 

 والشغب.      

على  اللغة التي �ستخدمها المعلم مع المتعلمین ومع المعلمین ح): یوض14جدول رقم(

 الترتیب

 

 

  .165طرق التدر�س بین التقلید والتجدید، ص ،ي رافدة الحر�ر ) 1( 

  االحتماالت تارار التك نس�ة المئو�ة

 فصحى ال عر��ةال 17 68

 العام�ة  0 0

 فصحى وعام�ة معاال 8 32

 نس�ة المئو�ة
  االحتماالت تاالتكرار  
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 عرض النتائج:

غال�ة من األساتذة النس�ة ال یتضح لنا من خالل الب�انات الواردة في الجدول أعاله

منهم یتكلمون الفصحى  32%یتعاملون �العر��ة الفصحى مع الطل�ة،  %68والمقدرة ب 

 والعام�ة معا في حین ال �ط�قون العام�ة وحدها في تدر�س.

أما الجدول الثاني فهو مكمال له �حیث یتعاملون مع زمالءهم �مزجون الفصحى 

�العام�ة فقط، في حین نس�ة المت�ق�ة تقدر منهم �قرون 20%و، %68والعام�ة معا بنس�ة 

 من أفراد العینة یتعاملون �العر��ة الفصحى.12%ب

 : تحلیل النتائج

هذا الفارق الكبیر في النسب یدل على أهم�ة استخدام اللغة العر��ة فالهدف 

األساسي من تعل�م اللغة هو تمكین المتعلم من فهم التعبیر السل�م الواضح الذي �ستمع 

 أو ینطق �ه أو �قرأه، أو �كت�ه و�قومه. إل�ه

وال یتحقق هذا الهدف في المتعلم إال إذا اكتسب ملكة اللغة، فاللغة في المتعارف 

ع�ارة المتكلم عن مقصده، وتلك الع�ارة فعل لساني، فال بد  هي «خلدون:كما �قول ابن 

  )1(» .في العضو الفاعل لها، وهو اللسانأن تصیر ملكة مقررة 

 .341استراتیج�ات التدر�س في القرن الحادي والعشر�ن، ص ،سهیلة أبو السمیدو  ذوقان عبیدات )1(

 ىالعر��ة الفصح 3 12

 العام�ة  5 20

 معا عام�ةو الفصحى  17 68
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غة أداة التعبیر األولى عن األفكار والمعلومات المختزنة إذ ال �مكن أن تصل فالل

فالمواد التي تدرس  ومؤثرة،أفكار المدرس، وما یختزنه من معلومات بدون لغة سل�مة 

لتكون خیر أداة لترجمة  والكتا�ة،�اللغة العر��ة ین�غي على المدرس إتقانها لغة ونطقا 

 )1(إ�صاله إلى تالمیذ. أفكاره ومعلوماته وما یر�د

إن إتقان الفص�حة �عد ضرورة ملحة في ح�اة األفراد واألمم، فاللغة الجیدة السل�مة  

ال تترك مجاال لسوء الفهم، وال غموض؛ ألنها تعبر عن الفكرة �كل وضوح، وتنقلها إلى 

 الذهن فال ی�قى ف�ه تساؤال وال إشكال.

هذا یجب االهتمام بها والعمل على إعالء فاللغة الفص�حة هي لغة القرآن الكر�م، ل

شأنه ومن هذه الطرفة التال�ة التي تدل على مدى أهم�ة الكتا�ة الصح�حة واستعمال 

 عالمات الترق�م من فاصلة وغیرها:

قدم أحد المحكوم علیهم �اإلعدام التماسا إلى رئ�س الدولة طال�ا الرأفة وتخفیف الحكم  «

 له إلى الطا�عة على النحو التالي:وكتب رئ�س الدولة قراره وأرس

 (براءة، مستحیل تنفیذ الحكم)

 ولكن الطا�عة أخطأت في وضع؛ إذ كتبتها �الصورة التال�ة:

 (براءة مستحیل، تنفیذ الحكم)

فقرأ الجالد الورقة، وفهم أن البراءة مستحیلة، وهكذا أعدم الرجل �سبب فاصلة وضعت في 

 غیر مكانها.

یق �التعل�م، و�التالي فإنها ال تلیق �المدرس وال �أ�ة صورة من فاللغة العام�ة ال تل

الصور أن �علم �اللغة العام�ة، ال بل من المفروض أال یتكلم هذا المدرس �غیر اللغة 

  
ومناهج التدر�س وعلوم المساعدة وصفات المدرس الناجح، دار النهضة العر��ة للنشر حسان حالق، طرائق  )1(

 .49، بیروت، لبنان، ص2006ه،1427، 1ط والتوز�ع،
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العر��ة الفص�حة في جم�ع المواقف؛ فالتعود على التحدث �اللغة العام�ة ی�اعد المرء عن 

د اعتاد والتحدث �العام�ة یجدون �ع فالطل�ة الذینسرعة إتقان التحدث �اللغة الفص�حة؛ 

تخرجهم صعو�ة في استعمال اللغة الفص�حة لذلك �قع على عاتق المدرس تعو�د طلبته 

 1على المحادثة �اللغة العر��ة الفص�حة لیخلصهم من أغالل اللغة العام�ة ولهجاتها.

 یوضح الخطة الجیدة للدرس :)16الجدول رقم(

 االحتماالت كراراتالت نس�ة المئو�ة

76 19 
اختالف المستو�ات العقل�ة .1

 للتالمیذ
 اختالف الخلف�ات الثقاف�ة لهم.2 1 4

20 5 
سهولة وصولهم إلى مصادر .3

 المعرفة

 

 

 عرض النتائج: 

من خالل النتائج الجدول أعاله یتبین لنا أغلب�ة األساتذة المستجو�ین وهذا بنس�ة 

م للدرس �أخذون �اختالف المستو�ات العقل�ة للتالمیذ أنهم عند تخط�طه اأكدو  %76

صولهم إلى مصادر المعرفة عند �عض االختالف منهم یرون و  % 20نس�ة وسهولة و 

 عند التخط�ط للدرس. 4%�كمن في الخلف�ات الثقاف�ة لهم بنس�ة 

 األردن -، عمان2005ه /1425، 1طالبدا�ة، األسالیب الحدیثة لتدر�س اللغة العر��ة، دار  مغلي،سم�ح أبو   )1(  
  .130،131،133،135ص
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 تحلیل النتائج:

ور االبتدائي فعند التحلیل الدقیق آلراء األساتذة یتضح أن معظم األساتذة في الط

الن الطر�قة  ؛من خالل العینة المأخوذة �عتمدون على اختالف المستو�ات العقل�ة للتالمیذ

ونحن نعلم أن الطل�ة  ،الجیدة البد وأن تراعي مستو�ات الذكاء المختلفة عند الطل�ة

فالطالب الجید یتعلم �طر�قة مختلفة عن تلك « ؛یختلفون في مستو�ات ذكائهم وقدراتهم

غالب األح�ان ذوي تناسب الطالب متوسط الذكاء أو منخفض الذكاء، و�همل في  التي

ولهذا عل�ه أن یراعي الطر�قة ملب�ة لمستو�ات الذكاء المنخفضة  )1(»؛الذكاء المنخفض

 والمرتفعة على حد سواء.

