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  المقدمة
  

 ،للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  تعليماللغةهو تطوير  الكتابهذا اهلدف من 
التعليم احملوسب نعلم من خالله الطالب املبتدئني احلروف العربية وذلك من خالل 
ن مدخال تعليميا يعطي الطالب حرية التدريب والتعلم باستخدام بطريقة مهارية تكو

الوسائل التقنية احلديثة مثل احلاسوب واالنترنت واهلاتف، وأن نربط املتعلم باملؤسسة 
التعليمية، واملؤسسة التعليمية باخلارج، وقد استخدمت األغاين واأللعاب االلكترونية 

  .ن إجيابية الطالب حنو التعلمخللق بيئة تعليمية مشوقة، ولكي نزيد م
لناطقني بغريها يف لمبتدئني االلغة العربية ل تدريس ليطور البحثجاء هذا ولقد 

ويوضح الطريق السليمة واملناسبة للمعلم لكي ينجح صورة مهارات يتعلمها الطالب، 
يف تعليم مهارات اللغة العربية، فمهارات اللغة هي األساس الذي جيب أن نطور عليه 

فال بد أن  جديدة أن يتعلم لغة شخصإذا أراد ف دريس اللغة العربية للناطقني بغريها،ت
أن جييد قراءا وكتابتها، ويؤكد ذلك أن ويتكلم ا بفصاحة، ويفهمها فهما جيدا، 

تعلم اللغة األوىل يكمن يف تعلم مهاراا املختلفة، وليس يف تعلم قواعدها وقوانني 
الكالم لذلك فطفل يتكلم بلغته األم قبل البدء يف دراستها، والفصياغتها وإبداعها، 

أن االستماع  كرأول مهارات اللغة اليت البد أن تظهر على متعلم اللغة، ولكننا ال نن
وبعد االستماع والكالم ستكون يسبق الكالم، فمهارة االستماع تولد مع الطفل، 

م مهارات اللغة؟ ييف البعد عن تعل فلماذا نضيع أوقاتنا وجمهودناالقراءة مث الكتابة، 
من  هذا العلم ويبقى األمل يف تطوير تعليم العربية لغري الناطقني ا واردا إذا استفاد

، وسائل التكنولوجيا احلديثة بشرط أن يتم جتهيز هذه الوسائل وفقا لدراسات أكادميية
ناسبة لتعليمها، فصعوبة اللغة العربية قد تنشأ من عدم توفر األساليب واملناهج امل

  . ومازالت احلاجة ملحة إىل املزيد من التجارب اليت تثري هذا احلقل وتطوره
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طلب من املسلم أن يكون يف تقدم مستمر إىل األحسن قد اإلسالم إن 
واألفضل، ذلك أن اإلنسان الذي يتنازل عن التقدم املستمر سيظل يتراجع حىت يصل 

من استوى يوماه فهو مغبون، ومن " األثريف  كما جاء. إىل أن يكون وجوده كعدمه
مل يكن يومه خريا من أمسه فهو حمروم، ومن مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان، ومن 

وتستلزم احملافظة على التقدم أن ". كان يف نقصان فبطن األرض خري له من ظهرها
إحسان يقوم اإلنسان بتطوير نفسه وإمكانياته من خالل التفكري، وإعمال العقل، و

العمل، وإتقان الصنع، وإن اإلنسان الذي يقوم بتطوير نفسه وقدراته وإمكاناته 
يستطيع أن يواكب تطور العصر ويصبح يف مقدمة الركب وقد وصف اهللا سبحانه 

﴿كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ﴾  :وتعاىل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بقوله
اخلريية توجب على األمة اإلسالمية أن تتمسك بعقيدا وهذه  ]١١٠: آل عمران[

، وأن حتسن أعماهلا كي تتقدم وتتطور، فاهللا وحتافظ على تقدمها يف كل جوانب احلياة
﴿إِنا الَ نضيع أَجر من  ،سبحانه وتعاىل حيب اتقان العمل وحيب اإلحسان فيه

  .]٣٠: الكهف[  أَحسن عمالً﴾
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  :الفصل األول

  لوبهالمقصود بالتطوير وأس

  

فكانوا سادة  معىن التطوير الدائم إىل األحسن واألفضل،قد فهم املسلمون األوائل ل
العامل وقادة األمم وخري الناس فقاموا بفتح العامل ونشر الدعوة وترمجوا العلوم إىل 

ويقصد بالتطوير يف جمال التعليم والتعلم عادة  .العربية وطوروها ونقلوها إىل غريهم
ت اليت حتدث يف نظام تعليمي معني بقصد زيادة فعاليته، أو جعله أكثر جمموعة التغريا

 )١٨٥: ١٩٩٩الراشد (استجابة حلاجات الفرد وحاجات اتمع الذي ينشأ فيه، 
للمبتدئني العربية  اللغةوانطالقا من هذا الفهم للتطوير كانت رغبتنا يف تطوير تدريس 

أن حنقق هذا التطوير حىت نصل إىل أفضل  ، ونأمل من اهللا عز وجلمن الناطقني بغريها
  .الصور لتعليم لغة القرآن

  المقصود بالتطوير: أوالً 

فتطوير  ،التعديل والتحسني إىل ما هو أفضل: ، ومعناهطور مصدر الفعلالتطوير 
حتول من طور إىل : معناهفطور التتعديلها وحتسينها إىل ما هو أفضل، بينما  :الصناعة

ق على التغري التدرجيي الذي حيدث يف تركيب اتمع أو العالقات طور، والتطور يطل
أما التطوير فهو القيام بأعمال من شأا مواكبة التطور، ، أو النظم أو القيم السائدة فيه

والفرق بني التطور والتطوير أن التطور مؤثرات خارجية ليس هلا عالقة مباشرة بإرادة 
. ر اجلنني إىل طور الطفولة فإىل طور آخر وهكذااإلنسان، مثل تطور اإلنسان من طو

على حني أن التطوير مؤثرات خاضعة إلرادة اإلنسان إذ خيطط هلا ويصنعها بيديه، مثل 
والتطوير هو ) ٤٩: ١٩٩٧جاسم(، تطوير اإلنسان لقدراته ومهاراته ووسائل حياته
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: ٢٠٠١مدكور (. املؤثرة أو املتأثرة بهتغيري علمي موضوعي ودراسة لكل العوامل 
٢٩١(  

  :وهناك عدة فروق بني التغيري والتطوير منها
التغيري الذي حيدث قد يتجه حنو األفضل أو حنو األسوأ، فكثريا ما نسمع  -١

بأن القيم قد تغريت فتدهورت، وأحيانا أخرى نسمع بأن التغيري قد أدى 
إىل تقدم وحتسن، بينما التطوير املبين على أساس علمي يؤدي إىل 

سن والتقدم واالزدهار، ومن هنا فإن التطوير يستلزم التغيري بينما التح
  .التغيري قد يؤدي أو قد ال يؤدي إىل التطوير

التغيري قد يتم يف بعض األحيان بإرادة اإلنسان وقد يتم يف أحيان أخرى  -٢
بدون إرادته، مثل التغيريات املناخية، وقد حيدث التغيري واإلنسان غري 

التغيريات االجتماعية، ولكن التطوير ال يتم إال  راض عنه، مثل بعض
 .بإرادة اإلنسان ورغبته

التغيري جزئي إذ ينصب على جانب معني أو نقطة حمددة، بينما التطوير  -٣
شامل إذ ينصب على مجيع جوانب املوضوع أو الشيء املراد تطويره، 

  )١٦: ٢٠٠٠الوكيل . (ويرتبط جبميع العوامل املؤثرة يف هذا املوضوع
يف أي جانب من جوانب احلياة يهدف دائما للوصول بالشيء  والتطوير

املطور أو النظام املطور إىل أحسن صورة حىت يؤدي الغرض املطلوب منه بكفاءة تامة، 
وحيقق كل األهداف املنشودة منه على أمت وجه وبطريقة اقتصادية يف الوقت واجلهد 

أن نطور أساليب وطرق تدريس  من واجبنا إن) ١٥: ٢٠٠٠الوكيل (والتكاليف، 
وأال نغفل العلوم اللغوية املعاصرة، وأن  للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغة

م اللغات األخرى، ولذلك يجنعلها تقف جنبا إىل جنب مع أحدث أساليب وطرق تعل
فأسلوب التدريس املطور يركز على العوامل اللغوية النفسية واالجتماعية وحمرضات 

الهتمام والدافعية، ويرفض مفاهيم االستظهار والتكرار والتدريبات التبديلية الرتيبة، ا
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ويتبىن مفهوم التعلم ضمن سياق تواصلي يعتمد على تنفيذ وظائف لغوية ويرسخ 
خطط تعلم ذهنية واجتماعية ولغوية ونفسية وفردية، مما حيظى بالنتيجة إىل استبطان 

املتعلم اللغوية إىل مرحلة التعلم املستمر والتوليد  النظام اللغوي حىت نصل بذاكرة
  .اإلبداعي للغة يف مواقف حياتية حقيقية

والتطوير ليس له حد يقف عنده، وينبغي أن يظل مستمرا مادام يف اإلنسان 
عقل يفكر، وعلم يزداد ويتوسع، وهدف يراد حتقيقه، وحاجة يسعى إليها، وجمتمع 

طوير خطوة مث يتوقف عندها، وجيمد فكره عليها وال وخيطئ من يتقدم يف الت ؛يتطور
 )٥٦-٥٥: ١٩٩٧ جاسم( .يراعي متطلبات العصر، وتقدم العلوم، وحاجة البشرية

ذلك أن التوقف عند حد معني يف التطوير جيعل اإلنسان يف تراجع ونقصان ويعرضه 
مقلد  لإلخفاق واخلسران، فمن مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان، ويتحول بذلك إىل
  . ألفكاره بدال من تقليد السابقني، وينسى أن أفكاره يف حاجة إىل تطوير مستمر

إن إحداث التطوير يف العملية التعليمية ال يتحقق بكفاءة يف غيبة احلاسوب 
حيتاج إىل تعليم اللغة العربية و) ٣٢٣ :١٩٨٣إبراهيم والكلزة (بشكل أو بآخر، 

 تطوير تعليم هذه اللغة ال يوازي أمهية هذه اللغة يف ، فاجلهد املبذول يفالتطوير املستمر
نفس كل مسلم غري عريب، وال يواكب التطور العلمي احلديث، ومن هنا كان اقتراحي 

كيف نعلم اللغة العربية يف  :حماولة لإلجابة عن السؤالالذي يقبل النقاش والتطوير 
إىل تطوير تدريس  احلاجةفأسرع وقت ممكن وبأقل جمهود مبذول يف بيئة غري عربية؟ 

ملحة إىل املزيد من التجارب اليت تثري هذا  لال تزا اللغة العربية للناطقني بغريها
احلقل، وسأحاول املشاركة يف اإلجابة عن السؤال السابق بربنامج مقترح لتعليم 

، وسأساهم بطريقة مقترحة تناسب هذا العصر عصر من الناطقني بغريهااملبتدئني 
  .يا رمبا حتقق أمل تعليم اللغة يف صورا املرجوةالتكنولوج
اإللكترونية املعاصرة قد حررت اإلنسان من العناء الفكري والذهين  الثورةف 

طايل (وأكسبته الوقت بسرعة األداء ودقة التنفيذ وذلك باستخدام احلاسوب، 
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اللغوية يهدف إىل متكني الدارس من الكفايات ولذلك فالربنامج املقترح ) ١١: ١٩٨٥
والكالم والقراءة والكتابة، ومن خالل ) وفهم املسموع(االستماع : األربع وهي

األصوات واملفردات والتراكيب النحوية، حبيث يعتمد : العناصر اللغوية الثالثة وهي
ا  بغريها لناطقنيلالربنامج على الطرق احلديثة، وسيتخذ من تعليم مهارات العربية 

  .أساسا له
  

  سلوب التطويرأ: ثانيًا
يعتمد تطوير تدريس اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها على تنمية املهارات 
اللغوية، وعلينا أن نفهم أوال ما املقصود باملهارة عموما؟ وكيف ميكننا أن تم 
باملهارات اللغوية خاصة؟ فتعليم اللغات بشكل عام يهدف إىل إكساب الدارسني 

ات، وهذا امليدان ينتمي بصورة أكرب إىل امليدان النفسي احلركي جمموعة من املهار
Psychomotor  تعلماملهارةوحيتاج الذي يكتسب فيه تعليم املهارات مكانة خاصة؛ 

حالة داخلية يف ، فالدافعية اتفاق املهارة مع ميول الطالب وحاجاته وإىلدافعية إىل ال
، كما أن لى استمرار هذا السلوكالفرد تستثري سلوكه لتحقيق هدف معني وتعمل ع

املتابعة الطالب ونضجه العقلي مطلوب لكي جييد املهارة، ويبقى دور املعلم يف  منو
عزز ياملتابعة تكسب املهارة عن طريق احملاكاة، و،فالدقيقة باحلواس واحلركات والتفكري

ارة إال مبجهود وال يتم تعلم امله، املهارة مع مراعاة التدرجاكتساب التدريب املستمر 
  )١١-٩: ٢٠٠٠ عليان(.املتعلمومعاناته ومكابدته

ولو تأملنا مقارنة بسيطة بني تعلم مهارات اللغة، وتعلم مهارة من املهارة 
العملية وهي قيادة السيارة، فماذا نالحظ؟ إذا أردنا أن نعلم أحد الناس قيادة سيارة 

دة السيارة، وميكانيكا السيارة، مث وظللنا نعلمه سنوات طويلة قواعد املرور وآلية قيا
اآلن وبعد سنوات الدراسة الطويلة، تفضل هذه سيارة : بعد السنوات الضائعة نقول

أظهر لنا براعتك يف قيادة هذه السيارة، فكيف سيكون األمر؟ هل سينجح؟ إنين أرى 
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أن هذا السائق سيحكم عليه بالفشل لسبب بسيط هو أنه مل ميارس قيادة السيارة 
مليا يف امليدان، وأضاع وقته وعمره وماله يف الدراسة النظرية املتخصصة دون إدراك ع

أن قيادة السيارة حتتاج فقط إىل تعلم مهارات قيادة السيارة عمليا، فمن أول يوم البد 
أن جيلس الدارس يف السيارة وجيلس على كرسي القيادة، بل البد من ممارسة القيادة يف 

إشراف معلم ماهر ومدرب حكيم، ويف النهاية وبعد  مكان خمصص لذلك حتت
حماوالت متكررة يزيد املستوى، وعندما يتأكد املعلم من متكن الدارس من بعض 
املهارات األساسية يأذن له باالنطالق إىل الشارع العام، وحتت إشراف املعلم أيضا 

، ويف ساحة هةيدور الدارس يف ضواحي املدينة بني زحام السيارات، ووسط هذه املتا
وبني ضجيج السيارات يكتسب الدارس مهارات لو جلس يف الفصل عشرات امليدان 

  . السنني ملا استطاع املعلم وصفها للدارس
إن دارس املهارة يتعلم من خالل الصدمة الواقعية، وبني املمارسة احلذرة ومن 

أ على الدارس، تصحيح األخطاء اليت قد تطربو ،خالل اإلرشادات املستمرة من املعلم
يزول اخلوف شيئا فشيئا، وحتت إصرار الدارس ورغبته يف التعلم يتم النجاح، وباجتياز 
الدارس المتحان التأهل لقيادة السيارة ينطلق بني السيارات كأنه واحد من نسيج هذا 
العامل، وبعد فترة غري بعيدة، تكتمل مهارات القيادة كاملة، وينخرط الدارس يف شرحية 

قني املهرة، ويترك زمن اخلائفني متمتعا مبا اكتسب من مهارات، وبعد فترة تغرس السائ
آلية القيادة يف ذهن دارس القيادة، فيجوب البالد من أقصاها إىل أدناها، خمتاال مبهارته 
يف القيادة ومع األيام يكتشف أن تعلمه للمهارة يف امليدان كان سببا يف بلوغ املرام، 

ي أسرع الطرق وأقرا إىل تعلم هذه املهارة وغريها من املهارات وأن هذه الطريقة ه
  .األخرى

إن ما قلناه عن تعلم مهارة قيادة السيارة ميكننا تكراره مع تعلم مهارات اللغة، 
فالبد للطالب يف أول يوم من الدخول يف ميدان اللغة، البد من أن يمسك بدفة القيادة 

باللغة العربية آليا وشفويا دون تكلف وتعقيد،  مباشرة حتت إشراف املعلم، ويتكلم
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ويلعب يف برنامج تعليم اللغة العربية االلكترونية كيفما شاء متعلما ما أراد حسب 
أننا ميكن أن نغرس يف نفس الطالب جمموعة من احلوارات  رىطاقته ورغبته، وأ

ع بالطالب إىل ما الشفوية اهلادفة واملوظفة توظيفا علميا، ومن احلوارات ميكننا التفر
ينمي باقي املهارات، فبعد املرحلة الشفوية، نبدأ يف إطالع الطالب على مفردات 
مصورة توظف توظيفا آليا يف تنمية ثروة الطالب اللغوية، وال ننكر دور النحو يف تقومي 
اللسان، فالطالب ال حيتاج من النحو إال بالقدر الذي ينمي به مهاراته، وبالقدر الذي 

ج إليه فقط دون تكلف وال تعقيد، ونستطيع أن نسمي هذا النوع من النحو حيتا
بالنحوي الوظيفي، وجيب أال خنرج بالطالب عن اإلطار الذي يألفه من املفردات، مث 
نتأكد من خالل تنمية مهارة االستماع من إدراك الطالب للمفردات املطلوب 

ندما نتأكد من جناح املدخل توظيفها، وكذلك للحوارات اليت حفظها ومارسها، وع
الشفوي وجناح الطالب يف توظيف عدد ال بأس به من املفردات توظيفا جيدا، نعطي 
املقود للطالب لكي ينطلق يف مهارة الكالم، ويتبادل احلوارات مع زمالئه، واآلليات 
املطروحة يف مهارة الكالم ال بد أن ختلق البيئة العربية يف الفصل الدراسي، فتبادل 
احلوارات مع الزمالء يف الفصل خيلق بيئة عربية، ويصنع ضوضاء عربية تنغرس يف 

  .العقل الباطن فتخلق األلفة لدى األذن اللتقاط الصوت العريب
وإذا حتققت املهارات السابقة وجنحنا يف خلق اآللية لتدريسها يبقى أن حنلل 

سهولة، فالطالب الذي تآلف اللغة إىل عناصرها األولية وهذه اآللية ستكون يف غاية ال
مع لغة احلوار، واللغة املسموعة، سيسهل عليه التآلف مع اللغة املقروءة واملكتوبة، 
وسيسهل عليه حتليل اللغة إىل عناصرها األولية، وسيشعر أن اللغة العربية سهلة ميكن 

يف اخلوض فيها وإدراك خفاياها، وهذا ما نود أن يفهمه الطالب وما نريد أن نغرسه 
  .نفسه

وبعد أن يتم تكرار التجربة السابقة مع وحدات خمتلفة من الوحدات اللغوية 
ستتحقق اآللية املقترحة، وهي تنمية املهارات اللغوية، وسينطلق الطالب باحثا عن 
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اجلديد يف عامل اللغة، وسيكون تعمقه نابعا من احلب للغة والشعور أن هذه اللغة سهلة 
السليقة (ن معرفة خباياها، وستظهر عنده اآللية اللغوية ميكن إدراك كنهها، وميك

خصوصا إذا استمر على نفس الدرب املرسوم له من البداية، فإذا كانت ) اللغوية
البداية صحيحة والطريق سليمة فما املانع من مواصلة العطاء وبذل اهود للوصول إىل 

  .اهلدف املنشود
اللغة ومهاراا، فإن شاء أن  ويكفي الطالب غري املتخصص دراسة آليات

يتخصص ويتعمق، يبقى له أن يتعلم علوم اللغة يف الفصول املخصصة لذلك، أقصد 
ميكنه االلتحاق بقسم اللغة العربية، الذي يدرس اللغة العربية دراسة متخصصة، فيدرس 
الطالب النحو من متون الكتب وبطوا، ويدرس األدب العريب يف عصوره املختلفة، 

وص يف بالغة العربية، وغري ذلك من علوم اللغة املتخصصة اليت ستطلعه على أسرار ويغ
  .العربية وما فيها من مجال جعلها أهال لتحمل كتاب اهللا واحملافظة عليه إىل يوم القيامة

 )٤٩: ٢٠٠٧مصطفى . (اكتساب اللغة يتم باستخدامها ال حبفظ قوانينهاإن 
كساب مهارات التعلم الذايت واملستمر فإن على وملا كان التعلم املعاصر يتطلب إ

املناهج أن تعمل على تشجيع روح البحث والتعلم الذايت واملستمر، وقد أصبح من 
املعروف أن وسائل التقنية احلديثة تعني على التعلم السليم، وتتيح الفرصة للمتعلم 

مكن من ليكرر التدريبات بشكل فردي مبا يتناسب مع قدراته الشخصية؛ حىت يت
اكتساب املهارة دون أن يسبب ذلك يف إعاقة اموعة عن متابعة تعلمها، ولذا فإن 
على املناهج أن جتعل ذلك جزءا من العملية التعليمية، فتعمل على استخدام األساليب 
التقنية احلديثة يف تعلم اللغة، كأشرطة التسجيل والفيديو وبرامج احلاسوب واملختربات 

  ) ٢٠٠٧:٥٦ مصطفى( .العرض اللغوية وأجهزة
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  :الفصل الثاني
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  :الفصل الثاني

  عليم اللغة العربية للمبتدئين باستخدام التعليم اإللكترونيت
  

  تدريس الحروف العربية: أوالً 

 إن جناح العملية التعليمية يزداد كلما استطعنا أن نعرب عن املعلومات بوسائل متعددة يف
مجيع األعمار، وأنسب أساليب تعليم الصغار حروف اهلجاء هي استخدام الصور اليت 

عندما نعلم حرفا ال نعلمه يف  فنحن) ١٢٩: ٢٠٠٥فراس ( هجائي،تبدأ بكل حرف 
صورته اردة فحسب بل نعلمه بطريقة وظيفية مهارية فنعلم احلرف داخل كلمة 
نعضها يف صورة مألوفة لدى الدارس فترتبط صورة احلرف مع صورة الكلمة اليت 

بية للمبتدئني من أردنا تعليم حروف اللغة العر -ولذلك علينا إذا  يألف صورا،
أن حنسن اختيار الكلمات اليت سنعلم ا كل حرف، فعندما نعلمهم  -الناطقني بغريها
  :أ أسد كما يلي

  
فكلمة أسد كلمة مألوفة للصغري والكبري، وهي كلمة سيحتاجها الدارس 
كثريا، واألسد من احليوانات املشهورة وإن كان متوحشا فصورته مألوفة، وهذه 
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ة من ثالثة أحرف وهي سهلة النطق، وهي من األمثلة على املذكر، وعند الكلمة مكون
عرضنا لصورة األسد فلن يكون هناك لبس يف تسميته ولن حنتاج إىل الترمجة، وأفضل 
أن تكون الصورة كرتونية مشاة لصورة األسد الطبيعية دون إظهار تعبريات أو 

، لكي ال ...عب أو يأكلحركات لألسد، فال نضع أسدا يضحك أو يبتسم أو يل
يدخل الشك على الدارس، وأرى أن تكون الصورة غري خميفة وال مرعبة كي ال تترك 
أثرا سيئا يف نفس من يراها، وميكننا أن نضع اسم الصورة حبروف عربية واضحة 
حتتها، وأُفضل خط النسخ لشهرته ولسهولة قراءته كما سأوضح ذلك الحقا، وإذا 

  :األلف مكسورا فإننا نعلمه إ إمام كما يليأردنا أن نعلم حرف 

  
فكلمة إمام مألوفة عند معظم املسلمني، وهي تعكس الثقافة اإلسالمية دون  

تكلف، وهي من الكلمات الوظيفية اليت سنعلم الطالب من خالهلا حروف املد، 
وسنحتاجها يف املهن، وهي كلمة تدل على املذكر، وبذلك يكون اختيارنا لكل كلمة 

ديدة يدرسها الطالب اختيارا مقصودا وهادفا، وليس فقط لتعلم احلروف العربية ج
: فحسب ولكن أيضا نراعي أسس اختيار املفردات قدر املستطاع واليت منها أيضا

  ...الشمول، األمهية، العروبةالشيوع، األلفة، 
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إن الطالب الذي تعلم حرفا من حروف اللغة العربية يكون قد خطا خطوة 
ريق تعلم احلروف العربية، وبإمكان الطالب أن يكرر بنفس األسلوب الذي على ط

تعلم به احلرف األول باقي احلروف إن أراد، وسريى الطالب كل حروف العربية 
كاملة يف أعلى الشاشة كي يتآلف مع كل احلروف من أول يوم وحيدد بنفسه الزمن 

لى حرف سيتعلم هذا احلرف الذي يريد فيه اتقان احلرف العريب، فعندما سيضغط ع
ويتعلم معه أربع كلمات جديدة، وسريتقي يف سلم تعلم اللغة، فإن أراد أن يتدرج يف 
تعلم احلروف كان له ذلك، وإن أراد أن خيتار بنفسه احلرف الذي يريد تعلمه دون 
تقيد بالترتيب فال بأس فإمنا ترتيب احلروف العربية عملية تنظمية ليس أكثر، فالتعليم 
من خالل الربنامج احملوسب تعليم مفتوح يعطي الدارس احلرية الكاملة يف حتديد زمن 
التعلم ومكانه وكيفيته على رغبته، وإمنا املعلم مرشد وموجه ومتابع ومنظم للعملية 
التعليمية، واملعلم هو املسؤول عن نقل الطالب من املرحلة اآللية إىل املرحلة االتصالية، 

دريب الطالب على مهارة الكالم، وما الربنامج احملوسب إال موجه وهو املسؤول عن ت
  .ومنظم ومساعد للطالب واملعلم معا

إىل مسلمني  ونينقسم الناطقني بغريهااللغة العربية من   يف تعلمنيالراغبإن 
املاليومسلمون يعرفون ويألفون احلروف العربية من خالل ومعظم وغري مسلمني، 

ن الكرمي، وهؤالء الذين يعرفون ويألفون احلرف العريب يعرفونه معرفتهم لقراءة القرآ
مضبوطا بالشكل فقط حبيث يوافق شكله الرسم العثماين للمصحف الشريف، ولكنهم 
يصطدمون ويعانون إذا وجدوا احلرف العريب جمردا من الشكل، وهذا يدعونا إىل أن 

إن كانوا ) احمللية(ة اجلاوية نراعي معرفتهم السابقة وألفتهم للحرف العريب يف الكتاب
يعرفوا، أما غري املسلمني فال يعرفون شيئا عن احلرف العريب غالبا، وحيتاج تعليمهم 

  .أكربللحرف العريب إىل وقت أطول وجمهود 
غري العرب يضعون القرآن الكرمي نصب أعينهم منذ نعومة  إن املسلمني من

دستورهم الذي حيترمونه ويقدسونه، أظافرهم، ويعرفون أن هذا الكتاب العظيم هو 
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وال مينعهم من قراءة هذا الكتاب كونه عريب اخلط واللغة، فنراهم يتسابقون إىل تعلم 
، وهذا احلرص على تعلم قراءة القرآن يقودهم مستقبال إىل الرغبة هقد حيفظونوقراءته 

ا حبعرف على الدين ا يف القرآن الكرمي، ورغبة يف التيف تعلم اللغة العربية وإجاد
: ١٩٩٤؛ كرخي ١٩٨١رابح ( .العرب واللغة العربيةاإلسالمي وفهم عادات وتقاليد 

٩٢- ٧٣(  
حيب املسلمون من العرب وغريهم قراءة القرآن رغبة يف احلصول على ثواب 

والقرآن مأدبة  ،زيدتمن القرآن تساوي عشر حسنات وقد  ذلك، فقراءة حرف واحد
ناس أمجعني، وقد صح عند الترمذي من حديث عبد اهللا بن اهللا لعباده، ورمحة منه لل

من قرأ حرفا من كتاب اهللا : (مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
حرف، " ألف"حرف، ولكن " أمل: "فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول

يا واآلخرة قال رسول ، ويرفع القرآن قدر قارئه يف الدن)حرف " ميم"حرف، و" الم"و
، فإن مرتلتك عند آخر آية اقرأ وارق: يقال لقارئ القرآن( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صحيححديث حسن : رواه أبو داود والترمذي، وقال) تقرؤها
حرص غري العرب على  وغريها قارئ القرآن ولألسباب السابقة يف فضل

فتعلموا مهارة واحدة فقط  ،بطريقة آليةابتكار أساليب جتعلهم جييدون قراءة القرآن 
من مهارات اللغة العربية وهي مهارة القراءة، وقد جنح غري العرب يف ذلك أميا جناح 
حىت كادوا يتسابقون مع العرب أنفسهم يف قراءة القرآن ويتفوقون عليهم، وهذا 

هو أرقى كيف يتعلم املسلمون من غري العرب قراءة القرآن الذي : يقودنا إىل السؤال
مجلة عربية واحدة كتبت بدون أم ال يستطيعون قراءة  بيدأساليب اللغة العربية، 

  شكل؟ 
قراءة القرآن من عدة كتب مهمة تقودهم  الناطقني بغريهايتعلم املسلمون من 

منها على سبيل  م٢٠٠٧وقد ذكر حمي الدين إىل هذه اإلجادة الواضحة لقراءة القرآن 
  .يقة البغدادية، وطريقة اقرأاملثال ال احلصر الطر
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هذه الطريقة قدمية توارثتها األجيال العربية وغري العربية  :الطريقة البغدادية .١
وهي تعلم آليات قراءة القرآن الكرمي، وتعتمد هذه الطريقة على تعلم احلروف 
العربية اردة أوال مث وصلها مع بعضها البعض حىت تكون كلمات مفردة، مث 

الكلمات يرتقي املتعلم إىل قراءة مجل بسيطة تطول هذه اجلمل من خالل مجع 
تدرجييا إىل أن تكون آيات كاملة، وبتعلم قراءة اآليات جمتمعة يرتقي املتعلم 
إىل قراءة سور كاملة مث إىل قراءة القرآن كامال، كل ذلك يتم حتت رعاية 

  .وإشراف املعلم تلقينا وتدريبا
تعليم قراءة القرآن الكرمي يف أسرع وقت وقد جنحت الطريقة السابقة يف 

ممكن بسبب احلماس والرغبة يف تعلم وتعليم قراءة القرآن الكرمي، فقراءة القرآن هلا 
من القدسية واالحترام ما هلا، فالطالب يستعد يف وقت معني كل يوم بالوضوء 
 ولبس أحسن الثياب، وكذلك املعلم الذي ينتظر من وراء تعليمه للطالب ثوابا

عظيما ناهيك عن الثواب املادي، وال ميل الطالب واملعلم من التكرار إذا لزم 
األمر، ولعل هذه الرغبة يف التعلم وهذا التكرار من غري ملل مها من أهم أسباب 

  .جناح الطريقة البغدادية، إضافة إىل إعداد الكتاب بطريقة تقبل التكرار واإلعادة
غري احلجم ألفه السيد مهام يف ستة وهي تعتمد على كتاب ص :طريقة اقرأ .٢

ه الستة حسب رغبة ئأجزاء حيويها كتاب واحد، وقد يقسم الكتاب إىل أجزا
أو جممعا يف كتاب واحد،  يف ستة كتيبات عند شراء الكتاب مفرقا الدارس

وقد انتشر هذا الكتاب بني املاليو يف إندونيسيا وماليزيا وبروناي وجنوب 
، فال جتد ماليويا إال وقد قرأ هذا الكتاب هذه الدول وغري تايالند وسنغافورة

أو تعلم منه أو يعرفه، وقد اعتمدته بعض هذه الدول رمسيا يف وزاراا الدينية 
أو يف مدارسها، ويتوفر هذا الكتاب يف حمالت ودكاكني الكتب بأمثان 

علم مناسبة، ويعتمد كتاب اقرأ على آلية مربجمة ودقيقة يتعلم من خالهلا املت
احلروف العربية اردة أوال يف اجلزء األول من الكتاب، مث وصلها مع بعضها 



 26

البعض حىت تكون كلمات مفردة، مث من خالل مجع الكلمات يرتقي املتعلم 
إىل قراءة مجل بسيطة تطول هذه اجلمل تدرجييا إىل أن تكون آيات كاملة، 

ءة سور كاملة مث إىل قراءة وبتعلم قراءة اآليات جمتمعة يرتقي املتعلم إىل قرا
وقد  القرآن كامال، كل ذلك يتم حتت رعاية وإشراف املعلم تلقينا وتدريبا،

وهذا حتليل  اعتمد الكتاب على ألفاظ القرآن وآياته عند التمثيل والتدريب،
  :للكتاب خمتصر

 صفحة حوت كل حروف اللغة العربية، ٣٦يتكون اجلزء األول من  :اجلزء األول
لكتاب كل حرف بصفحة مستقلة يتدرب الدارس على صوت احلرف وقد خص ا

أعطى الكتاب احلروف املتشاة قدرا أكرب من التدريب، كما مفتوحا من خالهلا،و
عرض بعض الصور املختلفة خطا للحرف الواحد، وقد كان الكاتب موفقا يف ترتيبه 

ا جمتمعة، ولكنهلم مفهوما عند قراء للحروف داخل الكتاب أحيانا حبيث تعطي معىن
  .اغالب احلصول على معان يوفق يف

حاول الكتاب عرض احلروف متصلة مع تقليبها يف أشكال خمتلفة داخل  :اجلزء الثاين
واحلركات الطويلة غري  ةالكلمة حلظة اتصاهلا، وقد ركز الكتاب على احلركات القصري

والثاين، وهي الفتحة أنه استخدم حركة واحدة واصل استخدامها يف الكتابني األول 
  .واملد باأللف

بدأ الكتاب يف تنويع احلركات القصرية والطويلة فاستخدم الكسرة  :اجلزء الثالث
والضمة كما استخدم املد بالياء والواو مع مواصلة استخدام مد األلف، وحاول 
الكتاب االرتقاء باملتعلم من مستوى احلروف يف اجلزء األول إىل مستوى الكلمات يف 

املستوى الذي وصل إليه  بعض اجلمل اليت تتناسب مع  اجلزء الثاين، مث ارتقى ليعرض
  .املتعلم

التنوين يف صوره املختلفة، كما عرض السكون  الكتاباستخدم فيه  :اجلزء الرابع
، وأكثر من األمثلة والتدريبات اليت تعاجل السكون والتنوين مع مراجعة ما سبق دراسته
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بالدارس وعرض مجال أطول وأكثر يف حدود املستوى الذي وصل وقد ارتقى الكتاب 
  .إليه الدارس

بدأ املؤلف يف عرض أل الشمسية وأل القمرية، والشدة مع بعض  :اجلزء اخلامس
أحكام التجويد مثل املدود وأحكام أل لفظ اجلاللة، وبعض أحكام النون الساكنة 

الطول والقصر حىت وصلت إىل والتنوين، وتراوحت اجلمل اليت عرضها الكتاب بني 
  .آيات كاملة ال تزيد عن سطر واحد

واصل املؤلف يف هذا اجلزء عرض أحكام التجويد فأكمل أحكام  :اجلزء السادس
النون والتنوين، وأحكام الوقف والوصل، واستطاع أن يرتقي مبستوى الدارس إىل أن 

ستوى يصبح الدارس مؤهال ، وبانتهاء هذا املجعله يقرأ آيات كاملة من القرآن الكرمي
  .لقراءة القرآن من املصحف الشريف مباشرة

  
  :أسباب جناح طرق تعليم قراءة القرآن عند غري العرب

احلماس والرغبة يف تعلم وتعليم قراءة القرآن الكرمي، فقراءة القرآن هلا من  .١
القدسية ما هلا، فالطالب يستعد يف وقت معني كل يوم بالوضوء ولبس أحسن 

، وقد يقطع الدارس أمياال سعيا إىل معلمه مستشعرا اب، وكذلك املعلمالثي
 .معية اهللا ومالئكته، وراجيا ثوابه عز وجل

التكرار، رغم التكرار امللحوظ يف كل طريقة من طرق تعليم القرآن الكرمي إال  .٢
أن الطالب واملعلم ال ميالن وال يتضجران من هذا التكرار رغبة يف التعلم 

قرآن كما ذكرنا سابقا، ولعل هذه الرغبة يف التعلم والتكرار من وحبا يف ال
باإلضافة إىل أن التكرار يساعد  غري ملل مها من أهم أسباب جناح هذه الطرق

على ترسيخ املعلومة يف الذهن، ويساعد املعلم على تصحيح أخطاء نطق 
 .الطالب، ويساعد الطالب على السالسة يف القراءة من غري تعثر
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ة هذه الطرق وقابليتها للربجمة، وهذا ما مت يف األيام األخرية فقد خرج منهجي .٣
البغدادية، ولكن رغم  ةكتاب اقرأ يف صورة إلكترونية، وكذلك كتاب الطريق

هذه الكتب وسهولة تعلمها باستخدام احلاسوب إال أن قدسية مثل برجمة 
من وجود  كتاب اهللا جعلت املتعلم ال يعتمد كلية على احلاسوب، فال بد

املعلم الذي يتلقى منه الطالب مباشرة، فكل املسلمني يعلمون أن القرآن إمنا 
يتم تعليمه بالتلقي من املعلم مباشرة، وإن كان احلاسوب وسيلة جديدة 

 .للممارسة والتدريب ذاتيا
اآللية املستخدمة يف هذه الطريقة جعلت الطالب جييد القراءة حىت وإن مل  .٤

  .يفهم املعىن
العريب كثريا عندما يرى غري العرب من املسلمني جييدون قراءة القرآن  يفرح

ذهل عندما يرى هؤالء العجم غري الناطقني بالعربية يتفوقون على العرب يوالكرمي، 
أنفسهم يف قراءة القرآن يف احملافل العاملية، ولكن هذا العريب ال بد أن يفهم أن اهللا تعاىل 

: القمر[﴿ولَقَد يسرنا الْقُرَءانَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرِ﴾  ،قد يسر هذا القرآن للذكر
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه ﴿ :وأنه سبحانه هو الذي تعهده ورعاه حيث قال ]١٧

وذهوله عندما يرى قارئ  العريب ولذلك قد يزول عجب] ٩: احلجر[ ﴾لَحافظُونَ
يب يقف وقفات غريبة، وخيطئ أخطاء عجيبة مل يسمعها من قبل يف القرآن غري العر

بالد العرب، ولعل سبب بعض األخطاء اليت قد يقع فيها غري العريب عند قراءة القرآن 
  . لغة القرآنترجع إىل عدم فهمه ملا يقرأ، فهو يقرأ قراءة آلية غري متبوعة بفهم 

فقط من مهارات اللغة وهي إن املسلم غري العريب الذي أجاد مهارة واحدة 
مهارة القراءة، يسهل عليه تعلم احلرف العريب، ويكون قد قطع شوطا ال بأس به يف 
تعلم مهارات اللغة العربية، ولذلك إذا أراد واضع برنامج تعليم اللغة العربية أن يضع 

البد وم، برناجما للناطقني بغريها من املسلمني فالبد من أن يراعي هذه اخللفية عند املتعل
من أن يبين بطريقة غري مبالغ فيها على ما عند املتعلم من معرفة، ولذلك سيطرح هذا 
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هل ميكن االستفادة من تعليم املسلم غري العريب لقراءة القرآن عند : السؤال نفسه
  تعليمه اللغة العربية؟ وإىل أي حد سيكون ذلك؟

 يف اجتاه واحد من إن ما تعلمه املسلم غري العريب من احلرف العريب يسري
اجتاهات تعليم مهارات اللغة العربية، وهو اجتاه تعليم مهارة القراءة فقط، وهذه املهارة 

هلا من خالل القرآن الكرمي إال أنه يعجز عن قراءة كلمة  غري العريب رغم إجادة املسلم
نه مل واحدة غري مشكلة من اللغة العربية إن مل يكن قد تعلمها من قبل، وهذا يعين أ

يتعلم شيئا من مهارات اللغة العربية سوى معرفته باحلرف العريب وتآلفه معه قراءة 
وإذا كان الدارس قد فقط، أما كتابة احلرف العريب فال يهتم ا املسلم غري العريب، 

يف لغتها املكتوبة، فهذا يدعونا أن نراعي  واستخدمتهاحلرف العريب  استعارت لغتهاألم
الف بني احلرف العريب يف اللغة العربية واحلرف العريب يف لغة الدارس أوجه الشبه واخل

  .به على ذلك تدريبا كافيايمث تدرمن األم، و
املسلم غري العريب عندما يدخل يف برنامج تعليم مهارات اللغة العربية و

األخرى، حيث سيكون  اللغوية سيستفيد مما تعلمه عن احلرف العريب يف تنمية املهارات
تركيز على مهارة الكتابة، وتعويد املتعلم على استخدام احلرف العريب بدون تشكيل ال