ولهذا ال بد للمدرس أن یراعي الفروق الفرد�ة فإنه �عمل على تقد�م نفس المثیر    

ونفس المهمة ولكن �قبل منهم مخرجات مختلفة، ففي هذه الحالة یراعي قدرات للجم�ع 

جم�عا الوصول إلى نفس النتائج أو المخرجات ألنهم  ن وٕامكانات الطل�ة، فهم ال �ستط�عو 

 )2(متفاوتون في قدراتهم.

 یوضح قراءة جم�ع وحدات المقرر الذي س�قوم بتدر�سها  ):16الجدول رقم (

 

 

 

            

 

 

 

  .72طرائق التدر�س واستراتیج�اته، ص ،حمود حیلةدمحم م) 1( 
  .119ص والعشر�ن،التدر�س في القرن الحادي  تاستراتیج�ا ،سهیلة أبو السمیدو ذوقان عبیدات  )2( 

 االحتماالت لتكراراتا نس�ة المئو�ة

 نعم 18 72

 ال 7 28
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 :جئعرض النتا

یبین الجدول أعاله مدى معرفة المعلمین بوحدات المقرر الذي س�قومون بتدر�سها 
أستاذا من عینة األساتذة المستجو�ین حول اطالعهم على المقرر، نالحظ  25من مجموع 

إطالع في المرحلة تكو�نهم الدراسي على الموضوع  أن األغلب�ة الساحقة من األساتذة لهم
أجابوا ب ال أي ل�س لدیهم 28%حین ت�قى نس�ة ضئیلة هي  ي، ف%72وذلك بنس�ة 

 إطالع في الموضوع.

 تحلیل النتائج:

على جم�ع  اطالعهموفي هذا الصدد یجب التذكیر �أن النس�ة الغال�ة من األساتذة      
وحدات  –كما أنها  ،المعلم ت�سها وهذا من إیجاب�اوحدات المقرر الذي ستقوم بتدر 

تعد أدلة بین أیدي المعلمین التي تساعدهم على تبیین أهداف الدروس وتوضح « -المقرر
لهم الخبرات وأسالیب التقو�م المالئمة و�ذلك توفیر الجد األدنى من الوضوح الرؤ�ة لتنفیذ 

 )1(».المنهاج

ین على تنظ�م تعلم طالبهم من خالل تحسین قدرتهم �حقق من ز�ادة قدرة المعلم وهذا ما
 وتنم�ة إبداعهم.

 یبین موضوعات المقرر مناس�ة ألعمار التالمیذ وخصائصهم ):17الجدول رقم (

 

 

 

  ، عمان، األردن2006وري العلم�ة، أسالیب اللغة العر��ة بین المهارة والصعو�ة، دار ال�از  ،زایدفهد خلیل  )1(
  .226ص

 االحتماالت التكرارات ةنس�ة المئو�

  نعم 12 48

 ال 13 42
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 عرض النتائج:

 48%من األساتذة والمقررةالغال�ة  خالل نتائج الجدول أعاله یتضح لنا النس�ة من

منهم  42%�قرون �عدم مناس�ة موضوعات المقرر مع أعمار التالمیذ وخصائصهم، و

 یرون عكس ذلك أي؛ هناك موضوعات المقرر تناسب أعمار التالمیذ وخصائصهم.

 تحلیل النتائج:

في هذا الصدد یجب التذكیر �أن النس�ة الغال�ة من األساتذة �قرون �عدم تناسب 

عد من الم�ادئ العامة التعل�م�ة ائصهم إذ تصات المقرر مع أعمار التالمیذ وخموضوع

 وذلك عدم توافق الكفاءات المستهدفة في المرحلة االبتدائ�ة من خالل:

    )1(».�ة �طالقة مناس�ة لمستوى المتعلمقراءة كل السندات المكتو  «

المدرس وذلك بتركیز  موضوعات اللغة العر��ة ال ُتقً�م إال عن طر�ق األداءفإن 

  ت المتعلمین في كل مستوى والتي لها األولو�ة ت�عا لخصوص�اعلى الكفاءات األساس�ة 

 اسي.ر د

 وجود ترا�ط وتسلسل منطقي بین موضوعات المقرر حیوض ):18الجدول رقم (

 

 

 

 

 

  .141الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي، ص ،�يو الصالح الحثر  دمحم ) 1(

 االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة

 نعم 12 48

 ال 13 42

 
68 

                                                           



طرائق تدریس اللغة العربیة لدى معلمي السنة الرابعة ابتدائي. متقوی          الفصل الثاني   
 

 عرض النتائج:

 48%) اتضح أن نس�ة 18ساتذة الذین أجابوا بنعم في جدول رقم (جملة األ من

منهم �قرون بوجود ترا�ط وتسلسل منطقي بین موضوعات المقرر، في حین ت�قى نس�ة 

  یرون عكس ذلك. %42

 النتائج:تحلیل 

من  وتسلسل منطقي بین موضوعات المقررإن الفارق الضئیل بین النسب في ترا�ط 

فعدم وجود ترا�ط وتسلسل  واتجاهاتهم،درات التالمیذ ومیولهم حیث مالئمة المنهج لق

اع�ة خاصة قدراتهم االبدتنم�ة منطقي قد یؤدي إلى تشو�ش أفكار المتعلم و�عوق عن 

وال یوجد في األدب  ،العر��ةزمون بإنهاء موضوعات اللغة �شعرون �أنهم مل«عندما 

 )1(».عني أن المتعلمین قد تعلموهامل تالتر�وي ما یؤكد أن تغط�ة المادة وقطعها �الكا

وضوعات المقرر و�تصرف في مفعلى المعلم أن یوجد ترا�ط وتسلسل منطقي بین و 

 ك�ف�ة التي تؤهلهم لإلبداع.

 یوضح ساعات المقررة لتدر�س المقرر كاف�ة لتحقیق أهداف المقرر ):19الجدول رقم (

 

 عرض النتائج:

أفراد العینة یرون أن  60%من خالل الجدول أعاله یتضح أن نس�ة كبیرة تمثل

 في حین نس�ة المت�ق�ة لمتعلمین،اساعات المقررة لتدر�س المقرر كاف�ة لتحقیق أهداف ال

.147تنم�ة االبداع ورعا�ة الموه�ة لدى األطفال، ص سناء نصر حجازي، ) 1)  

 االحتماالت  تالتكرارا نس�ة المئو�ة

 نعم 15 60

 ال 0 0

 اح�انا 10 40

 
69 

                                                           



طرائق تدریس اللغة العربیة لدى معلمي السنة الرابعة ابتدائي. متقوی          الفصل الثاني   
 

أنه أح�انا ما تكون الساعات المقررة كاف�ة  یرون  40%یرون عكس ذلك، ونس�ة %0

  تحقیق أهداف المتعلمین.  ل

 تحلیل النتائج:

إن هذا االنقسام من وجهات النظر إنما یدل على أن أغلب األساتذة �قرون بتوافق 

الحجم الساعي السنوي مع محتو�ات المناهج الدراس�ة المقررة، �ما أن الوقت كمردود ثمین 

�مكن  سي محدد بوقت الال �مكن تخز�نه وال استرجاعه، وال تمدیده وحیث أن الیوم المدر 

 إطالته وكل درس محصور لوقت �شكل جید لذا یجب على المعلم ات�اع اآلتي:

وتنو�ع األنشطة التعل�م�ة �شكل �سمح �حسن سیر عمل�ة  والراحة،توز�ع فترات الدراسة  -

 )1(.نالتعلم في جو من النشاط والتفاعل االیجابیی

لحاحا ثم المشروع �عمل المهم، إذ أن الق�ام ترتیب األعمال ابتداء من األهم واألكثر إ-

 �مجموعة أعمال في آن واحد یتسبب في مض�عة الوقت. 