معتمدا على ما يتعلمه من مفردات ومجل جديدة يف درس اللغة العربية، فمهارات اللغة 
العربية متكاملة ينبين بعضها على بعض، فاملسلم غري العريب يعرف احلرف العريب وهذه 

تعلمه للغة العربية إن أراد أن  سهولةستريح عينه وتؤدي إىل أا يفترض املعرفة السابقة 
  .يتعلم اللغة العربية بنفس احلماس الذي تعلم به قراءة القرآن الكرمي

العربية  اللغةلكي يتعلم  سواء أكان مسلما أو غري مسلم الطالب غري العريبو
على حده، وإمنا  جمتمعة، وال ميكن تعليمه كل مهارةا جيب أن يتمكن من مهارا

يكون ذلك داخل وحدة لغوية واحدة، وبطريقة منظمة ومرتبة ومدروسة، فيتمكن من 
  :الكفايات اللغوية اآلتية

 .الكتابة، القراءة، الكالم، )وفهم املسموع(االستماع  :املهارات اللغوية األربع  . أ
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  التراكيب النحوية، املفردات، األصوات:العناصر اللغوية الثالثة وهي  . ب
ل أن نبدأ مع أية مهارة من املهارات جيب أن نعرف اهلدف من وراء تلك وقب

نا أن نعلم غري العريب احلروف العربية فال بد أن نتذكر الفائدة اليت داملهارة، وإذا أر
سنجنيها من وراء تعليمه هذه احلروف، فهل معرفة احلرف العريب غاية يف حد ذاا؟ 

 سابقا من ذلك؟ وهو تعلم مهارات اللغة، فقد رأينا أم أن تعليمه يؤدي إىل ما هو أبعد
أن املسلمني من غري العرب يعرفون احلرف العريب معرفة جيدة ولكنهم رغم ذلك ال 
يعرفون شيئا من مهارات اللغة العربية، وال ضري يف ذلك فقد كان هدفهم من تعلم 

حققوا ما خططوا احلرف العريب موضوعا مسبقا وهو تعلم قراءة القرآن الكرمي، وقد 
له، ولكنهم مل يضعوا يف حسبام منذ البداية أن الوقت الذي أنفقوه يف تعلم قراءة 
القرآن، واهود الذي بذلوه لكي يصلوا إىل مبتغاهم، كان باإلمكان استثماره جيدا 

ا عربِيا لَّعلَّكُم إِنا أَنزلْناه قُرَءان﴿ :كي يتعلموا اللغة العربية اليت هي لغة القرآن قال تعاىل
وكانوا سيحققون هدفني يف وقت واحد، فقد كانوا سيقرؤن ] ٢: يوسف[ ﴾ تعقلُونَ

علمون توكانوا سي ]١٩٥: الشعراء[ ﴾ بِلسان عربِي مبِيِنٍ﴿ :القرآن الذي قال عنه ربنا
غة العربية بالقرآن اللغة العربية اليت هي لغة القرآن، وال خيفى علينا مجيعا ارتباط الل

الكرمي الذي جعل هلا مكانة يف قلب كل مسلم، وهذا يفسر لنا رغبة كثري من غري 
  . العرب املسلمني يف تعلم اللغة العربية

  
  التدريباتتطوير : ثانيًا

إن اللغة ملكة لسانية تكتسب بتعود النطق الصحيح وتكراره، إذ يؤدي ذلك إىل 
طق اللغة، ويترتب على ذلك أن اللغة الصحيحة رسوخ امللكة ومتكنها لدى من ين

وعلينا اصطناع املناخ اللغوي لتكوين تلك . تكتسب من البيئة مساعا وقراءة وكتابة
ومتارين لغوية ختلق البيئة العربية  تدريباتامللكة، وال يتأتى ذلك إال من خالل إعداد 
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استطاع  التدريباتس من هذه مما جيعل الدارس يعايش اللغة وميثلها، فإذا ما انتهى الدار
  .أن يتفاهم ذه اللغة ويقرأها ويكتب ا بسهولة

للمبتدئني من العربية  اللغةوهلذا كان البد من االهتمام بالتدريبات اليت تعلم 
وأساليب وطرق تدريسها، حبيث ال يكون الغرض منها سؤال الطالب  الناطقني بغريها

عه بنطقها وكتابتها، وحىت ال يشعر مبلل أثناء عن مدى ما حصله من الدرس، وإمنا لدف
دراسته، فقراءة اجلمل وكتابتها بأشكاهلا املختلفة سلوك يؤدي بالطالب إىل حفظ 
الكلمات، وبكثرة املران والتدريب يصل بال ريب إىل إجادة اللغة، ولقد رأيت لكل 

طوير تدريس تساعد يف ت لتدريباتذلك أن أسهم يف هذا اال مبحاولة لوضع أساس 
  . للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغة

تلك اليت  للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةعلى  بالتدريباتونقصد 
يؤديها الطالب حتت إشراف املعلم وتقوميه دف تثبيت املفردات اللغوية والتراكيب 

  :تنقسم إىل قسمني يباتالتدريف أذهان الطالب ومساعدم على فهمها وحفظها، و
  :التدريبات التحريرية) ١( 
وهي عبارة عن جمموعة من التدريبات املتدرجة دف إعطاء الطالب مزيدا من  

التدريب على استعمال مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية، وتعزيز مفردات الدروس 
ريبات، والتأكد السابقة وتراكيبها اللغوية، ويقوم الطالب عادة باإلجابة على هذه التد

  .، أو بواسطة الربنامج املقترحمن صحتها بواسطة املدرس
  :التدريبات الشفوية) ٢(

وهي من أفضل الوسائل اليت تعني على تدريب الطالب على مساع اللغة بوصفها أداة 
اتصال، وتستخدم يف خمترب اللغة أو حىت يف الفصل باستعمال مسجل عادى، وتتخذ 

منطلقا هلا، مث نضيف  للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةهذه النماذج تدريبات 
، وقد جيريها املعلم عليها مناذج متنوعة تشتمل على مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية

  .مع طالبه مباشرة أو يتدرب عليها الطالب من خالل مساعها من الربنامج املقترح
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  :االلكترونيةالتدريبات ) ٢(
رية يتدرب من خالهلا الطالب على ممارسة اللغة واستخدامها، وفهم تدريبات مهاهي 

حمتواها، وتتنوع التدريبات االلكترونية حبيث تشمل كل التدريبات التحريرية والشفوية 
إضافة إىل تدريبات مهارية وألعاب الكترونية ميكن تكرارها والتدرج فيها ذاتيا، 

الب ويقوم الكمبيوتر بتعزيز االستجابة آليا فالتدريب به املثري الذي حيقق استجابة الط
  .وإخبار الطالب بنتيجته فورا

  
  :للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةأمهية التدريب على 

يلعب دورا حامسا يف عملية التعلم، وهو جزء أساسي من كتاب  التدريبال شك أن 
كل علمي وفين جيد، كلما بش التدريباتتعليم اللغة العربية عموما، وكلما عوجلت 

، وتقديرا ملواقف املتعلم وتعزيرا وتثبيتا ملا تعلمه، وتسهم والربنامج ضمنا جودة الكتاب
 للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةالتدريبات بأدوار رئيسية وهامة يف تعليم 

  :فهي
  .حتدد وتوضح أهداف املقرر -
  .تثري دوافع املتعلم للتعلم والتقدم -
  .وم التحصيل الدراسي الفصليتق -

العربية  اللغةعلى  للتدريباتومن هنا ينبغي أن نضع يف اعتبارنا عدة أمور بالنسبة  
  :وهي للمبتدئني من الناطقني بغريها

تعدد أشكال التدريبات وتعدد املهارات املدرب عليها، ومعىن هذا أن  .١
نا التوجه إىل تعاجل اجلانب الصويت والنحوي والصريف والداليل، لذا علي

كالتدريبات التحصيلية، والتدريبات على السرعة . األنواع املختلفة
والقوة، والتدريبات املعيارية والتمييزية، والتدريبات على الكفاءة 

  .والتدريبات اردة والسياقية والتعزيزية



 33

 للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةأن يتم تناول التدريبات على  .٢
ب يثري الدارس إىل العمل اإلضايف كالواجب املرتيل، واالعتماد بأسلو

 .على نفسه يف عملية تعلم ذاتية
أن تصمم التدريبات يف كل درس حبيث تصل بالدارس إىل استخدام  .٣

  .حمتواه اللغوي بشكل فعال
اللغوية ميكن من خالهلا تطوير أساليب وطرق  منالتدريبات وهناك أنواع كثرية      

 ينبغي أن تتنوع التدريبات ،ولذلكللمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  لغةالتدريس 
العربية  اللغةالتدريبات الالزمة لتعليم  ملواصفات، وهذا تفصيل على كل مهارات اللغة

  .للمبتدئني من الناطقني بغريها
  :مواصفات التدريبات

افة الدارس جيب أن تقدم التدريبات من خالل مجل أساسية تقع يف حدود ثق .١
 .اخلاصة أو العامة، وبعيدة عن الطابع البالغي واألديب

 .الربنامججيب أن يعقبها التعزيز الفوري من قبل املعلم أو  .٢
 .جيب أال يعاجل التدريب الواحد أكثر من مشكلة لغوية واحدة .٣
جيب أال حتتوى مادة التدريب على كلمات وتعبريات غري مألوفة، فإن  .٤

  .أو يبحث الطالب عنها بأنفسهم. بدء التدريب وجدت فيجب شرحها قبل
تستهدف تثبيت  للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةوالتدريبات على 

مهارات اللغة كلها، وال شك أن التدريبات االتصالية اليت تركز على استعمال اللغة 
ات األجنبية للتعبري الشفوي والكتايب، أصبحت اليوم حتتل مكانة هامة يف تعلم اللغ

بصفة عامة، فباإلضافة إىل أمهية هذه الطريقة يف تدعيم املهارات اللغوية، سواء ما كان 
يتصل بإتقان األصوات أو حفظ املفردات واستيعاب التراكيب اجلديدة أو القدرة على 
القراءة والفهم، فقد أصبحت هذه الطريقة اليوم أمرا ضروريا يف تعلم أي لغة، خاصة 
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الب اليوم يتوقعون من دراستهم للغات األجنبية استعماهلا يف حيام العملية ومعظم الط
  .واملهنية إىل جانب فهم حضارات وثقافات األمم اليت يدرسون لغتها

وميكن تصنيف التدريبات اللغوية اليت تفيد يف تطوير أساليب وطرق تدريس 
وحسني  صيين( ت رئيسيةإىل ثالث فئا للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغة

مع بيان األغراض املميزة لكل فئة منها وذا نستطيع إدراك األهداف  )٤ :١٩٨٥
اليت ترمي إليها كل فئة ومدى اتصاهلا بالفئات األخرى، وكيف ميكن االستفادة منها 

  :للمبتدئني من الناطقني بغريهاالعربية  اللغةيف مراحل تعليم 
  :التدريبات اآللية: أوال
ي اليت ال تتطلب فهما من قبل الدارس، والغرض منها السيطرة اآللية على املهارات وه

االستماع، والتكرار،  :اللغوية من أصوات ومفردات وتراكيب وتقوم فيها باآليت
  .التصريف، التبديل، التحويل، النسخ

 ومن املمكن حتديد هدف تدريبات األمناط وحدود استعمالـها فيما يلي
إن هدف تدريبات األمناط الوصول بالدارس إىل : )٢٣٠-٢٢٩: ١٩٨٥طعيمة (

نـهاية املرحـلة حىت يصـبح مقتدرا على صـنع مجل جيدة قياسا على األمناط اليت 
إذا فتدريبات األمناط وسيلة وليست غاية، فهي وسيلة إىل غاية، هذه الغاية . حذقها

حلة الحقة، وتدريبات هي متكني الطالب من استعمال اللغة استعماال حرا يف مر
األمناط ال تؤدي فور تعلمها إىل اخللق واإلبداع، وال إىل االتصـال اللغـوي املباشر؛ 
ألنّ اخلـلق واإلبداع واالتصال املباشر مع أهل اللغة مرحلة الحقة حتتاج إىل تدريبات 

ال بعد أخرى، تسمى تدريبات االتصال، غري أنه ال ميكن بلوغ هذه املرحلة الالحقة إ
  .ور على قنطـرة تدريبات األمناطاملر

اآللية، فالدارس يستمع إىل  اإلعادةتدريس احلوار، نوعا من تدريبات  ويعترب
اللغة األجنبية، مث يأخذ يف إعادة  خصائصمجل احلوار، بصورة كافية، متكنه من متثل 

  .مجل احلوار خلف املدرس أو الشريط
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ريبات اآللية، حيث يقوم الدارس يف التد ضمنتدريبات االستبدال  وتدخل
 اليتمن التدريبات، بإجراء بعض التغيريات يف البنية، بناء على املثريات  النوعهذا 

  .عن طريق الصورة أو األشياء احملسوسة أويتلقاها من املدرس، أو الشريط أو الكتاب، 
النمط  اهلدف النهائي املتوقع من التدريبات اآللية، هو سيطرة الدارس على إن

تلقائي، وهذا اهلدف الذي تسعى التدريبات اآللية إىل حتقيقه، يتصل مبفهوم أن  بشكل
نوع من العادة والسلوك، وهو املفهوم الذي نادت به مدرسة سكنر السلوكية،  اللغة
عن طريق التعزيز الفوري،  ويتحققتدعى بأن التعلم يقوم على النظرية الشرطية  اليت

التعلم يف هذا النوع من التدريبات عن  ويتمالصحيحة  تجابةباالسوتغذية الدارس 
  .لألمناط املطابقطريق القياس، والنقل 

اآليل من تعلم اللغة،  باملستوىالواضح أن التدريبات اآللية، تتعلق  ومن
اللغوية، ال الكفاية  املهارةوتؤدى بالدارس يف أحسن حاالا، إىل السيطرة على 

نشاط ضروري ومهم يف تعليم  اآلليةري هنا إىل أن التدريبات وجيب أن نش ،االتصالية
وهو يقدم هذه التدريبات، أن  ،اللغة األجنبية، وعلى املدرس أن يضع يف اعتباره

هنا ينبغي التأكد بصورة  ومن ،الدارس يستطيع أداءها بنجاح، وإن مل يفهم حمتواها
وهناك عدة  ،حملتوياام مستمرة، من أن الدارسني يؤدون تلك التدريبات مع الفه

 أو الكلماتوسائل تساعد املدرس على ذلك، كأن يسأل الدارسني عن معاين 
يطلب من  أنالعبارات أو اجلمل، اليت يتوقع أم ال يفهمون معانيها، وال مانع من 

حىت  وذلكبعض الدارسني، ترمجة الكلمة أو اجلملة اليت يظن أم ال يستوعبوا، 
الدارسني على الفهم، يستحسن استخدام  نساعد ولكي ،موهايطمئن، أم فه

  .األمناطالصورة، بشكل منتظم يف تدريبات 
اآللية، اليت تبنتها الطريقة  للتدريباتوجه نقد عنيف يف الفترة األخرية  لقد

كثري من جوانبه، إال أن الدعوة إىل  يفالسمعية الشفهية، ورغم أن ذلك النقد صائب 
ذلك أن التجربة أثبتت أمهية تلك . سليم غريتلك التدريبات ائيا أمر  االستغناء عن
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اللغة، حيث تساعد الدارس يف السيطرة  تعليمالتدريبات، خباصة يف املرحلة األوىل من 
  .على أمناط اللغة األساسية

اآللية، نرجو أن ننبه إىل أن  التدريباتأمهية هذا الدور الذي تقوم به  ورغم
أبدا إىل مرحلة التعبري عن أفكاره  يصلاكتفى بتلـك التدريبات،فلن الدارس، إذا 
ولكي يتحقق هذا اهلدف، جيب أن يتلقى الدارس باإلضافة إىل . وعامله اخلاص

، أنواعا أخرى من التدريبات، وخباصة تدريبات املعىن، وتدريبات اآلليةالتدريبات 
  .االتصال

الصحيح لتعليم اللغة العربية، هو  هجاملنعلى ما تقدم، ميكن القول، بأن  وبناء
ومن  ،السابقة، يف تكامل وتوازن التدريباتاملنهج الذي يستخدم األنواع الثالثة من 
واحد من التدريبات، إذ إنه يف مثل هذه  نوعاخلطأ أن يقوم املنهج، أو الكتاب على 

  .احلالة، لن حيقق اهلدف من تعليم اللغة
  

  :التدريبات املعنوية: ثانيا
وهي اليت تتطلب فهما ملعىن من قبل الدارس دون مسامهته مبعلومات جديدة،       

والغرض منها استعمال املهارات اللغوية املكتسبة استعماال حمددا وعلى نطاق ضيق 
  :ويستخدم فيها اآليت

الربط، اإلكمال، الصواب أم اخلطأ، املالئمة، سؤال وجواب، تكوين أسئلة، 
 النحويةتدريبات املعىن، عن التدريبات  وختتلف، لخيص، إمالءتكوين مجل، ترمجة، ت

، فيمكن اآلليةكذلك من الناحية اإلجرائية، فاألوىل تؤدى فرديا فقط، أما التدريبات 
الفروق املهمة بني تدريبات املعىن،  ومن، أداؤها فرديا ومجاعيا، ويف جمموعات صغرية

اء تدريبات املعىن بشكل صحيح، ما مل اآللية، أن الدارس ال يستطيع أد والتدريبات
 أما. على معرفة كاملة بطبيعة البنية النحوية، وباملعىن املعجمي الذي حتتوي عليه يكن

 كمابالنسبة للتدريبات اآللية، فيستطيع الدارس أداءها بشكل جيد، وإن جهل املعىن 
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ستخدم عادة يف واجلواب، اليت ت السؤالمثال لتدريبات املعىن، تدريبات  وخري، تقدم
  .التدريب على فهم املقروء، وفهم املسموع

صعوبة يف التمييز بني تدريبات املعىن، والتدريبات  أحيانااملدرس قد جيد  إن
، غري واضحة، بسبب حاالتكثريةبني النوعني، تكون يف   احلدوداآللية، وذلك آلن 

نوعه، هل هو تدريب  إذا صادف املدرس تدريبا، ومل يستطع أن مييز. التداخل بينهما
  :، أمكنه أن يلجأ إىل األسلوب التايلمعىنآيل، أو تدريب 
كلمات ال معىن هلا يف التدريب، فإذا استطاع الدارس أداء التدريب،  يدخل

صحيحة، دون أن يكون يف حاجة لفهم معاين تلك الكلمات اليت أدخلها  بصورة
نت إجابة الدارس خاطئة، وكان أما إذا كا. ، كان التدريب آلياالتدريباملدرس يف 
، عدم فهمه للكمات اليت أدخلها املدرس يف التدريب، فهذا تدريب ذلكالسبب يف 

  .معىن
للمدرس، مثلها يف ذلك مثل  معروفةاالستجابة املتوقعة يف تدريبات املعىن،  إن

من التدريبات جيب على  النوعنياالستجابة املتوقعة يف التدريبات اآللية،ففي كال 
والفرق . املدرس مسبقا يعرفهالدارس، أن يصدر استجابة بعينها، وهي استجابة ا

اآللية، أا يف األوىل تتخذ  التدريباتالوحيد بني االستجابة يف تدريبات املعىن، و 
يف شكل واحد، هو الشكل الذي يقدمه  فتأيتصورا وأشكاال خمتلفة، أما يف الثانية، 

اليت عليه أن يأيت ا يف  باملعلوماتتدريبات املعىن، تغذية الدارس يف  وتتم، املدرس
واملسموعة، وقد يستمدها من املدرس،  املقروءةاستجابته، من عدة مصادر، مثل املواد 

  . إخل... اليت يعيش فيها يف الصف، وخارجه البيئةأو من املوقف احمليط به، أو من 
  

  :التدريبات االتصالية: ثالثا
ومسامهة مبعلومات جديدة من قبل الدارس، والغرض منها وهي اليت تتطلب فهما 

احملادثة احلرة، مناقشة : استعمال اللغة استعماال طبيعيا حرا وعلى نطاق واسع ومنها
  .عامة، تدوين مالحظات، تقارير شفوية وكتابية، إنشاء حر
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، وتدريبات املعىن ناحيةفرق كبري بني التدريبات االتصالية من  وهناك
يف التدريبات االتصالية  يأيتت اآللية، من ناحية أخرى، يتمثل يف أن الدارس والتدريبا

ماذا فعل، وماذا سيفعل، :اخلاصمبعلومات جديدة، فهو يتحدث عن نفسه، وعامله 
، ال يستطيع املدرس أن يتنبأ جديدومهما تكن إجابة الدارس، فهي أمر . وفيما يفكر

، والتدريبات اآللية، حيث ال يأيت املعىنبات به مسبقا، وهذا خيتلف عما حيدث يف تدري
  .الدارس مبعلومات جديدة من عنده

أطول، باملقارنة إىل تدريبات  وقتاأداء التدريبات االتصالية عادة  ويستغرق
الوقت يف تدريبات االتصال،  بعضاملعىن، والتدريبات اآللية، حيث يقضي الدارس 

الدارس نوعا من املشقة، اليت ال ختلو  اجهيويفكر يف شيء يقوله لآلخرين، ومن هنا  
 أما. املتعة، وهو يؤدى هذه التدريبات وخباصة يف املراحل األوىل من تعليم اللغة من

 فالطريقتدريبات املعىن والتدريبات اآللية فال حتتاج إىل وقت طويل، أو جهد كبري، 
  .ممهدة، وكل شيء بين واضح

، يبذل جهدا أكرب، عند إجراء اآلخرهو انتقلنا إىل املدرس، فسنجده  وإذا
من التدريبات،  اآلخرينمقارنة باجلهد الذي يبذله يف النوعني  ،التدريبات االتصالية

، ويتدخل عندما املوقففهو يف تدريبات االتصال موجود دائم على املسرح، يراقب 
ري بشكل ميكن أن يس اآلليةيستدعي األمر التدخل، على حني أن العمل يف التدريبات 

  .جيد، ولو كان املدرس بعيدا عن املسرح
  :أن منيز هنا بني أمرين مهمني مها ونرجو
  التدريبات االتصالية  .١
  االتصال احلقيقي   .٢

االتصالية وسيلة إىل غاية،  التدريباتالتمييز يقودنا إىل أمر مهم، هو أن  هذا
اهلدف من التدريبات وبناء على ذلك، ف. تلك الغاية، هي االتصال احلقيقي بأهل اللغة

  .، ويئته لذلكاالتصالاالتصالية، تدريب الدارس على عملية 
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، ال تؤدى وحدها إىل االتصاليةاألفضل أن نشري هنا إىل أن التدريبات  ومن
، بل ليتحقق ذلك، البد من الطبيعيةمتكني الدارس من االتصال احلقيقي، يف املواقف 

احلقيقية، يستمع إليهم،  االتصاليف مواقف  وضع الدارس وجها لوجه، مع أهل اللغة
األخرية، ينبغي  املرحلةأننا قبل أن ندفع الدارس إىل هذه  غري .ويتبادل معهم احلديث

 التدريباتأن ندربه على االتصال داخل الصف، والسبيل إىل ذلك هو 
 أن ، واالتصال احلقيقي، يتمثل يفاالتصاليةاألساس بني التدريبات  والفرق.االتصالية
االتصال تعتمد يف معظمها، على مواقف اتصالية، غري حقيقية، بل هي معدة  تدريبات

، مما يضفي عليها شيئا من الصنعة واالفتـعال، على حـني أن االتصال إعدادا
  .، ينبثق عن مواقف احلياة الطبيعية، دون حتضري مسبقاحلقيقي

تيح هلم الفرص لتبادل ، وأن نكافيةأن نقدم للدارسني تدريبات اتصالية  جيب
اتصالية، فيها شيء من  مواقفاحلديث، مع أصحاب اللغة داخل الصف، خالل 

تعلم ، فاللغة خارج الصف بأهلالتحكم، مث ننقلهم بعد ذلك إىل مرحلة االتصال احلر، 
، ما مل يصل إىل مرحلة االتصال احلقيقي، ناقصاالدارس للغة األجنبية سيظل أمرا 

من االتصال احلر، جيب أن نركز على  املرحلة، إىل هذه ولكي نصل بالدارس
وعلى املدرس وهو . املساحة اليت تستحقها املنهجالتدريبات االتصالية، ونعطيها يف 

دائما، أن السلوك املطلوب من تلك  ذهنهجيرى تدريبات االتصال، أن يضع يف 
، الذي سيستخدمه الكالم الطبيعي إنتاجالتدريبات، هو أن يصبح الدارس قادرا على 

  .عند االتصال بغريه
 اللغويةمرحلة تعلم األمناط  منتدريبات االتصال بتحقيق االنتقال احلر  تقوم

، هلا املالئمةبشكل آليإىل مرحلة استخدام تلك األمناط،يف مواقف االتصال احلقيقية، 
ى، مفتوحا للنقاش، فالبعض ير موضوعادرجة التحكم يف تدريبات االتصال  والزالت

حر، يصدر ما شاء من  فالدارسأنه ال جمال إطالقا للتحكم يف االستجابة، 
االتصال، يف حاجة  تدريباتاالستجابات، كيفما شاء، ويرى فريق آخر أننا حىت يف 
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التحقيق يف املرحلة  صعبوميكن القول، إن الرأي األول، . إىل درجة من التحكم
املعلومات واألفكار، فمن  اختيارارس حر يف األوىل من تعلم اللغة، فإذا سلمنا بأن الد

، اليت حيملّها رسالته، بل عليه أن اللغويةالصعب التسليم، بأنه حر يف اختيار األمناط 
احلرية  أما. ويف املرحلة املتقدمة تزداد جرعة احلرية. اليت درسها األمناطيسـتخدم 

التصال احلقيقي، بعيدا عن واألمناط، فإمنا تتحقق يف ا املعلوماتاملطلقة على مستوى 
  .غرف الدراسة
املعىن، فسنجد أن أهم ما مييز  وتدريباتقارنا بني تدريبات االتصال،  وإذا

فالدارس يف تدريبات  ،من التدريبات النوعنيبينهما، هو نوعية السلوك املتوقع يف 
 اليت يقدمها، معروفة مسبقا للمدرس املعلوماتاملعىن، ال يأيت بشيء جديد، بل 

فهي  االتصاليةالصعوبات اليت حتيط بالتدريبات  ورغم، وللدارسني على حد سواء
املراحل األوىل  يفتؤدى يف النهاية، إىل تطوير مهارة الدارس االتصالية، ويكون العمل 

يف جو من  ويؤدونهبطيئا جدا، وعندما يتعود عليه الدارسون، يقبلون عليه حبماس، 
يؤدى  وهودارس، حيس بكثري من الضيق والسأم، وإذا كان ال. البهجة واملتعة

االتصالية،  التدريباتالتدريبات اآللية، فسيشعر بكثري من الراحة والسعادة، وهو يؤدى 
يف احلالة الثانية،  أماوالسبب يف ذلك، هو آلـية العمل ورتابته يف احلالة األوىل، 

  .فالدارس ميارس نوعا من االبتكار
ة يف مساعدة الدارسني على إتقان املهارات اللغوية إن دور التدريبات اآللي

دور ال ينكر سواء أكانت أصواتا أو مفردات أو تراكيب خاصة، يف املراحل األوىل 
من تعليم اللغة العربية، كما أن دور التدريبات املعنوية يف تقدمي املساعدة الالزمة لربط 

ات أو الكتابة أو القواعد وتثبيتها الكثري من اجلزئيات والتفاصيل املتعلقة بتعلم األصو
يف ذاكرة الطالب، دور ال ينكر أيضا ولكين يف نفس الوقت أميل إىل القول بأن 
االعتماد على هذين النوعني من التدريبات ليس كافيا لتحقيق املرحلة اليت ينشدها 

بات الدارسون، أال وهي مرحلة التطبيقات العملية النافعة، ومن هنا يأيت دور التدري
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االتصالية يف حتقيق األمل املنشود كي يرتقي مستوى الطالب ويصلوا إىل درجة 
، وبعد عرضنا ألنواع التدريبات املستخدمة يف تعليم اللغة العربية اإلجادة والتمكن

  :كما يلي يف الرؤية املقترحةللناطقني بغريها سنقوم باستخدام هذه التدريبات عمليا 
  

  :املقترحة التدريبات
تعليم املبتدئني يتركز بداية على احلرف العريب، ولذلك تكون التدريبات اليت إن 

سنعرضها هي للتدريب على اتقان احلروف العربية يف صورة مهارية متكاملة تؤدي 
الحقا إىل اتقان مهارات اللغة العربية جمتمعة، وسيتم تدريس احلروف العربية حرفا 

  :حرفا كما يلي
  

  :عرض احلرف
، له أو مع صورة ا كلمة حتتوي على احلرف اهلدفف على هيئة جمسم راحل نعرض

مع باحلرف حمل الدراسةويتم عرض أربع صور حتوي أربعة مناذج خمتلفة ألمساء تبدأ 
كون احلرف يف وسط الكلمة يسكون، ويف حالة السكون ةوالضمةوالكسرالفتحةوال

فَألن اللغة العربية ال تبدأ بالسكون، ويأن وبلون خمتلف،  املدروس رفاحليز ل أن منض
تكون الصور واضحة ومعربة ومألوفة للدارس، وأن تكون الكتابة واضحة أيضا، ويتم 
قراءة كل صورة مع رمزها يف اللغة العربية، وبقراءة املعلم وترديد الدارسني يتم رسم 

وعة يتم الصور املعروضة وكلماا يف ذهن املتعلم، وباستخدام تدريبات خمتلفة ومتن
تدريب الدارس على احلرف العريب داخل نطاق استخدامه يف الكلمات العربية، 

، سيكتسبكلمات وظيفية جديدة وانتقاله بينها تدرج الدارس بني احلروف العربية،بو
وبتوظيف الكلمات واستخدامها يف مجل ستنمو حصيلة الدارس اللغوية يوما بعد يوم 

، ونتدرج به من التدريبات اآللية إىل تدريبات املعىن ربيةمهارات اللغة الع اجتاه تعلميف 
   .مث التدريبات االتصالية
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  : كما يلي يف الرؤية املقترحةوميكن عرض احلرف مع صورته 

  
يعطي منوذجا عمليا للطالب واملعلم،  يف الرؤية املقترحةإن عرض احلرف 

رف وحده أو داخل كلمة فالطالب ميكن أن يتدرب مرارا وتكرارا حىت يتقن قراءة احل
متثله، فعند الضغط على السماعة الكبرية اليت تتوسط الصور األربع يتم عرض صوت 

ف داخل الكلمة، ويتدرج احلرف باللون األمحر وحده أوال، مث يتم تكرار هذا احلر
من العرض بإمكان الطالب الربنامج يف عرض الكلمات األربعة، وبعد أن ينتهي 

  .إن ضغط على صورة أعاد له الربنامج مساع الكلمة اليت ضغط عليهاالتكرار إن أراد، 
وبإمكان الطالب أن يتدرب على احلرف يف التدريبات الست املعروضة يف  

، أو بالضغط على السهم املوجود يف أعلى الشاشة بالضغط على األرقام رقما رقما
على اتقان ما  لطالبأسفل الشاشة كي يتدرج يف التدريبات، وهذه التدريبات تساعد ا

  :تعلم، ففي التدريب
 .وربطها بصوت الكلمة اليت يسمعهاعليم لقراءة الصور ت .١
تعليم للكلمة املكتوبة دون صورة الكلمة، فيسمع كلمة مث خيتارها من بني  .٢

أربع كلمات، وميكن قراءة نفس الكلمات اليت تدرب عليها استماعا، 
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ب باحلرف الذي يتعلمه، فيقرأ وستكون القراءة سهلة عندما يسترشد الطال
 . احلرف املفتاح ويدرك الكلمة كاملة

تدريب على الكلمة املكتوبة وتأكيد على إمكانية التعرف عليها، فالتعرف ال .٣
على صورة الكلمة العربية هدف يف هذه املرحلة، ويكون هذا التعرف من 

 . خالل التوصيل
ان احلرف يف أول الكلمة أو تعليم الطالب كيفية كتابة احلرف العريب سواء أك .٤

وسطها أو آخرها، وبالطبع ستكون الكتابة يف الدفتر وحتت مراقبة املعلم وقد 
 .يسترشد الطالب بالربنامج إلخباره بكيفية جتميع احلروف وكتابتها

  . تنمية مهارات االتصال والتدرج فيها، وهو متهيد لالنتقال إىل اللغة االتصالية .٥
لذي يبتكر طرقا وأساليب جديدة يوظف ا املفردات إن املعلم الواعي هو ا

املستخدمة، فينمي مهارة الكالم بطريقة واعية، ويراعي أحوال طالبه النفسية، وجيعل 
من فصله بيئة عربية حية، ودور املعلم يف الفصل اليقف عند عرض صور وال إدارة 

دون التطرق  شريط فحسب بل يتعدى ذلك إىل استخدام اللغة العربية خالل شرحه
، وأن يستخدم أمناطا تدريبية ينمي من إىل الترمجة كي ال يعود الطالب على استخدامها

ما هذا؟ ما هذه؟ من : خالهلا كل املهارات اللغوية، ومن األمناط اليت ميكن استخدامها
؟ األسد حيوان متوحش، هل األسد ......؟ هل هذه....هذا؟ من هذه؟ هل هذا

 –فوق (وألفاظ االجتاهات ) أم –أو  –و (خدام أدوات العطف حيوان أليف؟ وباست
سينمي املعلم مهارات خمتلفة على رأسها مهارة الكالم، ...) .ميني مشال –أمام –حتت 

  :للمبتدئني وهذه بعض التدريبات اليت ميكن من خالهلا أو غريها تنمية املهارات اللغوية
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  :االختيار من متعدد  . أ
  اختر احلرف الناقص مث افرأ:قصاختيار احلرف النا -أ

املقترح يتيح للطالب أن خيتار بنفسه اإلجابة، فإذا أخطأ سيخسر  إن الربنامج
درجتني، وإن أصاب سيكسب درجتني، وسريى الطالب نتيجة إجابته فورا، وليس 
بإمكانه العودة يف إجابته وعليه أن يتم التدريب إىل ايته وسيعرف يف آخر التدريب 

الدرجات اليت حصل عليها، وبإمكان الطالب بعد اخلروج من التدريب العودة كم من 
إليه وإعادته مرة أخرى حىت يتقنه وحيصل على الدرجة النهائية، فالربنامج يتيح للطالب 

 .فرصة التكرار حىت يتقن اإلجابة

  
  :إجراء التدريب

  .احلرف املناسباطلب من الطالب اختيار  -١
  .ذا أخطأ أعط الفرصة لطالب آخرإو ،اختر طالبا لإلجابة -٢
  ، أو استمع إليها وشاهدها يف الربنامج املقترحقل اإلجابة الصحيحة -٣
  .…الثانية وهكذا احلرف املناسبفي الكلمة اطلب من الطالب اختيار  -٤
يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات، ويتم تنفيذه  -٥

 .يف شكل مسابقة بني اموعات
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عرض للصور األربع فقط دون الكتابة (استماع وقراءة  :يار من الصوراخت  . ب
  ) العربية
ل هذا التدريب التركيز على مهارة االستماع فيستمع املتعلم إىل ويتم من خال

، فاملعلم يقرأ الكلمة مث يأمر كل طالب أو يقرأها الربنامج الكلمات اليت يلقيها املعلم
لمة اليت قرأها املعلم، وبعد أن يتأكد من إدراك بوضع إصبع السبابة على صورة الك

الطالب للصورة الصحيحة يكرر نفس العملية مع صورة أخرى، ويكون األمر 
مع إشارة املعلم بإصبعه ومتثيل هذا األمر حىت يفهم الدارس  باللغة العربية املستخدم

عملية مع كلمة ويكرر املعلم نفس ال) ضع إصبع السبابة على الصورة املناسبة(: بالقول
أخرى حىت آخر التمرين، وبعد االنتهاء من إجراء التمرين بالطريقة السابقة يطلب 
املعلم من الطالب االستماع مرة أخرى إىل نفس التمرين من الشريط أو من املعلم 

وبإمكان املعلم تنويع  على الصورة اليت يسمعها،مميزة حبيث يضع الطالب عالمة 
وهكذا، وميكن إجراء نفس التدريب قراءة حيث يقرأ   كل مرةاخليارات على رغبته يف

.. أم، اثنان فأر أسد إمام، ثالثةالصور صورة صورة فيقول واحد أسد إمام املتعلم 
  .وهكذا
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  :إجراء التدريب-
االستماعإىل الكلمة املناسبة ووضع إصبع اليد على  اطلب من الطالب .١

  .الصورة املطلوبة مث وضع عالمة صح عليها
تأكد من وضع الطالب أصابعهم على اإلجابة الصحيحة ووضع عالمة  .٢

  .صح عليها
  ١وكرر ما فعلته يف  ٢انتقل إىل رقم  .٣
عند االنتهاء من التدريب قل واحد واطلب من الطالب قراءة الكلمة اليت  .٤

أشاروا عليها بأقالمهم، مث قل اثنان واجعلهم يقرءون الكلمة مث قل 
  .وهكذا.. .ثالثة

يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل  ميكن أن .٥
، مع االستعانة جمموعات، ويتم تنفيذه يف شكل مسابقة بني اموعات

واحلروف أ ب ت ث للتعرف على اإلجابة الصحيحة  ٤- ١باألرقام من 
 .مع تكرار الكلمة الصحيحة اليت مسعها الطالب

فسه اإلجابة الصحيحة مع إن الربنامج املقترح يتيح للطالب أن خيتار بن .٦
التصفيق له أو الثناء عليه، وسيشاهد الطالب اإلجابة الصحيحة بالضغط 

  .على أيكون اإلجابة إن أراد ذلك
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  )عرض للكلمات األربع فقط دون صورها(استماع وقراءة : اختيار من النص. ج

  
يب التدريب بنفس الطريقة السابقة مع مالحظة أن هذا التدر ويتم إجراء هذا

وسيكون هذا التدريب ، ال يرى فيه الطالب صورا بل يرى اللغة العربية مكتوبة فقط
ل هذا التدريب التركيز على ويتم من خال، مفتاحا لتعويد الدارس على اللغة املكتوبة

، أو يقرأها الربنامج مهارة االستماع فيستمع املتعلم إىل الكلمات اليت يلقيها املعلم
اليت قرأها  الكلمةمث يأمر كل طالب بوضع إصبع السبابة على  فاملعلم يقرأ الكلمة

الصحيحة يكرر نفس العملية،  للكلماتاملعلم، وبعد أن يتأكد من إدراك الطالب 
مع إشارة املعلم بإصبعه ومتثيل هذا األمر حىت  باللغة العربية ويكون األمر املستخدم

ويكرر املعلم نفس ) املناسبة الكلمةضع إصبع السبابة على (: بالقوليفهم الدارس 
العملية مع كلمة أخرى حىت آخر التمرين، وبعد االنتهاء من إجراء التمرين بالطريقة 
السابقة يطلب املعلم من الطالب االستماع مرة أخرى إىل نفس التمرين من الشريط 

علم وبإمكان امل اليت يسمعها، الكلمةعلى مميزة أو من املعلم حبيث يضع الطالب عالمة 
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وهكذا، وميكن إجراء نفس التدريب قراءة  تنويع اخليارات على رغبته يف كل مرة
الكلمات كلمة كلمة فيقول واحد أسد إمام أم فأر، اثنان فأر أسد حيث يقرأ املتعلم 

  .وهكذا... .إمام، ثالثة
  )استماع وفهم –قراءة ( )اقْرأْ ثُمصلْ( التوصيل - ٢

  
تأكيد التعرف على والتركيز على مهارة القراءة،  ويتم من خالل هذا التدريب

الكلمات اليت تعلمها الدارس، حيث يقرأ املتعلم الكلمات اليت أمامه، مث يصلها مع 
الكلمة إىل وميكن إجراء نفس التدريب استماعا حيث يستمع املتعلم ، الكلمات املماثلة

الستيعاب، ويلعب ، ويعزز هذا التدريب الفهم واعند الضغط عليها من احلاسوب
  .احلاسوب دورا كبريا يف االستفادة من هذا التدريب وتكراره

  :إجراء التدريب
، حىت يتم إجراء هذا التدريب من الربنامج اطلب من الطالب إغالق الكتب .١

 .احملوسب
أو استمع إليها من  اقرأ أوال كلمات اموعة أ مث كلمات اموعة ب .٢

  .الربنامج املقترح
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  .لقراءة كلمات اموعة أ وطالبا لقراءة كلمات اموعة ب ااختر طالب .٣
  .اطلب من الطالب وصل الكلمة مبا يناسبها .٤
  .وصلوهاطلب من بعض الطالب قراءة ما  .٥
جييب على سؤال داخل الربنامج  اأو اجعل طالب اقرأ اإلجابات الصحيحة .٦

  ، مث انتقل إىل طالب آخراملقترح
مث راجع تصحيحهم يف الكتب أو ما كتبوه،  اطلب من الطالب تصحيح .٧

  .الكراسات
يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات، ميكن أن  .٨

 .ويتم تنفيذه يف شكل مسابقة بني اموعات
  .ميكن إجراء هذا التدريب يف الربنامج احملوسب عدة مرات حىت يتقنه الطالب .٩

  )ستماع كتابة وقراءة وا(: وصل احلروف لتكوين كلمة - ٣

  
اهلدف من هذا التدريب هو تنمية مهارة الكتابة، وتدريب الطالب على شكل 
احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرها مع تدريبه على كتابة الكلمات اليت تعلمها 
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 كتابة صحيحة، ويكون ذلك من خالل جتميع احلروف، أو كتابة الكلمات إمالء، ويف
ة الكتابة حيث يكتب املتعلم الكلمات اليت تعلمها، التركيز على مهار يتم هذا التدريب

ف وويكون ذلك من خالل مالحظة صور احلرف عند الكتابة، ويكون جبمع احلر
املفرقة للكلمة اليت تعلمها، ويف حالة جتميع املتعلم للحروف سيدرك صور احلرف 

تعلم داخل الكلمات اليت تعلمها، وميكن إجراء نفس التدريب قراءة حيث يقرأ امل
فرديا فيقرأ طالب رقم واحد ويقرأ آخر رقم اثنان وهكذا،  الكلمات اليت كتبها،

.. .أومجاعيا فيقرأ كل الطالب جمتمعني ويقولون واحد أسد، اثنان فأر، ثالثة أم،
  .كما ميكن االستماع إليها من احلاسوب .وهكذا

  :إجراء التدريب
التدريب من الربنامج  ، حىت يتم إجراء هذااطلب من الطالب إغالق الكتب .١

 .احملوسب
  .أو استمع إليها من الربنامج املقترحكلمات الاقرأ أوال  .٢
  .الكلمة رقم واحد، وآخر لقراءة الكلمة رقم اثنان وهكذا لقراءة ااختر طالب .٣
إغالق الكتب اطلب من الطالب أخف الكلمات من الربنامج احملوسب، مث  .٤

  .واقرأ كلمة واطلب من الطالب كتابتها
 .كتبوهلب من بعض الطالب قراءة ما اط .٥
  .أظهر الكلمات للطالب كي يصححوا ما كتبوه .٦
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  )كتابة وقراءة واستماع(: ربط الصورة مبعناها - ٤

  
 سيشاهدويتم من خالل هذا التدريب التركيز على مهارة الكتابة أيضا حيث 

 املتعلم ركحلروف سيدا، ويف حالة جتميع طريقة كتابة الكلمات اليت تعلمهااملتعلم 
صور احلرف داخل الكلمات اليت تعلمها، وميكن إجراء نفس التدريب قراءة حيث 

ليتأكد  إليها من احلاسوب وسيستمع، حلظة ظهورها على الشاشة يقرأ املتعلم الكلمات
  .من قراءته

  :إجراء التدريب
الربنامج  مالحظة طريقة كتابة الكلمات ونطقها يفاطلب من الطالب  .١

 .احملوسب
  .الكلمة رقم واحد، وآخر لقراءة الكلمة رقم اثنان وهكذا لقراءة اتر طالباخ .٢
اطلب من الطالب القراءة مجاعيا حلظة ظهور الصورة قبل مساع الكلمة من  .٣

 .الربنامج احملوسب حلظة تقليب الصور
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  :االستبدال - ٦
ويكون بإعطاء مثري خمتلف للطالب لكي يستخدمه يف توسيع احلوار الذي 

 –سعيد (واملثري يف املثال املذكور هنا هو إعطاء امسني خمتلفني كل مرة، فمرة  يتعلمه،
  .وهكذا) سعاد –فاطمة (وثالثة ) حممد –أمحد (وثانية ) إبراهيم

  
  :إجراء التدريب -
  :استبدل كما يف املثال 

 .كرر ذلك على مسمع من الطالب" استبدل كما يف املثال" قل .١
عدك بطريقة مجاعية العبارة األصلية مث انطق اطلب من الطالب أن يعيدوا ب .٢

واطلب منهم أن  )إبراهيم –سعيد (أسفل الصفحة بوضوح ما بني القوسني 
يعيدوا اجلملة اجلديدة مباشرة، بعد وضع ما بني القوسني يف املكان املناسب 

مع تغيري األمساء بالضغط على أحد السهمني يف واستمر يف ذلك . من العبارة
 .اإلجابة بالضغط على أيونة اإلجابةذا أخطأ الطالب فأعد هلم إو األسفل،

أو أكثر بعد  تدريباأعد أداء التدريب بطريقة فردية، حبيث يؤدي كل تلميذ  .٣
من خالل التقليب داخل استبدال املطلوب، مث انتقل إىل تلميذ غريه، وهكذا 

 .كر واملؤنثالربنامج أو بتغري األمساء، وميكن التنويع يف األمساء بني املذ
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اطلب من الطالب حل التدريب قراءة من الكتاب فردا " باافتح الكت: "قل .٤
. ابدأ قراءة العبارة األوىل واطلب من الطالب حل التدريب بالتناوب. فردا

إذا  –ميكن تكرار التدريب . طالببل كل ق من اقرأ الكلمة املطلوب استبداهلا
 .برياعندما يكون عدد طالب الفصل ك -لزم األمر

يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات، ويتم تنفيذه  .٥
 .يف شكل مسابقة بني اموعات

يقوم الربنامج املقترح بإمكانية اإلجابة عن كل سؤال على حدة، أو تشغيل  .٦
كل التدريب آليا من السماعة املوجودة يف األعلى حىت يستمع الطالب إىل 

ون ذلك إذا وجد املعلم صعوبة على الطالب يف فهم التدريب كامال، ويك
التدريب، وميكن للمعلم من خالل األسهم السفلية الرجوع فريى الطالب 

 :كما يلي. املثري فقط فيجيبوا شفويا دون احلاجة إىل اإلجابة ودون رؤيتها
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  :اقرأرتب الكلمات اآلتية مث  :الترتيب - ٧
يف القوائم املناسبة مث قراءة ما رتبه الطالب، مع  ويكون هذا التدريب بترتيب الكلمات

ن ترتيب الكلمات يف هذا التدريب سيختلف من طالب إىل آخر، وسيتوىل إالعلم 
اإلجابة الصحيحة للطالب بقبول إجابته مباشرة، ويف حالة اخلطأ  تعزيزالربنامج 

خاطئة وميكنه سترجع الكلمة مرة أخرى إىل مكاا فيفهم الطالب من ذلك أن إجابته 
إعادة احملاولة بعد أن يكون قد عرف اإلجابة الصحيحة فيؤديها دون جرح ملشاعره أو 
تأنيبه على اإلجابة اخلاطئة، وميكن أداء هذا التدريب بإجابة كل طالب على كلمة 
واحدة، أو بإجابة طالب واحد على كل التدريب، وبإمكان الطالب إعادة هذا 

أل التمييز بني  حد هلا حىت يتقن موضوع الدرس، وهو هنا التدريب يف البيت مرات ال
  .القمرية وأل الشمسية

  
  :إجراء التدريب -

 .اطلب من الطالب قراءة كل جمموعة من الكلمات سرا .١
 .املناسب هلااطلب من الطالب ترتيب الكلمات يف الفراغ  .٢
 .اليت كتبوها الكلماتاختر بعض الطالب لقراءة  .٣
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 .حيح ما كتبوهاطلب من التالميذ تص .٤
 . راجع تصحيح الطالب يف الكتب أو الدفاتر .٥
يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات، ميكن أن  .٦

 .ويتم تنفيذه يف شكل مسابقة بني اموعات
ميكن تدريب الطالب من خالل الربنامج املقترح مباشرة، كي يعرفوا نتيجة  .٧

لعلم أن الطالب إذا أخطأ يف اختيار الكلمة إجابتهم على كل كلمة فورا، مع ا
املناسبة لن يقبل الربنامج منه ولكن الكلمة اليت اختارها سترجع مرة أخرى 

 .إىل مكاا، وذلك لكي حياول مرة أخرى فيضع الكلمة يف املكان املناسب
  ضع الكلمات يف املكان املناسب - ٨

بنفس الطريقة  راء هذا التدريبإجوهذا التدريب هو شبيه بالتدريب السابق، وميكن 
واهلدف من هذا املوجود يف التدريب،  السابقة، ولكن الطالب هنا سيتبع املثال

التدريب هو تدريب الطالب على أشكال أواخر الكلمات العربية متهيدا الستخدامها 
  .داخل اجلملة
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  :إجراء التدريب -أ
 ).ناسبضع الكلمات اآلتية يف املربع امل: (اقرأ التعليمات .١

 .للطالب أو استمع إليها من الربنامجاقرأ مجلة املثال  .٢

 قراءة املثالأن يعيد  أحد الطالباطلب من  .٣

 .اطلب من الطالب اإلجابة أوال يف كتبهم أو دفاترهم .٤

 .اطلب من أحد الطالب أن يقرأ  كلمة مع ترتيبها .٥

إذا . إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغريه، مث عد إليه ليقول اجلملة صحيحة .٦
 .آخر وطالبأخرى  كلمةأصاب انتقل إىل 

 .ميكنك أن تعكس التدريب بعد االنتهاء منه .٧

 .الكلماتاتبع األسلوب نفسه مع بقية  .٨

يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات، ويتم تنفيذه  .٩
 .يف شكل مسابقة بني اموعات

ملقترح كي يعرفوا نتيجة ميكن للطالب اإلجابة مباشرة داخل الربنامج ا .١٠
إجابام مباشرة، فالكلمة الصحيحة ستثبت يف مكاا الصحيح، أما الكلمة 
اليت سيضعها يف مكان غري مناسب سترجع إىل مكاا وميكن إعادة احملاولة، 

  .وهكذا
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  :أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة - ٩

  
  

ة من خالل التدريب وهذا التدريب هو متهيد لدراسة اللغة العربية االتصالي
على التراكيب العربية، وسيعرف الطالب من خالل التدريب مباشرة إن كانت إجابته 
صحيحة أو خاطئة وال ميكنه إعادة تصحيح ما أخطأ فيه، وسريى درجته اليت حصل 
عليها مباشرة، ولكنه بعد اخلروج من التدريب ميكنه معاودة التدرب عليه وسيحصل 

اليت حصل عليها سابقا، ومبعاودة التدريب سيتقن الدارس على درجة جديدة غري 
املوضوعات حمل الدراسة وسيتدرب على النحو بطريقة عملية وظيفية دون اإلفاضة يف 

  . شرح العلل النحوية، وسيدرك الطالب القاعدة النحوية دون احلاجة إىل شرحها
  :إجراء التدريب -

  .اقرأ اجلمل بصوت واضح .١
  .بة الكلمة املناسبة يف الفراغاطلب من الطالب كتا .٢
  .اطلب من بعض الطالب قراءة ما كتبوه فرديا .٣
  .اقرأ اإلجابات الصحيحة .٤
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اطلب من الطالب تصحيحما كتبوه، مث راجع تصحيحهم يف الكتب أو  .٥
  .الكراسات

يتم إجراء هذا التدريب من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات، ميكن أن  .٦
 .اموعاتويتم تنفيذه يف شكل مسابقة بني 

إن الطالب يستطيع معرفة إجابته الصحيحة من خالل الربنامج املقترح،    .٧
وسيعطيه الربنامج درجته فورا، وبإمكان الطالب معاودة اإلجابة على التدريب 

  .لكي حيصل على الدرجة النهائية، ويتأكد من إتقانه

  :التكرار -١٠
هارات اللغوية لديه، ويتيح الربنامج إن التكرار مفيد جدا للطالب املبتديء يف تثبيت امل

املقترح فرص التكرار دون قيود أو شروط، فكل التدريبات املستخدمة يف الربنامج 
املقترح ميكن تكرارها، واهلدف من ذلك هو تثبيت مهارة معينة عن طريق أدائها أكثر 

أحد من مرة، واملعلم يوجه الطالب إىل املهارة املطلوب تعلمها، وقد يشري إىل 
الدارسني طالبا منه تكرارها، وقد يطلب املعلم من الدارس أن يكرر نفس االستجابة 

 من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات تكرار التدريباتيتم مرة ثانية، وميكن أن 
  .يف شكل مسابقة بني اموعات هاتنفيذو
  

ا ً   التقويم واالختبار: ثالث

لى التعديل واالستقامة وإصالح املعوج، التقومي هو مصدر للفعل قوم، الذي يدل ع
فمن طبيعة ) مادة قوم: ١٩٥٦ابن منظور . (كما يعين تقدير قيمة الشيء وحتديد مثنه

اإلنسان ومن خالل جهوده املتنوعة يف احلياة، حياول دائما أن يعرف ماذا أجنز منها، 
قيمة األعمال وماذا بقي عليه لينجز، والفرد حينما يفعل ذلك إمنا يهدف إىل معرفة 

وليست معرفة القيمة هنا . ومال ووقت  اليت قام ا مقارنة مبا بذل منها من جهد
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اجلهود اليت  هدفنا يف حد ذاا، بقدر ما هي مقصودة ملعرفة أيستمر الفرد يف تلك
يبذهلا لتحقيق ذلك العمل، وبنفس األسلوب الذي كان يتبعه، أم يتطلب األمر تغريا يف 

لطريقة للوصول إىل نتائج أفضل، وهذا النوع من التقومي يعرف بالتقومي األسلوب، أو ا
الذايت، أو املتمركز حول الذات، وهو يعين أن الفرد حيكم على األشياء، واملنجزات، 
واألشخاص بقدر ما ترتبط بزاته، والتقومي ذا املفهوم عبارة عن وزن لألمور، أو 

. ما مت اجنازه يف يف ضوء األهداف املرسومة له تقدير هلا، أو حكم على قيمتها، وحتديد
  )١٥٠: ١٣٩٤عمر (

أساسي من أركان العملية التعليمية فهـو يسبقها ويالزمها فالتقومي ركـن 
ويتابعها من أجـل واقعها وحبث مشكالتـها ورسم اخلطوط الالزمـة لتطويرها؛ 

ة التعليمية يف الربنامج ، فالتقومي قد يكون شامال جلميع عناصر العمليحتقيقا لألهداف
املراد تقوميه من طالب ومعلمني وخطط ومقررات وكتب واختبارات وأجهزة، 
باإلضافة إىل اإلدارة واملباين والنفقات، وقد يكون التقومي موجها حنو عنصر واحد من 

 وتقومي الطالب يف برامج. عناصر العملية التعليمية كاملعلم أو املتعلم أو املواد التعليمية
تعليم اللغات األجنبية من أهم عناصر التقومي وأبرزها، ألن الطالب هو حمور العملية 

وأساليب تقومي األداء اللغوي للطـالب منـها  )٤١٩: ١٤٢٣العصيلي (التعليمية، 
ما جيريه املعلم يف الفصـل ومنـها ما يقوم به الطـالب يف الكتاب، ومنـها ما 

فيكـون تقوميهم . قبل انتظـام الطـالب فيهتقـوم به إدارة الربنامج سـواء 
تصنيفـا هلم وتشخيصـا ملسـتوى أدائهم، أو يف منتصف الربنامج فيكون تقوميهم 
بنائيا، أو يف نـهاية الربنامج فيكون تقوميهم ختاميا، ولكل أسلوب من أساليب التقومي 

  .هذه هدفه وخصائصه وطريقـة إعـداده وإجرائه
ثرية ومتنوعة، ولكن أبرزها وأمهها االختبارات، ووسائل تقومي الطالب ك

ولالختبارات أمهية خاصة يف برامج تعليم اللغة الغات األجنبية، مبا يف ذلك تعليم اللغة 
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العربية للناطقني بغريها، بل إن اختبارات اللغة هي الوسيلة الوحيدة لتقومي كفاية املتعلم 
  .وحتصيله يف كثري من الربامج

ة نوع من االختبارات اليت يراد هلا أن تقيس ما حصله املتعلم واختبارات اللغ
يف برنامج معني أو مستوى معني، أو تقيس كفايته العامة يف اللغة، أو تقيس استعداده 

وهي جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارس أن يستجيب هلا، أو أن جييب . اللغوي
وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته  عنها، دف قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة

  )  ٢٤٧: ١٩٨٩طعيمة . (بزمالئه
وتعترب االختبارات وسيلة من الوسائل اهلامة اليت يعول عليها يف قياس وتقومي 
قدرات الطالب، ومعرفة مدى مستواهم التحصيلي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 

وكية، أو النواتج التعليمية، يتم بوساطتها أيضا الوقوف على مدى حتقيق األهداف السل
وما يقدمه املعلم من نشاطات تعليمية خمتلفة تساعد على رفع الكفايات التحصيلية 
لدى الطالب، لذلك حرص التربويون، على أن تكون هذه االختبارت ذات كفاءة 
عالية يف عملية القياس والتقومي، وهذه الكفاءة ال تتأتى إال من خالل إعداد اختبارات 

جية وفاعلة ختلو من املالحظات اليت كثريا ما جندها يف أسئلة االختبارات اليت يقوم منوذ
واالختبارات اجليدة هي اليت تكون موزعة على كل درس، . بعض املعلمني بإعدادها

ومرتبطة مبحتوى الدرس السابق، ومهارات الدرس اجلديد، وتدور االختبارات يف تعلم 
املفردات والقواعد : ل األسئلة اليت تتعلق بعناصر اللغةاللغة الثانية او األجنبية حو

 :Harold 1993) .واألصوات ومهارات اللغة األربع من استماع وكالم وقراءة وكتابة
11)  
  

  : أنـواع االختبارات
ختتلف االختبارات حسب أهدافها، وطرائق بنائها، وأساليب تصحيحها، ونوع 

االختبارات التحصيلية : تبارات إىل نوعني مهاالقائمني عليها، وميكننا أن نقسم االخ
واختبارات االجادة، واالختبارات التحصيليةدف إىل قياس مدى قدرة الطالب على 
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استيعاب معلومـات معينة وردت يف كتاب معني، ولذلك فهي مقيدة مبا اشتمل عليه 
ات الكتاب من معلومات وما يعلِّمه من مهارات وما يزود به الطالب من مفرد

فهي دف إىل قياس مدى قـدرة الطـالب على  اختبارات اإلجادةوتراكيب،أما 
األداء اللغـوي  بشكل عام دون االرتباط بكتاب معني أو برنامج حمدد، ولذلك فهي 
واسعـة االهتمامات متعـددة ااالت غزيرة املفردات متنوعـة اجلمـل والتراكيب 

 .كتاب حمددأسرية تتقيد بربنامج معني وليست ؛ فهي ال 
الكتب ال تقيس القيم واالجتاهات، وال متتد إىل امليول  واختبارات

كما أنّ اختبارات الكتب ال تقيس القدرة على التعبري الشـفوي، أو  ،واالهتمامات
حتكم على كفاءة الطـالب يف إجراء حوار وليس جمرد إجراء تدريبات منطية مصحوبة 

من صفات ، وى املعلم وحده لتقييمه واحلكم عليهبنموذج يقتدى به مما يعتمد عل
اختبارات الكتب اجليدة أنـها موزعة على كل درس وأنـها يف كل درس ترتبط 

وهي بذلك . أحدمها حمتوى الدرس السابق وثانيهما مهارات الدرس اجلديد: بشيئني
إنـها تعطي . تقيس ما هو أبعد من جمرد النجـاح يف حل اختبارات درس معني

للمعلم مؤشرات جاهزة لقـدرة الطـالب على االنتقال للدرس اجلديد واستيعاب ما 
اختبارات : إىل نوعـني نوع األسئلةميكـن تقسيم االختبارات من حيث ، وفيه

  )٢٤٣-٢٣٩: ١٩٨٥طعيمة ( .واختبارات املقـال، موضوعية
  

  األسئلة املقالية: أوالً
بة احلرة للطالب، تلك اإلجابة اليت ينشئها وهي نوع من األسئلة اليت تعتمد على اإلجا

بطريقته اخلاصة استجابة للسؤال املطروح، ومن مميزاا أا تعتمد على حرية تنظيم 
اإلجابات املطلوبة، ومتكني املخترب من القدرة على اختيار األفكار واحلقائق املناسبة، 

تكامل يف معارفه، ومالءمتها لقياس قدرات املخترب، وتوفري عناصر الترابط وال
ومعلوماته اليت يدوا يف االختبار، وهي تكشف عن قدرة املخترب يف استخدام معارفه 
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يف حل مشكالت جديدة، ويستطيع املخترب أن يستخدم ألفاظه وتعابريه ومعجمه 
اللغوي الذايت يف التعبري عن اإلجابة، مما ميكن املصحح من احلكم على مهارته من 

عابري اجليدة، وغالبا ما يكون عدد األسئلة املقالية قليال مقارنة بعدد خالل انتقائه للت
  . األسئلة املوضوعية

يف األسئلة املقالية ال يتمكن واضع األسئلة من تغطية املنهج املقرر كامال، ألن 
عدد األسئلة قليل، وتكمن قلة األسئلة حلاجتها إىل وقت طويل عند كتابة اإلجابة، 

ومن . جابة وقتا أطول كلما أدى ذلك إىل قلة األسئلة وحمدوديتهاوكلما استغرقت اإل
هنا يظهر قصور األسئلة املقالية يف قياس مجيع النواتج التعليمية لعدم تغطيتها املنهج، 
وقد يتأثر تصحيح اإلجابة بالعوامل واألهواء الذاتية، مما يؤدي إىل عدم دقة الدرجة 

خاصية دقة الدرجة من أهم الشروط اليت جيب املمنوحة للمخترب، ومن البديهي أن 
توافرها يف االختبار، وال ميكن هلذه اخلاصية أن تتحقق حتققا كليا مادامت نوعية 

  . األسئلة تتيح للمصحح فرصة التدخل يف حتديد اإلجابة الصحيحة
وميكن تاليف عيوب األسئلة املقالية بأن يكون استعماهلا مقصورا على املواقف، 

املالئمة هلا،  وصياغة السؤال بطريقة جيعل املطلوب واضحا كل الوضوح،  واألغراض
وجتنب الصيغ املفتوحة، أو الناقصة، لذلك يراعى عند الصياغة استخدام ألفاظ ذات 

عرف، اختر، صنف، وقد يستدعي األمر استخدام بعض : مثل   مدلوالت واضحة
ك، ومراعاة مشول األسئلة ناقش، وضح، قارن، اشرح وما إىل ذل: املفردات مثل

جلوانب احملتوى، واهلدف يف اال التحصيلي، وذلك بزيادة عدد األسئلة، مع األخذ 
بعني االعتبار اجلانب الزمين املقرر لإلجابة، ووضع إجابة منوذجية لكل سؤال يعمل ا 

ل عند التصحيح بكل دقة ممكنة، وحتديد العناصر اليت تعطي أجزاء من العالمة على ك
فرعية من فرعيات السؤال، حىت ال يتاح لألهواء الشخصية التدخل يف حتديد اإلجابة 

  . الصحيحة، أو حتديد الدرجة الالزمة من وجهة نظره اخلاصة
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   األسئلة املوضوعية:ثانيا
يقصد باألسئلة املوضوعية تلك اليت تكون االستجابة هلا قصرية، وإجاباا حمددة،   

ة صحيحة واحدة لكل سؤال، كما عرفت باملوضوعية ألن مبعىن أن هناك إجاب
تصحيحها يتم بشكل موضوعي، فهي ال تعتمد على ذاتية املصحح يف تقدير الدرجة، 
وإمنا تعتمد على اإلجابة النموذجية كمعيار للتصحيح يعتمد عليه مجيع املصححني يف 

  . املادة الواحدة
  : أنواع األسئلة املوضوعية

  . ة كثرية، ومتنوعة، ومما يكثر دورانه يف االختباراتاألسئلة املوضوعي
  : أسئلة الصواب واخلطأ .١ 

جمموعة من اجلمل، أو العبارات بعضها متضمن معلومات صحيحة مما درس الطالب 
يف مادة ما، والبعض اآلخر متضمن معلومات خاطئة، مث يطلب من الطالب املخترب 

صحيحة، أو خاطئة، ومن ميزات هذا النوع احلكم على تلك العبارات فيما إذا كانت 
من األسئلة أنه يتطلب وقتا طويال لإلجابة عليه، ومن خالله ميكن تغطية أكرب قدر 
ممكن مما درس الطالب يف فصل دراسي، كما أن تصحيحه سهل، وال يتطلب لإلجابة 

، والقوي عليها استعمال اللغة، لذا يستوي يف أجابتها الطالب السريع التعبري، والبطيء
يف اللغة، والضعيف، ومن عيوا أن الطالب الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة ال 
يترددون يف التخمني، كما أا تدفع الطالب إىل التركيز على حفظ احلقائق واألرقام 

  . واملعلومات، دون أن تنمي فيهم القدرة على االستنتاج والتحليل
  : أسئلة نعم وال .٢

  . كون السؤال مباشرا، ويطلب من املختربين اإلجابة عليه بنعم، أو اليف هذا النوع ي
وهو مشابه ألسئلة الصواب واخلطأ، غري أنه يفضل استخدامه مع الطالب صغار السن 

أكثر من استيعام " نعم وال " حيث يسهل عليهم استيعاب معىن ) املرحلة االبتدائية(
  . معىن الصواب واخلطأ
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  : من متعدد أسئلة االختيار. ٣
يعد هذا النوع من األسئلة أفضل أنواع األسئلة املوضوعية، وأكثرها مرونة، إذ        

ميكن استخدامها لقياس أي من األهداف السلوكية اليت ميكن تقوميها باالختبارات 
املقالية، ماعدا األهداف اليت تتطلب مهارة يف التعبري الكتايب، ويتألف سؤال االختيار 

اجلذر أو املقدمة أو املنت الذي يطرح املطلوب من السؤال، مث : من جزأينمن متعدد 
قائمة اإلجابات، أو البدائل املمكنة لإلجابة، والقاعدة العامة أن يكون هناك بديل 
واحد صحيح، أو يعد أفضل اإلجابات، والبدائل األخرى خطأ، ويراعى أال يقل عدد 

يد له أمهيته، فإن قلت البدائل عن ثالثة البدائل عن ثالثة إىل سبعة، وهذه التحد
أصبحت ضمن اختبار الصواب واخلطأ، وإذا زادت عن سبعة أربكت الطالب، 
وأجهدته يف البحث عن البديل الصحيح، إضافة ملا حتتاجه من وقت طويل عند 
اإلعداد،  ويستحسن يف مثل هذا النوع من األسئلة أن يكون املعلم قد درم عليها يف 

وأن تغطي كل ما درسه الطالب، كما يراعى يف املعلم متكنه من اللغة العربية،  الفصل،
حىت يتمكن من صياغة جذر السؤال أو مقدمته أو متنه بطرقة سليمة ال تربك الطالب، 

  . وال توحي له باإلجابة
  : أسئلة ملء الفراغ. ٤

ات يترك فيها هذا النوع من األسئلة السهلة االستعمال، وهو يقوم على كتابة عبار
جزء ناقص يتطلب من املختربين تكملته باإلجابات الصحيحة، وقد يعطى املختربون 
جمموعة من البدائل خيتار من بينها الكلمة، أو العبارة الناقصة، وينبغي على املعلم يف 
مثل هذا النوع من األسئلة أن يغطي من خالهلا معظم املوضوعات املقررة اليت متت 

جيب مراعاة الدقة يف اختيار األلفاظ ووضوح العبارة، حبيث يفهم دراستها، كما 
املخترب املقصود منها متاما دون لبس، أو غموض، ومن إجيابيات هذا النوع أنه يغطي 
جزءا كبريا من املقرر الدراسي، كما ميكن أن يقس قدرة املخترب على احلفظ والتذكر، 

  . وميكنه من الربط واالستنتاج



 65

  : زاوجةأسئلة امل .٥
وفيه يقدم للطالب عمودان من الكلمات أو العبارات ويطلب منه ربط كل كلمة أو 
عبارة يف العمود أول مبا يناسبها من العمود الثاين، وهذا النوع من أكثر األسئلة 
املوضوعية أمهية وفائدة، ألن عنصر املوضوعية فيه متوافر بدرجة كبرية، والعلة يف ذلك 

ه أقل بكثري مما يف غريه من األسئلة، وخاصة أسئلة الصواب أن عنصر التخمني في
واخلطأ، واالختيار من متعدد، وهذا ما يزيد من عنصر الثبات فيه، ذلك العنصر الذي 
يعد من املؤشرات اهلامة إىل جانب عنصر الصدق يف االختبارات، يتكون سؤال 

إلجابات، حيث يطلب من تعرف األوىل باملقدمات، والثانية با: املزاوجة من قائمتني
الطالب أن جيري مقابلة بني كل عنصر من عناصر املقدمات بالعنصر الذي يالئمه يف 
اإلجابات وفق قاعدة توضح له يف التوجيهات، غري أن وضع الكلمات أو اجلمل أو 
األرقام يف املقدمة يتطلب من الطالب إعمال الفكر وكد الذهن، حبيث خيتار من قائمة 

. ا يتناسب مع ما يف القائمة األوىل من معلومات حسب الترتيب املطلوباإلجابات م
  )٢٥٠-٢٣٩: ١٩٨٥طعيمة (
  : أسئلة التصنيف .٦

عبارة عن طرح بعض الكلمات اليت يوجد بينها عالقة تشابه، مث يضمن بينها كلمة ال 
ها، أو عالقة هلا ا مجيعا، ويطلب من الطالب أن حيددها، أما بوضع إشارة خطأ أمام

وضعها يف دائرة، أو وضع خط حتتها، وما إىل ذلك، وهذا النوع من األسئلة 
املوضوعية يبني القدرة على فهم العالقات بني األمور املتشاة بسرعة، وهو من 

  . االختبارات السهلة اإلعداد، كما أنه يبتعد كثريا عن الذاتية
  : أسئلة إعادة الترتيب .٧
نوع من األسئلة بكتابة كلمات، أو مجل، أو عبارات، أو أرقام، يقوم املعلم يف هذا ال 

أو أحداث، أو وقائع بدون ترتيب، ويطلب من الطالب إعادة ترتيبها حسب ما يراه 
  مناسبا، فقد يطلب ترتيب األحداث تصاعديا، أي من القدمي إىل احلديث، وقد يطلب
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إىل األكرب، أو العكس، مث  العكس، ويف األرقام قد يطلب إعادة ترتيبها من األصغر
يعيد كتابتها مرتبة، وهذا النوع من األسئلة يفيد الطالب يف الفهم املتتابع لألحداث، 
كما يفيده يف سرعة البديهة، خاصة عند التعامل مع األرقام الكبرية، السيما وأن 

كون الوقت الذي يتاح ملثل هذه األسئلة املوضوعية يف الغالب يكون حمدودا، يف حني ي
  . عدد األسئلة كبريا

  االختبار االلكتروين
ميكنه قياس استيعاب الطالب وفهمهم للربنامج املقترح، ويتميز  الختبار اإللكتروينا

هذا الربنامج باالستجابة الفورية إلجابة الطالب، وإعطائة الدرجة اليت حيصل عليها 
مل يفهم جيدا ما تعلمه مباشرة، واهلدف من هذا االختبار تعليمي أيضا فالطالب الذي 

ميكنه معاودة التعلم، وتكرار االختبار حىت يتأكد الطالب بنفسه من إجادته للمهارات 
اللغوية اليت تعلمها طوال الربنامج، ولقد تنوعت األسئلة لكي تشمل كل الربنامج 
املقترح، فكانت أسئلة االستماع والقراءة هي املسيطرة، ففي السؤال األول على 

أن يستمع إىل الكلمة مث يضغط عليها، ويهدف هذا السؤال إىل قياس قدرة الطالب 
الطالب على القراءة واالستماع ليس فقط إىل احلروف اليت تعلمها بل إىل احلروف 

  .داخل الكلمات اليت درسها وتعلم احلروف العربية من خالهلا
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ذلك باختيار والسؤال الثاين خيترب فهم الطالب للكلمة اليت يسمعها، ويكون 
الصورة اليت تدل عليها، وحيصل الطالب على نتيجة اختياره فورا ويعرف درجته أوال 
بأول، وال ميكن للطالب أن يصحح إجابته، وال ميكنه الرجوع إىل األسئلة السابقة 

  :لتعديل إجابته، ولكن ميكنه تكرار السماع إن شاء، وهذا منوج السؤال الثاين

  
هو سؤال خيترب فهم الطالب ملعىن الكلمة من خالل توصيل أما السؤال الثالث ف

الكلمة بصورا، وسيعرف الطالب نتيجة توصيله مباشرة، وليس بإمكانه معاودة 
التوصيل وليس بإمكانه التخمني فإذا أخطأ يف واحدة فقد خيسر مرتني ألنه ربط 

ذلك، فهو خسر  الكلمة اليت ال يعرف معناها بصورة جيهل معناها أيضا، وال ضري يف
  .كلمة وخسر صورة
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والسؤال الرابع خيترب معرفة الطالب هلجاء الكلمات من خالل االختيار من 
متعدد، والطالب سيعرف نتيجة اختياره مباشرة، وال ميكنه تصحيح اخلطأ، وال 

  .الرجوع إىل اخللف، كما وضحنا سابقا

  
، ١٠-١عداد العربية من ما السؤال اخلامس واألخري فيخترب معرفة الطالب لألأ

ويكون ذلك من خالل توصيل العدد بالكلمة الدالة عليه، وستنطبق عليه نفس 
األحكام والقوانني السابقة فال ميكنه إعادة االختيار، وسيعرف نتيجة توصيله مباشرة، 

  .وإذا أخطأ سيخسر مرتني
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قيقي، ويدفع الطالب ومن مميزات االختبار االلكتروين أنه يرشد الطالب إىل مستواه احل
على التعلم مرات ومرات حىت يتأكد من إجادته حملتوى الربنامج، واالستجابة تكون 
فورية للطالب، فال حيتاج إىل انتظار املعلم حىت ينتهي من تصحيح االختبار وإبالغه 
بالنتيجة، والطالب عندما يؤدي هذا االختبار ال حيتاج إىل القلق أو االضطراب، فهو 

بنفسه على نتيجته دون خوف من لوم اآلخرين، وال قلق من النجاح أو سيطلع 
  .الرسوب، فنتيجة االختبار سيستقبلها الطالب بروح رياضية ترفع عنه احلرج

  
ا   األناشيد واألغاني: رابعً

 القارىء نفس يف تثري بطريقة الطبيعة سحر أو العاطفة عن تعبري العريب األدب إن
 يف له واألدب اخليال، وروعة التعبري وحسن التصوير لمجا مصدرها هزة أوالسامع

 للمبتدئني العربية اللغة نعلم عندما وحنن السرور، النفس على ويدخل ومتعةلذة  النفس
 ولن اجلميلة األدبية اللغة تدرجييا الطالب نفس يف نغرس أن علينا بغريها الناطقني من

 املبتديء الطالب ا ييدندن الت ليسريةا السهلة اجلميلة باألناشيد إال بداية ذلك يكون
 فيدخل وماتعلمه، مستواه مع تتناسب بصورة البسيطة الشعرية اللغة فريى ويغنيها
 وتتسع أخالقه وتتهذب ومغنيا، مرددا لسانه وينطلق أذنه، طربتو قلبه، على السرور

  .معاين من األناشيد هذه يف ملا ومتذوقا فامها نفسه يرى حينما ىوينش خياله، دائرة
ب التعبري الرامي إىل حتقيق تواصل لغوي مثمر، وتعد األناشيد ضربا من درو

فيه نقل لألفكار ومتعة تطال املستقْبِل واملرسل، كما تبث يف املستمع الشعور باللذة 
واإلحساس باجلمال، كما تعد األناشيد فنا من فنون األدب، وهي عبارة عن تعابري 

ين، إىل جانب اإلحساسات واملشاعر املتدفقة والوجدان، ومن يتوافر فيها اجلمال الف
خالهلا تتضح صورة احلياة بأسلوب عال ومعان سامية، وهذا اللون من األدب يالئم 
مجيع املراحل حىت املرحلة اإلبتدائية منها؛ والنغم املوسيقي الذي يتسم به الشعر يؤدي 

تلك النصوص الشعرية :"ف األناشيد بأاوتعر. إىل خلق إلف بني املتعلم ومجال اللغة
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اليت يعمد مؤلفوها يف نظمها إىل اليسر والسهولة، حبيث ميكن إخضاعها للغناء 
والتلحني، ودف إىل ذيب الوجدان لدى األطفال، وترقية أحاسيسهم ومشاعرهم، 
إضافة إىل تدريب أصوام، وتنمية قدراا، ليمتلك هؤالء األطفال مهارة النطق 
السليم، ومن مث االنطالق م من دائرة اخلجل املفرط، مع التركيز على أمهية االستماع 

  )٢٠٠١:٣٦٦ البجة." (واإلنصات
وال تقتصر فائدة األناشيد على الصغار فحسب بل يستفيد منها الصغري 

 نقولاملعربة، و اجلميلة السهلة األناشيدوخصوصا  ،معا ا يتغنيانفهما  والكبري،
 تعد أن البد األناشيد من خاص نوع إىل حيتاج املبتديء غريالعريب الطالب ألن السهلة

 يتآلف حىت أيضا، عمره وحسب مستواه، حسب األناشيد لغة يف درجفنت له خصيصا
 اإللقاء، وجودة األداء، وحسن النطق صحة على يتعودو اجلميلة، األدبية اللغة مع
 يرددها اليت ناشيدلأل الطالب فهم على نؤكدا ألنن لباالط ملستوى املناسبة نقولو

جمموعة من األناشيد خصيصا للناطقني بغري  مت إعدادولقد  والسعادة، باملتعة يشعر حىت
  .عربية كي تناسب مستواهم التعليميال

  :طرق حتفيظ األناشيد
وعندما نعلم األناشيد للطالب املبتديء الذي ال جييد القراءة فإننا نعتمد على ميل 

ن إىل الغناء وحبه للعب، ولذلك ميكن للمعلم أن يعرض جمموعة من الصور اليت اإلنسا
  :هلا صلة وعالقة بالنشيد، وميكن حتفيظ الطالب باستخدام جمموعة من الطرق اآلتية

  :طريقة احملو التدرجيي .١
وتنبين هذه الطريقة على أساس من أسس علم النفس يف ربط املعلومات   

، واليت تبدأ بقراءة الطالب األبيات عدة مرات، )٤٧٧ :١٩٩٨مسك (بعضها ببعض 
مث يقوم املعلم بإزالة بعض الكلمات، أو حمو بعض األجزاء من األبيات، مث يكلفهم 
بإعادة قراءا كاملة وقد يقوم مبحو بيت، أو أكثر ويطالبهم بتذكره، وقراءته، ويف 

املعلم أن يراعي أال ميحو من كل حالة يقوم الطالب بترديد القطعة كاملة، بيد أن على 
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 البجة. (األبيات الكلمات األوىل أو األخرية، ليسهل على الطالب التذكر والربط
ويرى الدكتور حممد عبد القادر أمحد أن طريقة احملو من الكل ) ٣٧١-٢٠٠١:٣٧٠

أفضل ألن انتباه الطالب سيكون عاما شامال مجيع أجزاء القطعة على السواء، ويكون 
يف شوق وترقب ملعرفة ما سيمحوه املعلم من أجزاء النشيد، أما يف طريقة احملو الطالب 

  )٩١: ١٩٨٦عبد القادر (. من اجلزء يكون انتباه الطالب مقصورا على جزء حمدد
  :الطريقة الكلية .٢

ويقصد ا أن يستظهر الطالب النشيد كله دون جتزئة، وذلك بتكرار قراءته من أوله 
  :ومن مميزات هذه الطريقة) ٤٧٥: ١٩٩٨مسك (ظ، إىل آخره حىت احلف

استظهار النشيد على شكل وحدة متكاملة متآلفة مما ينتج عنه عرض األفكار  .١
  .بشكل متماسك متكامل

ال يقتصر انتباه الطالب على وحدة معينة من النشيد، وإمنا يوزع اهتمامهم  .٢
طالب على على القطعة كلها بشكل متوازن، ولعل هذا من شأنه أن يعني ال

 .ربط أجزاء النشيد وبالتايل املساعدة على حفظه
تتوزع األنشطة القرائية بالتساوي على أبيات النشيد، فيأخذ كل واحد منها  .٣

 .نصيبه من التكرار واالستظهار مقرونا باألبيات
  :ومن عيوا

يف -توزع انتباه الطالب على النص ليس فيه نصفه، ألن انتباه الطالب  .١
على اجلزء األول، واجلزء األخري بدرجة كبرية تفوق  ينصب - األغلب