 )2(.مهمة �الدق�قة لكلالمهام وتخص�ص الوقت الالزم  إلنجازوضع جدول زمني - 

 یوضح توفر األدوات واألجهزة التي تساهم في عملیتي التعل�م والتعلم  ):20الجدول رقم (

 

 

 

 

  .64الدلیل البیداغوجي لمرحلة تعل�م االبتدائي، ص ،دمحم الصالح حثرو�ي  )1(
  .167لتجدید، صطرق التدر�س بین التقلید وا رافدة الحر�ري، )2(

 االحتماالت التكرارات ةنس�ة المئو�

 نعم 9 36

 ال 9 36

 أح�انا 7 28
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 عرض النتائج:

تكافؤ بین  36%و�تبین لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة األساتذة والمقدرة ب 

ب أح�انا أي  اأجابو  %28وال، في حین تقدر النس�ة المت�ق�ة ب  ا ب نعمجابو أالذین 

 تتوفر تارة أخرى التي تساهم في عملیتي التعل�م والتعلم.تتوفر األدوات واألجهزة تارة وال 

 تحلیل النتائج:

یتضح من خالل الجدول أعاله والمتعلق بتوفر األدوات و األجهزة التي تساعد في  

تسهیل عملیتي التعل�م والتعلم في الطور الثالث من التعل�م االبتدائي؛ إذ �قع عاتق معلم 

؛ السبورة تعد من أهم  منها �ما �حقق األهداف المتوخاةاللغة العر��ة اخت�ار المناسب 

الوسائل التعل�م�ة فهي من بین ثالث وسائل ال یخلو منها أي موقف تعل�مي صفي وهي 

المعلم والكتاب المدرسي والسبورة بإضافة إلى الصور والرسومات مما تساعدهم في ر�ط 

ة لها، وذلك حتى �ستشار المعنى في المدلوالت  المعروفة لدیهم  �الرموز الكتاب�ة الممثل

 ، ف�ستط�عوا قراءته �سهولة. أذهانهم �مجرد رؤ�تهم الرمز الكتابي

كما تمارس الكلمة المسموعة دورا مهما منذ القد�م وهي الوسیلة المطلقة في التعل�م  

والتدر�ب �الرغم من التطورات العلم�ة والتكنولوج�ة التي استحوذت على كل مظهر من 

الح�اة الیوم�ة فمثال أ�سط األدوات التسج�الت الصوت�ة ال تستعمل كونها تعتمد  مظاهر

على حاسة السمع لدى المتعلم في اكسا�ه المعارف والمهارات عن طر�قه یتم إرسال 

الرسائل والمثیرات السمع�ة لیتلقاها المتعلم و�تفاعل معها فتؤدي إلى تعدیل سلوكه، كما 

 ستماع والتكرار.من خالل االتساعده على النطق السل�م 

و�سهم التلفز�ون التعل�مي في خلق الحیو�ة والفاعل�ة في حجرة الدرس و�ساهم في 

 )1(تذلیل الصعو�ات التي تواجه تدر�س اللغة العر��ة وتهیئة الظروف المناس�ة لتعلمها.

 

  .422،423ص المرجع في تدر�س مهارات اللغة العر��ة وعلومها، ،علي سامي الحالق )1(
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 یوضح أسس التقو�م الجید ):21الجدول رقم (

 

 

 :عرض النتائج

من خالل مقارنة النسب السا�قة یتضح أن عنصر التقو�م �عطى له أولو�ة من حیث 

�قرون أن أساس الصدق �كون التقو�م جیدا  %48أسسه، ما �قارب نصف العینة بنس�ة 

أجابوا �الشمول، ف�ما ت�قى  %16ر النس�ة ب منهم یرون أنه التنوع، في حین تقد 24%و

 یرون أساس التقو�م الجید هو التوازن.12%نس�ة 

 تحلیل النتائج:

�عتمد التقو�م الجید على أسس عمل�ة إذ ین�غي على المعلم أن �كون قدوة لتالمیذه  

ى و�ین أسرته ومجتمعه. فال یجوز للمعلم مر�ي األج�ال أن �كون كاذ�ا أو منافقا، و�تجل

و�ن�غي أن یتحلى �األخالق الحمیدة ومن بینها الصدق والسیرة الحسنة «العلم�ة،  ة�الكفاء

�كون  �عیدا عن الشبهات وأسالیب االحت�ال إذ ال یلیق �األستاذ إال أن والنزاهة،واالستقامة 

 )1(. »مثاال للمثل والق�م العل�ا

وقت وقدرات الطالب فالطر�قة الجیدة هي التي تتصف �اعتدال والتوازن بین ال

                                                                          )2(وتحمله حتى ال ِیؤثر ذلك في جودة التحصیل.

  .69طرائق ومناهج التدر�س والعلوم المساعدة وصفات المدرس الناجح، ص ،حسان حالق )1(
  .44ص ،هطرائق التدر�س واستراتیج�ات حیلة،دمحم محمود  )2(

  االحتماالت التكرارات نس�ة المئو�ة

 الصدق 10 40

 التوازن  5 20

 التنوع  5 20

 الشمول 5 20
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توضح أن الكتب واالنترنت بجانب الكتاب المدرسي كاف�ة عند  ):22الجدول رقم (

 تدر�سك لموضوعات المقرر

 

 النتائج:عرض 

یرون  76%عند تحلیل نتائج الجدول أعاله أن غالب�ة األساتذة وذلك بنس�ة 

هي  20%المطالعة هي التي تساعد التلمیذ على تنم�ة رصیده اللغوي، في حین ترى نس�ة

من األساتذة یرون أن االنترنت هي التي تنمي رصید  4%ة أيالنس�ة المت�ق� الكتب أما

  اللغوي للمتعلم.  

 تحلیل النتائج: 

و�عود هذا االختالف في الفروق الفرد�ة بین المتعلمین، فالمطالعة عنصر مهما 

لدى التعلم لذا یجب العنا�ة  اللغوي وأساس�ا في العمل�ة التعل�م�ة و�عد شعارا ألثر رصید 

–وضوح، و�تناسب مع المرحلة العمر�ة التي وضعت من أجلها وتكون من ناح�ة ال

 مدعمة �األمثلة و�شمل معلومات حدیثة.-الكتب

كما تعد التقن�ات الحدیثة والمتعددة ساهمت �شكل فعال في جعل العمل�ة التعل�م�ة 

 مراجع التي تستقي منها المعلوماتأسهلن فقد تنوعت وسائل اإل�صال لتدعم الكتب وال

ن وسائل اإل�ضاح والتعل�م والرسومات وأجهزة الرادیو...الخ مما یدعم طرق التدر�س وم

     )1(و�سهل للتالمیذ الفرص في حصول على المعلومات المدعمة األمثلة وشواهد سهلة.

  .31ر�س بین التقلید والتجدید، صطرق التد الحر�ري،رافدة  )1(

 حتماالتاال التكرارات نس�ة المئو�ة

 المطالعة  19 76

 الكتب 5 20

 االنترنت 1 4

 مجالت والجرائد 0 0
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طر�قة التدر�س �الكفاءات تت�ح للتلمیذ اكتساب وتوظیف  یوضح ):23الجدول رقم (

 المهارات التال�ة

 االحتماالت التكرارات �ةنس�ة المئو 

 مهارة االستماع 8 32

 مهارة القراءة 5 20

 مهارة الحدیث 5 20

 مهارة الكتا�ة 5 20

 ال مهارة موجدة من المهارات المذكورة 2 8
 

 

 عرض النتائج:

من األساتذة المستجو�ین یرون أن  32یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

في  20ت تت�ح للمتعلم اكتساب وتوظیف المهارة االستماع ونس�ة كفاءالطر�قة التدر�س �ا

الحدیث ومهارة والكتا�ة، في حین النس�ة مت�ق�ة یرون ال  ومهارة كل من مهارة القراءة 

أي طر�قة التدر�س �الكفاءات ال تت�ح للمتعلم  ؛المذكورةمهارة موجودة من المهارات 

 اكتساب هذه المهارات.
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 تحلیل النتائج:

أنها نظام من «عض طر�قة التدر�س �الكفاءات على وتبر�ر ذلك أن قد عرف ال�

الخطوات التدر�س�ة وتتكون كل خطوة من مهارات تدر�س�ة �شرط وجود هذه الخطوات في 

 )1(».كل مهارة

والتي تعتبر إحدى المهارات األساس�ة «لخص مهارة االستماع  عبد هللاوفي دراسة 

صور استخدام عدة وسائل تعل�م�ة أهمها التسج�الت الصوت�ة وال في تعلم اللغة تنشط عبر

 ».الثابتة والرسومات التخط�ط�ة 

: من أهم المهارات اللغو�ة فقد ذهب المر�ون -المحادثة -ومهارة الحدیث  

    )2(والمتخصصون" إلى أن اللغة في طب�عة أصلها إرسال منطوق واستق�ال مسموع.

�ع الطالب على التحدث وتساعده على ابتكار و�جعل كالمه وتهدف هذه المهارة إلى تشج

 ذو معنى.

أما مهارة القراءة من أهم المهارات التي ال بد للمعلمین أن �عملوا على تحق�قها، 

وذلك �قنن السرعة �حیث تكون وسطا بین ال�طء المعیب واإلسراع المخل، وال �أتي هذا 

  )3(إال �كثرة التدر�ب المستمر.

ة الكتا�ة فهي عمل�ة ذات شقین أحدهما آلي واآلخر عقلي؛ فاآللي �شمل أما مهار  

تفعیل المهارات الحرك�ة الخاصة برسم الحروف األبجد�ة، والعقلي �شمل تحفیز المعرفة 

 الجیدة �النحو والمفردات واستخدام اللغة. 

وٕان على كل من روضة األطفال والمدرسة االبتدائ�ة أن تدرب األطفال على 

ات اللغة المختلفة، وخاصة مهارة االستماع ومهارة الكالم بلغة فص�حة، فاالستماع مهار 

  .314عبد اللطیف الحلیبي، التر��ة المیدان�ة وأساس�ات التدر�س، صو  سالممهدي محمود  )1(
  .29،30أساس�ات اللغة العر��ة، ص زاید،ل یفهد خل )2(
  .26ص نفسه،المرجع فهد خلیل زاید،  )3(
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والكالم هما مهارتان األكثر ضرورة الكتساب الجرأة األدب�ة على التعامل �اللغة 

  )1(..الفص�حة

 

 

 

 

  .132لعر��ة، صاألسالیب الحدیثة لتدر�س اللغة ا، سم�ح أبو مغلي)  1(
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 خاتمةال
 

 �عد إنجازنا لهذا ال�حث توصلنا إلى جملة من النتائج  اآلت�ة:
  ال بد من التأكید أن طرائق التدر�س المشار إلیها ال تستق�م وال تكون مجد�ة إال

طر�قة التدر�س مع المعلم صفات وخصائص المعلم؛ ألن نجاح ابتكاملها مع مو 
 تكون النتیجة متعلما ناجحا.الناجح 

  س اللغة العر��ة �عد أمرا معی�ا، وأسلو�ا عدم االعتماد على طر�قة واحدة ف تدر�
 ألن الطر�قة جزء من الخبرة التعل�م�ة . ؛عق�ما

و�مكن أن نؤكد أن التر�و�ین حتى الیوم لم یتفقوا �عد على طر�قة معینة وحیدة 
تر��ة والتعل�م رح�ا یتسع لطرائق لتدر�س اللغة العر��ة ؛بل ما یزال میدان ال ومثلى

 ة شرط أن تؤدي فاعلیتها ونتائجها.التدر�س عدید
 

  اخت�ار أسالیب وطرائق التدر�س على ضوء تحدید مدى نجاح فاعل�ة الخطة
 التدر�س المط�قة.

  .عدم مراعاة الفروق الفرد�ة للمتعلمین 
  كفا�ة األساس�ة لدى معلمي المرحلة االبتدائ�ة التخط�ط لتعل�م �شكل التتضمن

 للتدر�س. ومتسلسل وتحدید طر�قة المالئمة مترا�ط
  ت�سیر عمل�ة التواصل اللغوي بین المعلمین من جهة ،و�ین المعلمین والمتعلمین

من جهة أخرى ؛فاألهداف السلوك�ة تمكن المعلم من مناقشة زمالئه المعلمین حول 
الوسائل والغا�ات التر�و�ة ،مما �فتح المجال أمام الحوار والتفكیر التعاوني ،مما 

 ینعكس ایجاب�ا على تطو�ر المناج وطرق التعل�م.
 �ة التي إن االستماع والكالم والقراءة والكتا�ة هي فنون اللغة وهي مهاراتها األساس

منهج اللغة وهي ما یجب مراعاته في تخط�ط  ،�مكن أن ترسخ عند المتعلم
 العر��ة.

إن نتیجة هذا ال�حث تفتح األفاق أمام أ�حاث تمس جم�ع مكونات العمل�ة التر�و�ة 
 للوقوف على األس�اب الحق�ق�ة وراء ضعف اكتساب اللغة العر��ة في مدارسنا.
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 إلیها الدراسة: التوص�ات المقترحة على ضوء النتائج التي توصلت
 فمن الخطأ  ،لم في تدر�سه بإت�اع طر�قة معینةال �مكن أن یلزم المع

نسبها للمادة المدروسة قة �عینها على أنها أصلح الطرق وأالتحیز لطر�
أن یختار الطر�قة التي تناسب الموضوع الذي �قوم فعلى المعلم 

 بتدر�سه.
  ین�غي أن تكون في حدود اإلمكانات والوسائل المتاحة من جانب

 المدرسة.
 لطر�قة وتنو�ع حب القرار األول واألخیر في اخت�ار اإن المعلم هو صا

فعل�ه أن �أخذ في اعت�اره المتعلمین والموقف  ،فیها لمنع الروتین
 التدر�سي.