  .انتباههم إىل األبيات الوسطى
هذه الطريقة تتطلب من الطالب قدرا من االنتباه والفطنة والذكاء والطالب  .٢

 .ليسوا سواء يف هذا
تتطلب الطريقة الكلية جهدا ووقتا إضافيني، وخباصة إذا كانت األبيات  .٣

بة، مما يعين أن استظهار األبيات السهلة يتم يف تتراوح بني السهولة والصعو
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فترة زمنية أقل من األبيات الصعبة، والعكس صحيح، مما ينجم عنه إرباك يف 
 .عملية التحفيظ

هذه الطريقة مدعاة للضجر وامللل، فكثرة التكرار يبعث السأم وامللل يف نفوس  .٤
الطالب عن فهم وبالتايل تؤدي إىل إبعاد ) ٩٠: ١٩٨٦عبد القادر (الطالب، 

مسك . (النشيد وربط عناصره معا، وخباصة إذا كان النشيد كبري احلجم
٤٧٥: ١٩٩٨( 

ومن هنا فإن هذا األسلوب مثمر يف األناشيد اليت تتسم بالسهولة يف األلفاظ 
 البجة. (واليت يقل فيها عدد األبيات، واليت تتصف بوضوح املعاين وترابط األجزاء

٣٧٢-٣٧١: ٢٠٠١(  
  :ريقة اجلزئيةالط .٣

ويف هذه الطريقة يقسم املعلم النشيد إىل أجزاء، حبيث يقوم الطالب باستظهاره جزءا 
فيبدأ باجلزء األول مث الثاين مث يربطون ) ٤٧٥: ١٩٩٨مسك (جزءا بالتكرار والترديد، 

بني اجلزئني، مث يضيفون إىل اجلزئني اجلزء الثالث، مث جيمعون بني الثالثة، وهكذا حىت 
ظهروها كلها، وال يعين تقسيم النشيد إىل أجزاء أن يضم كل جزء عددا مساويا يست

من األبيات اليت تشكل هذا النشيد، وإمنا يعين أن كل قسم حيوي وحدة معنوية بغض 
  :النظر عن عدد األبيات اليت تشكل الوحدة، ومن مزايا هذه الطريقة

مبا يف فيها من جتديد  تضمن هذه الطريقة دفع امللل والسأم عن نفوس الطالب .١
 )٤٧٦: ١٩٩٨مسك . (نشاط الطالب

عبد القادر . (تدخل السرور والثقة على نفس الطالب عندما حيفظ جزءا .٢
٩١: ١٩٨٦(  

يشيع فيها عنصر اإلقبال على دراسة القطعة والتشويق والرغبة ألن الطالب إذا  .٣
تاله من شعر بسهولة حفظ اجلزء األول تشوق إىل حفظ الثاين والثالث، وما 

 .أجزاء
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تناسب هذه الطريقة الطالب ذوي املواهب احملدودة، كما تناسب الطالب  .٤
 .املبتديء يف تعلم اللغة العربية

  :ومن عيوب هذه الطريقة
ال تعني الطالب على حفظ النص بشكل متكامل، بل تورثه التلكؤ والوقوف  .١

ونة أحد زمالئه عند بداية كل جزء، وقد ال يتذكر الطالب هذه البداية إال مبعا
  .أو املعلم

عبد القادر . (تؤدي إىل اضطراب الطالب يف ربط األجزاء بعضها ببعض .٢
٩١: ١٩٨٦( 

ال يتم يف هذه الطريقة حفظ األجزاء بشكل متساوٍ يف اجلودة، فقد أثبتت  .٣
التجارب أن األجزاء األوىل تنال اهتماما أكرب، وترديدا أكثر، وإعادة تفوق 

ينجم عنه حفظ اجلزء األول بدرجة أقوى من األجزاء  األجزاء األخرية، مما
 )٣٧٣-٣٧٢: ٢٠٠١ البجة. (الباقية

وعلى املعلم أن جيمع بني الطريقتني الكلية واجلزئية، فبعد أن حيفظ الطالب 
كل جزء على حدة يعودون إىل تكرار النشيد كامال، أو بعد حفظ النشيد كله حسب 

الصعبة مبزيد من العناية والتكرار، ومتتاز هذه طريقة الكل يعود فيؤثر بعض األجزاء 
الطريقة التوليفية بتوفري الوقت مع جودة االستظهار، وهذه الطريقة استوعبت مزايا 

  .  طريقيت التجزئة والكلية مع جتنب عيوما
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  :طريقة الفترات .٤
وعلى الطالب يف هذه الطريقة أن يقوم بقراءة النشيد وتكراره عدة مرات 

رات زمنية متباعدة قصرية أو طويلة، مث يترك القطعة، وبعد انقضاء مدة يعود على فت
الطالب إىل قراءة النشيد وترديده يف فترات الحقة حىت حيفظ الطالب النشيد، وجيب 
أال تزيد الفترة الزمنية بني القراءات عن ثالثة أيام، وتتميز هذه الطريقة بإقدار الطالب 

، فيكتشف أخطاءه، ويعمل على معاجلتها وتالفيها، على نقد حفظه بني الفترات
واحلفظ ذه الطريقة أثبت وأجنح وأوفر للوقت ألن ذهن الطالب وذاكرته ينشطان 

: ٢٠٠١البجة . (خالل هذه الفترات ويكونان أكثر تلبية الستجماع أجزاء القطعة
٣٧٤-٣٧٣(  

 به نتدرج أن البد واألغاين العربية األناشيد املبتديء الطالب نعلم عندما إننا
 أدعو وحينما ا،اوآد العربية اللغة جبمال ويستمتع مايتعلم يفهم كي مستواه حسب

 مجالال و حقه، التعبري حالوة أنقص ال املبتديء للطالب ومناسبتها األلفاظ سهولةإىل 
 اللغوي اإلبداع عن اشأن اليقل العرب غري من للمبتدئني اللغوي فاإلبداع الفكرة،

 العرب غري من للمبتدئني الشعر اختيار عند علينا جيب ولكن أنفسهم، للعرب ينوالف
  :تيةاآل رواألم مراعاة
 البيان وجةأ من فيها غريبة وتراكيب املعاين صعبة بكلمات النشيد حنشو أال .١

 .فهمه على املبتديء الطالب يقوى ماال والبالغة
 لإلهتمام، مثرية غري يهف األفكار تكون وأال ،امشوق النشيد موضوع يكون أن .٢

 .ىنغويت ويفهم يستمع حينما الطالب وعواطف مشاعر حنرك أن وعلينا
 فنفتنه واهتماماته املبتدىء الطالب دراسة عن تبتعد اليت املوضوعات خنتار أال .٣

 .العربية اللغة تعلم نع وننفره
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 دانهوج يثري مما أكثر الطالب تفكري فيثري متكلفا النشيد يف اخليال يكون أال .٤
 وسبيل وعاطفة، إحساس من فيها مبا نفسه إثارة إىل نسعى وحنن ومشاعره،

  .املعقول اخليال ذلك
 وحسن وخربة مهارة إىل واألغاين ناشيداأل يعلم حينما حيتاج واملدرس

من تعلم  الطالب نفروحىت ال ي عبئا واألغاين األناشيد تعليم يصري ال حبيث تصرف،
 لدراسة وشوقا حبا وأغاين أناشيد من الطالب تعلمه ما مثرة تكون ولكي ،األناشيد
 مباشر، غري لألناشيد الطالب حتفيظ يكون أن وجيب ونثره، شعره العريب األدب

 املبتديء الطالب سعادة ستكون وكم والترديد، الغناء كثرة خالل ويكون ذلك من
  :منها تربوية اوأهداف فوائد لألناشيد فإن وللعلم تعلمها، عربية أغنية يردد حينما
 .التعلم مواصلة يف رغبته من ويزيد الدرس يف الطالب حيبب النشيد .١
التغين بالنشيد يقوي ملكة احلفظ، وينمي سرعة الفهم، ويبعث املرح واحلركة  .٢

 .يف نفوس الطالب
 الطالب نفوس يف األخالق ومكارم الفضائل وتغرس الديين، الشعور يتذك .٣

 .ومشوقة حمببة بطريقة
 ودرسه، هتعلم ما يف املبتديء الطالب ثقة وتقوي وتنميها، اللغوية ةتزيدالثرو .٤

 .العلم من واالستزادة التعلم مواصلة بأمهية وتشعره
 روحكما تنمي فيه  ،توجهه إىل االجتاه السليمو الذوق، الطالب يف تريب .٥

 فيه وتنمي األصيلة، العربية النغمات معرفة على وتدربه ،واملشاركة التعاون
، وحتسن صوته، وتضبط واملوسيقية الفنية األطر داخل صواتيزاأليمت موهبة

 .خمارجه، وتصحح نطقه
 النصوص دراسة يف عليها يعتمد األدب خطوات من أوىل خطوة األناشيد .٦

 .التالية املتقدمة املستويات يف أسلوبا رقىواأل فكرة األعمق العربية األدبية
  )٩٧: عبد املتعال بدون تاريخ(
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  :العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها اشيداألن تدريس
 يءيليه مرتني أو مرة القراءة تكرار وميكن عادية قراءة أوال النشيد املعلميقرأ  .١

 ،م النشيدفهمه يف الطالب يناقش مث اإللقاء، ومتثيل السليم للنطق الطالب
 .له العام املعىن عن عامة فكرة ويعطيهم

 خلفه، الترديد منهم ويطلب الطالب، أمام شعرية قراءة النشيد ثانية املعلم يقرأ .٢
 .، إن كانوا جييدواالقراءة منهم يطلب مث

 ملحنا النشيد إىل الطالب يستمع كي أواحلاسوب الراديو املعلم يفتح .٣
 على ويشجعهم األغنية، مع بالترديد الطالب ويأمر أصيلة، عربية صواتبأو

النشيد وحيفظونه ويربعون يف ومع التكرار سيستوعب الطالب  اإليقاع، ضبط
 .وحدهمأداءه 

 وإنشاده، توقيعه اجييدو حىت وحدهم نشادباإل يقومون طالبه املعلم يترك .٤
، إما يف الفصل أو يكلفهم حبفظه ملحنا يف عناء دون حفظه من يتمكنوا وحىت
 .البيت

 وحدها املوسيقى هلم يفتح األغنية مع الطالب تفاعل من املعلم يتأكد حينما .٥
  .بأنفسهم ويغنون ينشدون الطالب كاتار

لقد وفر لنا احلاسوب إمكانيات جيدة ميكننا باستخدامها حتفيظ الطالب دون 
تكلف، فعند عرض النشيد للطالب باملوسيقى يعرض الربنامج النشيد كامال يف أعلى 
الصفحة مث نعرض البيت الشعري الذي سيغنية الطالب على شريط خاص يف األسفل 

لكلمة اليت يغنيها مع اللحن، وهكذا حىت آخر النشيد، وبعد االنتهاء من مع تظليل ا
عرض النشيد ملحنا بصوت املغين وبدون موسيقى على نفس الشريط الزمين، وعندما 
ينتهي الطالب من مساع النشيد نعرض له النشيد مكتوبا باملوسيقى وبدون صوت لكي 

خيفى أثر ذلك على الطالب يكون صوت الطالب هو البديل لصوت املغين، وال 
املبتديء الذي يقرأ ويغين ويرى نفسه يغين بصوته ما يغنيه العرب، وكم تكون فرحة 
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الطالب بعد أن حيفظ النشيد ويغنيه بنفسه مستخدما املوسيقى اليت يوفرها له احلاسوب 
  :مع الشريط الزمين كما يلي

  
 فالتحفيظ ذلك،بهم إشعار دون يكون أن يفضل النشيد للطالب حتفيظ إن

 يشعر ولن واإلرهاق، فيالتكل طريق عن ال والتكرار املران بكثرة يكون أن البد
 معلم سعادة وستكون كثريا، عليها وتدرب يألفها الت األغنية حفظ بصعوبة الطالب

 اليت نيةغباأل يدندنون طالبه يرى حينما بغريها الناطقني من للمبتدئني العربية اللغة
 مفرداتمن  طالبه يتمكن حينما سعادته وستزيد ،سيقىوم دون وحدهم تعلموها
 والخيفىفمفردات األغنية حوت مفردات كثرية تعلمها الطالب،  ،الذي تعلموه الدرس

 تعلم يف املبتديء الطالب قلب على واملرح والسعادة والفرح السرور إدخال أثر
، وإذا رأيت فإنين أتذكر، إذا مسعت فإنين أنسى: "، وهناك مثل صيين يقولاللغةالعربية

وحيسن االستفادة من املثل يف حتفيظ الطالب ". وإذا عملت بيدي فإنين أعرف وأتعلم
  )٤٧٨: ١٩٩٨مسك . (بأن يسمعوا ويقرءوا ويكتبوا ما يقومون حبفظه
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  :مناذج لألناشيد
كالم نظري، ألن  العريب غري طالبلل التعليمي ستوىامل تناسب أناشيد عن الكالم إن

 العربية اللغة تعليم جمال ألن ذلك حدث ورمبا كثريا، هذا التدعم الواقع أرض
 كثري إليه يتطرق مل فيه واألغاين ناشيداأل استخدام يف والتفكري ،خصب جمال للمبتدئني

 شعرت طاملا لناطقني بغريهال العربية اللغة تعليم ساحة يف فراغا متأل فهي ؛الباحثني من
وتنسجم مع  املقترح برناجمها مع تتدرج اليت قصائدالغنائيةال ببعض احللم وحتقق ،به

 هذه ومن وتفيد يف تعليم اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها،دراستها، 
، األرقام أشكال، ولعبةاألرقام، وأدوايت، والتعارف، ونشيداحلروف :القصائد

  . اخل.. .،املهنو
  
  :نشيد أصوات احلروف - ١

لطالب من خالله أصوات احلروف العربية مفتوحة دون معرفة أمساء وهو نشيد حيفظ ا
احلروف، وأرى أن تعليم الطالب صوت احلرف يغنيه بداية عن امسه، فما حاجة 

فأمساء احلروف موضع خالف بني ! الطالب املبتديء إىل معرفة أمساء احلروف العربية
ذه األمساء شيئا، ولقد ولن يستفيد الطالب املبتديء من معرفته هل! العرب أنفسهم

قسمت احلروف العربية إىل سباعيات ملحنة يف أغنية، وآثرت أن تتكرر كل سبعة 
أحرف مرتني كي يتم حفظها على مراحل وفترات، حىت يتقنها الطالب املبتديء، 
وبعد أن ينتهي الطالب من غناء احلروف العربية سيطري فرحا ألنه مسك بأول خيوط 

كعصفور مرددا من بعد ما عرفنا كل حروف العربية هيا بنا نغين  تعلم اللغة، وسيغرد
ما أحلى اللغة : باللحن أحلى أغنية، وسيذوق بنفسه حالوة اللغة العربية ومجاهلا قائال

   .العربية
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  :وهذا هو النشيد

 

  :نشيد احلروف - ٢
وهو نشيد حيفظ الطالب من خالله أصوات احلروف العربية مفتوحة مع مثال لكل 

رف من األمساء العربية، وهذا النشيد رغم أنه مصنوع هلذا الغرض إال أنه يساعد ح
الطالب على تذكر كل احلروف العربية مع مثال لكل حرف، ومعظم املفردات اليت 
حيويها النشيد قد تعلمها الطالب ودرسها، واجلديد من املفردات سيزيد الثروة اللغوية 

للطالب على أربع مراحل، يف كل مرحلة يدرس للطالب، وميكن تدريس هذا النشيد 
بيتني كما يف الطريقة اجلزئية وعلى فترات كما ذكرنا يف طرق تدريس األناشيد، 

  ويكون ذلك حىت يتمكن الطالب من حفظ النشيد كامال، 
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  :وهذا هو النشيد

  

  :نشيد التعارف - ٣
يد رغم بساطته وهو نشيد يتعلمه الطالب بعد أن يتعلم درس التعارف، وهذا النش

وسهولته إال أنه حيمل معاين سامية وراقية تربزها الثقافة اإلسالمية، وهي ثقافة احلب 
 إِنا الناس ياأَيها :والتعارف والتآلف بني الناس أمجعني، وهذا مصدقا لقوله تعاىل

 أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ تعارفُوال وقَبائلَ شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم
: ، وكما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم]١٣: احلجرات[ خبِري عليم اللَّه إِنَّ
، والنشيد حيذر من اإلختالف والتنافر، وفيه بعض النصائح "املؤمن إلف مألوف"

واالجتهاد كي يتعلم ألن العلم مفتاح املفيدة للطالب املبتديء، فيدعوه إىل املذاكرة 
األمل وبه سيتحصن الطالب ويعد نفسه للمستقبل، فالعلم سالح سيحقق الطالب به 

  .كل ما يتمىن، والعلم طريق للحصول على العمل املناسب واجليد مستقبال
وحيمل النشيد الثقافة العربية يف طياته ففيه شخص يعرف نفسه، ويذكر  

ه حممد ومهنته معلم، وهو مسلم موحد يشهد أال إله إال اهللا، مهنته وديانته، فامس



 81

واالسم يشري إىل  يشري إىل املعلم األول للمسلمني، الذي محل رسالته للبشرية مجعاء، 
واملعلم يقوم بدور املرشد واملريب والناصح لطالبه دائما، وهذا ما قام به املعلم يف هذا 

احلكمة اليت ختم ا النشيد، ونالحظ أن كل  النشيد، فوجه نصائحه لطالبه من خالل
ما مت يف التعارف، جاء بطريقة تعرض األفكار واملعاين بأسلوب أديب سهل وغري 
متكلف، وقد يدرك الطالب كل ما مت عرضه يف هذا النشيد وحده، ونكون بذلك قد 

  :وهذا هو النشيدبطريقة تتناسب مع رصيده اللغوي، ربينا فيه الذوق األديب 

  

  :نشيد أدوايت - ٤
وهو نشيد يتعلمه الطالب بعد أن يتعلم بعض املفردات اليت يستخدمها يف الفصل مثل 

اخل، وهذا النشيد رغم بساطته وسهولته إال أنه حيمل معاين ...ساعة وقلم ومسطرة
سامية وراقية تربزها الثقافة اإلسالمية، وهو نشيد مرح يضفي على الطالب السرور 

نهم، وفيه بعض النصائح املفيدة للطالب وهي تعرب عن الثقافة خصوصا الصغار م
  .العربية واإلسالمية خري تعبري
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فالساعة اليت حيملها الطالب تدعوه دائما إىل تنظيم وقته، والقلم الذي يرافقه  
يف دربه التعليمي خيط به العلم، وال خيفى دور القلم يف تقييد العلم وحفظه من الضياع 

طالب املبتديء حيتاج إىل نصحه وإرشاده كي حيافظ على علمه من والنسيان، وال
الضياع، وحىت األلوان اليت يستخدمها الطالب للرسم واإلبداع إمنا هي وسيلة لتخطيط 
حياته ورسم أحالمه وأمانيه، فالرسم تعبري صادق عما يف نفس اإلنسان، واملمحاة اليت 

رته وتكفريه للذنوب، فيتبتل إىل اهللا ميسح ا الطالب خطأه تذكره بعفو اهللا ومغف
ضارعا كعادة أهل اإلميان بأن يغفر له ذنوبه ظاهرها وباطنها، واملسطرة اليت بيده 
وتساعده على رسم اخلطوط املستقيمة تذكره بقيمة عظيمة وهي اإلستقامة على 

ة الطريق الواضح الذي ال لبس فيه، وهو طريق كل مسلم صاحل، وهذه القيمة اإلسالمي
 فَاتبِعوه مستقيما صراطي َهـذَا وأَنّ: العظيمة لطاملا ذكرنا ا اهللا ورسوله، قال تعاىل

، وأخري يلتمس الطالب ]١٥٣: األنعام[ سبِيله ْعن بِكُم َفَتفَرق السبل والَتتبِعواْ
يل ولكل طالب علم،  ادعو اهللا بالتوفيق: املبتديء الدعاء من كل من يسمعه بقوله

  :وهذا هو النشيد
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  :نشيد لعبة األرقام - ٥
وهو نشيد يتعلم الطالب من خالله األرقام العربية من واحد إىل عشرة، وهذا النشيد 
مفرداته سهلة وميكن للمعلم أن يشرحه بطريقة متثيلية سهلة وبسيطة، كما أن الطالب 

العربية، ولعل هذا النشيد يشري إىل أمهية  بعد دراسة هذا النشيد ميكنه أن يتذكر األرقام
اللعب يف التعلم، فلعبة األرقام هي لعبة مسلية، حيث بإمكاننا أن نرسم بأقالمنا يف 
مرح وسرور األرقام العربية، مث نغين هذه األغنية مسرورين فرحني بتعلمنا األرقام 

فرحا قائلني هيا نعد العربية وإتقاا، وبعد تكرار األعداد من واحد إىل عشرة نطري 
ثانية، فبكثرة التكرار سنتعلم وال ننسى ما تعلمناه وحفظناها خصوصا إذا كان هذا 

  :وهذا هو النشيد. التكرار من خالل أمور حمببة إىل النفس وهي اللعب والغناء

  
 وحينما التعليمية، الفصول يف واألناشيد السابقة غايناأل ولقد مت جتريب

 األناشيد ضرع يكن ومل املقترح، الربنامج يف عرضتها لعرضا أشكال على استقرت
 وعرضتا والترديد، التكرار تقبل بصورة عرضتها بل ومباشرة، جافة صورة يف واألغاين
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 ا؛ وعندماوقراء األغنية نص مشاهدة من الطالب يتمكن حىت كتابتها مع ألغنية
 والسري بنفسه بغنائها يقوم نهاوحل قراءا على ويتعود ونصها األغنية مع الطالب لفآيت

 عربيا مغنيا الطالب فيصبح األصلي، املغين صوت دون والنص املوسيقى يقاعإ مع
 ؛غريها لدراسة ومتحمسا تعلمها، اليت األغنية إيقاع إلتقانه ومسرورا منتشيا أصيال

 ؛العربية اللغة دروس من الثاين للدرس دراسته بعد وسيتعلم الطالب األغنية القادمة
 اللسرور دخي ومثريا ومشوقا ممتعا درسا للمبتدئني العربية اللغة درس يصبح وهكذا
  .أوعناء تكلف دون األديب همسحب ويرتقي املبتدئني، الطالب قلوب على والفرح

  
ا   األلعاب اللغوية: خامسً

اللعبة اسم من اللعب وهو ما يلعب به، واللعب عمليات دينامية تعرب عن حاجات 
االستمتاع والسرور، وإشباع امليل الفطري للنشاط والترويح كما يعرب عن  الفرد إىل

ضرورة بيولوجية يف بناء ومنو شخصية الفرد املتكاملة، وهو سلوك طوعي اختياري 
عبداجلابر (داخلي الدافع غالبا أو تعليمي تكليفي يوافق النفس، خارجي الدافع أحيانا، 

ح التعاون واملنافسة والدليل على ذلك أن واللعب ينمي رو) ٣٠: ١٩٨٨والنبابتة 
أعضاء فريق ما يتعاونون مع بعضهم البعض لكي ينافسوا فرقة أخرى لتحقيق اهلدف 
املطلوب، وقد كانت التربية القدمية تعترب اللعب مضيعة للوقت واهود، أما اآلن فقد 

  .صار اللعب ضرورة لنمو الفرد جسميا وعقليا، ويرتقي بسلوكه وأخالقه
وقد تنبه كثري من علماء التربية ألمهية اللعب مثل فروبل، وبستالونزي من 
بعده، مث مدام منتسوري، وصارت كل مدارس األطفال يف أوروبا وأمريكا تعترف 
بأمهية اللعب يف التعليم والتعلم، ولعل هذه النظرة إىل اللعب هي اليت دعت عددا من 

ربية واخلدمات التعليمية، إىل استخدام اللعب العلماء والتربويني املهتمني بشؤون الت
كوسيلة للتعلم ويف تطوير أساليب تدريس ال ضغط فيها على التالميذ وال إجبار، 
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لتكون أساليب التدريس مشوقة ومثرية النتباههم، ودافعة ملدركام العقلية واالنفعالية، 
، )كالم والقراءة والكتابةاالستماع وال(فاأللعاب تدرب على املهارات اللغوية الرئيسية 

وميكن استغالهلا كذلك يف مجيع خطواط سلسلة التعليم ) ١٨: ١٩٨٣ناصف (
  (Andrew  1979: 2) .والتعلم، ويف التدريب على مناذج عديدة من االتصال

م اللغات وتعلمها، فهي تضفي يتعلمشوقة ومثرية يف األلعاب اللغوية وسيلة و 
نطالق، وتيسر التفاعل يف مواقف تواصلية حيوية على التعلم مسحة من املرح واال

، فعملية التعلم تكون أكثر فعالية لو تركز على املتعلم ونشاطه اللغوي اهلادف
اشتركت فيها احلواس اخلمس، واأللعاب اللغوية تساعد على إشراك احلواس اخلمس 

فإن األلعاب  يف عملية التعليم، وإذا كان تعلم لغة ثانية عمال شاقا يف بعض األحيان
اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة اجلهد يف الفهم 
ويف التدريب اآليل املكثف للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة 

) ٩: ١٩٨٣ناصف (ملهاراا املختلفة كما أا ختفف من رتابة الدروس وجفافها، 
اب اللغوية أثناء دراسة اللغة من بني الدوافع اليت تشجع الطالب على فاستعمال األلع

حب اللغة املدروسة واالحتفاظ بنشاطهم طوال فترة الدراسة، وال خيفى أثر الدوافع 
  .النفسية يف تعلم اللغة أو تعليمها

إن من املبادئ السائدة يف عملية التعليم بصفة عامة ويف تعليم اللغات األجنبية 
اصة أا ينبغي أن تتم يف مرح وجة، وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على بصفة خ

فهي تنمي مهارات خمتلفة ) ٩: ١٩٨٣ناصف (وجه أكمل باستخدام األلعاب اللغوية، 
منها العقلية والنفسية واجلسمية إضافة إىل املهارات اللغوية اليت هي اهلدف املنشود يف 

ل النشاط التعليمي الصفي إىل ألعاب خمتلفة، أو ما هذه الدراسة، وميكننا أن حنول ك
يشبه األلعاب، وذلك بتحويل التدريبات اليت يتدرب عليها دارس اللغة إىل ألعاب 
لغوية ميارسها الطالب بطريقة مرحة وممتعة، يف جو من املنافسة واملرح والتعاون 

  .التعليمية واإلثارة، وهذا يتوقف على شخصية املعلم وكيفية إدارته للعملية
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إن األلعاب اللغوية التعليمية تتميز برخص تكلفتها فهي ال حتتاج إىل أموال 
طائلة إلجرائها، وهي قابلة للتطبيق داخل الفصل وخارجه، كما أننا نستخدمها يف 
كل املستويات التعليمية، وتساعد على إشراك املتعلمني مجيعهم يف التعلم، وميكن 

ل تعليمنا لكل مهارات اللغة، فنصنع األلعاب الشفهية إعداد األلعاب اللغوية خال
وألعاب القراءة، وألعاب الكتابة، وألعاب املفردات وألعاب التراكيب، فصحيح وخطأ 

، وكذلك السؤال واجلواب، وتعليم الصور ةميكننا أن جنريها من خالل ألعاب تنافسي
أن نوظف األلعاب اللغوية اخل، ومع الطالب املبتدئني ميكننا ...واألصوات والكلمات،

يف تعليمهم فنصحح أخطائهم النطقية من خالل اللعب، وكذلك نعلمهم الفروق بني 
الصوامت والصوائت، حبيث نغرس فيهم استعمال اللغة كتابة ومشافهة بطريقة سليمة 
وصحيحة، وميكننا أن ننمي فيهم املهارات االتصالية من خالل إعطاء اإلرشادات 

وميكننا أن ننمي كل املهارات اللغوية يف لعبة واحدة أو يف ألعاب ووصف األشياء، 
منفصلة حسب احلاجة والرغبة، وحسب إبداعات املعلم ورغبته يف إثارة روح املرح 

  . والتنافس والتعاون بني طالبه
إن األلعاب اللغوية أيا كان نوعها، تتضمن عناصر ثالثة متالزمة وهي حل 

احملاكاة، وهي مسلية وتولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة املشكلة، ومتثيل الدور و
واإلسهام مما يؤدي إىل تنمية لغتهم وتفكريهم، ففي تعليم املفردات مثال جتعل األلعاب 
اللغوية الدارسني يشعرون بأن بعض الكلمات مهمة وضرورية، وكذلك يف تعليم 

تعددة، وتزيل شعورهم بالقلق من الكتابة، فهي تدفع الدارسني إىل الكتابة من جهات م
  )٣٢: ١٩٩٧باذيس . (أن يقعوا يف األخطاء اللغوية أثناء الكتابة

ورغم أمهية األلعاب اللغوية وضرورة استخدامها يف التعليم والتعلم، إال أن 
استخدامها له ضوابط ومعايري شىت منها طبيعة الدارسني ونضجهم ومستواهم اللغوي 

يت ستطبق، مث موقف املدرسني أنفسهم حنو استعمال األلعاب واملهارات والوظائف ال
وكذلك مالئمة األلعاب املعينة ألغراض وأهداف التعليم، والبد لأللعاب املختارة أن 
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تضيف إىل الدرس متعة وتنوعا، وأن تزيد من فهم الدارسني للغة اجلديدة، وأن تشجع 
عددا من األلعاب ليستخدمها إذا الدارسني على استخدام اللغة، وعلى املعلم أن جيمع 

سنحت له الفرصة، وعليه أن يكون مرشدا أمينا خالل إجراء األلعاب وأن يكون 
منسقا ومعدال، ال قائدا ومعلما تقليديا، وعليه أن يتقبل الضجة الطبيعية الناجتة عن 
تفاعل الطالب يف األلعاب، وعليه أن يراعي عدم إزعاج الفصول ااورة، وهناك 

اب كثرية ميكن احلصول عليها من كتب تعليم اللغات، أو من كتب تعليم أطفال ألع
الروضة، أو من الكتب التربوية اليت تم بالتعليم من خالل اللعب، أو ميكن للمعلم أن 

  :يبتكر ألعابا حسب رغبته، وهذه مناذج أللعاب ميكن استخدامها يف الفصل
  لعبة كلمات وأشياء -

ارات الشفوية، وتنجز بصيغ عديدة منها استعمال كيس أو حقيبة تستعمل لتنمية امله
  .أو علبة أو جيوب توضع فيها أشياء يعرف التالميذ أمساءها

قلم، ورقة، ساعة، منديل، ( يتنقل املعلم بني الصفوف آخذا من كل تلميذ شيئا -
  ...مسطرة

و اجليب أو أو العلبة أ( يطلب من التلميذ ذكر اسم الشيء قبل وضعه يف الكيس -
  ).حتتالغطاء

ماذا يف يدي؟ أو ماذا (بعد مجع األشياء يضع اليد يف الكيس وميسك شيئا مث يسأل  -
    ) أمسك؟

جييب التالميذ بالتناوب، وكلما توفق أحدهم يف اجلواب خيرج املعلم الشيء  -
    . ويسلمه له

 رجاع األشياء إىليشجعهم على التحاور فيما بينهم أثناء اللعبة ويف ايتها إبان إ -
/ تفضل، خذه -  لونه أبيض/ما هو لونه؟ - إنه منديلي/ملن هذا املنديل؟( أصحاا

  ).شكرا
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    حروف وكلمات -
  دعم وتركيز قراءة احلروف والكلمات بألعاب حمببة للصغار :اهلدف

  :احملتويات واألدوات
  بطاقات كتب عليها احلرف حبركات خمتلفة -
  كلمات تتضمن احلرف املقصود ألواح التالميذ وعليها -
  ساحة املدرسة وطباشري أو عمود لرسم مربعات اللعبة واحلروف -

  :إعداد النشاط
  )أو ركن من القسم عند الضرورة(رفقة املعلم إىل الساحة بخيرج التالميذ  -
وخيطون " احلجلة"ترسم مربعات لعبة  جمموعةيقسم التالميذ إىل جمموعات،كل  -

  الباء  مثال حرف. احلرف املقصود مع احلركات عند نطقه من املعلم بالتناوب وبتوجيه
ب  بِ  ب  ب  
  با  بو  با  با

  :إجرائه
  : يوضح هلم املعلم قانون اللعبة -
  با-با-بو- با-ب–بِ –ب –ب : املرة األوىل -
  ب-ب- بِ-ب-با–بو –با –با : املرة الثانية -
خطأ ينسحب مث املرة أرة األوىل ومن يبدأ أفراد كل جمموعة اللعب بالتناوب امل -

 صحيحة، وكل واحد منهم يتكفلبطريقة الثانية والفائزون هم الذين لعبوا مرتني 
بطريقة دفعة واحدة  بقوانينهابرفيق من غري املتفوقني ليساعده على أداء اللعبة 

  .  صحيحة
  :التقومي

أثناء االستراحة حىت يتقن  وحيتفظ باحلرف مرسوما للعب ،إتقان اللعبة من قبل التالميذ
  .التايلاجلميع قراءته، ريثما يتم االنتقال إىل احلرف 
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    كتبامع وتسا
  :األهداف

  تنمية قدرة التلميذ على اإلتيان بالكلمات وحتديد مكوناا وكتابتها  -
  :احملتويات واألدوات

  أوراق وأقالم  –الرصيد اللغوي للتالميذ  -
  :كيفية إعداد النشاط

  جمموعات من ثالثة أفراد  تشكيل -
  تلميذ خيتار كلمة ينطقها، وثان حيدد حروفها، وثالث يكتبها: توضيح املطلوب -
  يف بداية كل جزء منها اسم أحد أفراد اموعة : تقسيم الورقة إىل ثالثة أجزاء -
  )الناطق، املتهجي، الكاتب( احلرص على تبادل األدوار بالتناوب -

  :كيفية إجرائه
  التلميذ األول الكلمة، و الثاين حيدد حروفها، والثالث يكتبها ينطق -
ومن أخطأ مرتني خيرج من اللعبة، ليستمر اآلخران يف  ،التناوب يف أداء األدوار -

ويتكلف الفائز مبساعدة الذي خرج أوال من اللعبة ليتقن  ،التسابق حىت يفوز أحدمها
  .كتابة الكلمة اليت مل يتقنها

  :كيفية التقومي
تتضمن اللعبة تقوميا ذاتيا مصاحبا من قبل اموعة، ويتتبع  املعلم اإلجنازات  -

  .لتصحيح األخطاء الشائعة
  

  :األلعاب اإللكترونية
األلعاب االلكترونية اليت ميكن استخدامها للطالب املبتدئني منها، لعبة ترتيب احلروف، 

  .ألعاب األرقام، وغريها ولعبة اخلط احلر، ولعبة احلروف املتشاة، اضافة إىل
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  :لعبة ترتيب احلروف

  
  

  :أهداف اللعبة
  .يتعلم الطالب من خالهلا ترتيب احلروف العربية -
 .تساعد الطالب على متييز أشكال احلروف العربية -

  :إجراء اللعبة
يف هذه اللعبة يرى الطالب عددا من احلروف العربية، وعندما يعرف احلرف 

ب األلفبائي يضع إشارة الفأرة عليه، فيضيء له احلرف مث الذي يأيت أوال يف الترتي
يضيء احلرف الذي يليه لكي يضغط عليه الطالب، وهكذا حيت ينتهي من احلرف 
األخري، وعندما ينجح الطالب يف الترتيب يكون قد رسم شكال مجيال خيتفي الشكل 

يتدرج الربنامج بطريقة تدل على فوز الطالب مث تبدأ جمموعة أخرى يف الظهور وهكذا 
  .مع الطالب إىل اية اللعبة

وميكن للطالب أن يلعب هذه اللعبة أمام الفصل بالكمبيوتر ويشاهده الطالب 
من خالل جهاز العرض فوق الرأس، وقد يساعده الطالب فيذكرون له احلرف الذي 
 يبدأ به والذي يليه بطريقة مجاعية تثري روح املرح والدعابة، وترسخ صور احلروف



 91

وأصواا عند طالب الفصل، وقد جيري املعلم هذه اللعبة بني جمموعات من الطالب، 
  .وحيسب هلم الزمن وحيدد الطالب الفائزين

  
  

  :لعبة اخلط احلر

  
  :أهداف اللعبة

  .تعزيز مهارات الطالب على التحكم بالفأرة من خالل رسم بعض احلروف -
  :أجراء اللعبة

رة والتحكم ا، فريسم الطالب صورة حرف من يتم إجراء اللعبة من خالل الفأ
احلروف، وإذا أخطأ يبدأ من أول احلرف، وعندما ينجح ينتقل إىل حرف آخر، 

  .وهكذا
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  :لعبة احلروف املتشاة

  
  :أهداف اللعبة

  .تعزيز صور احلروف يف ذهن الطالب -
  :إجراء اللعبة

ة، ومن خالل جناح يتم إجراء هذه اللعبة من خالل التصويب على احلروف املتشا
الطالب يف سرعة احلصول على احلروف املتشاة واملتجاورة حتسب له الدرجة، 
وحيسب الربنامج سرعة إجناز الطالب للعبة، وخيرب الطالب بفوزه، وبإمكان الطالب 

  .إعادة تكرار اللعبة إن شاء
الب وميكن للطالب أن يلعب هذه اللعبة أمام الفصل بالكمبيوتر ويشاهده الط

من خالل جهاز العرض فوق الرأس، وقد يساعده الطالب فيذكرون له اسم احلرف 
املتكرر كي يصوب عليه،  وهذه اللعبة تثري روح املرح والدعابة، وترسخ صور 
احلروف وأصواا عند طالب الفصل، وقد جيري املعلم هذه اللعبة بني جمموعات من 

  .فائزينالطالب، وحيسب هلم الزمن وحيدد الطالب ال
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  :لعبة لوصل احلروف املتشاة

  
  

  :لعبة وصل الصورة بالكلمة الصحيحة
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  :لعبة احلساب
  فالطالب حيسب عدد السمك؟

  
  

  :لعبة ترتيب األعداد
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  : الفصل الثالث

  تدريس المھارات اللغوية وعناصرھا في الرؤية المقترحة
  

  مھارة االستماع: أوالً 
  مھارة الكالم: ثانيًا

ًاثال   مھارة القراءة: ث
ا   مھارة الكتابة: رابعً

ا   األصوات: خامسً
ا   المفردات: سادسً
ا   التراكيب: سابعً
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  الفصل الثالث

  تدريس المھارات اللغوية وعناصرھا رؤية مقترحة
  

، فمهر يف العلم ويف الصناعة مبعىن إحكام الشيء وإجادته واحلذق فيههي املهارة إن 
 ، وللمهارة تعريفات كثرية)٣٥-٣٤: ١٩٥٦ابن منظور ( أنه أجاد وأحكم فيها

املهارةأداء لغوي صويت أو غري صويت يتميز بالسرعة، : منها )٢٩ :٢٠٠٤طعيمة(
، وهي )٧: ٢٠٠٠عليان( والدقة، والكفاءة، ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة

هي األداء ، و)٢٢٢ :١٩٧٩صاحل ( السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال
السهل الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا، مع توفري اجلهد 

وبالنسبة للغة العربية فمحتواها ليس معرفة وليس جمرد ثقافة عامة، وإمنا  .والتكاليف
االستماع والكالم  :حتدده الفنون اللغوية األربعةهو مهارات تفكري يف ثوب لغوي 

  ). ٥٩: ١٩٩٩عصر ( .الكتابةوالقراءة و
مسيت هذه الفنون باملهارات ألن كل جانب منها يؤدى بعضو أو أكثر  ولقد

من أعضاء جسم اإلنسان ويتم استخدامه إراديا، وقد بات من املؤكد عند علماء اللغة 
وعلماء النفس أن اللغة جمموعة من املهارات البد للمتعلم أن يتقنها، إن اهلدف 

م اللغة العربية هو إكساب املتعلم القدرة على االتصال اللغوي الواضح األساسي لتعلي
السليم، سواء كان  االتصال شفويا أم كتابيا، وهذا االتصال ال يتعدى أن يكون بني 
متكلم ومستمع، أو بني كاتب وقارئ، وعلى هذا األساس فإن للغة فنونا أو مهارات 

-٢٣: ٢٠٠٥اهلامشي ( .لقراءة والكتابةأو ملكات أربع وهي االستماع، والكالم، وا
وإكساب اللغة العربية مبهارا األساسية من األهداف املهمة اليت ينبغي أن حيققها ) ٢٥

مع اإلهتمام ) ٣٦-٣٥: ١٩٨٦طعيمة (برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 
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اللغة ال يكتفي بقواعدها األساسية، وأن يستخدمها الطالب لغرض اإلتصال العام، ألن 
  . يف تعلمها مبعرفة القواعد، بل ينيغي أن تستعمل لتبادل املشاعر واألفكار