  ق الفرد�ة وكذلك متطل�ات وعلى المعلم أن �أخذ في اعت�اره الفرو
م استخدامها في الطر�قة من حیث توفر الوقت ،والمواد التي یلز  ،الطر�قة
 والنتائج التي ستصل إلیها. ،المختارة

 لمتعلمین من الضروري أن �قوم المعلم، ومنذ البدا�ة �شرح ما یر�د من ا
وتوض�حه �ع�ارات واضحة مفهومة لدى الجم�ع ال تقبل التفسیر والتأو�ل 

الع�ارات والمفردات المألوفة لدیهم والتي وأن �ستخدم في مخاطبتهم 
�عرفون معناها وداللتها �عیدا عن العموم�ات. ل�كون فهمهم واست�عابهم 

 لها واضحا.
  إن طب�عة تخط�ط للدرس الجید والفعال �شارك في اعداده جم�ع

 األطراف المؤثرة والمتأثرة �ه، كونه هو محور التعلم.
 عد على نمو الطالب نموا متكامال إن موضوع اللغة العر��ة وسیلة تسا

وتعدل حسب ظروف المتعلمین واحت�اجاتهم، تبنى هذه الموضوعات في 
 ضوء األعمار والوقت المحدد.

  دام الوسائل فیر الشروط المالئمة للتعلم واستختقوم الطر�قة غلى تو
متنوعة التي تساعد المتعلم على نجاحه وتحقیق المتعلم على نجاحه 

 .وتحقیق طموحاته
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  تقوم عالقة المعلم الناجح مع المتعلم وتنو�ع طرائقه لكسر الملل والرتین
على المتعلم، وتوفیر جو مالئم للداسة وذلك �غرس الثقة في النفس 
واالحترام المت�ادل، مع مراعاة الفروق الفرد�ة بینهم، مع التوج�ه 

       واإلرشاد.    
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 .ه1430 /2009، األردن -، إر�د1ط التجدید�ة، عالم الكتب الحدیث،

المؤسسة  العر��ة وعلومها، اللغةت االمرجع في تدر�س مهار  ،علي سامي الحالق.20
 . 2010،  لبنان -طرابلس ،1ط ،الحدیثة للكتاب

 ج ال�حث العلمي طرق إعداد ال�حوثمناه ،عمار بوحوش ودمحم محمود الذنی�ات.22 
 .1995دیوان المطبوعات الجامع�ة الجزائر، 

، عمان 1ط ، دار الصفاء للنشر والتوز�ع،أسس التر��ة ،غزت جرادات وآخرون .21
 .م2008ه/1429 ، األردن

ن�ة للنشر فر�د حاجي، بیداغوج�ا التدر�س �الكفاءات األ�عاد والمتطل�ات، دار الخلدو .23 
 .2005 الجزائر، والتوز�ع،

األخطاء الشائعة النحو�ة والصرف�ة واإلمالئ�ة عند تالمذة الصفوف  فهد خلیل زاید،.24 
 .2006األردن،  -رق معالجتها، دار ال�ازوري، عماناألساس�ة العل�ا وط

 سیرة مقرن الواحد والعشر�ن، دار اللطیف بن حسین فرج، طرق التدر�س في ال.عبد ال25 

 ه.1426/ 2005 ،1ط األردن، -عمان

، القاهرة  1ط لم التفكیر، عالم الكتبالتدر�س االبداعي وتع ،إبراه�ممجدي عز�ز .26
 .  م2005ه/1426 مصر،
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 1ط مجدي عز�ز إبراه�م، التدر�س اإلبداعي وتعلم التفكیر، عالم الكتب الحدیث.28 
 م.2005ه/ 1426 مصر، -القاهرة

 1ط ،الشروق  دار ،العر��ة تدر�س اللغةالكافي في أسالیب  ،محسن علي عط�ة.29 
 .2006 األردن، -عمان

دمحم الصالح حثرو�ي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي، دار الهدى للنشر .30 
 .2012 ،عین ملیلة، الجزائر ،1ط ،والتوز�ع

- عمان  1ط ،ل�م وأسالیب تدر�س، دار حامددمحم حسن دمحم حمادات، منظومة التع.31 
 م.2009ه/ 1429 ، األردن

نفس، دار دمحم خلیل ع�اس وآخرون، مدخل غلى مناهج ال�حث في التر��ة وعلم ال .32
 . 2007، األردن -عمان ،1ط المسیرة،

 ، القاهرة  1ط لعلمي، دار المعرفة الجامع�ةعلم االجتماع والمنهج ا، دمحم علي دمحم.33 
1980 . 

، اإلمارات الجامعيدار الكتاب  ستراتیج�اته،وإ طرائق التدر�س  ،دمحم محمود حیلة.34
 .م2002ه/1422 ،2السعود�ة، ط

�ة الدین�ة، دار الثقافة �ة والتر محمود رشدي خاطر وآخرون، تعل�م اللغة العر�.35 
 .2000 ،مصر -القاهرة

منظور اإلفر�قي المصري (أبي فضل جمال الدین دمحم بن مكرم)، لسان . ابن 36 
 .6م، مج1990ه/ 1410 بیروت، لبنان، ،1ط العرب، دار صادر،

أساس�ات التر��ة المیدان�ة و  ،عبد اللطیف بن حمد الحلیبي ،سالم مهدي محمود.37 
  .م1991ه/ 1419الر�اض، السعود�ة،   ،2ط ،مكت�ة العب�كان ،التدر�س

العدد  ،تونس المجلة العر��ة للتر��ة ،تطورات واتجاهات مستقبل�ة ،مصطفى رجب38 
15، 1995. 
 7 دمحم شكر الذبیدي، صعو�ات التعلم، منشورات جامعة و األحرشقاسم یوسف أبو ال.39

 .2008 مصراتة، لیب�ا، ،1ط أكتو�ر،
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 : وثائق تر�و�ة 
 
 سنة األولى من التعل�م االبتدائيدلیل المعلم اللغة العر��ة ال ،و�كر خ�شنان وآخرون ب .1

 .2003منشورات الشهاب، 
البیداغوجي لمرحلة التعل�م االبتدائي، دار الهدى للنشر دمحم الصالح حثرو�ي، الدلیل  .2

 .2012 عین ملیلة، الجزائر،،1ط والتوز�ع،
. وزارة التر��ة الوطن�ة، اللجنة الوطن�ة للمناهج، الوث�قة المرافقة لمرافقة السنة الرا�عة 3

 .2011ابتدائي، 
 . 2012، وجوان . وزارة التر��ة الوطن�ة، دلیل المعلم، السنة الرا�عة ابتدائي4
. وزارة التر��ة الوطن�ة، اللجنة الوطن�ة للمناهج، منهاج السنة الرا�عة ابتدائي، جوان 5

2011. 
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 الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة
 وزارة التعل�م العالي و ال�حث العلمي

 –�سكرة  –جامعة دمحم خ�ضر 
 كل�ة اآلداب و اللغات

 قسم اللغة العر��ة و آدابها
 

 استب�ان موجهة إلى معلمین _السنة الرا�عة ابتدائي_ استمارة

  اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة  تدر�س طرائق
 نموذجا -السنة الرا�عة  –

 
        
 نیل شهادة الماستر في اآلداب واللغة العر��ة.                                                        ل مقدمة مذكرة       

 التخصص : علوم اللسان العر�ي
 مالحظة : -

 كافة الب�انات الواردة في هذه االستمارة سر�ة و ال تستخدم إال ألغراض ال�حث العلمي 
اإلجا�ة �كل دقة و صراحة عن األسئلة الواردة في االستمارة زمیلي زمیلتي نرجو منك  -