إن الوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم هي الصوت عرب االتصال املباشر بني 
املتكلم واملستمع، أما مهارتا القراءة والكتابة، فوسيلتهما احلرف املكتوب، ويتحقق 

، دون قيود الزمان واملكان، ومن ناحية أخرى يتلقّى اإلنسان االتصال اتني املهارتني
املعلومات واخلربات، عرب مهاريت االستماع والقراءة، ومها مهارتان استقباليتان 

Receptive ويقوم اإلنسان عرب مهاريت الكالم والكتابة ببث رسالته، مبا حتويه من ،
، Productiveان أو إرساليتان معلومات وخربات، فمهاريت الكالم والكتابة انتاجيت

ويالحظ أن اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب، وهو ميارس االستماع والقراءة، 
على حني أنه حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة، وهو ميارس الكالم والكتابة، وعند تعليمنا 
اللغة العربية البد أن نعلمها على شكل مهارات ويكون ذلك بطريقة تراكمية حبيث 
تؤثر كل مهارة يف املهارة األخرى، فتعليم اللغة كل متكامل ألن اإلنسان يستخدم 

  .فيتكلم ا أو يكتباللغة إما وسيلة للفهم فيستمع ا ويقرأ أو وسيلة لإلفهام 
اللغة كفنون يرتبط كل منها باآلخر ويؤثر فيه ويتأثر به وهذا أمر  تدريسو

تدريس اللغة على أا مهارات، ويقول ىل تعليم اللغات بشكل عام يهدف إضروري، ف
الدكتور حممود فتحي حجازي أن تكامل املهارات اللغوية ضرورة يف تعليم اللغة 
القومية واللغات األجنبية ليكون الدارس قادرا على فهم املكتوب، وفهم املنطوق 

 حجازي(ومتمكنا من القدرة على التحدث باللغة والكتابة ا بشكل صحيح وفعال، 
ومؤلف كتاب تعليم العربية يف اختياره إحدى هذه املهارات للبدء ) ٦٥: ١٩٩٢

بتدريسها، إمنا يصدر عن تصور خاص ملفهوم اللغة والعمليات املتصلة باكتسابـها، 
، وإذا أردنا أن نفهم كتابا يف تعليم اللغة العربية للناطقني والطريقة املناسبة لتدريسها
تعليمها؟ هل هي االستماع باملهارة اليت يبدأ الكتاب  مابغريها، فعلينا أن نعرف 

انطالقا من أنّ اإلنسان يبدأ يف تعلمه اللغة باالستماع إىل احمليطني به متلقيا أصول 
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األداء اللغوي املناسب، متنقـال بعد ذلك إىل توظـيف ما تعلمه يف مواقف احلياة 
نطق احلـروف والكلمات وإنتاج يبدأ بتعليم الدارسني  الكتاب املختلفة؟ أو أن مؤلف

بعض األصوات اجلديدة؟ أو أن املؤلف يبدأ بتعليم القـراءة مستهدفا متكني الدارسني 
من االتصال باملادة املكتوبة من بداية الطـريق؟ أو أن املؤلف يعلم الدارسني كيفية 

  .وتعلم ا تقليد بعض الكتابات العربية مقتديا بالطريقة اليت شاهدها
ي التنبيه على بعض احلقائق اليت تتعلق بتعليم مهارات اللغة، فاالستماع وينبغ

يأيت يف املرتبة األوىل تعليما مث الكالم ويليه القراءة فالكتابة، ومن هنا جلأت الطرائق 
احلديثة إىل إمساع املتعلم البىن اللغوية يف أصواا وتراكيبها ومعرفة مدلوالا أوال مث 

انيا، وقراءا ثالثا، وتثبيتها بالكتابة رابعا، ذلك ألن املادة املسموعة تكرار هذه البىن ث
واملرئية واملفهومة تشكل صعوبة إذا ما قدمت يف موقف واحد لذا كانت احملادثة 
واالستماع قبل القراءة والكتابة تشكل حصيلة لغوية خمتزنة تسقط بعدها على الصور 

وإن كان السائد يف تعليم اللغات احلية اآلن ) ٢٥: ١٩٨٨السيد (املرئية قراءة وكتابة، 
أال نقدم وينبغي علينا ) ٢٥: ١٩٨٨السيد (أن البدء بتدريس احملادثة واالستماع، 

للطالب مهارتني خمتلفتني يف وقت واحد، كأن ندربه على تركيب مجل جديدة من 
فهم  إحدامها ضرورة: كلمات مل يكن للطالب سبق عهد بـها فتضيف عليه صعوبتني

ومن املالحظ يف بعض كتب تعليم  ،الكلمات اجلديدة واألخرى تركيب مجل جديدة
العربية أنّ تدريباتـها تشتمل على مفردات وتراكيب مل ترد يف الدروس السابقة مما 
يربك الطالب وجيعله يف بعض األحيان عاجزا عن حل هذه التدريبات ومن مث ال 

  . تتحقق أهدافها
ال يكفي أن ينصب اهتمامه على املعلم واملتعلم واللغة  التعليمي الربنامجو

فحسب، بل البد أن يتفنن يف تقدمي مضمونه، لكي يتعامل املتعلم اجلديد مع تلك اللغة 
حبيوية، ويتحرك مع الناس من حوله،واالجتاه الغالب اليوم يف جمال تعليم اللغات 

ية اليت حيتاجها الدارس فعال ألداء األجنبية هو قصر التعليم والتعلم على املهارات اللغو
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تنقسم املهارات الرئيسية للغة إىل مهارات أغراض حمددة أكادميية كانت أو مهنية، و
  )  ١٦٨-١٦٧: ١٩٨٥طعيمة . (صغرية

إن من األخطاء الشائعة أن يظن املعلم أن الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة 
بح خطيبا يف الفصل، وهذا اخلطأ جيعلنا العربية للناطقني بغريها تعطيه احلق يف أن يص

نؤكد أن مهارات اللغة العربية هي املقصودة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 
واملعنِي ذه املهارات إمنا هو الطالب وعلى املعلم أن يشغل نفسه بِهم تعليم اللغة 

قوانني اللغة، ولن يكون العربية يف صورها املهارية ال أن يصنع من الطالب حافظا ل
تعليم اللغة إال بإشراك الطالب يف العملية التعليمية، وأن يكون دور املعلم األساسي يف 
التشجيع والتوجيه واإلرشاد، وتصميم املواقف املناسبة اليت حتث الطالب على تنمية 

  .مهاراته اللغوية
ة ذهنية، ونظرا ألن اكتساب لغة جديدة إمنا هو مهارة عملية وليس مقدر

فينبغي أن يكون االهتمام بتدريب الطالب تدريبا كافيا على األمناط اللغوية السليمة 
دون أن يشعر الطالب بأم يدربون على قاعدة ما حىت حيفر التمرين للنمط مكانا يف 

م من يالعربية على التواصل والتعل للغةأن نركز دائما يف تدريسنا  وعلينا الذاكرة،
م يف جمموعات يالتعل، وأن يكون ت اليت ختلق البيئة العربية الطبيعيةخالل التدريبا

صغرية تقوم بفعاليات ترسيخ التعلم الذايت وتعد الدارس ملمارسة اللغة يف العامل 
متدرجة تتيح للطالب إمكانية النمو الفردي  اتم من خالل تدريبيالتعل، فاحلقيقي

 اللغةاعاة ذلك خالل مراحل تعليم عاة ملبدأ الفروق الفردية، وجيب مراوذلك مر
أن تشمل التدريبات على نصوص وحوارات متاثل ما يواجهه الطالب يف ، والعربية

أن تعتمد مراحل التدريب على منظور النمو احليوي ، وخضم األداء اللغوي الواقعي
 أن، والطبيعي يف اكتساب تلك املقدرة، مبعىن أن تنمو كاجلنني احلي يف شىت االجتاهات

نضع قواعد التدريب على اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها  بأسلوب ميكن 
الدارس من اكتشاف القاعدة أو النمط من خالل األمثلة والنماذج اليت يستنبطها سواء 
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يتوجب أن يتوىل الدارسون قيادة التعلم ، ويف التدريبات أو الطريقة التعليمية املطورة
يتوجب أن يدير ، والثنائية وتدريب اموعات واملران واملناقشةمن خالل التدريبات 

املدرس طلبته بأسلوب يساعدهم على التعلم، وذلك بأن يقوم بتيسري عملية التعلم مما 
يعين أن يقوم بتنظيم تعلم الطالب، وتقدمي النصح هلم ومراقبة تعلمهم وتشجيعهم على 

  .تقومي عملية التعلم
التعلم احلي، وباإلضافة إىل جعل الطالب طرفا فاعال  ميكننا أن نعتمد علىو

يف العملية التعليمية جيب التركيز على الوظيفة اللغوية، وهذا ما نود من أجله أن نعلم 
اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها  بطريقة تواصلية جتعل الطالب يستعمل 

ذج التدرييب يف ذهن الطالب مكانا مما اجلمل اليت يتعلمها دائما، وبالتايل سيحفر النمو
وأخريا إننا لندرك مقتنعني عدم وجود ، يؤكد عنده اإلنتاج اللغوي املتواصل واملستمر

أسلوب واحد للتدريس يصلح لكل املواقف التعليمية، ومع مجيع املعلمني واملتعلمني، 
تدريس يف ويف كل األحوال والظروف، فقد يستخدم معلم أسلوبا من األساليب يف ال

. موقف معني ومع متعلمني معينني، فيبلغ به جناحا وحتقيقا لألهداف التعليمية املوجودة
وقد يأيت معلم آخر ويستخدم نفس األسلوب لتعليم ذات املوقف مع نفس املتعلمني 
ولكنه خيفق فال يبلغ ا األهداف وال حيقق غاية من الغايات التعليمية املنشودة اليت 

  .باستخدام الطريقة نفسهاحققها زميله 
وبقدر ما أدعو إىل تطوير أساليب وطرق تدريس اللغة العربية للمبتدئني من 
الناطقني بغريها أدعو أيضا إىل أن يكون املعلم ملما إملاما كامال باألساليب والطرق 
املستخدمة، وما فيها من مزايا واألسس واملبادئ اليت تقوم عليها، وذلك حىت يستطيع 

، والتنوع يف األساليب والطرق ضروري ألن وتفادي عيوا فادة من حماسنهااالست
التعلم ال يتم بطريقة واحدة فالفرد يتعلم عن طريق االستماع والرؤية والتحدث 
والقراءة والصور وغري ذلك وهلذا ينبغي أن يتيح أسلوب التدريس الفرص لالنتفاع 

املرونة يف استخدام األسلوب وعدم  والبد أن يتذكر املعلم أن، بكل هذه الوسائل
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التعصب له عامل من عوامل جناحه يف اختيار األسلوب األكثر فعالية يف حتقيق 
األهداف التعليمية املرصودة، وهذا يعين أن تكون األساليب والطرق أمام املعلم جمرد 

دام أدوات يستخدم منها األداة املناسبة يف ظروفها املناسبة دون اإلصرار على استخ
أسلوب واحد يف كل املواقف، ومع مجيع املتعلمني، ويف كل احلاالت حىت يف األحيان 
اليت يظهر فيها فساد األسلوب وعدم فعاليته، أو عدم مالءمته لتعليم موقف من املواقف 

  .التعليمية
تقود  البد أن إن آليات تعليم اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها 

إىل  ويهدف هذا الربنامج املقترحيتقن مهارات اللغة يف مرحلة البداية،  الدارس إىل أن
حماصرة الدارس من كل االجتاهات، فيدرس من الكتاب، ويتعلم باحلاسوب، ويشاهد 
يف التلفاز، ويسمع يف هاتفه، أو يف سيارته، أو باستخدام أية وسيلة الكترونية يراها 

يف الرؤية ناول املهارات اليت سأركز عليها ، وسأتمناسبة له وإلمكانياته ومهاراته
  :بشيء من التفصيل كما يلي املقترحة

  
  مھارة االستماع: أوالً 

ثل مهارة االستماع الوجه اآلخر ملهارة احلديث، ومنهما معا يتحدد طرفا عملية مت
املرسل واملستقبل، أو املتحدث واملستمع، وحتدد بالتايل عملية : االتصال الرئيسني

ل الشخصي الشفهي، بينما يقوم األول بوضع أفكاره يف رموز، ويقوم الثاين االتصا
باستقبال هذه الرموز وترمجتها عرب أجهزة االستماع واإلدراك لديه، وميثل االستماع 
أيضا وسيلة أساسية للحصول على املنبهات اخلارجية، وتزيد أمهية االستماع يف 

اسبة لإلبصار السليم، وتتم عملية السمع نتيجة املواقف اليت ال تتوفر فيها الظروف املن
للتغريات املادية يف ضغط اهلواء الناجتة عن اهتزاز األجسام، فينتقل الصوت يف شكل 

: ٢٠٠٧رسالن ومرسي (موجات تستثري األذن، وجتعل اإلنسان متأهبا الستقباهلا، 
تسبق البصر يف ولالستماع أمهية كبرية يف حياة اإلنسان، لذا جند حاسة السمع ) ٥١
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إِنَّ ﴿ ،]٩: السجدة[﴾ فْئدةََألوجعلَ لَكُم اْلسمع والْأَبصار وا﴿،آيات القرآن الكرمي
، فاإلنسان ]٣٦ :اإلسراء[ ﴾الْسمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُوالً

مع ما حيب وما ال حيب، واألذن يستمع أكثر مما يقرأ أو يتحدث أو يكتب، وهو يس
تعمل باستمرار يف اليقظة واملنام ألن األذن ال غطاء هلا، ولذلك عندما أراد اهللا سبحانه 

 صول األصوات إليهم،وتعاىل أن ينِيم أهل الكهف جعل غطاء على آذام مينع و
ولو كانت األذن ال ] ١١: الكهف[ ﴾فَضربنا علَى َءاذَانِهِم في الْكَهف سنِني عددا﴿

  .آذامتعمل يف النوم ملا كان هناك داع للضرب على 
ويعد االستماع أحد مهارات اللغة األربعة، وأول الفنون الواجب تعلمها، 

اإلنسان يف مراحل حياته باآلخرين، كثريا ما يتجاهل  فهو الوسيلة اليت اتصل ا
ة املهمة يكفيها ما يسمعه الطالب من املعلمون مهارة االستماع ظانني أن هذه املهار

معلمه أو من زمالئه داخل الفصل، ولذلك جيب علينا أن نفرق بني بعض املصطلحات 
هناك فروق جوهرية بني  ناملهمة يف هذا الشأن حىت نفهم ماذا سنعلم لطالبنا أل

السماع، واالستماع، واإلنصات، فالسماع هو جمرد استقبال األذن لذبذبات صوتية 
مصدر معني دون أي انتباه، كصوت الطائرة، أو صوت القطار، أو كسماع  من

اجلالس يف مكتبة لصوت خروج اهلواء من جهاز التكييف، وهو عملية سهلة غري 
معقدة ال يتعلمه اإلنسان؛ ألنه ال حيتاج إىل تعلمه، وهو أمر يعتمد على فسيولوجية 

 لذهن أو االنتباه إىل مصدر الصوت،األذن، وسالمتها العضوية وال حيتاج إىل إعمال ا
(Harris 1982: 182-183)  أما اإلنصات فهو تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان

وإِذَا قُرِئ الُقُرَءانُ فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ ﴿ :من أجل حتقيق غرض معني، ومنه قوله تعاىل
االستماع مهارة معقدة يعطي فيها  ، بينما]٢٠٤: األعراف[ ﴾لَعلَّكُم ترحمونَ

الشخص املستمع املتحدث كل اهتماماته، ويركز انتباهه إىل حديثه، وحياول تفسري 
اعتماد : أصواته، وإماءاته، وكل حركاته، وسكناته، والفرق بني اإلنصات واالستماع

األول على األصوات املنطوقة ليس غري، بينما يتضمن االستماع ربط هذه األصوات 
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احلسية واحلركية للمتحدث، وهو فن يشتمل على عمليات معقدة، وهو  تاإلمياءاب
  .عملية يعطي فيها املستمع اهتماما خاصا، وانتباها مقصودا ملا تلقاه أذنه من األصوات

ثبت من خالل األحباث العلمية أن الفرد العادي يستغرق يف االستماع ثالثة 
أجرى أحد الباحثني دراسة يف العالقة بني أمثال الوقت الذي ميضيه يف القراءة، و

املهارات اللغوية، ومدى ممارسة كل منها، فوجد أن املرء يستمع يوميا إىل ما يعادل 
كتابا متوسط احلجم، ويتحدث مبا يعادل كتابا كل أسبوع، ويقرأ ما يساوى كتابا 

املعلمني كل شهر، ويكتب ما يعادل كتابا كل عام، واستطلع أحد الباحثني خنبة من 
حول ما يتعلمه األطفال عن طريق االستماع، فوجد أن األطفال يتعلمون عن طرق 

من جمموع الزمن املخصص للتعلم، ويتعلمون عن طريق الكالم %  ٣٥القراءة بنسبة 
من جمموع الزمن املخصص للتعلم، ويتعلمون عن طريق %  ٢٢واحملادثة بنسبة 

املخصص للتعلم، ويتعلمون عن طريق من جمموع الزمن %  ٢٥االستماع بنسبة 
  . للتعلممن جمموع الزمن املخصص %  ١٧الكتابة بنسبة 

من أهم احلواس عند اإلنسان، ولو فقد اإلنسان السمع بعد والدته،  والسمع
فقد تبعا لذلك القدرة على الكالم، ألن الكالم مرتبط مبا يسمعه اإلنسان، ومع أن 

دور مهم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم اللغة العربية االستماعيحظى يف حياة األفراد ب
ال  -وخاصة يف األسابيع األوىل من دروس االستماع -يف املستويات األوىل،وقليل

ومن مث ينبغي أن نوفر هلم مواد يسرية يستطيعون  ،يستطيع الطالب القراءة وال الكتابة
الرسوم واخلرائط وغريها، وميكن استغالل الصور و. من خالهلا التدرب على االستماع

وما عليك إال أن تعرض صورا أمام الطالب، مث تلقي عليهم أسئلة تدور حوهلا، وميكن 
أن تقبل منهم اإلجابة باإلشارة، أو  -لقلة ما لديهم من مفردات-يف هذه احلالة

  .باإلمياء
ملية سهلة، فهو ال يقتصر على استقبال الصوت املسموع االستماع ليس ع

عاين الكلمات واجلمل فحسب، بل يتطلب فوق هذا االندماج الكامل بني وإدراك م
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املتكلم واملستمع، كما حيتاج من املستمع إىل بذل اجلهد الذهين حىت يستخلص 
املعلومات وحيللها، وينقدها وبالتايل يتفق مع املتكلم يف رأيه أو خيتلف معه، فاالستماع 

السمع والعقل يف متابعة املتكلم، وفهم أداء متكامل يتطلب استخدام حواس البصر و
معىن ما يتكلم به وحتديد أفكاره واسترجاعها، وإجراء عملية ربط بني األفكار 

  )٤٤-٤٣: ٢٠٠٠عليان(املتعددة، 
هناك استماع يسمى االستماع املكثف، مثله يف ذلك مثل القراءة املكثفة، و 

عناصر اللغة، كجزء من  ويكون اهلدف منه تدريب الطالب على االستماع إىل بعض
برنامج تعليم اللغة العربية، كما يهدف االستماع املكثف إىل تنمية القدرة على 

وهذا النوع من االستماع املكثف، ال . استيعاب حمتوى النص املسموع بصورة مباشرة
، بد أن جيري حتت إشراف املعلم مباشرة، وهو يف ذلك خمالف لالستماع املوسع

ع يهدف إىل إعادة االستماع إىل مواد سبق أن عرضت على الطالب، االستماع املوسف
كما أنه يتناول مفردات أو . ولكن تعرض اآلن يف صورة جديدة أو موقف جديد

  .تراكيب ال يزال الطالب غري قادر على استيعاا أو مل يألفها بعد
  هارات اللغةمبعالقة االستماع 

كل املهارات وذلك يرجع إىل أن اللغة مكتسبة يعترب االستماع هو احملور األساسي بني 
  :نتيجة االختالط باحمليطني

  :والكالم ستماعالاأوال 
هناك عالقة وثيقة بني االستماع والتحدث تلك العالقة مصدرها أن اللغة مكتسبة،  

فالطفل يستمع إىل اللغة مث بعد ذلك يبدأ يف حماكاة تلك اللغة، وفيها حيول املتعلم للغة 
األشياء  إىل أصوات قد تكون تلك الدالالت حسية أو معنوية وهى أوىل  دالالت

املراحل يف تعلم اللغة، وبذلك تكون العالقة بني االستماع والكالم عالقة مباشرة، 
فالذي يولد أصم سيكون أبكما ألنه ال يسمع ما جيري حوله، وال يتعرف على اللغة 

  .املسموعة وال املنطوقة
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  :قراءةلاستماع والاثانيا 
أما بالنسبة لعالقة االستماع بالقراءة فإا عالقة غري مباشرة، وتنشأ من حتويل 
املتعلم للغة دالالت األشياء إىل رموز كتابية، تلك الرموز الكتابية يقوم بتحويلها مرة 
أخرى إىل أصوات هلا دالالا املسبقة عنده واملرتبطة بدالالت األشياء، ومهارة القراءة 

واالستماع مهارة أصعب من .  مرحلة متأخرة بعد مهاريت االستماع والكالمتأيت يف
القراءة، حيث ميكن للفرد يف مهارة القراءة أن يقف عند كل كلمة صعبة، أو عند 
مجلة معينة أو يعود لقراءة جزء معني ملعرفة املعىن أو القصد الذي يرمي إليه الكاتب 

  . ملتكلم، ويتابع األفكار وحيتفظ ابينما يقوم الفرد مبتابعة ما يقوله ا
  :ثالثا االستماع والكتابة

ويف تلك العالقة جند أن الشخص يقوم بتحويل دالالت األشياء إىل أصوات، ومن مث 
حيول تلك األصوات إىل رموز كتابية، وبذلك تكون العالقة بني مهاريت االستماع 

  .والكتابة عالقة غري مباشرة
 

  : للمبتدئني ستماعأهداف تعليم مهارة اال
 .تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة .١
فهم ما يلقى على الطالب من كالم باللغة العربية وبإيقاع طبيعي يف حدود  .٢

 .املفردات اليت تعلمها
 .تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها .٣
 .وتياتعرف التشديد والتنوين ومتييزها  ص .٤
 .إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة .٥
 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاة يف الصوت .٦
إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغته األوىل  .٧

  .من أصوات



 107

  ::يف الرؤية املقترحةللمبتدئني  مهارة االستماعتعليم 
اللغوية ال ميكن فصل بعضها عن بعض إال لضرورة تعليمية، فهي هيكل إن املهارات 

متالصق وبناء متكامل، وهي كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اجلسد بالسهر واحلمى، غري أن العملية التعليمية مبا فيها من تبسيط وتسهيل وشرح 

كننا متابعتها والتأكد من حتصيلها وتفصيل تعطينا احلق يف الفصل بني املهارات لكي مي
واتقاا، ومن هنا فمهارة االستماع حتتاج منا إىل إعطائها حقها، وإفرادها وقتا 

تمكني طالبه ياملعلم الكفء يضع يف حسبانه أن ف. مناسبا هلا داخل الفصل وخارجه
ين ضرورة وهذا يع ،اللغة األم أوال استخداممن التفكري باللغة العربية دون اللجوء إىل 

تنمية مهارة سرعة استيعاب الطالب ملا يسمعونه، فإن عامل السرعة يف طرح السؤال، 
وتلقي اإلجابة بالسرعة املطلوبة، يفرق بني أولئك الطالب الذين بدؤوا يألفون التفكري 
باللغة العربية، وغريهم من الذي يلجؤون أوال إىل التفكري باللغة األم، ومن مث ينتقلون 

ومن هنا عليك قياس سرعة الفهم وسهولته لدى طالبك، عن طريق  ،غة العربيةإىل الل
  .طرح أسئلة عليهم، وتلقي إجابام

قد جيد الطالب الذي يتعلم لغة أجنبية صعوبة يف التقاط املسموع وفهمه، 
وخييل إليه أن التحدث يتم بسرعة غري معقولة، لكن التدريبات اليت تدربه على 

نقل اللغة من الشعور تو. لى متييز األلفاظ يف اجلمل بنطقها العادياالستماع تعوده ع
ربط املعىن مبوقف معني أو بصوت اللفظ نفسه دون حاجة إىل تإىل الالشعور حيث 

وتكون آلية االستماع عند املبتدئني بالتدريب على النطق الصحيح للحروف، ، ترمجة
، والتدريب على الكلمات اجلديدة والتمييز بينها عند مساعها مع الكلمات املتماثلة

مساعا والتمييز بينها وبني غريها مساعا ونطقا، والتدريب على التقاط الكلمات ومتييزها 
داخل مجل أو حوارات، وهذه اآللية ال تتريب يف نفس الدارس من خالل التدريب على 
املهارات األخرى فحسب بل ميكننا أن نربيها يف درس خاص ا نسميه درس 

ستماع، واهلدف األول منه هو تدريب األذن على االستماع الصحيح مع فهم ملا اال
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تسمعه، ويغلب أن يكون التدريب من خالل الصور يف املرحلة األوىل دون اللجوء إىل 
  .الترمجة

، فالذي ال مأساسية تعادل يف قيمتها مهارة الكال مهارة االستماع مهارةو
عليم املبتدئني فن االستماع وتعويدهم عليه ميهد يسمع ال يتكلم ألن األصم أبكم، وت

لباقي املهارات، فمن ألف مساع كلمة حيفظها ويرددها دون شعور بتلقائية، وإن تعلم 
هجاءها يقرؤها دون عناء ويكتبها دون كثري جهد، وبذلك فاالستماع اجليد الواعي 

وية السمعية مدخال مقدمة لباقي املهارات ومكمل هلا، ومن هنا اختذته الطريقة الشف
  .وأساسا، واهتمت به الطريقة املباشرة، وغريها من طرق تعليم اللغات األجنبية

مهارة االستماع ال بد أن تبدأ من أول يوم مع الطالب املبتديء،  تعليمو
حروف إذا أردنا أن نعلم ويكون ذلك يف تناغم واتساق مع باقي املهارات األخرى، ف

، فالطالب داخل برنامج تعليم املهارات اللغويةبغريهاباحلاسوب اللغة العربية للناطقني 
يف الربنامج احملوسب يف استماع مستمر ألن كل تدريبات الربنامج تعطي الفرصة 
لالستماع، وعلينا أن جنعل التدريب ممنهجا ومدروسا، فمثال عندما يشاهد الدارس 

  :يكتب، كما يليطريقة رسم حرف ما يستمع إىل صوته، فيشاهد ويستمع، مث 

  



 109

أما يف الفصل فالبد أن نبدأ حبوارات شفوية من أول يوم حىت جنعل من 
ما امسك؟ من : مستمعا جيدا، فهو جييب عن أسئلتنا اليت ندربه عليها، مثال الطالب

؟ وكيف جييب عن ......؟ هل هذه.......أين أنت؟ ما هذا؟ ما هذه؟ هل هذا
ء دور االستماع والفهم يف األيام األوىل داخل األسئلة إن مل يسمعنا؟ ومن هنا جا

برنامج تعليم مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها، وإذا حاولنا أن نعلم الطالب 
احلروف العربية فإننا حنتاج إىل تنمية مهارة االستماع يف نفس الوقت الذي نعلم فيه 

  .باقي املهارات األخرى
ل أربع كلمات يتعلم فيها الدارس يتم تعليم احلروف للمبتدئني من خال

صوت اهلمزة مفتوحا ومكسورا ومضموما وساكنا حيث يدرب املعلم الطالب على 
أ مث يذكر مثاال هلذا احلرف داخل اسم وليكن أسد، مث يسلط املعلم : احلرف قائال

الضوء على صورة األسد مركزا عليها، وهكذا مع احلرف املكسور واملضموم 
الدارس على مساع املفردات السابقة مع أصواا، يألف الطالب  واملسكن، وبتدريب

هذه املفردات ويألف مساعها، وصورا، وكذلك رسم حروفها، وعندما تتم األلفة 
السابقة يف التمهيد أو املرحلة الشفوية السمعية، ومن خالل عرض كل كلمة على 

  :حدة هكذا
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  :التدريب األول

  
يث يستمع الدارس إىل كلمة بالضغط على السماعة وهو تدريب على االستماع ح 

املوجودة حتت الرقم مث خيتار الصورة املناسبة هلذه الكلمة، فإن أصاب الطالب عزز 
الربنامج إجابته فيسمع كلمة ممتاز أو يسمع التصفيق أو يسمعهما معا، وميكن اعتبار 

ط بصورا يف ذهن هذا التدريب تدريبا على قراءة الصورة أيضا ألن الكلمة سترتب
واحد أسد إمام أم اثنان فأر أسد إمام، والقراءة اجلهرية تعطي : الطالب، فيقرأ قائال

  .فرصة االستماع ملن مل يتمكن من القراءة جيدا
  :التدريب الثاين
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إن تدريب الطالب على مساع املفردات مهم يف بداية تعلمه خصوصا إذا 
فة وفعالة، وتعليم احلروف إمنا دف منه كانت الكلمات اليت يسمعها كلمات هاد

تدريب الطالب على مهارات اللغة بشكل متكامل ومتناسق، ويف هذا التدريب 
كسابقه يستمع الدارس إىل كلمة فيختار الصورة املكتوبة للكلمة، ألن رسم احلروف 

وبة، مهم للدارس املبتديء، وهو األساس الذي سنبين عليه تعليم اللغة يف صورا املكت
فيستمع الدارس إىل كلمة عند الضغط على السماعة املوجودة أسفل الرقم، مث خيتار 
الكلمة اليت مسعها فإن أصاب عزز الربنامج إجابته كما سبق، وإن أخطأ فلن يقول له 
أخطأت، ولكن سيقرأ له الربنامج الكلمة اليت أخطأ يف مساعها أو قراءا حىت يتعرف 

حيحة وهكذا، فمثال إذا مسع يف رقم واحد كلمة أسد فعليه الطالب على الكلمة الص
أن خيتار صورة الكلمة املناسبة ملا مسع وهي كلمة تبدأ باهلمزة مفتوحة، وهكذا يف 
باقي التدريب؛ وبذلك يكون الدارس قد تدرب على مساع احلرف مفتوحا ومكسورا 

اءة أيضا فيقرأ الطالب ومضموما وساكنا، وميكن اعتبار هذا التدريب تدريبا على القر
  واحد أسد إمام أم اثنان فأر أسد إمام: قائال

  

  :التدريب الثالث
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إن الطالب املبتديء الذي يتعلم احلروف العربية باستخدام احلاسوب ميكنه  
مساع كل كلمة يتعلمها أو يتدرب عليها، وذلك يكون من خالل الضغط على 

تدريبا على االستماع، وبذلك يألف  الكلمة، وبذلك يكون كل تدريب يتدرب عليه
الدارس الكلمات اليت يتدرب على احلرف من خالهلا، وهذا ما حيدث يف تدريب 
التوصيل، فتدريب التوصيل باحلاسوب هو تدريب تفاعلي، فالطالب إذا أصاب يف 
توصيل الكلمة اليت مسعها وجد استجابة إلجابته من احلاسوب ومسع ثناء وتصفيقا، أما 

طأ يف االجابة فال ميكنه إمتام التوصيل حيث يرجع السهم مرة أخرى وعلى إذا أخ
الطالب أن حياول حىت جيد االجابة الصحيحة، ومن خالل االستماع والتدريب على 
التوصيل سيدرك الطالب صورة الكلمات اليت يتدرب علي مساعها، وعلى قراءا 

  . وميكنه كتابتها يف دفتره
  

  :التدريب الرابع

  
بعد أن تدرب الطالب على مساع الكلمات وربطها بصورا مرة وأخرى  و 

من خالل ربطها بكتابتها باللغة العربية، على الطالب أن يدرك أن الكلمة العربية 
تتكون من حروف يرتبط بعضها ببعض بطريقة ما متناسقة، وعلينا أن نؤكد على ربط 
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رس يف هذا التدريب إىل الكلمة صورة الكلمة اليت يسمعها بكتابتها، فيستمع الدا
ويرى صورا ويشاهد كيفية مجع حروفها، وبذلك نكون قد مجعنا كل العمليات 
التعليمية السابقة يف هذا التدريب، وحفرنا صورة احلرف الذي نعلمه يف ذهن الدارس، 
جعلنا مساع صوت احلرف من خالل الكلمات اليت درسها مألوفا، ومعتادا، وقد حيفظ 

  .كلمات األربع بترتيبها، ويرددها دون شعور بينه وبني نفسهنفس ال

  :التدريب اخلامس

  
إن تدريب الدارس على صورة احلرف أمر ضروري، فالطالب الذي يتدرب  

على حرف ما يف صورته املفردة عليه أن يعرف صور احلرف خصوصا عند وصله مع 
اعها ومشاهدا، فعندما غريه، ويكون ذلك عمليا داخل نفس الكلمات اليت يعتاد مس

يرى الدارس أ س د ويستمع إىل كلمة أسد سيدرك أن رسم احلروف يف صورته 
املفردة ال يكفي يف اللغة العربية، وستتبادر إىل ذهنه صورة الكلمة الصحيحة اليت 
ألفها، وسيسارع إىل كتابتها بصورا الصحيحة، وهذا ما نسعى إليه يف هذا التدريب، 
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ته لطريقة رسم حروف الكلمة يستمع إىل نطقها، وبذلك يكون هذا وخالل مشاهد
  .التدريب للكتابة واالستماع يف نفس الوقت

إن الطالب الذي ألف مساع كلمة عربية عليه أن يتدرب على توظيف هذه 
الكلمة داخل مجلة مفيدة، فتعليم الكلمات واحلروف ال يكفي لتعلم اللغة العربية 

ركيب واجلمل البد أن يسري معهما بالتوازي، ولذلك علينا أن فحسب وإمنا تعليم الت
  .ندرب الطالب دائما على استخدام الكلمات اليت يتعلمها يف مجل مفيدة

  
  :تطبيقات مهارة االستماع للمبتدئني

إن تدريس النحو والصرف للمبتدئني أمر ضروري، ولكن بطريقة تتناسب مع 
لة يف التفاصيل النظرية، فيكون بداية مستواهم، ويكون ذلك وظيفيا دون اإلطا

بتدريب الطالب على املذكر واملؤنث، مث كيفية السؤال واإلجابة حسب ما يتعلمه 
الطالب تدرجييا، ويكون ذلك من خالل عدد من التطبيقات اليت تتدرج مع الطالب 

  . شيئا فشيئا يف النحو والصرف
  

  : التطبيق األول
املفتوح، وألف مساع كلمة أسد ) أ(ماع إىل حرف إن الدارس الذي تدرب على االست

وتدرب على مشاهدة صورة األسد ورؤية كتابة الكلمة، ندربه على االستماع إىل 
كلمة أسد داخل مجلة بسيطة لكي يدرك من خالل هذه اجلملة أن اللغة العربية فيها 

ليها ذا أو أمساء مذكرة وأخرى مؤنثة، وميكننا التعرف على هذه األمساء باإلشارة إ
هذا أسد وهذه أم، وميكن إجراء نفس تدريب االستماع السابق : ذه، فنقول

وتكراره بطرق خمتلفة، حبيث ال خيدم مهارة االستماع فحسب بل خيدم كل مهارات 
اللغة العربية، فندرب الطالب على الكالم مرة، وأخرى على القراءة، مث ندرم على 

ى اإلمالء، وبذلك يكون الطالب قد اعتاد على االستماع الكتابة أخريا، وإن شئنا عل
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إىل املفردات حمور الدراسة يف أكثر من قالب، ويكون مهيئا لالستماع إىل املزيد من 
مفردات اللغة العربية وعباراا، وهذا منوذج للتدريب على على اإلشارة إىل األمساء 

  :   املذكرة مع إمكانية التقليب للتعرف على املزيد

  
وهذا منوذج آخر للتدريب على اإلشارة إىل األمساء املؤنثة مع إمكانية التقليب 

  : للتدريب على املزيد باستخدام األسهم السفلية كما يلي
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  :التطبيق الثاين
يف صوره املختلفة وتعلم معه أربع كلمات، مث ) أ(إن الطالب الذي استمع إىل حرف 

إلشارة ذا أو هذه من خالل التطبيق األول، عرف املذكر واملؤنث منها من خالل ا
سيمكننا أن ننتقل معه إىل التطبيق الثاين، وذلك بتدريبه على السؤال عن الكلمات اليت 

ما هذا؟ أو ما هذه؟ وبتكرار السؤال السابق مع باقي : تعلمها بسؤال بسيط وهو
ت اليت يتعلم من املفردات اليت تعلمها الدارس، سيألف الدارس االستماع إىل الكلما

خالهلا حروف اللغة العربية، وسيتدرب على مساعها يف مجل مفيدة، ويدرك الفرق بني 
ما "املذكر واملؤنث منها، وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املذكرة بـ 

  :مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد باستخدام األسهم السفلية كما يلي" هذا؟
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مع " ما هذه؟"ا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املؤنثة بـ وهذ
  :إمكانية التقليب للتدريب على املزيد باستخدام األسهم السفلية كما يلي

  
  :التطبيق الثالث

يتدرب الطالب من خالل هذا التطبيق على استماع الكلمة داخل مجلة أطول، وذلك 
كما يف املثال، وبتكرار التدريب السابق شفويا  بالسؤال عنها ل مث اإلجابة بنعم،

يألف الطالب االستماع إىل الكلمة اليت تعلمها داخل تركيب جديد، ونكون بذلك قد 
دربناه على االستماع واحملادثة مث ندربه على القراءة والكتابة، وهذا منوذج للتدريب 

اإلجابة باإلثبات يعين  حبيث تكون" ؟.هل هذا"على االستفهام عن األمساء املذكرة بـ 
  :مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد باستخدام األسهم السفلية كما يلي" نعم"
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حبيث " ؟......هل هذه"وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املؤنثة بـ 
م مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد باستخدا" نعم"تكون اإلجابة باإلثبات يعين 

  :األسهم السفلية كما يلي

  
  

  :التطبيق الرابع
وبعد أن دربنا الطالب على اإلجابة عن السؤال يف اإلثبات ندربه على النفي، فيكون 
قد ألف االستماع إىل نعم مرة مث إىل ال مرة أخرى، وهكذا يقوم املعلم بتدريب 

ا يتعلمون من طالبه شفويا على استخدام نعم أو ال حىت يتأكد من اتقان طالبه مل
مفردات، والخيفى علينا أمهية التنويع يف إمساع الطالب أسئلة خمتلفة كي ندفع عنه امللل 
وحىت يصبح التعليم ممتعا، وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املذكرة بـ 

   ."ال"حبيث تكون اإلجابة بالنفي يعين " ؟......هل هذا"
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  :على املزيد باستخدام األسهم السفلية كما يلي مع إمكانية التقليب للتدريب

  
  

حبيث " ؟......هل هذه"وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املؤنثة بـ 
  :  مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد كما يلي" ال"تكون اإلجابة بالنفي يعين 
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  :التطبيق اخلامس
مع االستفادة من نفس املفردات اليت يتعلم  إضافة ضمريي املتكلم واملخاطب أوال،

احلروف العربية من خالهلا، فيستمع الطالب إىل السؤال هل هذا مضربك؟ ويثري ذلك 
نعم، هذا مضريب، وباستخدام مفردات أخرى يتدرب : باإلجابةاستجابة فورية 

قا الطالب على استخدام الضمائر مع املفردات اليت تعلمها، وميكن التدرج معه الح
كي نعلمه ضمائر الغائب، وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املذكرة 

مع " نعم"حبيث تكون اإلجابة باإلثبات يعين " ؟......هل هذا"مع الضمائر املتصلة بـ 
  :إمكانية التقليب للتدريب على املزيد باستخدام األسهم السفلية كما يلي
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حبيث " ؟......هل هذه"تفهام عن األمساء املؤنثة بـ وهذا منوذج للتدريب على االس
  :مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد كما يلي" نعم"تكون اإلجابة باإلثبات يعين 

  
  

  :التطبيق السادس
يتدرب الطالب على استماع الكلمة يف مجلة مثبتة أو منفية ويتدرب على ذلك شفويا 

في للمذكر واملؤنث، سواء أكانت الكلمة مثبة أو وحتريريا حىت يتقن االستخدام الوظي
منفية، ونكون بذلك قد دربنا طالبنا على االستفادة من املفردات اليت علمناه احلروف 
من خالهلا وظيفيا، ويكون قد ألف مساعها، وتدرب عليها تدريبا كافيا يساعده على 

القراءة والكتابة، ممارسة مهارات أخرى إضافة إىل مهارة االستماع، وهي الكالم و
ونكون قد دربناه على نطق احلروف العربية كاملة من خالل أكثر من مئة كلمة 
وظيفية قد ألف الطالب االستماع إليها، وتدرب على استخدامها داخل سياقات لغوية 
خمتلفة، وهكذا نكون قد بدأنا مبهارة االستماع وسلطنا عليها الضوء، ومهدنا ذه 

ي نعلم مهارات اللغة األخرى يف نفس الوقت وبالتوازي، فيستمع املهارة املهمة لك
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الدارس إىل ما يتعلم من خالله احلروف العربية، ويستمع إىل ما يتعلم من خالله 
احملادثة، ويستمع إىل ما سيتعلم من خالله مهارة القراءة، وحىت مهارة الكتابة فالطالب 

لتكامل واالنسجام بني مهارات اللغة يستمع إىل ما سيكتبه، ونكون بذلك قد حققنا ا
العربية املختلفة، ونكون قد بدأنا باالستماع يف أبسط صوره كي نتدرج بطالبنا مع 
مهارات االستماع املختلفة، من استماع إىل احلرف مث الكلمة مث مجلة قصرية تطول 

الضمائر وتتعقد تدرجييا، وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املذكرة مع 
وحبيث تكون اإلجابة بالنفي مع " ؟......هل هذا"املتصلة ويكون االستفهام بـ 

مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد ......" .ال، هذا ليس"استخدام ليس يعين 
  :باستخدام األسهم السفلية كما يلي

  

  
  

املتصلة وهذا منوذج للتدريب على االستفهام عن األمساء املؤنثة مع الضمائر 
وحبيث تكون اإلجابة بالنفي مع استخدام ليس " ؟...هل هذه"ويكون االستفهام بـ 
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مع إمكانية التقليب للتدريب على املزيد باستخدام األسهم ..." ال، هذه ليست"يعين 
  :السفلية كما يلي

  
  
  

  مھارة الكالم: ثانيًا

القائم بالنفس الذي يعرب عنه لغة هو األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن  الكالم
جاء (بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة هو اجلملة املركبة املفيدة حنو 

والكالم اصطالحا هو ما يصدر عن  )٨- ٢: ٢ج ١٩٧٣جممع اللغة العربية (، )الشتاء
 اإلنسان من صوت يعرب عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف

ذهن املتكلم وتراعى فيه قواعد اللغة املنطوقة، وبناء على هذا فإن الكالم الذي ليس له 
داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا، 
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وهو أيضا ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف ) ٧٠: ٢٠٠٠عليان(
ل خباطره من مشاعر وإحساسات وما يزخر به نفسه من هاجسة أو خاطرة، وما جيو

عقله من رأي وفكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك يف طالقة 
  )٢٣٣: ١٩٧٧جماور . (األداءوانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف 

ويعترب الكالم العنصر الثاين من عناصر االتصال اللغوي األربعة وهو بعد 
و ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة االستماع، وه

والكتابة، وهو من العالمات املميزة لإلنسان، فليس كل صوت كالما ألن الكالم هو 
اللفظ واإلفادة، واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف، أما اإلفادة فهي ما 

م، صحيح أن هناك أصواتا تصدر دلت على معىن من املعاين على األقل يف ذهن املتكل
عن بعض احليوانات والطيور حتمل بعض الدالالت يف بعض املواقف اليت يستدل ا 

هلذا احليوان، وقد تفهم معاين أخرى، ولكنها قليلة ) البيولوجية(على احلاجات 
فالصوت عند احليوان أو الطري عبارة ) ١٠٥: ١٩٨١عطا(ومرتبطة مبواقف حمدودة، 

أثريية تعطي دالالت واحدة ال تتغري وال تتطور، وال ختتلف من بيئة إىل عن متوجات 
أخرى، أو من حيوان إىل حيوان من جنس آخر، أما الصوت عند اإلنسان فهو عبارة 

وقابلة للتطور، وختتلف عن متوجات أثريية تعطي دالالت متعددة تتغري بتغري املطالب 
  ) ٦٩: ٢٠٠٠عليان (. من بيئة إىل أخرى، ومن إنسان إىل إنسان

ا لغويا معزوال عن باقي فروع اللغة العربية، بل هو الغاية من الكالم ليس فرع
كل فروع اللغة العربية، فدراسة النحو والصرف تصونان اللسان والقلم من اخلطأ يف 
ضبط بنية الكلمة وأواخرها، والقراءة تزيد من ثروة اإلنسان اللغوية، وتزوده بألوان 

والثقافة، ليتمكن من التعبري عن حاجاته ومشاعره، واألدب والنصوص  من املعرفة
منبعان للثروة األدبية، وترتقيان بأسلوب املتكلم وتساعدان على اإلجادة، والبالغة هي 
مطابقة الكالم ملقتضى احلال، كما أا جتمل الكالم وترصعه بالعبارات الرشيقة 

عين أن كل فروع اللغة العربية خادمة للتعبري واجلمل البديعة، واخليال احمللق، وهذا ي
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عليان . (الدراسات اللغويةاملنطوق والتعبري املكتوب، فالتعبري هو احملصلة النهائية لكل 
٧٠: ٢٠٠٠(  

الكالم هو وسيلة االتصال بني الفرد وغريه شفاهة، وهو من أكثر ألوان و
الكالم يعود اإلنسان  ولذلك فإن التدريب على منه،% ٩٥النشاط اللغوي فهو ميثل 

النشوان (على الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة على املبادأة ومواجهة اجلماهري، 
ومتثل مهارة الكالم مرتكزا أساسيا يف نواتج تعليم اللغة فهي مهارة ) ١٥: ٢٠٠٥

متشابكة ومتداخلة يف مهارات اللغة األخرى، وهذا يعين أن تقدم الطالب ومنوه بشكل 
اللغة ح يف هذه املهارة هو بالتايل تقدم ومنو له يف بعض مهارات التعبري الكتايب، فصحي

يف األساس هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، فاإلنسان عرف الكالم 
قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة يف فترة متأخرة من تاريخ 

م قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند اإلنسان، والطفل يتعلم الكال
يتحدثون لغام األم بطالقة، ويوجد عدد كبري  ءدخول املدرسة، ومجيع الناس األسويا

من الناس ال يعرفون الكتابة يف لغام، كما أن هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة 
م أحد أهم األهداف يف تعليم اللغة غري مكتوبة، ولذلك ينبغي أن جنعل من تعليم الكال

  .للناطقني بغريها العربية
عصرنا هذا عصر االتصاالت لقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف 

وتكنولوجيا املعلومات، فقد زادت أمهية االتصال الشفهي بني الناس، ولذلك على 
عل مهه األول، ، وأن جيمعلم اللغة العربية للناطقني بغريها أن يهتم باجلانب الشفهي

متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليني الناس يف 
مدعيا أن اللغة  ،العامل، وال حجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب الكتايب

، ألن اللغة العربية الفصحى يفهمها العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكلّمها
  .لعرب ويتعاملون ا، وهي لغة حمترمة وموقرة عند عامة العرب ومثقفيهمكل ا
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غاية : للحوار أمهية كبرية يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة يف الوقت نفسهو
ألنه الصورة املركزة حملتويات الدرس، واألساس الذي ميد الطالب بألوان من اجلمل 

إليها الطالب، وخباصة عند التدريب على والتعبريات واأللفاظ واألصوات، اليت حيتاج 
واحلوار وسيلة، ألنه يضم التراكيب النحوية واملفردات يف مواقف . مهارة الكالم

وسياقات خمتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب حنو استعمال اللغة 
التدريبات اليت وعلى املدرس أن ينظر إىل احلوار، و ،وممارستها يف التعبري واالتصال

تليه، باعتبارها كال ال يتجزأ، كما أن دور الطالب ال ينتهي مبجرد استيعاب احلوار 
  .وحفظه، وإمنا باستخدامه يف مواقف احلياة املماثلة

الطالب الكالم، هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم  ليملتعأفضل طريقة و
الطالب لن يتعلم ،وأن يتكلمعليه  الكالمالذي يريد أن يتعلم والطالب، لتحدث اللغة

اجليد املدرس ،والذي يتكلم طول الوقت، والطالب يستمع هوالكالم، إذا ظل املدرس 
مهارة أقرب إىل الصمت عند تعليم  الكالم،يكون قليل  يف جمال تعليم اللغات األجنبية

 ؛ وينبغي أنوتوجيه األنشطة للكالم،، إال عند عرض النماذج، وإثارة الطالب الكالم
نتجنب استخدام اللغة األم يف تعليم اللغة الثانية، إذا كان من أهداف تعليمها القدرة 
على االتصال ا ألداء وظائف لغوية اجتماعية حتاشيا للتأثري السليب على تعلم اللغة 

 )٤٣: ٢٠٠٦عبد السالم ( .اجلديدة
  

  : للمبتدئني أهداف تعليم مهارة الكالم
 .نطقا صحيحا غة العربيةأن ينطق املتعلم أصوات الل .١
 ..).ذ، ز ، ظ: مثل(التمييز عند النطق بني األصوات املتشاة متييزا واضحا  .٢
 .التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية .٣
 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية .٤
 ...).ث،ب، ت، : مثل(نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا  .٥
 .نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا ومييز التنوين عن غريه من الظواهر .٦
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  :يف الرؤية املقترحةللمبتدئني  الكالممهارة تعليم 
للمبتدئني  إن مهارة الكالم ال ميكن جتاهلها أو نسياا عند إعدادنا لربنامج لتعليم اللغة

، وننفخ يف قربة املاء يف ننا حنفر، فإن مل يكن للكالم الصدارة فإمن الناطقني بغريها
خمرومة، واالهتمام بتدريس مهارة احملادثة من األمور املهمة واملستحدثة يف عملية تعليم 

والكالم أهم مظهر ميكن أن يقيس الناس به فهم الدارس للغة األجنبية . اللغة العربية
إىل الذهن أنه  املستهدفة، وعندما يقال إن شخصا ما يعرف لغة ما، فأول ما يتبادر

لو أن فردا : إن مثة افتراض تنطلق منه هذه احلقيقة ذلك هو. يتكلم هذه اللغة جيدا
 .درس لغة ما دراسة جيدة فإنه يصبح قادرا على االتصال مبتحدثيها والتفاهم معهم

  )١٤٠: ١٩٨١العريب (
 وال ميكننا عندما تم بتعليم احلرف العريب أن نترك مهارة الكالم ونؤخرها
إىل مرحلة تالية، فتعلم مهارة الكالم من أول يوم يبدأ فيه الطالب دراسة اللغة العربية 
أمر يف غاية األمهية ألن ذلك مبثابة رسم ملستقبل الدراسة، وما نتمناه من الدارس 
مستقبال أن يصبح ماهرا يف كل مهارات اللغة العربية، وال يكون ذلك من خالل 

عرض الدرس، فعندما نعرض حرفا  ةبل من خالل طريقاألوامر داخل الفصل فحسب 
 اليت لكلمةاعلى الطالب نعرضه من خالل صورة احلرف املكتوبة، ومن خالل صورة 

؟ ....حتوي هذا احلرف داخلها، وباستخدام هذا وهذه وما هذا؟ وما هذه؟ وهل هذا
  . ؟ ميكننا أن نغرس بذور مهارة الكالم يف طالبنا....وهل هذه
هو الوعاء الذي تصب فيه اللغة بكل روافدها، ومن أجل هذا كان الكالم ف

 االهتمام بتدريس احملادثة من األمور املهمة واملستحدثة يف عملية تعليم اللغة العربية
والكالم أهم مظهر ميكن أن يقيس الناس به فهم الدارس للغة األجنبية  للناطقني بغريها،

عرف لغة ما، فأول ما يتبادر إىل الذهن أنه املستهدفة، وعندما يقال إن شخصا ما ي
لو أن فردا : إن مثة افتراض تنطلق منه هذه احلقيقة ذلك هو. يتكلم هذه اللغة جيدا

 .درس لغة ما دراسة جيدة فإنه يصبح قادرا على االتصال مبتحدثيها والتفاهم معهم
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يام األوىل تتحقق من األالبد أن إن آلية احلوار واملناقشة ) ١٤٠: ١٩٨١العريب (
التواصل بني األستاذ وبني طالبه، وكذلك بني الطالب بعضهم البعض، ليس هذا ب

فحسب بل حيدث التآلف بني البيئة احمليطة حيث يتعرف الطالب على كل ما حييط 
م، وبالتعرف على كل ما يدخل يف دائرة اهتمام الطالب، وبالتواصل بني الطالب 

يتم التعايش باللغة اجلديدة، ونكون بذلك قد جنحنا أنفسهم وبني الطالب ومعلمهم، 
يف تعليم احلروف العربية، وكذلك تعليم مهارة احملادثة باحلاسوب أو يف داخل الفصل 

فوق الرأس، أو أية وجهاز العرض  ،باالستعانة بالصور أو اسمات، أو الكروت
  .وسيلة ختلق اآللية احلوارية والتواصلية

تعليم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكالم، حول األسئلة  يف املستوى األول من
 ،اليت يطرحها الكتاب، أو املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب باإلجابة عنها

مث  صغريةومن ذلك أيضا قيام الطالب بالتدريبات الشفهية، فرديا، وثنائيا، ويف فرق 
لف الطالب بالكالم عن شيء وننصح املدرس بأال يك ،هناك حفظ احلوارات ومتثيلها

ليس لديهم علم به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت يعبرون ا عن األفكار اليت 
ينبغي على املدرس تشجيع الطالب على الكالم، عن طريق منحهم ، وتطرح عليهم

اهتماما كبريا عندما يتحدثون، وأن يشعرهم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال 
وعليه أن يثين على  ،ن الطالب إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منهيسخر م

إن  ،الطالب، كلما كان أداؤه طيبا، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية ملا يقوله
املطلوب جعل اجلو دافئا يف درس الكالم، وتوجيه الطالب إىل استخدام أسلوب 

درس أال يقاطع الطالب أثناء الكالم، على امل، إن مهذب، عندما خياطب بعضهم بعضا
ألن ذلك يعوقه عن االسترسال يف احلديث، ويشتت أفكاره، وخباصة يف املستوى 

األول؛ األخطاء اليت تفسد االتصال، ويف هذه :ومن األفضل أن منيز بني أمرين. األول
، احلالة، للمدرس أن يتدخل، وينبه الطالب إىل اخلطأ، ويشجعه على تصحيحه بنفسه

والثاين؛ األخطاء اليت ال تؤثر يف فهم الرسالة، ولكنها تتعلق بشكل الرسالة، . ما أمكن
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إن الطالب حيتاج يف . وهذه ال يلح املدرس عليها يف املرحلة األوىل، وإمنا يعاجلها برفق
  .بداية األمر، إىل كثري من التشجيع

املعلم ذا أن يشجع إن مهارة احملادثة تنمو أوال من االتصال باللغة، ويقتضي ه
على أن يعربوا عن أنفسهم بأساليب سهلة، ويف ضوء هذه األمهية ملهارة  الطالب

احملادثة، يتضح لنا أا فن مهم وهي ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق 
االستماع والقراءة والكتابة، وهي أيضا مهارة جيب االهتمام ا ال سيما يف جمال تعليم 

تعليم مهارة الكالم من أول يوم يبدأ فيه الطالب دراسة اللغة ف، ري الناطقني االعربية لغ
العربية، ويكون ذلك من خالل املدخل الشفوي الذي نعلم فيه الطالب الكالم عن 
طريق حوارات شفوية موجهة وموظفة حبيث تقبل املد واإلطالة، حىت الكلمة املفردة 

مجل وحوارات لكي تنغرس يف ذهن الطالب،  جيب توظيفها خلدمة مهارة الكالم يف
وما النحو الوظيفي إال نوع من اآللية اليت تطيل احلوار من خالل اآلليات النحوية، ويف 

وكل مجلة جيب أن تكون دافعا إىل مزيد  ئاحلقيقة كل كلمة يدرسها الطالب املبتد
إال القلم عندما ال يوقفه عن الكالم يف تعليم اللغة من الكالم، وأكاد أرى الطالب 

يستخدمه يف اإلجابة وحىت يف تلك اللحظة ملاذا يتوقف لسانه أثناء الكتابة إن أمكن 
ذلك؟ وبذلك تكون كل املهارات خدا ملهارة الكالمم .  

إن احملادثة من أهم املهارات اللغوية على اإلطالق، والبدء باحملادثة والتركيز 
احملادثة أمر يف غاية ب، وقد يظن البعض أن البدء غاية يرجو اجلميع الوصول إليها عليها

رى نالصعوبة إن مل يكن ضربا من اخليال، وألمهية احملادثة بالنسبة للطالب غري العريب 
البدء ا، واالستمرار يف تعليمها واالرتقاء ا كي يطمئن قلب الطالب إىل إمكانية 

ليم احملادثة منذ البداية ليس مهما أن تع الباحثتعلم اللغة العربية والتحدث ا، ويرى 
من أثر يف تشجيع  اوضروريا فحسب بل هو البداية الصحيحة لتعلم اللغة العربية، ملا هل

إلتقان كل مهارات اللغة إتقانا تاما والطالب وحتميسه ملواصلة مشوار تعلم اللغة 
  .وكامال
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كتابة تتم من لقد أثبتت معظم الدراسات أن اخلطوة األوىل لتعلم القراءة وال
ولقد أكد  )١٣٧: ١٩٨١وآخرون  يونس( خالل احلديث، وأن احلديث أمر أساسي،

م ١٩٤٨وسكونل  MONAROEم، ومنرو ١٩٤٧ GATESذلك كل من جيتس 
م وسامبسون ١٩٦١ BERNSTEINم وبرنستني ١٩٥٨ VERNONوفرنون 

SAMPSON ن البدء يف تعليم اللغة؛ كما أ)١٣٧: ١٩٨١وآخرون  يونس( م١٩٦٢ 
تصحيح عيوبه النطقية اليت البد  علىاحملادثة يساعد الطالب بالعربية للناطقني بغريها 

من اختفائها قبل البدء يف تدريس القراءة حىت يقرأ الطالب قراءة صحيحة، والتدريب 
على احملادثة يمكِّن الطالب من التمييز بني احلروف العربية فيخرجها من خمارجها 

لب منذ البداية على نرب الكلمات العربية وتنغيمها كما هي الصحيحة، ويدرب الطا
عند أهلها، والفهم اجليد للمحادثة ينمي يف الطالب املبتديء مهارة االستماع خصوصا 

باستخدام بعد عودته إىل املرتل كثريا يف الفصل تدرب عليها يإذا مسع احلوارات اليت 
  .احلاسوب

فوائد كثرية، ولعل من مثاره الطيبة اعتياد  إن البدء مبهارة احملادثة العربية له
الطالب على املشاركة اإلجيابية والبناءة يف كل حديث جيريه املعلم مع طالبه، وإمناء 
اجلانب االجتماعي يف حياة الطالب وسلوكه، وذلك بتبادل األحاديث واحلوارات مع 

ين، والثقة زمالئه ومع معلمه، وتكسب احملادثة سلوكيات حمببة كاحترام اآلخر
بالنفس، والرغبة يف املشاركة، وتزيل اخلجل عند بعض الطالب وتكسر حاجز 

فاللغة ال تكتسب  )٤٧ :٢٠٠١ البجة( ة الطالب حنو التعلم،إجيابياالنطواء، وتزيد من 
يتعلم الطالب إمنا اللغة ظاهرة اجتماعية، ووبالعزلة ولكن تكتسب باملخالطة واملعاملة، 

التحكم يف نربات الصوت مبا يتالءم مع معىن التركيب اللغوي، من خالل احملادثة 
وباحملادثة يتعلم الطالب التنغيم الصويت، واستخدام النرب مبا يتناسب مع املوقف، كل 

يف  ذلك يتعلمه الطالب من معلمه يف قاعة احملاضرة ويعززه وينميه استخدام احلاسوب
  .هابغريتعليم وتعلم احملادثة العربية للناطقني 
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دعو إىل فصلها عن املهارات األخرى بل نباحملادثة أا  ناقصد عند اهتمامنومل 
احملادثة  نعتمدالعكس هو الصحيح فال ميكن فصل احملادثة عن غريها من املهارات، وإمنا 

مدخال جديدا من مداخل تعليم اللغة العربية يف إطار تعليم مهارات اللغة العربية 
ن تعليمها إىل باقي مهارات اللغة العربية، وليكن املدخل هو للمبتدئني، مث ننطلق م

التعارف كما ذكرنا يف املدخل الشفوى، وما املدخل الشفوي إال صورة عملية لتنمية 
  .الكالم، وعلينا أن نبدأ به دائما ونتخذه منطلقا لتنمية املهارات األخرىمهارة 

  

  
  :املدخل الشفوي

غة العربية للناطقني بغريها، ويكون هذا املدخل هو مدخل شفوي نبدأ فيه درس الل
اللغوي بالطالب، وهو متهيد يهيئ نفس الطالب لدراسة هذه اللغة، وهو  بداية االتصال

عبارة عن مدخل اتصايل شفوي يتحاور فيه املعلم مع طالبه يتعرف عليهم ويعرفهم 
احلوار الشفوي  بنفسه، فيدرم على بعض العبارات الضرورية يف التعارف باستخدام
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مجلة مجلة مث ... امسي أمحد، أنا مسلم، أنا من ماليزيا،/ أنا أمحد: املتسلسل، مثل
من أين  من أنت؟ ما امسك؟ هل أنت مسلم؟: يتدرج م الحقا بالتدريب على األسئلة

هذا إضافة إىل االتصال والتواصل من خالل األمساء الوظيفية اليت يتعلم ... أنت؟
الطالب من خالهلا احلروف أو املفردات اليت يألفها يف فصله ويف بيئته، وذلك من 

؟ ويكون هذا املدخل ...ذه؟ هل ه...خالل هذا وهذه مث ما هذا؟ ما هذه؟ وهل هذا
  .حلروف العربية للمبتدئنيمتدرجا طوال مرحلة تعليم ا

إن املدخل الشفوي هو فرصة كي يراجع املعلم مع طالبه ما سبق دراسته 
ويكون ذلك يف صورة شفوية اتصالية وتواصلية دون أن  دائما يف بداية كل درس،

يشعر الطالب أنه حيفظ ما يتعلمه، بل يكون احلفظ آليا دون تكلف، ودون طلب 
مهاريا باالستخدام واملمارسة، وكم ستكون سعادة  املعلم ذلك من طالبه، ويكون

الطالب املبتديء حينما يستمع إىل حوارات يفهم معناها، وجييب عن أسئلة تدرب 
يسري بطريقة منظمة ومقصودة، فيتآلف علي اإلجابة عنها، وسيشعر الطالب أن التعلم 

لى تعلم احلروف مع اللغة اجلديدة ويألف مساعها، ويثق يف معلمه وحيترمه، وسيقبل ع
  . العربية حبب ورغبة

إن كل ما يتعلمه الطالب املبتدئ جيب أن يكون طريقا إىل اتقانه للمحادثة، 
، فإذا اللغة العربية دائمانبدأ به درس الذي شفوي الدخل املويكون ذلك من خالل 

صح املدخل استقام العمل واتضح الطريق، وإذا أخطأنا املدخل فلن نأمن مواصلة 
يق، وقد يكون من اخلطأ مواصلة السري، ألن املسافة اليت نقطعها بعد البداية الطر

اخلاطئة حتتاج إىل نفس الزمن واهود الذي قطعناه تقريبا للرجوع أو إلصالح هذا 
فلماذا ننتظر سنوات؟ مث نسأل لقد تعلم طالبنا اللغة العربية لسنوات ومل يتقنوا  اخلطأ،

دخل البد أن يستعني بالوسائل املوجودة يف الفصل وأرى أن امل !مهارة الكالم
الدراسي، وهذا سيعطي املدخل واقعية ومصداقية، وألن أول ما حيتاج إليه املعلم يف 

  .أول يوم دراسي هو التعرف على طالبه، وتعريف الطالب بعضهم ببعض
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تدرجييا حىت حيفظ املعلم أمساء  أرى أن يبدأ املدخل بالتعارف داخل الفصل 
البه دون تكلف ظاهر، وبطريقة طبيعية سيتعرف الطالب على بعضهم البعض، ط

وستتكون بينهم روابط وعالقات اجتماعية تزيد من نشاطهم وحبهم للغة اجلديدة، 
وبالتعرف على كل ما يدخل يف دائرة اهتمام الطالب، وبالتواصل بني الطالب 

السابقة سيتم التعايش باللغة  أنفسهم وبني الطالب ومعلمهم، وبنفس اآللية احلوارية
اجلديدة من أول يوم، وسننجح يف استخدامها، وال بأس من االستعانة بالصور أو 
اسمات، أو الكروت، أو احلاسوب، أو أية وسيلة ختلق اآللية احلوارية 

  :كما يلي ،والتواصلية،وباستخدام هذه املداخل الشفوية سيتقدم الدارس تدرجييا

أنا أمحد مث يشري : له أنا أمحد مث يشري إىل طالب فيقول الطالبيبدأ املعلم بقو
  :وهكذا يف حوار متسلسل كما يف الربنامج....الطالب زميل آخر

  
وبعد أن يتمكن الطالب من تعلم اجلملة األوىل من احلوار بطريقة متسلسلة، 

: فيقول الطالب أنا مسلم مث يشري إىل طالب: يبدأ املعلم يف تعليم اجلملة الثانية فيقول
وهكذا يف حوار متسلسل كما يف الربنامج، ....أنا مسلم مث يشري الطالب زميل آخر
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وإذا كان الفصل حيتوي على طالبات فتقول الطالبة أنا مسلمة، وهنا سيتضح الفرق 
بني املذكر واملؤنث يف اإلمسني مسلم ومسلمة، وإن كان الفصل حيوي طالبا غري 

ر ديانة الطالب بالعربية كي يرددها وحيفظها، وقد حيتوي مسلمني فعلى املعلم ذك
الفصل على طالب فقط أو طالبات فقط وعندها يقوم الربنامج بتوضيح الفرق من 
خالل الصور املعروضة والصوت النسائي املصاحب للصورة، وبإمكان املعلم استخدام 

  :أنا، كما يلي متثيل األدوار كي يوضح املذكر واملؤنث يف حالة التكلم بالضمري

  
وبعد أن يتمكن الطالب من تعلم اجلملة الثانية من احلوار بطريقة متسلسلة، 

أنا من مصر مث يشري إىل طالب فيقول : يبدأ املعلم يف تعليم اجلملة الثالثة فيقول
وهكذا يف حوار متسلسل كما يف ....أنا ماليزيا مث يشري الطالب زميل آخر: الطالب

ن الفصل حيتوي على طالب أو طالبات من دول أخرى يذكر املعلم الربنامج، وإذا كا
أمساء هذه الدول بالعربية، وعند االنتهاء من اجلمل الثالث يذكرها املعلم معرفا نفسه 

أنا أمحد أنا مسلم أنا من مصر، ويطلب : مرة أخر باجلمل الثالث مرة واحدة، فيقول
، وقد يزيد املعلم كلمة وأنت كي من كل طالب أن يكرر اجلمل الثالث معرفا نفسه
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يعرف كل طالب أنه املقصود ويتسلسل احلوار حىت ينتهي الطالب من تعريف 
  :أنفسهم، كما يلي

  
  

امسي أمحد، وأنت إذا كان : وميكن تكرار مجل أخرى بنفس الطريقة، فيقول املعلم
ر، وميكن السؤال املشار إليه ذكرا أو وأنت إذا كان املشار إليه أنثى، ويتسلسل احلوا

امسي أمحد وأنت ما امسك؟ ويتسلسل : ثانية باستخدام صيغة السؤال فيقول املعلم
  :احلوار بالطريقة السابقة، كما يلي
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وهكذا ميكن للمعلم أن يتسلسل يف تعليم احلوار مرة بتسلسل اإلجابة وأخرى  
  باستخدام اإلجابة والسؤال عليها، فيقول أنا من مصر، من أين أنت؟

  
  

أو يقول أنا مسلم، هل أنت مسلم؟ ويعلمهم اإلجابة بنعم أو بال، وهكذا يتسلسل 
وقد ال يستطيع معهم حىت يشكل هلم حوارات تدرجيية ومتسلسلة ترتقي مبستواهم، 

الطالب اإلجابة مباشرة، وهنا يتوجب على املعلم أن يساعد الطالب، ويكرر املعلم 
كد أن الطالب قد استوعبوا السؤال واستطاعوا هذا السؤال مع طالب آخرين حىت يتأ

  .اإلجابة عنه بتلقائية وبدون تفكري

ومن هنا يستطيع املعلم أن يكتب على السبورة اجلملة اليت أدرك الطالب  
يأمر املعلم طالبه بكتابة أمسائهم يف الدفتر، وقد معناها، واستطاعوا ترديدها شفويا 

م املكتوب على السبورة نسخا جيدا، ويتأكد ويتأكد املعلم من نسخ الطالب للكال
من كتابة كل طالب المسه، وذلك باملرور بني الطالب ومشاهدة ما يكتبه كل طالب، 
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وميكنه توجيه الطالب إىل طريقة الكتابة الصحيحة، ويساعده على كتابة امسه باللغة 
  .العربية إن احتاج الطالب إىل ذلك

يف جو حركي ) قف(ي معه فعل األمر املعلم أحد الطالب وجيرقد خيتار و
تسوده املودة واحلب واالبتسامة، وميكن اإلشارة باليد للداللة على الوقوف مث يشري 

وهكذا مع عدد من الطالب حىت يتأكد من انطباع هذا األمر . اجلس: باجللوس قائال
ون يف ذهن الطالب، فعندما يسمع الطالب ذلك املثري، تتبادر االستجابة تلقائيا د

تفكري، وال ينس املعلم أن يسمع الطالب كلمة تفضل، ويغرس فيهم كلمة شكرا 
وعفوا، ويغرس املعلم حتية اإلسالم يف نفوس طالبه، فقبل أن يلفظ املثري اللغوي، ميهد 
بالتحية لكي يهيئ الطالب بالسالم أوال، والسؤال عن احلال، فيقول قبل طرح املثري 

  :ملرشح للسؤالموجها احلوار إىل الطالب ا

  السالم عليكم

ومن املتوقع أن كل طالب مسلم يعرف اإلجابة عن هذه التحية، ويزيد املعلم 
بالسؤال عن احلال إن شعر أن استيعاب الطالب هلذه التحية سهل، فيسأل عن احلال 

احلمد هللا (كيف حالك؟ ويساعد الطالب يف اإلجابة إن احتاج األمر إىل ذلك، : قائال
وهكذا مع كل طالب سيتلقى أمرا من املعلم، وذلك لثقل تلقي األمر املباشر  )أنا خبري

على النفس البشرية، وال يفوت املعلم أن يغذي حواراته بروح املداعبة، ويريب يف 
نفوس طالبه حب املبادرة واالستعداد املستمرين للسؤال واإلجابة، فكل طالب البد 

تتهيأ نفسه لإلجابة، ويكون حاضر الذهن أن يشعر أن السؤال القادم سيكون له، ف
  .والبديهة دائما

وبعد إجراء احلوار السابق كامال مع عدد ال بأس به من الطالب، وحينما 
وال تدرجييا،  يشعر املعلم أن الطالب قد أتقنوا احلوار وحفظوه، يزيد أجزاء احلوار
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آخر معلومة تعلمها يفوت املعلم أن يبدأ احلوار مع كل طالب من بدايته وينتهي إىل 
  :الطالب، فيأمر الطالب بالوقوف، مث يتبادل معه احلوار بعد إطالته كما يلي

  

  ؟السالم عليكم : املعلم
  وعليكم السالم: خالد
  ؟كيف حالك: املعلم
  احلمد هللا أنا خبري: خالد
مث ينتظر املعلم حىت يقف الطالب، وبعد أن يقف الطالب يتكلم املعلم (.. قف: املعلم

  امسي إبراهيم، ما امسك؟: مرة أخرى قائال
  امسي خالد: خالد
  أنا من مصر، من أين أنت؟: املعلم
  أنا من بروناي : خالد
  شكرا: املعلم
  عفوا: خالد
  اجلس.. تفضل: املعلم
  شكرا: خالد
  )٥٧: ٢٠٠٥حمي الدين وجاد ( .عفوا: املعلم
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ر املعلم أحد وبعد جتريب احلوار السابق مع عدد مناسب من الطالب يأم
الطالب بالوقوف، ويأمر طالبا آخر بالوقوف يف اجلانب اآلخر، ويطلب من الطالب 

  :األول إجراء احلوار السابق مع زميله بالكيفية اآلتية

  
  

  خالدتفضل اسأل  إبراهيميا . قف خالدقف، وأنت يا  إبراهيميا : املعلم
  ؟كيف حالك: إبراهيم

  احلمد هللا أنا خبري: خالد
  امسي إبراهيم، ما امسك؟: اهيمإبر

  امسي خالد: خالد
  أنا من بروناي، من أين أنت؟: إبراهيم

  أنا من بروناي أيضا: خالد
  شكرا: إبراهيم

  عفوا: خالد
  )٥: ٢٠٠٥حمي الدين وجاد ( .يا إبراهيم تفضل اجلس، وأنت يا خالد اجلس: املعلم
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طالب فيعلمها املعلم وميكن زيادة معلومات إضافية أخرى قد حيتاج إليها ال
أنا أحب : بالكيفية اليت ذكرناها، من خالل تفتيت احلوار، وقد يقول املعلم لطالبه

اللغة العربية، وأنت ويطلب منه أن يكرر نفس اجلملة مث يسأل زميله قائال وأنت 
وهكذا يف حوار متسلسل، ويقول املعلم أنا أحب اللغة العربية وأنت هل حتب اللغة 

أمحد؟ وال خيفى أثر ذكر اسم الطالب يف السؤال ألن هذا سيقوي روابط  العربية يا
الصلة بني املعلم وطالبه، أو بني الطالب وزميله الذي يذكر اسم زميله يف السؤال 
املتسلسل، وقد يكون اختيار الطالب عشوائيا حسب ذكر اسم أي اسم من الطالب 

هكذا، وال خيفى أمهية غرس حب كأن يذكر الطالب اسم زميل له ال جيلس جبواره، و
اللغة العربية يف نفوس الطالب، وقد يكرر املعلم هذا احلوار يوميا وميكنه أن يزيد فيه 
تدرجييا كأن يقول أنا أحب اللغة العربية ألا لغة القرآن ولغة الرسول صلى اهللا عليه 

اذا حتب اللغة وسلم ولغة اجلنة ولغة عاملية، وأنت؟ وميكن الزيادة بالسؤال وأنت مل
العربية؟ ومن الضروري تذكري الطالب دائما حببه للغة العربية وهدفه الديين والدنيوي 

الذي مينح الطالب الصرب على مشوار من تعلم اللغة العربية ألن هذا التذكري الدائم هو 
  .تعلم اللغة، ويعطيه الدافعية وحيمسه على االستمرار واالجتهاد

ب يعجز عن السؤال أو اإلجابة، ويبدل املعلم األدوار ويساعد املعلم أي طال  
بني السائل وايب، وميكن تكرار هذا احلوار مع باقي الطالب، وال بأس من إخراج 

  .املعلم لطالبني أمام الفصل لتمثيل احلوار إذا كان ذلك مناسبا
ما فعلناه سابقا مع الطالب ميكن فعله مع الطالبات مع التأكيد على الفرق   

بني ضمائر املؤنث واملذكر الواردة يف احلوار، وال مانع من التنويع بني الذكور واإلناث 
إذا كانت الدراسة مشتركة، فتارة جيري املعلم احلوار بني الطالبات وأخرى بني 

طالب وطالبة، أما إذا كانت الدراسة غري مشتركة فال مفر من  أو بنيالطالب، 
دوار، وهكذا حسب الزمن املرسوم للحصة، وال مانع االستعانة بالصور أو متثيل األ

قبل البدء يف درس جديد من تكرار هذا احلوار، أو التمهيد به للدرس الذي بعده، 
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وكلما تعلم الطالب حوارا جديدا جيب أن يضاف احلوار القدمي إليه، وعلى املعلم أن 
 أننا البد أن ندفع امللل يدرك أن التكرار مهم جدا يف تعليم اللغة لغري الناطقني ا غري

من التكرار بتنويع أساليبه وطرقه كلما أمكن، مع مالحظة أننا كلما أطلنا احلوار مع 
، طالب اكتسب ذلك الطالب الثقة يف نفسه، ومتكنت آليات اللغة من قلبه وعقله

  .واستخدامهاوسيزيد حبه للغة اجلديدة، وسيشعر بإمكانية الكالم ا 
ر بانطالق لسانه، سيزيد حبه للغة وسيمتلئ رغبة يف التعلم، إن الطالب إذا شع

تدرجييا  ولن حنرمه مما حيب ويرغب، فسنعرفه بكل ما حييط به يف الفصل الدراسي
، وذلك من خالل اإلشارة إليه، فنقول هذا كتاب، وهذا وبطريقة مباشرة دون ترمجة

ب على كل من معه وكل قلم، وهذه ممحاة، وهذه مرباة، وهكذا إىل أن يتعرف الطال
ما حييط به داخل الفصل الدراسي، وميكننا أن نتأكد من إدراكه ملا حوله بسؤاله عن 

  :كل ما تعرف عليه بعدة أسئلة متنوعة كالتايل
  من هذه؟ -من هذا؟  -ما هذه؟  -ما هذا؟  

  .كتابال، هذا  -. قلمنعم هذا  -؟ قلمهل هذا 
  .عليال، هذا  -. أمحدنعم هذا  - ؟ أمحدهل هذا 
  .قلميال، هذا ليس  - .قلمينعم هذا  -؟ قلمكهل هذا 

آلية احلوار واملناقشة من األيام األوىل ويتم  قوبتغري املفردات وتنويعها تتحق
التواصل بني املعلم وبني طالبه، وكذلك بني الطالب بعضهم البعض، ليس هذا 

ث يتعرف الطالب على كل البيئة احمليطة حيالطالب وفحسب بل حيدث التآلف بني 
ما حييط م، وبالتعرف على كل ما يدخل يف دائرة اهتمام الطالب، وبالتواصل بني 
الطالب أنفسهم وبني الطالب ومعلمهم، وبنفس اآللية احلوارية السابقة سيتم التعايش 
باللغة اجلديدة، وسننجح يف استخدامها، وال بأس من االستعانة بالصور أو اسمات، 

  .الكروت، أو احلاسوب، أو أية وسيلة ختلق اآللية احلوارية والتواصليةأو 
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ًا    مھارة القراءة: ثالث

، وقرأ الشيء قرءا بالضم مجعه وضمه، ومنه مسي قراءة–القراءة لغويا من مادة قرأ 
القرآن ألنه جيمع السور ويضمها، ونقول قرأ الكتاب قراءة وقرآنا تتبع كلماته نظرا 

) ٧٢٨: ٢ج ١٩٧٣ربية عجممع اللغة ال(و تتبع كلماته ومل ينطق ا، ونطق ا، أ
والقراءة عند علماء اللغة يقصد ا االهتمام باملقروء والتمييز بني األفكار، ويعرفها 
علماء النفس الفسيولوجي باعتبارها انعكاسا للحروف والرموز املكتوبة على شبكية 

املخ، ومن مث إىل مراكز اإلبصار مث إىل مراكز الكالم العني وانتقاهلا إىل املراكز العصبية ب
وتعود مرة أخرى إىل األعصاب املتصلة بأعضاء النطق ) يف القراءة الصامتة(رفاق املعىن 

والشفاه وسقف احلنك، وهنا تصدر احلركة وتتحرك األعضاء املسئولة عن النطق وفقا 
 طعيمة). ( شكلها اجلهرييف(لإلستجابات اليت ترد إليها، وحتدث عملية القراءة 

  ) ٢٩: ٢٠٠٦والشعييب 
أما التعريف اإلصالحي للقراءة فقد كثرت مفاهيمه نتيجة لألحباث 

ومن هنا تطور مفهوم ) ٥٤: ١٩٨١الصفيت (والدراسات الكثرية اليت تناولت القراءة، 
 القراءة فبعد أن كان يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم معقد

خاطر . (يقوم على أا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها
٣٠: ١٩٥٦(  

: ٢٠٠٠(بح تعريف القراءة من وجهة نظر الدكتور أمحد فؤاد عليان وذا أص
نطق الرموز وفهمها وحتليل املقروء ونقده والتفاعل معه، واإلفادة منه يف "أا ) ١٠١

املواقف احليوية، واملتعة النفسية باملقروء، وذا تصبح  حل املشكالت، واالنتفاع به يف
القراءة أداة لربط اإلنسان بعامله الذي يعيش فيه، وأداة حلل مشكالته، ووسيلة من 

، وتكون القراءة إذن تعرف وفهم ونقد وتفاعل، إا نشاط "وسائل تسليته واستمتاعه
: ٢٠٠٦والشعييب  مةطعي. (عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