 لخدمة ال�حث العلمي .
 ذه الدراسة نشكركم مس�قا على تعاونكم النجاز ه -

  إعداد الطال�ة :
 سم�ة نصر                                                                                   

 
 هـ 1436هـ /  1435  السنة الجامع�ة :                       

 م 2015م / 2014                                             
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 الب�انات الشخص�ة : 
 مدة الخبرة :  -
 
 ) أمام المكان المختار Xضع عالمة (  -
 ما هي طرق وأسالیب التفاعل الفضلة لد�ك؟ -1
        طر�قة المناقشة  -ج           طر�قة األسئلة -ب       تدر�س �الكفاءات   -أ

 طر�قة حل المشكالت  -د                 
 هذه الطرق واألسالیب ؟  هل توافق -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نعم                 ال                   أح�انا                                                                              
                                                                                                                                         كیف تحدد طر�قة تدر�س مالئمة للتالمیذ؟                                           -2
 تحدد طر�قة تدر�س في ضوء مستوى التالمیذ.                                                                   -أ

 �قة تدر�س في ضوء خبرتك الطو�لة.تحدد طر -ب
                                          تحدد طر�قة تدر�س في ضوء أهداف الدرس وطب�عة التلمیذ.                                                                           -ج
                                                                                                                                                                     سسة.                                                                                                                         تحدد طر�قة تدر�س في ضوء تعل�مات الموجه ومدیر المؤ  -د
ما هي احت�اجات التدر�ب�ة لدى معلمي المرحلة االبتدائ�ة في مجال التدر�س وفق -3

 المقار�ة �الكفاءات؟                                                    
 توجد احت�اطات تدر�ب�ة على مستوى تنفیذ الدرس .         -أ

 ت تدر�ب�ة على مستوى تخط�ط الدرس.     توجد احت�اطا -ب
 توجد احت�اطات تدر�ب�ة على مستوى تقو�م الدرس.                       -ج
 من طرق التعلم �المحسوس ماذا تستعمل؟                                                                                           -4
المواد السمع�ة و ال�صر�ة -التمثیل          ج-قع�ة .            بالمشاهدة الوا-أ

 المتحركة المعارض.
 المناقشة المفتوحة �كون الحوار فیها بین :  -5
 معلم وتالمیذ �صفة دائمة.  -
 معلم وتالمیذ �صفة دائمة.                                      -
 تلمیذ وتلمیذ �صفة دائمة.  -
 م وتلمیذ ومعلم وتالمیذ.معل -
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 المعلم الناجح في إدارة فصله یتمتع �ما یلي عدا: -6
 وضع قواعد واضحة للتعامل مع التالمیذ تسهم في ض�ط وتسییر عمل�ة التعلم�ة.              -
 مراق�ة السلوك غیر مرغوب ف�ه ومعالجة في حینه. -
 استخدام العقاب �سرعة و�شدة في حالة سلوك الغیر المرغوب ف�ه. -
 التنوع في أسالی�ه التدر�ب�ة حتى نجذب انت�اه التالمیذ.-
 یتحلى المعلم الناجح �صفات شخص�ة من أهمها مایلي ما عدا واحدة : -7
 یتمیز في مظهره ومعامالته مع تالمیذ �العمل�ة والرسم�ة والجد.-
 �كون قادرا على تنظ�م تعل�م  التالمیذ.                                            - 
 �حترم دینه وتقالیده السائدة. -
 �شارك في الرحالت والندوات الثقاف�ة وتعل�م�ة وفي إقامة المتاحف والمعارض.                                                 -
 لدروسه جیدا:  المعلم الذي یخطط -8
 یوظف التمهید وتشج�ع التالمیذ على التعلم.  -
 یوظف الخاتمة في ر�ط عناصر الدرس ب�عضها. -
 یركز على خاتمة في تحقیق أهدافه و�همل التمهید لتحقیق دروسه. -
 یوظف التمهید والخاتمة في تهیئة تعلم مفید وفعال للتالمیذ. -
 عند بناء الخطة التدر�س�ة:-9
 أضع خطتي التدر�س�ة حسب ما جاءت في الكتاب المدرسي.              -
 آخذ �عین االعت�ار خبرات ومعلومات التالمیذ السا�قة ذات العالقة �المادة العلم�ة.         -
 أراعي أن ال تكون خطة التدر�س متعد�ة لعقول التالمیذ.         -

 قد تظهر عند تدر�س الموضوع؟ ما الخطة المثال�ة لمواجهة أ�ة صعو�ات -10
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
   .................................................................... 

 أسالیب التقو�م المناس�ة التي �مكن أن تق�س أداء المدرس وأداء التالمیذ؟ ما -11 
......................................................................................

......................................................................................
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......................................................................................
.................................................................... 

 میذ ودوافعهم �موضوع الدراسة؟كیف �مكن استثارة اهتمام التال -12 
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
.................................................................... 

 ما هي اللغة التي تستخدمها مع التالمیذ؟ -13
 فصحى و عام�ة معا الالعر��ة الفصحى                     العام�ة              

 * مع األساتذة :
 فصحى و عام�ة معا الالعام�ة                                  العر��ة الفصحى

 عند التخط�ط التدر�س آخذ �عین االعت�ار:-14
 اختالف المستو�ات العقل�ة للتالمیذ. -
 اختالف الخلف�ات الثقاف�ة لهم.  -
 سهولة وصولهم إلى مصادر المعرفة. -

 بتدر�سه؟هل قمت �قراءة جم�ع وحدات المقرر الذي ستقوم -15
 نعم                                 ال

 هل موضوعات المقرر مناس�ة ألعمار التالمیذ وخصائصهم؟ -16
 نعم                                 ال

 
 هل هناك ترا�ط وتسلسل منطقي بین موضوعات المقرر؟         -17

 نعم                               ال
 المقررة لتدر�س المقرر كاف�ة لتحقیق أهداف المقرر؟                                                                     هل ساعات-18

 ال                              نعم    
هل تعتمد على مراجع أو كتب أو انترنت بجانب الكتاب المدرسي عند تدر�سك -19

 لموضوعات المقرر؟
 ال                             أح�انا                    نعم  
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 هل تتوفر األدوات واألجهزة التي تساهم في تسهیل عملیتي التعل�م والتعلم؟-20
 نعم                      ال                             أح�انا

 �عتمد التقو�م الجید على أسس علم�ة منها:-21
 التوازن                               الصدق         

 التنوع                                        الشمول         
 ما هي الوسائل التي ترى أنها تساعدك على تنم�ة رصیدك اللغوي ؟ – 22

 المطالعة              الكتب               االنترنت                 مجالت و الجرائد 
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  معتمدا على ما جاء في الوث�قة المرافقة لمناهج السنة الرا�عة من التعل�م االبتدائي:
 

 الوضع�ة االستراتج�ة 
التحضیر لموضوع الوحدة-  
استرجاع المعارف السا�قة-  
اثارة مواض�ع أو تساؤالت تشد انت�اه المتعلم.-  

 وضع�ة االنطالق

جعل المتعلم في وضع�ة مشكلة -1  
المالحظة: �استخدام الحواس.-2  
استثارة الفهم : عن طر�ق إثارة أسئلة حول المعاني وفهم -3

 الفقرات الغامضة.
الر�ط : و�تم بر�ط المعارف السا�قة �المعارف الجدیدة.-4  
 

 مرحلة بناء التعلم

عمل روا�ط ذهن�ة: و�تم من خالل:-1  
مجموعاتأ.التصنیف في   

 ب.التداعي والتفصیل.
 ج.استخدام الكلمات الجدیدة.