٢٤٥(  
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كان املفهوم الشكلي التقليدي للقراءة ينحصر يف تعرف الكلمات  وإذا
والنطق ا، وإدراك العالقات بينها، فإا يف جوهرها تعين اإلحاطة مبا حتمله الكلمات 
من معان وما توحي به من دالالت والغوص وراء الرموز للكشف عن كنهها وما 

ية ومعنوية وهي فهم ملا بني السطور وما وراءها من أغراض تؤديه من دالالت سياق
وخلفيات وتطلعات، وبذلك تكون القراءة عملية نظر واستبصار، فهي رؤية بالعني مع 
التفكر والتدبر والفهم، وإدراك للعالقات بني اجلزئيات بالتحليل والتفسري، مع القدرة 

قع املوضوعي واخلربات اإلنسانية على التوقع والتنبؤ بالنتائج، ووصل كل ذلك بالوا
السابقة، والنقد يف ضوء معايري علمية وموضوعية، مث تقومي ما نقرأ، ومن هنا فالقراء 
عملية معقدة ومركبة تتدرج من قراءة السطور إىل قراءة ما بني السطور مث قراءة ما 

  .وراء السطور
نا نعلم أن القراءة ومع  التسليم بتعقيد العمليات املتضمنة يف القراءة إال أن

مهارة ومثلها مثل كل املهارات واحلرف البد من التدرج فيها واالرتقاء يف سلمها، 
فال ميكننا أن نصعد القمم دون املرور عرب مراحل التسلق، وبذلك تكون املراحل 
األوىل للقراءة يف برنامج تعليم املهارات اللغوية ضرورية للتعرف على الكلمات فنحن 

  .القراءة قبل أن منتلك أدواا، أي نتعلم القراءة لكي نقرأ ونتعلم ال ميكننا
صدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج إن للقراءة أمهية بالغة فهي امل

،والقراءة فن لغوي رفيع الصف، وهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة
عارف والفنون اللغوية األخرى، يساهم يف توسيع آفاق الفرد العقلية وعلى اكتساب امل

والقراءة عملية تفكري معقدة تشمل إجياد عالقة صلة بني لغة الكالم والرموز املكتوبة 
وربطها باملعاين، مث تفسري تلك املعاين وفقا خلربات القارئ الشخصية، والنظرة احلديثة 

تتضمن فهم  يف تعليم اللغات احلية ترى أن للقراءة بعدا أمشل وأوسع مما سبق فهي
املقروء وتطبيقه وحتليله وتقوميه واكتساب خربات لغوية تثري حصيلة القارئ وجتعله 
قادرا على حل املشكالت اليت تواجهه بكل جدارة واقتدار، فهي بذلك تساهم يف 
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تكوين اإلحساس اللغوي لدى املتعلم لتجعله قادرا على التذوق والتفاعل مع النصوص 
  )١٨: ٢٠٠٥النشوان . (املختلفة

ينبغي العناية بكل واحدة منها يف وقتها  ،هناك مهارات خاصة بالقراءة
املناسب، وإذا أمهلت معاجلتها يف حينها، تؤدي إىل ضعف يف تعلم القراءة فيما يلي 

واملهارات األساسية ، التعرف، والفهم: وللقراءة مهارتان أساسيتان مها، من مراحل
التعرف إىل أجزاء ،والكتايب) احلرف(بالرمز  ربط املعىن املناسب:منهاللتعرف 

التمييز بني أمساء احلروف ، والكلمات من خالل القدرة على التحليل البصري
خالل التعرف إىل معاين الكلمات من ، وربط الصوت بالرمز املكتوب، ووأصواا

القدرة على القراءة يف وحدات فكرية، : السياقات، ومن املهارات األساسية للفهم
وفهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب، وفهم االجتاهات، وحتديد األفكار الرئيسة 

  .إخل...القدرة على االستنتاجوفهمها، و
  

  :أنواع القراءة
القراءة الصامتة : ميكن تقسيم القراءة من حيث طريقة أدائها إىل قسمني رئيسني مها

  :والقراءة اجلهرية
  

  :القراءة الصامته - ١
أا استقبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها املعىن املناسب املتكامل  اءةومن تعريفات القر

يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها باملعاين اجلديدة املقروءة، وتكوين خربات 
 وكذلك القراءة )٣٥: ١٩٧٥عبداهللا ( جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق،

، وفهمها يف حدود خربات القارئ السابقة الصامتة عبارة عن تفسري الرموز املكتوبة
وتكوين فهم جديد دون استخدام النطق، فهي بذلك تكون حل للرموز املكتوبة وفهم 

  . وال دخل للصوت فيهاملعانيها، 
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وللقراءة الصامتة خصائص ومزايا متيزها عن القراءة اجلهرية يف نواحي متعددة 
، فمن اخلصائص النفسية أا تعطي منها النفسي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي

القارئ حرية شخصية يف القراءة، وجتعله ينطلق فيها بال حدود، وأا تساعد على 
الفهم ألن فيها تركيزا أكثر، فالذهن متفرغ للفهم، ومتخفف من أعباء النطق ومراعاة 

ق، قواعد النطق السليم، وهي لذلك تناسب اخلجولني، أو الذين لديهم عيوب يف النط
ومن اخلصائص االقتصادية واالجتماعية أا توفر الوقت واجلهد عند القارئ، ألا 
أسرع من القراءة اجلهرية، كما أا توفر أعضاء النطق فال عمل إال للعني والعقل، 
وهي تستخدم أي مكان دون اهتمام بالضوضاء أو السكون، ولذلك فهي تستخدم يف 

اخل، وهي تساعد على الترابط ... ويف النوادي،وسائل املواصالت، ويف املكتبات 
األسري، فال يتضايق أخ من أخيه عند القراءة وال يؤثر بصوته على من حوله ألن 
الصوت فيها ال يعمل، ومن اخلصائص السياسية أا أساس يف حفظ أسرار الدول يف 

فكل مسؤل  السلم ويف احلرب، وهي أساس يف التعامل يف احملافل الدولية، والدواوين،
يقرأ ما خيص عمله قراءة صامتة، فهي أساس يف حفظ أسرار الدولة الداخلي 

  .واخلارجي، يف املؤسسات والشركات والوزارات وعقد الصفقات
والقراءة الصامتة تتطلب مهارات خاصة ا منها الدقة والعمق يف الفهم، 

، وتنظيم األفكار ويشمل ذلك الربط بني املعىن والرمز، واختيار املعىن املناسب
املقروءة، واستخدام هذه األفكار بعد تذكرها، ويعتمد النجاح يف الفهم على دافعية 

والسرعة  (YOAKAN 1955: 212)القارئ وخلفيته من املفهومات وإدراك الكلمات، 
يف القراءة تتطلبها الظروف حسب نوع املادة املقروءة وسهولة األسلوب، واهلدف من 

للحاجات ومستوى مهارات الفهم، وتتطلب القراءة الصامتة ثروة لغوية القراءة، وطبقا 
وإدراك املعىن ) ١٨١-١٦٩: ١٩٨١وآخرون  يونس(واسعة، ومعرفة مبعاين الكلمات،

  .املقصود من خالل إشارات النص والسياق
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  :القراءة اجلهرية - ٢
جلمع بني هي التقاط الرموز املطبوعة، وتوصيلها عرب العني إىل املخ وفهمها با

الرمز كشكل جمرد، واملعىن املختزن له يف املخ، مث اجلهر ا بإضافة األصوات 
أي هي تفسري ) ٣٦: ١٩٧٥عبداهللا (واستخدام أعضاء النطق استخدامها سليما، 

الرموز املكتوبة، وفهمها يف حدود خربات القارئ السابقة، وتكوين فهم جديد مع 
سموع، وتعد القراءة اجلهرية أصعب من استخدام النطق السليم بصوت واضح م

  .القراءة الصامتة ألا تتضمن مهارات عدة وتستخدم أجهزة متعددة ومعقدة
وللقراءة اجلهرية خصائص ومزايا متيزها عن القراءة الصامتة يف نواحي متعددة 
تربوية ونفسية وفنية واجتماعية، فمن اخلصائص التربوية أا أداة هامة البد منها يف 

ملية التعليم والتعلم، فعن طريقها تكشف األخطاء يف النطق كي يتم عالجها، وهي ع
أحسن وسيلة إلتقان النطق وإجادة األداء ومتثيل املعىن، وهي عالج لألفراد اخلجولني 

وهي وسيلة ) ١٧٧: ١٩٨١وآخرون  يونس(أو اخلائفني فتشعرهم بالثقة يف النفس، 
الم املقروء من خالل التنغيم الصويت والتعبري اجليد يف للتعبري الفين والتذوق األديب للك

وهكذا من ... األداء يظهر االستفهام اإلنكاري أو التقرير أو السخرية أو التعجب،
وهي ) ١١١: ٢٠٠٠عليان(املعاين اليت ال تدرك مراميها إال من خالل القراءة اجلهرية، 
فس، وتساعد على توصيل تدريب عملي على مواجهة اجلماهري، وبث الثقة يف الن

املعاين لآلخرين عن طريق قراءة ما هو مكتوب هلم من رسائل وغريها، وهي تعلم 
الفرد احترام أراء اآلخرين، واحترام مشاعرهم، واإلحساس باملسؤلية االجتماعية جتاه 

  )١٧٨: ١٩٨١وآخرون  يونس. (اآلخرين



 147

  الفرق بني القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة
اجلهرية تتساوى مع القراءة الصامتة يف مهاراا وتزيد عنها يف مهارات  القراءة
مثل تفسري حمتويات املادة املقروءة للمستمعني، ) ٥٨: ١٩٨٠خاطر وآخرون (أساسية

والضبط النحوي والصرف، وحسن النطق وإخراج احلروف من خمارجها، ومتثيل املعىن 
زها وتفسريها، ومعرفة عالمات بالصوت واحلركة، وتعرف إشارات الطباعة ورمو

  . الترقيم والتقيد ا
وختتلف أغراض القراءة من شخص إىل آخر، ومن غرض إىل آخر، ومن 
موقف إىل آخر، فهناك القراءة السريعة، ويكون الغرض منها الوصول إىل شيء معني 
مثل البحث عن اسم معني يف فهارس الكتب واملراجع، أو البحث عن اسم يف دليل 

اتف، أو البحث عن اسم يف كشوف الناجحني، أو الكشف عن معاين بعض اهل
الكلمات يف املعاجم املختلفة، ومنها البحث عن معلومة حمددة مثل البحث عن معلومة 
لغوية أو فقهية، أو قراءة الصحف واالت، وهذه القراءة مهمة يف احلياة العامة 

ننمي قدرات الطالب على وفيها ثفة، القراءة املكواخلاصة وخصوصا عند الباحثني، و
تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسه يف والفهم التفصيلي ملا يقرؤه، 

 هدربتالميذ، وعلى املعلم أن ياختيار ما يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه
وجيب أن  املشكالت الصوتية حاملا تظهر لديهم، وأن يعاجلعلى النطق الصحيح، 

وجه انتباههم إىل خطأ القراءة ذات الوترية الواحدة، اليت ال أن يراعي األداء املعرب، وي
شجع الطالب بعد فهمهم للجمل أو النصوص على أن يتضع املعاين يف اعتبارها، و

، وعلى املعلم أن يدرب طالبه على القراءة املتأنية مثل البحث عن القراءة السريعة
كتب اللغة أو البحث عن مسألة دينية يف كتب الفقه والتفسري  مسائل لغوية يف

واحلديث، ويدرم على القراءة التحليلية والقراءة النقدية والقراءة من أجل املتعة 
  .والتسلية
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إن املهارات القرائية هي أمر نسيب الغرض منه حماولة فهم طبيعة املهارات 
لقرائية اليت جيب أن نعلمها يف كل القرائية، ولذلك يصعب حتديد عدد املهارات ا

مستوى من مستويات تعليم اللغة العربية، فهذا أمر يتوقف على البيئة اليت يتعلم فيها 
الدارسون ومستواهم، والربنامج الذي يدرسون من خالله اللغة العربية، فضال عن 

يمة تداخل املهارات اللغوية وتشابكها يف كل مستوى، وقد اقترح الدكتور رشدي طع
ختيال لنسب املهارات السابقة مضيفا إليها استعداد الطالب ) ٢٥١: ٢٠٠٦(والشعييب 

للبدء يف عملية القراءة، وانطالقه يف الصفحة املطبوعة واستقالله بنفسه يف قراءا دون 
حاجة مستمرة من املعلم، أي مرحلة االستقالل، وهذه النسب موضحة يف اجلدول 

  :التايل
  

  املرحلة
  ىاملستو

  االستعداد
aptitude 

 التعرف
recognition  

 الفهم
understanding  

 النقد
criticism  

 التفاعل
interaction  

 االستقالل
independence  

  -  %٥  %١٥  %٣٠  %٤٠  %١٠  املبتدئ
  %٥  %١٥  %٣٠  %٤٠  %١٠  -  املتوسط
  %٢٠  %٣٠  %٤٠  %١٠  -  -  املتقدم

  
: ٢٠٠٦والشعييب  طعيمة(وقد علق الدكتور طعيمة على اجلدول السابق 

وبرر أسباب اقتراحه هلذه النسب، وقد نتفق معه يف بعض هذه النسب ) ٢٥٢-٢٥١
وخنتلف يف بعضها، ولكن يكفي أن نعلم أن املهارات اللغوية متداخلة وأمر الفصل 
بينها ومعرفة حدودها أمر يف غاية الصعوبة، وافتراض املثالية يف تلقيها على اختالف 

أمر خيايل فالواقع هو سيد املوقف، واملعلم يلعب دور احلكم واملنظم  املستويات اللغوية
  .الذي يقرر ما يناسب من مهارات ملستوى طالبه
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  :طرق تعليم القراءة
للمبتدئني يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  هناك طرق خمتلفة لتعليم القراءة

  :من أبرزها أخرى
  :يةالطريقة اجلزئية التركيب - ١

وهي طريقة تبدأ باجلزء وتنتهي بالكل أي تبدأ بتعليم احلروف قبل البدء 
احلروف أو األصوات، مث تسري من تعليم قراءة فهي  )١٣٢: ١٩٩٨مسك ( بالكلمات،

تضمها إىل بعضها البعض لتكون منها كلمات، وتكون من الكلمات مجال ومن اجلمل 
بالطرق التركيبية، وهذه الطرق فقرات ومن الفقرات موضوعا، ولذلك فهي تسمى 

  :تنقسم إىل نوعني
وهي من أقدم طرق تعليم القراءة وفيها يبدأ املعلم بتدريب : طريقة احلروف -أ

، وتأخذ هذه الطريقة عدة )اخل...ألف، باء، تاء،(الطالب على قراءة أمساء احلروف 
  :أشكال منها

، )ي ...ث –ت  –ب  –أ (تعليم أمساء احلروف حسب ترتيبها األلفبائي  .١
 –ت  –ب  –أ (وبعد ذلك تنتقل باملتعلم إىل الرموز بأشكاهلا مع احلركات 

ومن ) اخل... -أخ  –أب (مث تكون من هذا كله كلمات ) اخل...ث
 .اخل... الكلمات مجال

ج  –ب  –أ (تعليم أمساء احلروف حسب ترتيبها األجبدي، وليس األلفبائي  .٢
ع احلركات، وتنتقل بالدارس بعد ذلك إىل مث الرموز بأشكاهلا م) اخل...د –

 .اخل... تكوين كلمات فجمل ففقرات
 –ألف فتحة أَ (تعليم األمساء والرموز واحلركات من أول احلروف إىل آخرها  .٣

أي تبدأ بالفتحة مث ) اخل...باء كسرة ب، –باء فتحة ب، ألف كسرة إ 
  .بالكسرة مث بالضمة مث بالسكون
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باحلرف مع صوته وال تعىن بامسه إال أخريا، وقد تأخذ  وتبدأ :طريقة األصوات - ب
  :أشكاال خمتلفة

  )اخل....ب بِ ب ب –أَ إِ أُ أْ (البدء باحلرف مع صوته مع احلركات كلها  -
مث ) اخل...ثَ –ت  –ب  –أَ ( البدء بأصوات احلروف مجيعها مع حركة واحدة  -
) جِ  –بِ  –أ– اخل...د.(  
: ف بأصواا يف كلمات حبيث ينطق ا أوال على انفراد، مثلوقد تعلم احلرو -
)و.نَ.ز( ،)ز.ر.مث ينطق بالكلمة موصولة دفعة واحدة متالحقة األحرف من غري ) ع

: ١٩٩٨مسك ( .وهذه الطريقة متبعة يف كتب القراءة األولية) زرع(، )وزنَ(تقطيع 
١٣٢(  

زاياها أا طرق قدمية تعلم ا ملثل هذه الطرق مزايا وهلا عيوب، فمن م
األجداد وألفها املعلمون، وهي بسيطة سهلة يف التعلم وال تتطلب من املعلم جهدا 
كبريا كما أا تتدرج باملتعلم من البسيط إىل املركب مث إا تكسب املتعلم القدرة على 

ساسية تعرف احلروف وجي الكلمات اجلديدة وحتليلها مث تركيبها، وهي مهارات أ
يف تعليم القراءة، ومن عيوب هذه الطرق أا تتعارض مع مبادئ اإلدراك الكلي وهو 

مث إا طرق بطيئة تستغرق وقتا من ) ١٣١: ١٩٩٨مسك ( ما تؤكده نظرية اجلشتالت،
املتعلم لكي يتعرف على أساسيات القراءة، كما أا ختلو من املعىن، فاحلرف بذاته ال 

عناه إال عندما يضم إىل غريه، وألا طرق ختلو من املعىن وتم معىن له، وال يكتسب م
بالشكل فإن املتعلم ينصرف يف معظم األحيان عن مواصلة التعلم ألا غري مشوقة، 
وهذه الطرق تفقد املتعلم فرصة القراءة اخلاطفة السريعة اليت حيتاجها اإلنسان املثقف 

  .يف عصرنا هذا
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  :يليةالطريقة الكلية التحل - ٢
تبدأ بتعليم قراءة الكلمة أو اجلملة حىت يعرف تبدأ هذه الطرق بالكل وحتلله ألجزاء، 

املتعلم عددا مناسبا من الكلمات معرفة الرؤية والنظر، مث تتجه تدرجييا إىل حتليل 
ومن أكثرها شيوعا طريقة انظر وقل، وهذه  .الكلمات أو اجلمل إىل أحرف وأصوات

  :بعض الطرق املشهورة
: ١٩٩٨مسك ( وينطق الطالب املبتديء فيها بالكلمة دفعة واحدة،: طريقة الكلمة -

وفيها تعرض على الطالب كلمات جمردة أو مصحوبة بصور، وينطق املعلم ) ١٣٥
الكلمة ويرددها املتعلم وراءه، وبعد تقدمي عدد من الكلمات يبدأ املعلم يف جتريد 

  .وهكذا... جديدةاحلروف منها مث يدربه على تكوين كلمات 
ويتعلم فيها الطالب املبتديء عن طريق قراءة اجلملة، ألن اجلملة هي : طريقة اجلملة -

وفيها تعرض على الطالب  )١٣٧: ١٩٩٨مسك ( الوحدة املعنوية يف مجيع اللغات،
مجال قصرية ذات معىن ويرددها املتعلم وراء املدرس مث حيللها إىل كلمات يستخرج 

  .وهكذا... مث يكون منها كلماتاحلروف وجيردها 
وهي إن كانت تشبه الطريقة الصوتية إال أا تبدأ باحلروف املمدودة، : طريقة املد -

أي بكلمات بسيطة فيها حرف من حروف املد مثل راس، دار، مال، قال، باع، فول، 
اخل، ومن خالل الكلمات تربز صور بعض احلروف وطريقة نطقها فيجردها ...سور،
  .ويربزها أمام املتعلم ويدربه بعد ذلك على تكوين كلمات أخرى منها املعلم

وهذه الطرق هلا مميزات وعيوب، ومن مميزاا أا تساير الطريقة الطبيعية يف 
إدراك األشياء وهي البدء بالكل مث األجزاء، ومنها أا تبدأ مبا له معىن فتزداد قدرة 

ات واجلمل، ومن مث يزداد شوقه لتعلم الطالب على توظيف اللغة واستخدام الكلم
القراءة، فضال عن اكتساب املتعلم القدرة على القراءة السريعة، وفهم ما بني السطور 
يف وقت أقصر من الطرق اجلزئية، ومن عيوب هذه الطرق أا تسرف يف عرض 
الكلمات واجلمل يف الوقت الذي ختتصر فيه وقت التحليل، ومن مث يعجز الطالب يف 
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ري من األحيان عن تعرف احلروف أو متييزها أو تكوين كلمات منها أو حتليلها، أو كث
هذا قلم، : قراءة كلمات جديدة، وهذه الطرق تقدم الكلمات واجلمل مفككة أحيانا

اخل دون أن تقدم يف وحدة متكاملة أو إطار فكري أو موضوع ... حممد يكتب،
  )٢٦٣-٢٦٢: ٢٠٠٦والشعييب  طعيمة( .متكامل ومن مث يتشتت ذهن املتعلم

  
  : للمبتدئني أهداف تعليم مهارة القراءة

 .أن يقرأ الدارس اللغة العربية من اليمني إىل الشمـال بشكل سهل ومريح .١
 .أن يربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنـها يف اللغـة العربية .٢
 .تعرف الكلمات عن طريق حتليل الكلمة إىل أصواا .٣
 .احلروف اهلجائية يف أوضاعها املختلفةالتعرف على  .٤
املد، الشدة، التنوين، أل الشمسية (التمييز بني خصائص الكتابة العربية  .٥

  .عند قراءة نص معني...) والقمرية

  :تدريس مهارة القراءة للمبتدئني
لناطقني العربية للمبتدئني االطرق لتعليم القراءة  أنسبالطريقة الكلية التحليلية هي  إن

وهذا هو الشكل الطبيعي  ومجال متنوعة، كثرية، مفرداتكسب الطالب ها ألا تبغري
الذي يتعلم به الطفل لغته األم، فالطالب ال يضيع وقته يف تعلم حروف ال معىن هلا بل 
يتعلم كلمات هلا معىن، مث بعد ذلك خنربه أن الكلمة تتكون يف األصل من حروف 

تدرج بالطالب من قراءة كلمة مفردة يتعلم معناها فيكون ذلك مفيدا بالنسبة له، مث ن
من خالل قراءا، إىل قراءة مجل مفيدة لرتيد من ثروته اللغوية، ومن خالل تدريبات 
التعرف على الكلمات ومتييزها تتكامل الكلمة بكل حروفها، وتدرك عني الطالب 

علم الطالب النطق الفرق بني احلروف املختلفة، وألن مهارات اللغة متداخلة فعندما ن
نعلمه القراءة أيضا، وعندما نعلمه كتابة كلمة يسهل عليه قراءة هذه الكلمة اليت قد 
حيفظها لكثرة تكرارها، فالكلمة اليت يرددها الطالب كثريا يشعر بسهولة قراءا، وتأيت 



 153

 والطريقة املقترحة تعود، صعوبة قراءة كلمة ما من عدم التعود عليها، أو جهل معناها
الطالب من اليوم األول على مساع أربع كلمات جديدة يتم من خالهلا تعليم احلرف 
يف صوره املختلفة، وهذا بدوره سيؤدي إىل سهولة القراءة والكتابة للكلمات حمل 
الدراسة، وألن الطالب قد تعود على مساع الكلمة ورؤيتها فيما سبق فسيشعر بسهولة 

لتشكيل، وبتحليل الكلمة إىل أصوهلا سيتعلم الدارس قراءا حىت ولو كانت جمردة من ا
  صور احلروف املفردة وكيف جيمعها ويربط بينها يف الكلمة الواحدة؟

مهارات اللغة متداخلة فعندما نعلم الطالب النطق نعلمه القراءة أيضا  إن
قراءته، والكلمة  لنعلمه حوارا يسهل عليه قراءة هذا احلوار الذي حفظه قب اوعندم

قراءا، وتأيت صعوبة قراءة كلمة ما من عدم  ةيت يرددها الطالب كثريا يشعر بسهولال
عود الطالب من اليوم األول على ياملقترح  والربنامج. التعود عليها، أو جهل معناها

مساع قدر ال بأس به من الكلمات اجلديدة، وهذا بدوره سيؤدي إىل سهولة القراءة 
د على مساع الكلمة ورؤيتها فيما سبق، مث نعلم الطالب والكتابة، ألن الطالب قد تعو

حروف اللغة العربية وهذه الطريقة يف تعلم القراءة تسمى الطريقة الكلية، وهي اليت 
  .أصوهلانعلم فيها الطالب الكلمة كاملة قبل حتليلها إىل 

انطالقا من مستوى الكلمة، ,تدرجيياقدم القراءة للطالب املبتدئ نأن  جيب
يف املرحلة ، مث قراءة النصوص الطويلة, ملة البسيطة مث اجلملة املركبة مث قراءة الفقرةفاجل

األوىل من تعليم مهارة القراءة، ال بد أن نضع يف حسباننا بعض الصعوبات املتوقعة، 
ويف هذه املرحلة ترتبط صعوبات القراءة بتعلم األصوات  ،اليت قد يواجهها الطالب

التمييز بني : ومن بني الصعوبات املتوقعة يف هذا اال ،ريةخاصة يف القراءة اجله
احلركات الطويلة والقصرية، وكذلك احلروف اليت ترد أحيانا صوائت وأخرى 

بل يتعلم  ،الطالب وقته يف تعلم حروف ال معىن هلا عيضي ، وجيب أال)ي+و(صوامت 
فيكون  ،من حروف كلمات هلا معىن، مث بعد ذلك خنربه أن الكلمة تتكون يف األصل

ذلك مفيدا بالنسبة له، مث نتدرج بالطالب من قراءة كلمة مفردة يتعلم معناها من 
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خالل قراءا، إىل قراءة مجل مفيدة لرتيد من ثروته اللغوية، ومن خالل تدريبات 
التعرف على الكلمات ومتييزها تتكامل الكلمة بكل حروفها، وتدرك عني الطالب 

  .ختلفةبني احلروف املالفرق 
  احلرف العريب قراءة  تعليم

تعليم حرف األلف منوذجا، وميكن قياس احلروف الباقية على احلرف حمل  لقد شرحنا
كيفية تدريس بعض األمور اليت تساعد على تعلم احلرف  هنا عرضنالدراسة، وس

احلركات الطويلة، والسكون، والشدة، والتنوين، وأل القمرية : مثال وقراءته العريب
نفس املفردات املقترحة يف تدريس احلروف العربية وهي نا ل الشمسية، وقد استخدموأ

  .مفردة 100حوايل 
أربع صور حتوي أربعة  من خالل يف الرؤية املقترحةيتم عرض حرف األلف : العرض

مع توظيف  سكونةوالضمةوالكسرمع الفتحةوالمناذج خمتلفة ألمساء تبدأ حبرف األلف 
  :كرنا سابقاالعرض مهاريا كما ذ
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  : اآلتية ميكن توظيفها لتنمية مهارة القراءةالتدريبات و
بالكيفية اليت  التدريب قراءة حيث يقرأ املتعلم الصورة هذاإجراء  ويتم :١ التدريب

  .ذكرناها سابقا

  
  

هذا التدريب ال يرى فيه الطالب صورا بل يرى اللغة العربية مكتوبة و: ٢ التدريب
فيتعلم القراءة التدريب مفتاحا لتعويد الدارس على اللغة املكتوبة، وسيكون هذا ، فقط

  :العربية من خالل هذا التدريب
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يتم من خالل هذا التدريب التركيز على مهارة القراءة، ، واقْرأْ ثُمصلْ: ٣ التدريب
تأكيد التعرف على الكلمات اليت تعلمها الدارس، حيث يقرأ املتعلم الكلمات اليت و
ويلعب احلاسوب دورا كبريا يف االستفادة من امه، مث يصلها مع الكلمات املماثلة، أم

  .هذا التدريب وتكراره

  
  

يقرأ س من خالل مالحظة صور احلرف داخل الكلمات اليت تعلمهاو: ٤ التدريب
  :املتعلم الكلمات اليت كتبها
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مع التركيز على  وهو يربط الكلمة بصورا كي يتعلم الطالب القراءة: ٥ التدريب
  :الفهم ملا يقرأ

  
  

توظيف ما تعلمه الطالب من مفردات توظيفا مهاريا، ويكون ذلك وهو: ٦ التدريب
باالستفادة من املفردات اليت عرضناها على الدارسني،فاحلروف والكلمات اليت 
عرضناها على الدارسني مع صورها يتم عرضها باللغة العربية على هيئة حوارات 

هذا وهذه وما هذا؟ وما هذه؟ وهل ا ذكرنا يف العرض، وباستخدام شفوية كم
إخل وسيعتمد جناح هذا التدريب على تنويع التدريبات ....؟....؟ وهل هذه....هذا

الواردة فيه، وعلى ابداع املعلم يف تنمية مهارة الكالم، وسيغرس هذا التدريب بذور 
اءة الكلمة داخل مجلة صحيحة، ، كما يعوده على قرمهارة الكالم يف نفوس الطالب

  :ويعرف املذكر واملؤنث من الكلمات اليت درسها
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  :احلركات الطويلة
إن الطالب الذي تعلم احلروف العربية بالطريقة السابقة، سريى أمر التفريق بني 

تعلم ذلك من  سلسةألن الدارساحلركات القصرية واحلركات الطولية يسري بطريقة 
بنفسه، ويكون  ةالفرق بني احلركتني الطويلة والقصريمعرفة  تتيح لهقبل بطريقة 

  :التدريب على التفريق بني احلركتني كالتايل

  
  

 : أمثلة
برتقَال، تاج، تمساح، تفَّاح، ثُعبان، مثْقَاب، جِمال، حمار، خروف، هذَا، حوت، 

  ..........ثياب،
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  :السكون
وف العربية حرفا حرفا يرى احلرف يف صورته الساكنة، إن الدارس خالل تعلمه للحر

مع السكون يظهر على حقيقته العارية من احلركات، وتدريب الطالب العريب احلرف ف
احلرف يف صورته املخرجية الصحيحة، فكثريا ما  حالته الساكنة يعلمهعلى احلرف يف 

قراءة احلرف يف صورته  مقد يعجز أما صوره املختلفة غري أنهق حرفا يف طجنددارسا ين
، ولذلك يرى الباحث ضرورة التدريب على قراءة كل حرف منفردا يف حالة الساكنة
وتدريب  احلروف الساكنة، مث جتميع الكلمات اليت حوت من أول يوم السكون

  :الدارس عليها ثانية كالتايل
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  : أمثلة
عجل، لَحم، اح، مثْقَاب، ثُعبان، سمي، تدنجمتحف، ت، نبرتقَال، بِفَأْر، إِبرة، 

  .....أَزرار، زهرِية،مرسم، ذئْب، ذَيل، نخلَة، ز، بل، خنجر، خبحمذْياع، 

  
  

  :الفَرق بين احلَركَات الطَّوِيلَة والسكُون
  :يتم تدريب الدارس من خالل عرض األمثلة والتدريبات كالتايل

  : املثال
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  :ة األمساء اآلتيةءالتدريب على قرا
ون، تموت، لَيم، حيك، ثَواج، فَّدقَال، تترار، بمان، حبار، نِقَاب، ثُعرل، أَزاح، ذَي

  .....تمساح، تفَّاح، ثَوب، ثُعبان، مثْقَاب، مجال، حمار، حوت، خروف، دجاجة،
  

  : الشدة
على السكون جيدا سيجد نفسه جييد قراءة احلروف  إن الطالب الذي تدرب

إىل طبيعة الشدة  الطالب نظراملعلم لفت ياملشددةبسهولة ويسر خصوصا بعد أن 
  :كالتايل

 
  

  :التنوين
صفة الصقة باألمساء العربية اليت والتنوين إن التنوين صفة متيز اللغة العربية عن غريها، 

عن  همن عالمات االسم اليت يعرف ا ومتيز عالمة وهوآثرنا أن نبدأ ا وحدها، 
  الفعل أو احلرف، وسيجد املعلم أمساء كثرية ميكن استخدامها يف التمثيل على التنوين، 
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  :ويتم التدريب على التنوين باملرور على القاعدة يف قراءة كل حرف منونا كالتايل

 
  

  :ارس عليها كالتايلونذكر فيه الكلمات املذكرة وحدها أوال مث ندرب الد: مثال
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 :ونذكر فيه الكلمات املؤنثة وحدها مث ندرب الدارس عليها كالتايل: ٢التدريب 

  
  

  ويتم تدريب الدارس كتابة على التنوين يف صوره املختلفة : ٣التدريب 
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  :ل الشمسيةأل القمرية وأ
رية وأل وألن التعريف صفة الصقة باالسم فإن تعليم الدارس لطريقة قراءة أل القم

الشمسية أمر غري مستغرب بل نراه ضروريا كي جييد الطالب مهارة القراءة للغة العربية 
يف مستواها األول، وسيكون التفريق بني االسم يف حالة تنوينه وبينه معرفا بأل سهال 
خصوصا إذا وضحنا ذلك بطريقة منظمة ومرتبة للدارس، وعند تدريبه على قراءة 

  :ودرسها كالتايل الكلمات اليت تعلمها
  ......أسد ـــ األسد،: أل القمرية

  .......تاج ـــ التاج،: أل الشمسية
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ضع خطَّا تحت ال قرأ مث ا :ويتم التدريب على قراءة الكلمات باألمر: ١التدريب 
  الشمِسية وخطَّني تحت ال القَمرِية

  .........،الدجاجة، احلوت، بانالثع، داألس، وفاخلر، احالتفَّ، البقَرة

  
  

  علَيها  الالكَلمات اآلتية بعد إِضافَة قرأا :٢التدريب 
  ........،صدر، زبخ، حمار، لمج، ثَوب، احسمت، برتقَال، فَأْر
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بها وخنتم تعليم احلرف العريب للناطقني بغريها ببعض الدروس التطبيقية الشيقة واليت حي
  :كالتايلاألناشيد  غري العرب عادة مثل بعض

  .اُنظُر واستمع واقْرأْ نشيد يا رب:١التدريب 

  
  

  .أَسماُء اِهللا احلُسنى. اُنظُر واستمع واقْرأْ:٢التدريب 
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وبإمتام الدارس للربنامج املقترح يكون قادرا على قراءة احلرف العريب وكتابته،   
تآلفا معه مساعا ونطقا، ومبواصلة التدريب املهاري يف املستويات التالية ويكون م

  .سيتعلم اللغة العربية وسيكون قادرا على قراءة القرآن وفهمه بإذن اهللا
  

ا   مھارة الكتابة: رابعً

الكتابة يف اللغة تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين االتفاق على احلرية، فالرجل 
ال يؤديه منجما، أي يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من املال، يكاتب عبده على م

 :١٩٥٦ابن منظور . (كما تعين القضاء واإللزام واإلجياب، والكتابة صناعة الكاتب
واملعىن االصطالحي جيمع هذه ) ٧٧٥: ١٩٧٣ربية عجممع اللغة ال(و ) مادة كتب/٢ج

ي للكتابة، ألن الكتابة ال تقوم الدالالت املتنوعة، فالشد واجلمع والتنظيم أمر ضرور
إال على الصياغة احملكمة، ومعىن احلرية يتمثل يف رغبة االنسان القائمة يف نفسه لتحرير 
أفكاره وأحاسيسه ومشاعره احملبوسة داخل نفسه، ومعىن اإللزام يتمثل يف أن الكلمة 

) ١٣٧: ٢٠٠٠عليان(املكتوبة ملزمة لصاحبها، وتعترب شاهدا ودليال يقضى ا عليه، 
وتعريف الكتابة االصطالحي هو أا أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعى 
فيه القواعد اللغوية املكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة 

  )١٣٧: ٢٠٠٠عليان . (حكم الناس عليهنظره، وسببا يف 

اللغة كوسيلة للتفكري  رة الكتابة هي القدرة على السيطرة علىإن مها
وتعد الكتابة مفخرة العقل اإلنساين وأعظم ما ) ٢٠٧: ٢٠٠٠مدكور (والشعور، 

اقْرأْ وربك اَألكْرم الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ﴿ ،أنتجه على امتداد العصور بفضل اهللا عز وجل
لَمعا لَم يانَ ماِإلنس لَّمنسان بالقلم، والقلم أداة ، فاهللا علم اإل]٥-٣: العلق[ ﴾ع

) ١٣٦: ٢٠٠٠عليان (الكتابة فاإلنسان بدأ تارخيه احلقيقي عندما اخترع الكتابة، 
وهي وسيلة من وسائل االتصال اللغوي على مستوى األفراد واجلماعات، والكتابة 
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تعد ضرورية لقضاء احلاجات ونقل األفكار والوقوف على أفكار اآلخرين، على 
مان واملكان، ولذا فهي تعترب عملية داللية بالدرجة األوىل إذ إن أي امتداد بعدي الز

  .خطأ يؤدي إىل قلب املدلول واحملتوى وعدم وضوح األفكار واملعاين
إن الكتابة ماهي يف الواقع إال صورة ناقصة للكالم املنطوق، فالنرب والتنغيم 

القصوى، وحنن يف الواقع مثال ال جيدان سبيلهما إىل الكتابة على الرغم من أمهيتهما 
ولذلك فإن ) ٤٠٤: ١٩٨٤البشري (ننطق بالكلمة أو اجلملة قبل وأثناء كتابتها، 

تدريس الكتابة ليس مبهمة يسرية، فهي عملية معقدة ألا حتتاج إىل نضج واستواء يف 
، وتبدأ مراحل فهي تأيت بعد مهارة القراءةاكتساب كل مهارات وفنون اللغة السابقة، 

بة الدنيا برسم احلروف والكلمات واجلمل، وتنتهي بالتعبري احلر اخلالق، ويؤجل الكتا
البدء فيها إىل أن يستوعب الدارس أصوات اللغة وحيسن نطقها وقراءا حىت ال يصبح 

وميكن تقسيم ) ٢٤٩: ١٩٨٧محادة (شكل احلروف عقبة يف سبيل تعلم اللغة، 
  :مراحل تعليم الكتابة كما يلي

  
  :مرحلة ما قبل الكتابة: ألوىلاملرحلة ا

وهدف هذه املرحلة تدريب  ،وهي مرحلة أساسية حيث تستند عليها املراحل القادمة
على التحرك مبهارة يف اجتاهات احلروف العربية  –اليد واألصابع  -أعضاء الكتابة 

سم وإكساب الدارسني املبتدئني يف تعليم الكتابة املقدرة على ر ،رأسيا وأفقيا ودائريا
األشكال اهلندسية األساسية اليت تتكون منها احلروف العربية، وذلك دون ربط هلذه 

،  والفكرة التربوية )١٣١: ١٩٨٣أبو بكر ( األشكال بالقيم الصوتية اليت ترمز إليها
إن تعلم الكتابة يتم : اليت بنيت على أساسها هذه احملاولة تقوم على االفتراض القائل

ذا سبقه أو صاحبه تدريب عضوي على رسم األشكال اهلندسية بطريقة أسرع وأدق إ
حبيث يكتسب الدارس املقدرة على السيطرة على عضالت  ،اليت تتكون منها احلروف
وهدف هذه املرحلة هو تقليل الصعوبات اليت يالقيها املتعلم  ،يده وأصابعه أثناء الكتابة
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تقلل فقد يترتب عليها آثار سيئة وما مل تذلل هذه الصعوبات أو  ،عهد بالكتابةقريبال
أو على األقل تعطل  ،قد تفقد املبتدئني، خاصة يف حالة الكرب، الرغبة يف مواصلة التعلم

  )١٣١: ١٩٨٣أبو بكر ( .تقدمهم يف الكتابة باملستوى املطلوب
  

  مرحلة تعليم الكتابة : املرحلة الثانية
وكيف  ؟كيف ميسك بالقلم )تابةما قبل الك(بعد أن تعلم الدارس يف املرحلة األوىل 

 واجتاههوتعلم أيضا كيف يتحكم يف طول اخلط الذي يرمسه  ؟يكون وضع الدفتر أمامه
وربط , يتعلم فيها كتابة احلروف –تعليم الكتابة  -فإن هذه املرحلة , تهواي تهوبداي

معية ؛ وتقدم اللغة املكتوبة يف الطريقة السكل حرف مبدلوله الصويت الذي يعرب عنه
  .الشفوية بعد فترة ختتلف يف طوهلا تبعا للصيغة اخلاصة من األسلوب املتبع

 
  :املرحلة الثالثة

وتية صا الالهي املرحلة اليت يصل فيها الدارس إىل وصل احلروف ببعضها مبدلو
  :  لتكوين الكلمات

  قلم=      ق        ل        م       
  

  :اإلنشاء: املرحلة الرابعة
. حلة تشمل اختبارا فرديا للمفردات والتراكيب من أجل التعبري عن معىن ذايتهذه املر