االستفادة من الصور واألصوات وتتم من خالل:-2  
 أ.االستراتج�ة التصور�ة.

 ب.الصور الدالل�ة.
 ج.استخدام كلمات مفتاح�ة.

استثمار المكتس�ات 
  

 (المرحلة الختام�ة)
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في اللغة العر��ة ابتدائيرة لسنة الرا�عة من تعل�م ذج حول مذكنما  
 

 الموضوع: المفعول �ه
السبورة،نص القراءة، كتاب القراءة الوسیلة :  

)2المجال : (  
)3الوحدة : (  
)1الحصة : (  

 الكفاءة المستهدفة : القدرة على: معرفة المفعول �ه وعالمته اإلعراب�ة
 الوضع�ات استراتیج�ة الوضع�ة الوضع�ة التعل�م�ة التعلم�ة  مؤشر الكفاءة

أن یجیب المتعلم عن األسلة 
المطروحة قائال: قوم �الفعل 

 (الفاعل).
 رأت سعاد فراشة

 اسما مرفوعا

 �طرح المعلم األسئلة:
 _من �قوم �الفعل ؟

 _هل لك أن تعطي مثاال؟
كیف �كون الفاعل؟-  

  
 مراجعة التراكیب السا�قة

 
 

 وضع�ة االنطالق

 أن �الحظ التعلم األمثلة:
المتعلم الفقرة ثم یجیب أن �قرأ 

 عن األسئلة:
 �ملك منصور حفال
 من ثالثة كلمات 

 فعل / فاعل
ملنا(ماذا)استع  

 اسم/ في آخرها الفتحة
 قط�عا/ الزرع/ الثمر

 

)38یبرز المعلم الفقرة المبن�ة في أعلى الصفحة (  
 �عد قراءة النموذج�ة یدعوهم للقرأة الفرد�ة �سأل:

ماذا �ملك منصور؟-  
تكونت الجملة؟ كم كلمة-  
ما نوع الكلمة األولى؟والثان�ة؟-  

 بناء التعلم المالحضة

أن �ستمع المتعلم و�شارك في 
.استن�اط القاعدة  

 �شرح المعلم الظاهرة قائال :
االمفعول �ه اسم وقعل عل�ه فعل الفاعل ونعرفه 

عندها نطرح السؤال ب: ماذ؟ و�كون المفعول �ه 
  .دائما منصو�ا

    
 التذكر

 

.أن �قرأ التلمیذ القاعدة  �شرح المعلم الظاهرة قائال : 
االمفعول �ه اسم وقعل عل�ه فعل الفاعل ونعرفه 

عندها نطرح السؤال ب: ماذ؟ و�كون المفعول �ه 
.دائما منصو�ا  

 
 القاعدة

 

أن �قوم المتعلم بتصح�ح -
التمر�نات كتاب�ا مستغال الظاهرة 

نحو�ة المكتس�ة.ال  
االجا�ة على �مكن للمتعلم -

 اللوحة.

)38یتم تصح�ح التمر�نات ص (  
 حیث تتم المحاوالت الفرد�ة ثم االصالح الجماعي.

عین المفعول �ه في الجمل اآلت�ة اتلف القط�ع -1
.الزرع   

.اختار داوود سلم�ان   
.تعلم سل�مان العدل من أب�ه   

.سلم الرجل المزرعة إلى أصحابها  
.�كره المسلم الظلم    

.الغنم في الحقل ترك الرجل  

 استثمار المكتس�ات التدرب على ما تم اكتسا�ه
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 النشاط: مطالعة موجھة
 الموضوع:  التضامن من الخصال الحمیدة

 الكفاءة المستهدفة: �ستعمل المعلومات الواردة في السند
 الهدف التعل�مي: �فهم األسئلة و�جیب مستعمال معلومات السند

 المراحل النشاطات المقترحة التقو�م
أذكر صفات أخرى تدل على 

 الصفات الحسنة. 
عند حلول شهر رمضان �سعى المسلم للتقرب من هللا عز وجل 

 ،كیف؟
 وضع�ة انطالق

یوحي أثناء المطالعة 
المتعلم لالستفادة من 

 المعلومات

من طرف المتعلمین مع  42مطالعة النص التوث�قي صفحة 
 دعوتهم للتركیز والفهم

ت فبل إخفاء المكتوب.وجمع المعلوما  
 طلب منك أن تأتي �شيء مفید وعجیب ف�ماذا ستأتي؟ 

 المطالعة الفعل�ة

هل تر�د أن تكون مثل هذه 
 الجمع�ات ؟ لماذا؟

 أجب عن األسئلة التال�ة:
 أین تتوافد خیرات أهل البر واالحسان؟

 ما اسم المنظمة أو الجمع�ة التي تتضامن مع الفقراء والمساكین؟
قفة رمضان؟ ماذا تضم  

اخت�ار أثر 
 المطالعة

 
 النشاط:              قراءة + قواعد صرف�ة

نحن )                        -الموضوع:           الضمائر المنفصلة ( أنا  
المضمون المدد ( ضمائر المتكلم )الكفاءة المستهدفة: یوظف ما اكتس�ه سالفا مع   

 المراحل النشاطات المقترحة التقو�م
( العصا، ال�ساط ، النظارة )األش�اء : هل استفاد االخوة من هذه    وضع�ة االنطالق 

ماذا ستفعل لو كنت مكان 
 أبورا؟

 أكمل �الضمیر المناسب:
..... سكنت في قر�ة 

 إفر�ق�ة.
 .....خرجت مع إخوتي. 

معبرة عن المعاني �حترم خاللها عالمات  ة قراءة جهر�ةطالعقراءة النص من طرف الم
 الوقف.

مناقشة حول مایلي: مطال�ة المتعلمین �القراءة تتخللها  
 استخرج من الفقرة الثان�ة ما یدل على مح�ة أبورا ألخو�ه

 في رأ�ك من تختار ماسكا؟
 ماذا فعل أبورا عندما طلب منه التاجر تجر�ب ال�ساط؟ �عبر أبورا عن ذلك فماذا �قول؟

ة الثالثة مع �عض ماذا �قولون؟و خاو یتكلم اإل  
 كتا�ة الجملتین اآلتیتین على السبورة

 أنا جلست فوق ال�ساط
 نحن جلسنا فوق ال�ساط

 لو تكلموا على النظارات ، فماذا �قولون؟

 بناء التعل�مات

صرف الفعل "شكر" مع 
 ضمائر المتكلم.

(متعلق القراءة) 13صفحة  3انجاز التمار�ن   
( متعلق �الصرف) على كراس النشاطات الل15صفحة  3التمار�ن  انجاز  

 االستثمار
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        تعبیر كتابي       النشاط:      
                     وصف شخص      الموضوع:     

: یوظف الكتا�ة ألغراض مختلفة.الكفاءة المستهدفة  
 الهدف التعل�مي:    یدون مذكراته

المقترحة النشاطات التقو�م  المراحل 
�ما وصف كاتب نص االخوة الثالثة أبورا  هل ذكر الصفات الجسد�ة؟

 وماساكا
وضع�ة 
 االنطالق

أذكر ما أعج�ك من صفات جد 
  براه�م المعنو�ة.إ

من  58مطالعة النص الثاني من الصفحة
مفیدا.كتاب المتعلم �اعت�اره سندا   

 من الذي وصف في هذا النص؟
الجسد�ة والمعنو�ة. میزوا صفاته  

 أي األصدقاء أحب إل�ك؟
 أذكر أهم صفاته التي جعلتك تختاره.

بناء 
 التعل�مات

أذكر الصفات التي تتمنى أن یتصف 
 بها صد�قك.

انتقل هذا الصدیق إلى مدبنة أخرى وأردت 
تخلیده في صفحة من صفحات مذكراتك صفه 

 ذاكرا سلكه وأهم ما �میزه.
 أنقل المكتوب و أكمل الوصف: 

صد�قي أحمد أصغر إخوته لكنه أجملهم ، 
ممتلئ ووجه ، له جسم  هو طفل القامة

شعره أسود وعیناه فیهما بر�ق رائع. مستدیر  
و صد�قي 

 أحمد.............................. 
 مالحضة: تغیر المتعلمة الوصف �اعت�ار

: صد�قتها
    ............................)(سعاد

 االستثمار

 

 
94 



 
 

 



 فهرس الموضوعات

 الصفحة وعــــالموض

 ج-أ مقدمة

    طرائق تدر�س اللغة العر��ة  (تحدید مفاه�م) الفصل األول:

 6 طر�قة التدر�س -أوال

  17  عناصر التدر�س -ثان�ا

 23  مراحل التدر�س -ثالثا

 31  طرائق تدر�س اللغة العر��ة في المرحلة االبتدائ�ة -را�عا

 38  األهداف والعوامل المنطق�ة في تعل�م اللغة العر��ة. -خامسا

تقو�م طرائق تدر�س اللغة العر��ة لدى عینة من معلمي  الفصل الثاني:
  السنة الرا�عة ابتدائي.

 

 45   إجراءات الدراسة المیدان�ة -أوال

 49   ) یبین عدد سنوات الخبرة المهن�ة1رقم ( الجدول 

 50 یبین الطرق وأسالیب التفاعل المفضلة لدى المعلمین )2الجدول رقم ( 

 51 األسالیبو ) یبین مدى توافق الطرق 3الجدول رقم ( 

 52 ) یبین ك�ف�ة تحدید طر�قة التدر�س المالئمة للتالمیذ4الجدول رقم ( 

معلمـي المرحلـة االبتدائ�ـة فـي  ىاالحت�اجات التدر�ب�ة لد) یبین 5الجدول رقم ( 
 مجال التدر�س وفق المقار�ة �الكفاءات 

53 

 55   �مثل توظیف الطرق المستعملة في التواصل اللغوي    )6الجدول رقم ( 

 56 ) �مثل ك�ف�ة المناقشة بین المتعلمین  7الجدول رقم ( 

 
96 



 58 قسمهیبین موصفات المعلم الناجح في إدارة  )8الجدول رقم ( 

 60 ) �مثل المعلم الناجح یتحلى �صفات شخص�ة9الجدول رقم ( 

 61 ) یوضح خطة جیدة في بناء خطة الدرس10الجدول رقم ( 

الخطة المثال�ة لمواجهة أ�ة صعو�ات تظهر عند یوضح ) 11الجدول رقم ( 
 تدر�س موضوع من موضوعات اللغة العر��ة

63 

أسالیب التقو�م المناس�ة التي �مكن أن نق�س أداء یبین ) 12الجدول رقم ( 
 المدرس وأداء المتعلمین

64 

وضوع استثارة اهتمام التالمیذ ودوافعهم �م یوضح ك�ف�ة) 13الجدول رقم ( 
 الدراسة

65 

التي �ستخدمها المعلم مع المتعلمین ومع  ) یوضح اللغة14الجدول رقم ( 
 المعلمین على الترتیب

66 

 67  ) �مثل عند التخط�ط للدرس15م (الجدول رق 

) یبین اطالع المعلم على وحدات المقرر الذي س�قوم 16الجدول رقم (
 بتدر�سها

   69 

ألعمار التالمیذ مة موضوعات المقرر ) یوضح مالء17الجدول رقم ( 
 وخصائصهم

71 

 72 ) یبین وجود ترا�ط وتسلسل منطقي بین موضوعات المقرر18الجدول رقم (

) یوضح ساعات المقررة لتدر�س المقرر كاف�ة لتحقیق أهداف 19الجدول رقم (
 المقرر

73 

) یوضح األدوات واألجهزة التي تساهم في عملیتي التعل�م 20الجدول رقم (
 والتعلم

74 

 75 التقو�م الجید  ) یبین أسس21الجدول رقم ( 

) یوضح مدى أهم�ة الكتب األخرى إلى جانب الكتاب عند 22الجدول رقم ( 
 التدر�س

76 

 78 ) یبین ك�ف�ة اكتساب المتعلم وتوظیف مهاراته23الجدول رقم (
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  الخاتمة
  قائمة المصادر والمراجع

  ملحق
  فهرس الموضوعات
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 ملخص

 حیث ؛الفعالة و المھمة للعملیة التربویة االستراتیجیاتتعتبر طرائق التدریس من  
ال یستطیع المعلم   .و في تناول المادة العلمیة لتعلیمیةادورا اساسیا في تنظیم العملیة  تلعب

یمكن لھ تحقیق االھداف التربویة  ون منظومة تدریسیة یتبعھا الألن من د عنھا؛االستغناء 
و لو حللنا طرق التدریس في الماضي و حددنا مسارھا لوجدناھا . الخاصة منھا والعامة

اذ كانت تعمل ھذه الطرق على التلقین و الحفظ  ،متأثرة تأثیرا كلیا بالمفھوم التقلیدي للمنھج
ما الطرق الحدیثة قد تغیرت أ. و تركز على توصیل المعرفة للمتعلمین عن طریق المعلم

و  اتسعت مجاالتھا و اصبحت تركز على جھد المتعلم و نشاطھ في عملیة التعلمأھدافھا و 
ویمكن القول دون المبالغة من طرق التدریس و اصبح التعلیم فیھا عملیة توجیھ و ارشاد. 

ألنھا ھي التي تحدد دور كل من المعلم و  لألھدافالتعلم ھي اكثر عناصر المنھج تحقیقا 
 .یمیةالمتعلم في العملیة التعل

Summery 

Teaching methods are efficient and important strategies for the 
educational processes. They are a key principle for organizing 
the teaching-learning processes and for preparing the scientific 
material. The broader, in addition to the narrower teaching aims 
would not be achieved without the teaching methods; hence, 
the teacher cannot teach without them. If we analyze how the 
teaching methods were used in the past, we will find that they 
were extremely influenced by the traditional approaches. The 
latter, depended on memorization as a way of learning, and on 
the teacher-centered approach, where the teacher is the only 
provider of knowledge and the students put all their focus on 
him or her. However, the modern approaches have expanded 
its fields and shifted its aims. This approach insisted on the 
learner-centered approach. It focuses on the learners' efforts 
and the teachers' guidance and orientation. Hence, methods of 
teaching and learning are the most useful curriculum principles 
that determined the role of the teacher and the learner in the 

educational process, and finally lead to meet the desired aims. 

Thank you 
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