علينا أن نعود الطالب يف هذه املرحلة على وضع أفكاره يف سهولة وبلغة واضحة 
تكون يف متناول يديه، والبد أن تكون موضوعات اإلنشاء مألوفة لدي الطالب 

التمييز بني أسلوبني من الكتابة أحدمها  وخمتارة من دائرة جتارم، ويف هذه احلالة جيب
وظيفي واآلخر إبداعي، فالكتابة الوظيفية توجد يف الرسائل ويف اخلالصات والتقارير 

أما الكتابة اإلبداعية فتوجد يف األدب، ومن ناحية . والوصف أو يف املالحظات العامة
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ون على تقدمي أخرى ميكن أن يكتسب الطالب مترينا قيما يف اإلنشاء، عندما يشجع
  )١٥٤: ١٩٧٨ الناقة( .تقارير عن أحباثهم يف خمتلف ااالت

  :مرحلة حتسني الكتابة العربية: اخلامسةاملرحلة 
وللخط اجليد أمهية بالغة يف برنامج ، الكتابةيف هذه املرحلة يدرب املتعلم على حتسني 

يقا بنقل الفكرة وعرضها أداة اتصال لغوية ترتبط ارتباطا وث تعليم اللغة العربية، فاخلط
 ،حتمل فكر اإلنسان وتفكريه ،وهو كذلك وسيلة اجتماعية ،من الكاتب إىل القارئ

وبقدر ما يف اخلط من حسن العرض ووضوح  ،كما حتمل آراءه واجتاهاته إىل اآلخرين
يكون القارئ متمكنا من فهم ما هو  ،الكلمات وانسجام احلروف ومجال الشكل

 ،ضائع الوضوح ،فاقد اجلمال ،أما إذا كان اخلط رديء السمة ،مطمئنا إليه ،مكتوب
فكم من معان أضاع سوء  ،أثر ذلك على فهم املكتوب تأثريا قويا ،فاقد االنسجام
وكم من خط ساءت  ،وكم من أفكار تاهت يف رموز اخلط الغامضة! اخلط دالالا

 ،هتمام بتعليم اخلطوهلذا كان اال ،فأثرت على القارئ موضوعا ،فيه الكلمات شكال
 :١٩٧٧جماور ( .من بني برامج تعليم اللغة العربية ،واالهتمام بوضوحه من الدارس

كما أن هذه املرحلة ال تأيت إال بعد أن يصل الدارس إىل شيء من النضج )٦٣٤
وتقوي أعضاؤه الكتابية  ،اجلسمي والعقلي وتزيد خرباته وقدراته وتقوي مالحظته

ناسبة يف املرحلتني السابقتني يتمرن فيهما على رسم احلروف ويكون قد أمضى مدة م
  .والكلمات فيصبح أقدر على اإلتقان واملوازنة واحملاكاة واملالحظة

  :صعوبات الكتابة العربية
هناك صعوبات يف الكتابة باللغة العربية، وهذه الصعوبات منها ما سببه رسم احلروف 

ضع على احلروف، ومنها ما سببه احلركات اليت العربية، ومنها ما سببه النقط اليت تو
 توضع على احلروف سواء أكانت احلركات يف بنية الكلمات أم يف أواخرها،

خطرية األثر حيث يتكئ عليها بعض املعلمني  الصعوباتهذه و )١٣٩: ٢٠٠٠عليان(
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أن احلروف  الباحثنيبسببها زعم بعض أحيانا لعجزهم عن تعليم مهارة الكتابة،و
واألدهى من ذلك أن هناك من نادى باستخدام  ،ية ال تصلح لكتابة هذه اللغةالعرب

ذكر هذه مانحين وحنن، بكثرة مشاكل هذا اخلطاحلروف الالتينية داعما حجته 
 ، وأرىذكرها للبحث عن العالج هلا، ولتوضيح كيفية التعامل معهانإمنا  الصعوبات

احلرف باختالف موضعه بني  واختالف صور ،أن العوامل اليت تتمثل يف الشكل
 ،وغري ذلك من مشكالت اخلط العريب ،ووصل احلروف وفصلها ،واإلعجام ،الكلمة

  :ميكن تالفيها عن طريق التدريب املستمر عليها
  "اإلعجام"تشابه بعض احلروف  -أ

 )٨٣٩١ج :١٨٦٩الزبيدي (، اإلعجام لغة هو إزالة استعجام الكتاب بالنقط
ابن ( لتنقيط، والعجم النقط بالسواد مثل التاء عليها نقطتان،واإلعجام يف اخلط هو ا

أي نقط احلروف املتشابة يف الرسم لكي ال يقع اللبس  )١٢/٣٨٨ج :١٩٥٦منظور 
 )١٩٦٧األصفهاين (يف قراءا، واالهتمام باإلعجام كان نتيجة لشيوع التصحيف،

ونالحظ أن بعض  ولذلك فوضع النقط على احلروف للتمييز بينها يسمى باإلعجام،
حروف اهلجاء معجم وبعضها اآلخر غري معجم، واحلروف املعجمة خيتلف فيها عدد 
النقط باختالف احلروف املنقوطة، كما أن وضع النقط خيتلف باختالف هذه احلروف 
أيضا، فالباء توضع نقطة حتتها والتاء نقطتان فوقها، والثاء ثالث نقاط فوقها، واجليم 

  .هكذانقطة يف وسطها، و
تشابه بعض احلروف عيبا يف نظر البعض فإنه يساعد على سرعة  وإذا كان

إىل جمموعات متشاة من حيث  تعلم اخلط العريب وإتقانه، وذلك بتقسيم احلروف
 ،ل ،ق ،ن(، )ك،ف،ث،ت،ب(: وميكن أن نطلق على كل جمموعة عائلة ،الشكل

؛ وال خيفى )ى  متفرقات ،م ،ا(، )غ ،ع ،خ ،ح ،ج( ، )و ،ز ،ر، ذ ،د( ، )ش ،س
أن هذا التشابه عنصر من عناصر سهولة تعليم وتعلم اخلط، ووسيلة من وسائل اجلمال 
يف اخلط العريب، فالنقط إذا أحسن الطالب وضعها وترتيبها تكون مصدرا مجاليا وفنيا، 
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ولكن هذا يستدعي بدوره من املعلم أن يعود طالبه على كيفية وضع النقط على 
ف حبيث ختلق النقط عاملا مجاليا يكسو احلروف ويزينها، ولن تكون هذه احلرو

العادات إال من البداية، أي يف مرحلة املبتدئني، وبآليات علمية متقنه منذ مرحلة ما قبل 
الكتابة وحىت يتقن الطالب خط النسخ إجادة تامة وبطريقة آلية ومهارية من غري إفراط 

   .وال تفريط
  :رف الواحدتعدد صورة احل - ب

فله صورة  ،تتعدد صورة احلرف الواحد يف الكتابة العربية باختالف موقعه يف الكلمة
 ،وله صورة إذا كان يف أول الكلمة ،وأخرى إذا كان متصال بغريه ،إذا كان منفردا

وإذا اتصلت بغريها " م"فامليم تكتب هكذا . وأخرى إذا كان يف وسطها أو آخرها
بينما يف وسط " مجل" م يف أول الكلمة تكتب هكذا كما يف ومثلها اجلي" ـم" تكون

وكذلك يف بقية " خرج"ويف آخر الكلمة هكذا " جمتمع" كما يف الكلمة تكتب
إمساعيل ( ."أربعمائة صورة" ٤٠٠ف، وقد بلغت صور احلروف يف اللغة العربية واحلر

املختلفة حالة  وعلى املعلم أن يتدرج يف تعليم صور احلرف العريب )٣٧: ١٩٨٥حممد 
  )١٩٩١معروف( .وصله

   ):التشكيل ( خلو اخلط العريب من األحرف الصائتة القصرية  -ج
يف اللغة العربية ثالثة صوائت قصرية لكل منها رمز خاص فللفتحة رمز هو عبارة عن 

وللكسرة رمز آخر هو عبارة عن خط صغري مائل  ،ألف صغرية مضطجعة فوق احلرف
وهذه الرموز غري  ،مز ثالث هو واو صغرية توضع فوق احلرفوللضمة ر ،حتت احلرف

وأخرى  ،واحدة جمردة من احلركات: مبعىن أن الكتابة كتابتان ،داخلة يف صلب اخلط
أما الكتابة ، مشكلة وكلتامها تطرح وتثري مشاكل عند تعليم اللغة العربية لغري العرب

 عندما يقطع الطالب شوطا كبريا فال تتيسر قراءا الصحيحة إال ،اردة من احلركات
يف تعلم اللغة العربية، ويكون ذلك يف املراحل املتقدمة، أو يكون الطالب قد ألف 
مفردات املوضوع وتعود عليها ويفهم معناها جيدا، وقد خيطئ غري العريب والعريب عند 
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مبعىن " قَد"مثال قد تقْرأ " قد: "قراءة بعض املفردات اليت حتتمل أكثر من قراءة مثال
ولذلك نرى أنه . اقطَع: مبعىن" قد"أو  ،مبعىن قُطع" قُد"أو ،قطع": قَد"أو  ،قامة اإلنسان

وأخطاء  ،كرب للفظ على حساب املعىنأليف القراءة يصرف القارئ العريب اهود ا
أنيس  ويذكر. القراءة النامجة عن عدم التحريك أصبحت موضع تندر وفكاهة أحيانا

: على هذا النحو" فستكون"أن تلميذًا له قرأ لفظة : " حية يف هذا الشأن طرفةفر
وال تنكحوا ﴿ :ويروى أن أعرابيا مسع إماما يقرأ )٦٤: ١٩٦١فرحية(،"فستكْوِن"

 ،سبحان اهللا: فقال ﴾واحنك﴿وال تهكذا  ،]٢٢١: البقرة[ ﴾الْمشرِكني حتى يؤمنواْ
﴾ واحنك﴿وال ت: وإمنا القراءة ،إنه حلن: قبيح فكيف بعده؟ فقيل لههذا قبل اإلسالم 

  .فإنه حيل ما حرم اهللا ،قبحه اهللا ال جتعلوه إماما: فقال األعرايب
  :بعض املشاكل منهاالكتابة اردة من احلركات تثري و
اءة أا تطرح صعوبة قراءة األعالم األجنبية أو املصطلحات املعربة وما شاكلها قر -

على إثبات هذه  ،مما حيمل الباحثني رفعا للبس ودفعا لالضطراب ،صحيحة
وأيضا من . املصطلحات وتلك األعالم باألحرف الالتينية مباشرة بعد إثباا بالعربية

أمساء األمكنة والبالد واجلبال والبحار (املتعذر يف هذا الرسم قراءة أمساء األعالم 
. إال إذا كان القارئ حيفظ الكلمة وضبطهامن قبل قراءة صحيحة) إخل... واألناسي

ولذلك تضطر بعض املعجمات إىل جي حروف الكلمة اليت من هذا القبيل والنص 
بكسر الصاد املهملة وتشديد الفاء " صفني"فيقول مثال  ،على حركة كل حرف منها

  .         املوحدة بالكسر
فأحيانا يتعمد  ،حيح ما يكتبه التالميذإىل خداع املعلمني يف تص. أا تؤدي أحيانا -

تاركا للمعلم  ،ليحمل الكلمة املكتوبة أوجها خمتلفة يف األداء ،التلميذ إمهال الشكل
فيقرأ الكلمة على الوجه الصحيح ظنا  ،وغالبا ما جتوز احليلة على املعلم ،حرية االختيار

  . منه أن التلميذ قد كتبها على هذا الوجه
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  :نطق عن الكتابةاختالف ال   -د
يغلب على الكتابة العربية أن حروف النطق فيها هي بعينها اليت تكتب، ولكن هناك 

: بعض الكلمات اليت توجد فيها حروف تنطق وال تكتب وبالعكس، فاألوىل مثل
... والثانية مثل أولئك، هؤالء، اهتدوا، والالم الشمسية... لكن، ذلك، طه، يس،

سعى، رمى، قضى، فإا : ما تنطق مثل األلف اللينةوهناك كلمات تكتب خبالف 
. تنطق ألفا وترسم ياء، وهذه املخالفة يف النطق والكتابة متثل صعوبة يف الكتابة

  ) ١٤١: ٢٠٠٠عليان(
ألن , كان القياس يقضي أن ترسم األلف املتطرفة ألفا طويلة أينما وقعت  لقد

العربية على أا علوم متداخلة فيما  ولكن معاجلة العرب علوم, الكتابة تصوير للنطق 
 م إىل ربط هذا الباب بعلمي الصرف والنحو حىت أصبح هذا الباب يعدهدفعت وبينها 

ومما ال شك فيه أنه من العسري على املبتدئ لتعليم الكتابة العربية أن ، فمن الصر
  ؟" ياء " أو " واو " يعرف أصل هذه األلف هل 

  ... ".ارمتى –مصطفى  –الضحى  –ى موس –عيسى : " االمثلة
  والتاء املربوطة " ت " التاء املبسوطة , وكذلك التاء يف اللغة العربية هلا صورتان      

  ".كتابة " كما يف كلمة  " ة " 
    

  :قواعد اإلمالء - هـ 
إمالء تطبيقي، وإمالء قاعدي، فاألول عبارة عن تدريب : ينقسم اإلمالء إىل قسمني

الكتابة الصحيحة لشكل احلروف العربية، وهذا النوع ميارس مع  الدارسني على
يهدف إىل تدريب الدارسني على ) القاعدي(املبتدئني يف اللغة العربية، أما النوع الثاين 

  :وهذا النوع ينقسم إىل .قواعد اإلمالء
يف هذا النوع من اإلمالء خيتار املعلم قطعة مناسبة ملستوى : اإلمالء املنقول .١

سني، ومناسبة لزمن احلصة، مث يقوم بعرضها على الطالب من خالل الدار
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السبورة أو الكتاب أو البطاقات، وبعد قراءا وتذليل مفرداا وجي كلماا 
يطلب منهم نقلها يف دفاترهم، وهذا النوع من اإلمالء يصلح للمبتدئني يف 

احلروف  تعليم اللغة العربية حيث يهدف إىل تدريب الدارسني على رسم
ومن مزايا اإلمالء . والكلمات العربية ونقلها بطريقة صحيحة من النموذج

  :املنقول
أنه هو الوسيلة الطبيعية احلتمية لتعليم األطفال الكتابة يف احللقة األوىل ألم  -

أنه يقوي انتباه الطالب ومالحظام بااللتفات  .يعتمدون فيها على احملاكاة
فروقها، ومراعاة التناسب والتناسق يف نقلها إىل أشكال احلروف ومتيز 

  )٣٥٧: ١٩٩٨مسك ( .وكتابتها
يعرض املعلم يف هذا النوع من اإلمالء قطعة اإلمالء على : اإلمالء املنظور .٢

الدارسني من خالل السبورة أو من الكتاب أو اللوحة، مث يقوم بقراءا 
صعبة، مث يتركها وتذليل مفرداا على أن يتهجى الدارسون بعض كلماا ال

املعلم فترة من الزمن لترسخ صورة كلماا يف أذهام، بعد ذلك حتجب 
عنهم، مث متلى عليهم، وهذا النوع من اإلمالء يصلح ملن نالوا حظا من 

 .مفردات اللغة العربية وازدادت ذخريم اللغوية
ن ما ويف هذا النوع من اإلمالء يكتب الدارسو): مسموع(اإلمالء االختباري  .٣

ميلى عليهم دون معرفة سابقة بالنص اململى عليهم، وينبغي أن يكون هدف 
مسك ( املعلم من هذا اإلمالء تعليم الطالب الرسم الصحيح للكلمات،

وليس حماسبة الطالب وإحصاء أخطائهم، بل أن يقف على ) ٣٥٨: ١٩٩٨
مستوى كل طالب، وعلى مدى حتصيله والكلمات اليت متكن من تعلمها، 

ا ميكنه التعرف على الصعوبات اليت تواجههم، وتقدمي املساعدة هلم حىت كم
يتمكنوا من الكتابة الصحيحة، وهذا النوع من اإلمالء يصلح لطالب املستوى 

  .املتقدم
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قواعد اإلمالء وكثرة االستثناء فيها، وتكاد اهلمزة تكون أكثر  إن تعقد
أو هي أكثر املواطن اليت يقع  ،لغة العربيةاملعوقات يف مهارة الكتابة عند املبتدئني يف ال

وخباصة اهلمزة اليت تقع يف وسط الكلمة  ،فيها املبتدئ التعلم يف اخلطأ عند كتابتها
وقد مثلت يف جتارب املركز  ،هحيث يشيع اخلطأ فيها بصورة تلفت النظر وتشد االنتبا
ن جمموع أخطاء تقريبام ٪ ٦القومي للبحوث التربوية جبمهورية مصر العربية حنو 

ومشكلة اهلمزة تكاد تكون ) ٣٨: ١٩٨٥إمساعيل حممد (، التالميذ يف مهارة الكتابة
  .أكثر شكاوى املتعلمني للكتابة العربية

املعوقات يف مهارة  من ارتباط قواعد اإلمالء بالضبط النحوي والصريف إن
ف قبل أن يكتب، الكتابة عند املبتدئني يف اللغة العربية، فالذي يكتب عليه أن يعر

أصل االشتقاق واملوقع اإلعرايب للكلمة، ونوع احلرف الذي يكتبه، وباإلضافة إىل 
، اذلك هناك كثري من الناس ال يدرسون قواعد النحو والصرف وعليهم أن يكتبو

وتتضح هذه الصعوبة يف رسم الفعل األجوف، ورسم األلف اللينة، ورسم اهلمزة 
ت مرتبط بإعراا، وخيتلف باختالف موقعها يف الكلمة، املتطرفة فإن رسم هذه احلاال

إذا اتصلت بكل أو رب أو إن أو إذ، فإا توصل ذه األحرف ) ما(كذلك رسم 
  )١٤٢: ٢٠٠٠عليان( .وحتذف ألف ما االستفهامية إذا دخل عليها حرف جر

 ورا يف عرقلة مهارة الكتابة لدىاملبتدئني حيث يلتبسوتلعب ظاهرة التنوين د
" على هؤالء الفرق بني كتابة حرف النون والتنوين فعندما يسمع املتعلم املبتدئ كلمة 

يف حالة اجلر قد " حممد " يف حالة الرفع أو " حممد " يف حالة النصب أو " حممدا 
  .  يكتب نونا فيها كتابة عندما متلى عليه

  :اختالف اخلطوط العربية وتنوعها   - و
متثل ... العربية وتنوعها من نسخ ورقعة وثلث وكويف، ال شك أن اختالف اخلطوط

صعوبة يف الكتابة، فاختالف رسم احلرف حسب نوعية اخلطوط ميثل صعوبة ويقلل 
من مهارة الكاتب يف الكتابة، ومع ذلك فاخلط وسيلة من وسائل التعبري، ألن يف 
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ساعد على تعليمه جماال فسيحا للتدريب على كتابة مجل وعبارات، وتدريس اخلط ي
االنتباه واملالحظة، والقدرة على احلكم، وحسن : تربية كثري من املواهب العقلية، مثل

 أبوو اجلمبالطي(التذوق وهذه امللكات ذات أثر قوي يف ترقية املستوى الفكري، 
كثرية تطورت وحتسنت على مر العصور  أنواعللخط العريب و) ١٦١: ١٩٨١الفتوح 

. ال ابن مقلقة، وابن البواب، وياقوت املستعصمي، وغريهمبأقالم كبار اخلطاطني أمث
استعراض  اوهذ. لقد اشتهرت بعض أنواع اخلط واستمرت حىت عصرنا احلاضرو

  :نواع اخلط املشهورة يف عصرنا احلاضرسريع أل
النسخ خط مجيل رائق أخذ مكانه يف الكمال، ويزداد مجاال  ،خط النسخ .١

يكون غري مجيل يف الكتابات الكبرية، وفه صغرية ودقيقة، وركلما كانت ح
واستعمل لكتابة املصاحف الكرمية واألحاديث الشريفة والشهادات 

 .اخلط املعتمد يف الطباعة العربية ،وهوواإلجازات
وواضح وبديع يف حروفه، ألنه مييل إىل البساطة  جميل، وهو خطخط الرقعة .٢

طالق، وأصل وهو أسهل اخلطوط على اإل ،والوضوح والبعد عن التعقيد
قرأ بسهولة ي هكما أن ،يف غالب أمورهم العربلدى  العتمادهالكتابة 

ويستعمل يف اإلعالنات التجارية وعناوين االت والصحف والكتب، وال 
ب إال إذا كتبت به آيات قرآنية فيستحسن كتابة يحيتمل التشكيل أو الترك

 .التشكيل الالزم والضروري
لعربية، ورأسها وأاها وأمجلها وأصعبها، وال هو أصل اخلطوط ا ،خط ثلث .٣

 .يعترب املرء خطاطا ما مل يضبط هذا النوع ويتقنه
واخلط الفارسي غاية يف اجلمال واحلسن، ومتتاز حروفه  ،اخلط الفارسي .٤

بدقتها وامتدادها ويزيده املد مجاال وحسنا وتوزيعا وال تكون سطوره 
ن تبديل وضع القلم عند إيث مستوية، وميتاز هذا اخلط بكثرة رسومه ح

الكتابة ضروري جدا حبيث خيتلف عرضه من جزء إىل آخر يف احلرف 
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الواحد، ونالحظ شبه هذا اخلط خبط الرقعة يف أنه ال حيتمل الشكل وال 
التركيب، وميتاز بالوضوح وعدم التعقيد لذا نراه يستعمل يف كتابة العناوين 

نات التجارية، واللوحات الفنية، سواء أكانت للمجالت أو الكتب، واإلعال
 )٨٥-٨٠: ١٩٨٠الدايل ؛ ٨٨-٨٢ :١٩٨٥ زريق( .والبطاقات الشخصية

تكتب به هو خط مجيل يبهر العيون ويشد النفوس إليه،  ،اخلط الديواين .٥
اللوحات الفنية ذات األمهية الكبرية كاملراسيم اجلمهورية، والشهادات العلمية 

 .ت والبطاقات الشخصيةوالسندات كما تكتب به املعايدا
أقدم اخلطوط العربية، ومتتاز حروفه، باالستقامة والزوايا وهو  ،اخلط الكويف .٦

 قراءتهة يصعب معها جإىل در دالتعقي هيكثر فيولزخرفة والزينة، ويعتمدعلى ا
على غري املختصني فيه، ويستعمل للكتابات الزخرفية الكبرية وعناوين الكتب 

  .والصحف
خط لعرض السريع ألشهر أنواع اخلطوط العربية نؤكد أن إننا بعد هذا ا

ألصالته ووضوحه وقربه من الرسم العثماين ، وانتشاراهو أوسع اخلطوط العربية النسخ 
ه، وألنه هو اخلط املعتمد يف بألفة جتاه من املسلمنيللقرآن الكرمييشعر غري العرب 

تعليم مهارات اللغة العربية  بتعليمه يف برنامجالباحث البدء  الطباعة العربيةيفضل
وهذا يعين أننا سنعتمده ضمن مهارات تعليم اللغة، وسيكون هو ، للناطقني بغريها

اخلط الذي نعلم به مهارة الكتابة، ولن نفرد له درسا مستقال نسميه درس اخلط بل 
سيكون تعليمه متدرجا ومنسجما مع مستوى الطالب املبتدئ الذي نعلمه كل 

بعد أن يتقن  هو اخلط املرشح خط الرقعة العربية جمتمعة، وسيكونمهارات اللغة 
، ويف املراحل املتقدمة ميكن تعريف الطالب بالثلث إتقانا كامال خط النسخ املتعلم

  .والفارسي والديواين مث الكويف
  



 179

  : للمبتدئني أهداف تعليم مهارة الكتابة
 .أن ينقل الدارس الكلمات اليت يشاهدها نقال صحيحا .١
ن يعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة ومواضع أ .٢

 ).األول، الوسط، اآلخر(تواجدها يف الكلمة 
 .أن يتعود على الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة .٣
أن يكتب الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال  .٤

 .احلروف
  .أن يكتب خبط واضح .٥

  :يف الرؤية املقترحةللمبتدئني  لكتابةمهارة اتدريس 
حتتل الكتابة يف عملية التعليم مكانا كبريا، وللكتابة أمهية قصوى يف حياتنا العملية، 
ألا تعترب عنصرا هاما ال نستطيع أن نستغين عنه يف أي مرحلة من مراحل التعليم يف 

فهم القواعد النحوية  حياتنا، واملعروف أن الطالب الذي ال جييد اإلمالء أو ال حيسن
للغة ال يتأتى له صياغة عبارات سليمة، لكن ال بد من االعتراف بأن اإلمالء وكتابة 
التمارين ومناذج القواعد تعترب وسائل وليست غايات، وهذا ال يعين أن هذه األشكال 
من التدريبات ليس هلا مكان يف تعلم اللغة األجنبية، بل جيب بتعليمها إصالح كل 

، فالكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل، واآلخر عقلي، والشق اآليل رات اللغويةاملها
اخلاصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة ) احلركية(حيتوي على املهارات اآللية 

التهجئة، والترقيم يف العربية، أما اجلانب العقلي، فيتطلب املعرفة اجليدة بالنحو، 
  .واملفردات، واستخدام اللغة

ويقصد باملهارات اآللية يف الكتابة العربية، النواحي الشكلية الثابتة يف لغة 
الكتابة؛ مثل عالمات الترقيم، ورسم احلروف وأشكاهلا، واحلروف اليت يتصل بعضها 

ومن الشق  ،حبروف سابقة هلا، وال تتصل حبروف الحقة ببعض، وتلك اليت تتصل
، أو حتته، أو يف ايته، ورسم، أو عدم رسم اآليل أيضا، رسم احلركات فوق احلرف
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وهذه العناصر وإن كان بعضها ال ميس جوهر اللغة كثريا، إال . مهزات القطع والوصل
لبسا، أو  -أحيانا- أا مهمة يف إخراج الشكل العام ملا يكتب، وقد حيدث إسقاطها

يل تدرجييا، مث عند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدء باجلانب اآل. غموضا يف املعىن
الطالب على تعرف الشكل املكتوب للكلمة التوسع رويدا رويدا، وذلك ملساعدة 

  .العربية
إن آلية الكتابة جيب أن تريب يف الطالب من أول يوم، فالطالب عندما يكتب 

د كلمة تعلمها يشعر براحة نفسية، ويأمن على هذه الكلمة من الضياع فالكتابة تقي
ريب على الكتابة تدرجييا بدءا مبرحلة ما قبل الكتابة، وبعد أن تنمو العلم، ويكون التد

مهارة رسم الكلمة سيشعر الطالب يف تدريبات مهارة الكتابة أن آلية الكتابة تكون قد 
نضجت يف اإلجابة عن تدريبات الكتابة، وتكون التدريبات يف البداية باملرور على 

  :كما يلييكتبه الطالب مألوفا لديه،  كلمات يراها الطالب خبط خفيف، ويكون ما
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ولنعلم أن الطالب عندما يضغط على القلم ويكتب كلمة سيحفر القلم رسم 
هناك والكلمة يف ذهن الطالب، فال تغادره، فالكتابة ترسخ املعلومة وتثبتها يف الذهن، 

ود نفسه الكثري من الظواهر يف اللغة األجنبية تكون غريبة على الطالب، وحيتاج أن يع
عليها إذا أراد أن يكتب اللغة بثقة واطمئنان، إن النسخ املُعتنى به كفيل بأن مينع 

لكن و ،تسرب عادات اللغة القومية، وذلك بتركيز انتباه الطالب على االختالفات
جيب أن يكون النسخ بقدر معقول حبيث ال يسبب إرهاقا للطالب وال ينفره من 

رر مع نفسه ما يكتبه أثناء عملية النسخ ألن ذلك يساعده اإلقبال عليه، وعلى أن يك
  .على احلفظ

ومن أهم ظواهر اللغة العربية، اليت يركز عليها  ،لكل لغة ظواهر متيز كتابتها
الضبط : املعلم ويوليها أمهية عند تدريبه الطالب على اجلانب اآليل من الكتابة ما يلي

وجتريد احلرف، واملد، والتنوين،  ،روفبالشكل  أي وضع احلركات القصرية على احل
القمرية، والتاء املفتوحة واملربوطة، واحلروف اليت ) ال(الشمسية، و) ال(والشدة، و

  . تكتب وال تنطق، واحلروف اليت تنطق وال تكتب، واهلمزات

ينبغي، عندما يبدأ الطالب يف عملية النسخ، أن يقوموا بذلك حتت إشراف 
, لدوا منوذجا أمامهم، وأن ينظروا دائما إىل النموذج املقدمأن يق املعلم املباشر، وينبغي

وليس إىل ما كتبوه على غرار النموذج حىت ال يتأثروا بالطريقة اليت نسخوا ا 
الوضوح واجلمال، والتناسق، : ومن أهم معايري احلكم على حسن اخلط ،النموذج

   .والسرعة النسبية

ة من خالل املواد اللغوية، اليت سبق للطالب أن من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابو
ومن املفيد يف هذا الصدد أن يقوم تنظيم املادة، ويتناسب  ،استمع إليها، أو قرأها

فعندما يشعر الطالب أن ما مسعه، أو قرأه، أو قاله، . حمتواها مع ما يف ذهن الطالب
والتدرج أمر مهم يف تعليم . يستطيع كتابته، فإن ذلك يعطيه دافعا أكرب للتعلم والتقدم
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املهارات الكتابية للطالب؛ فمن األفضل أن يبدأ الطالب بنسخ بعض احلروف، مث 
  :، وهذا منوذج لتعليم حرف اجليمينسخ بعض الكلمات، مث كتابة مجل قصرية

  

  
إذا أردنا أن نعلم غري العريب احلروف العربية داخل برنامج تعليم املهارات 

جتاوز أمور يف غاية األمهية مثل ضرورة تعليمه الكتابة خالل تدريبه اللغوية، فال ميكن 
على القراءة واالستماع والكالم، وألن غري العرب من املسلمني غالبا ما يقرؤون 
احلرف العريب يف القرآن الكرمي، فقد آثرت أن أتكلم عن مهارة الكتابة باستفاضة لكي 

، لعلي أكون قد وضعت يدي على أوضح ضرورا يف مرحلة تعليم احلرف العريب
موضع مهم ميكن تداركه عندما نرغب يف تعليم أبنائنا اللغة العربية، وعند تعليمهم 

مرحلة ما قبل الكتابة، : قراءة القرآن الكرمي، فتعليم الكتابة مير مبراحل ثالث هي
  .مرحلة تعليم الكتابة، مرحلة حتسني الكتابة

  
  :يةاألشكال اهلندسية للحروف العرب

للحروف العربية أشكال هندسية منتظمة بصرف النظر عن فنية اخلط العريب، وحبصر 
هذه األشكال اهلندسية يف خطي النسخ والرقعة وتدريب غري العرب عليها ميكننا أن 

العامة " وهذه هي األشكال األساسية  نغرس أصول اخلطوط العربية يف نفس الطالب،
  :       بدأ بتدريب املبتدئني عليهانجمموعها واليت ميكن أن  اليت تتكون منها احلروف أو من" 
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  :)ا ( اخلط الرأسي  :الشكل األول

  
يم يف بعض حاالا ملمن الطاء والظاء والكاف والالم وا اوهو يكون األلف وجزء 

من  ءاالرأسي جندها تكون جزاخلط وصورة مصغرة من ، والم األلف يف بعض حاالا
أو وسطا أو اية ومن ذلك الباء والتاء والثاء والنون والياء يف  ض احلروف بدايةعب

، ويقوم الربنامج بتدريب الطالب على طريقة كتابة هذا بعض حاالا والراء والزاي
  :احلرف آليا كما يلي
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  )ـ ( اخلط األفقي  :الشكل الثاين

  
ة للباء القاعدة األساسي وهوويكون جزءا لعدد من احلروف يف بعض حاالا   

من شكل اجليم واحلاء  ءاويكون جز، والتاء والنون والفاء والقاف يف بعض حاالا
م يف لالمن الكاف وا ءاويكون جز، من الظاء والطاءءا واخلاء يف بعض حاالا وجز

وجند اخلط األفقي أيضا يف بعض حاالت امليم واهلاء وجنده يف السني ، بعض حاالا
، ويقوم الربنامج بتدريب الطالب على طريقة كتابة االاوالشني والصاد يف بعض ح
  :هذه احلروف آليا كما يلي
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  )ه(الدائرة الكاملة :الشكل الثالث

  
    

وجندها يف التاء املربوطة يف بعض حاالا وتكون جزءا من شكل الفاء والقاف والعني 
توح من وجزء الدئرة املف، )ـفـ     ـقـ    ـعـ     ـغـ(يف بعض حاالا 

جهة اليمني مكرورا أو منفردا يكون شكل العني يف بعض حاالا و جزءا من اجليم 
وجزء الدائرة املفتوح ، )ع   عـ    ح    ح     ح( واحلاء واخلاء يف بعض حاالا

من أعلى يكون بأحجام خمتلفة أجزاء بعض احلروف مثل السني والشني وجزءا من 
لقاف والنون يف بعض حاالا وتتكون اهلاء أيضا يف الصاد والضاد منها و جزءا من ا

وجزء الدائرة املفتوح من جهة اليسار يشكل بوجه عام  ،بعض أشكاهلا من الدائرة
بعض احلروف أو جزءا منها مثل الدال والذال و جزءا من الصاد والضاد والطاء 

   .والظاء
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  :ف آليا كما يليويقوم الربنامج بتدريب الطالب على طريقة كتابة هذه احلرو

  
      

: ١٩٨٣أبو بكر ( ,حتليل احلروف العربية إىل مكوناا األساسيةميكننا وذا األسلوب 
اجتاهات أساسية يسري  ةدد اجتاهات احلروف العربية يف ثالثحنوبصورة مبسطة  )١٣٧

ار واجتاه بدايتها من اليمني إىل اليس ،ودائريا ،وأفقيا ،فيها رسم هذه األشكال رأسيا
  .  ومن أعلى إىل أسفل
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وبالنسبة لتعليم احلروف العربية ميكن تصميم مترين للدارسني للكتابة العربية،        
وهو يدرم على الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل أسفل، وهذا مترين على 

  :رسم بعض األشكال األساسية يف كتابة احلروف العربية

  
ريبات مشاة دف تليني العضالت، وللتدريب على أشكال وميكن استخدام تد    

فممارسة املتعلم ) ١٩٨٥:٢٦وحسني  صيين( احلروف العربية يف املراحل القادمة،
املبتدئ هلذه التدريبات تعترب وسيلة فعالة لتدريبه على مالحظة التخطيطات اليت 

  .يستخدمها عند الكتابة يف املراحل القادمة
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  : بكيفية التدري
  :  األهداف. أ

  .سني على الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل أسفلرتدريب الدا. ١
  .      تدريب الداسني على رسم بعض األشكال األساسية يف كتابة احلروف العربية. ٢
  : خطوات التدريب. ب

وينبغي على  ،من السهل إىل الصعب، التبسيط والتدرج مبدأ يكون التدريب على
كما عليه أن . علم أن يراعي اجتاه الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل أسفلامل

وحىت  ،يراعي وضع الشكل أو الرمز بالنسبة للسطر حىت يكون هناك شيء من الضبط
  . موز يف املستقبلرال يعتاد الدارس على عادات غري مرغوب فيها قد تؤثر يف رمسه لل

  :فتكتب الرمز هكذا

  
  

  )١٩٨٥:٢٦وحسني  صيين(: هذا التدريب كالتايلوخطوات 
على املعلم أن يطلب من الدارس الرسم من اليمني إىل اليسار مع اإلشارة بيده على -١

  . السبورة مث يطلب منه أن يرسم من فوق إىل أسفل مع كتابة الشكل على السبورة
كتبوا من على املعلم أن يسري بني الدارسني ويراقب كتابتهم جيدا حىت ال ي -٢

  .اليسار
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  :منوذج للتدريب على األشكال املكونة للحرف
 

 
  

  :حيسن باملعلم مراعاة ما يلي ،ويف مرحلة كتابة احلروف
بشأن الكيفية السليمة ملسك القلم ويراقبهم للتأكد من سالمة  طالبهيوجه  .١

 .ألن غياب هذا التوجيه قد يؤدي إىل ظهور عادات كتابية غريبة ،عادام
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بشأن الطريقة السليمة للجلوس أثناء الكتابة والظهر معتدل طالبه يوجه املعلم  .٢
 . بزاوية ميل خفيفة الطالبوالدفتر أمام 

من خالل كتابته النموذجية ومن خالل مالحظاته  طالبهيوجه املعلم  .٣
ومن املمكن حتقيق . وإرشاداته إىل ضرورة توفري التناسق الالزم بني احلروف

بالكتابة على دفاتر خاصة باخلط ذات  الطالبية عن طريق إلزام اذلك يف البد
 .  عدة أسطر حتكم مستويات احلروف املختلفة

إىل ضرورة توحيد املسافات بني احلروف املنفصلة يف  طالبهيوجه املعلم  .٤
الكلمة الواحدة وجعل هذه املسافات أقصر من املسافات املوحدة بني كلمات 

 .اجلملة الواحدة
إىل ضرورة توحيد املسافات بني كلمات اجلملة الواحدة  طالبهعلم يوجه امل .٥

ومتييزها عن املسافات بني حروف الكلمة الواحدة عن طريق جعلها أكثر 
 .طوال

إذ  ،إىل ضرورة الكتابة يف اجتاهات مستقيمة أفقية متوازية طالبهيوجه املعلم  .٦
 .آخر جيب أن يكون سطر الكتابة مستقيما أفقيا موازيا لكل سطر

مكنوا من تلي ،ال بقلم حرب ،يستحسن أن تكون كتابة املبتدئني بقلم رصاص .٧
  .تعديل أخطائهم اليت تكون كثرية يف العادة يف بداية تعلمهم للكتابة

  
  مرحلة تعليم الكتابة : املرحلة الثانية

 ؟كيف ميسك بالقلم )ما قبل الكتابة(بعد أن تعلم الدارس يف املرحلة األوىل      
وتعلم أيضا كيف يتحكم يف طول اخلط الذي يرمسه  ؟ف يكون وضع الدفتر أمامهوكي

 ،يتعلم فيها كتابة احلروف –تعليم الكتابة  -فإن هذه املرحلة , تهواي تهوبداي واجتاهه
  .       وربط كل حرف مبدلوله الصويت الذي يعرب عنه
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  :ىل ثالث مراحلإرحلة تعليم الكتابة موميكن تقسيم 
  :لة األوىلاملرح

وهذه املرحلة يف برنامج تعليم مهارات اللغة العربية للمبتدئني من غري العرب ميكن 
تدريب الطالب عليها ابتداء من مرحلة ما قبل الكتابة مع االستمرار يف التأكيد عليها 
حال تعليم كل حرف من حروفها، أو خالل دروس املراجعة املستمرة، وقد ذكرنا 

إىل جمموعات  يف هذه املرحلة تقسيم احلروف العربيةا، وميكن وتعليم احلروف سابق
  : نطلق على كل جمموعة عائلة،وسمتشاة من حيث الشكل

  ب ت ث ف ك
 ن  ق  ل س ش
 د   ذ  ر  ز   و
 ج ح  خ ع  غ

 ى  متفرقات/  م  /  ا   
  :املرحلة الثانية

على وصل ويف هذه املرحلة يتدرب الدارس  ،هي مرحلة وصل احلروف ببعضها
الكلمة ووسطها  أولاحلروف العربية يف كل األوضاع الكتابية يف حالة وقوعها يف 

، ويتم ذلك خالل تعليم الطالب لكل حرف على حدة أوال، مث التأكيد على وآخرها
  :كيفية وصل احلروف األخرى ببعضها ثانيا
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  :وتيسريا لتعليم هذه املرحلة جيب حتليل احلروف العربية كالتايل
مثل  ،وال يطرأ عليها تغري كبري عند اتصاهلا هذا ،روف ال تتصل إال مبا قبلهاح -

 .تتصل باحلروف اليت تأيت بعدها وهي ال ،)و  ،ز ،ر ،ذ ،د ،ا( 
ال يتغريان  -يف كلتا احلالتني–نهما كول ،يتصالن مبا قبلهما)ظ  ،ط ( حرفان  -

 .تغريا كبريا
اتصاهلا مبا قبلها إال بالتصاق التتغري عند ) ن  ،ث  ،ت  ،ب ( حروف مثل  -

ولكنها تفقد نصفها األخري عند اتصاهلا مبا  ،اخلط الواصل بينها وبني ما قبلها
 . بعدها

تشبه احلروف السابقة إذا اتصلت مبا ) م  ،ض  ،ص  ،ش  ،س ( حروف  -
 . عند اتصاهلا مبا بعدها ولكنها تتغري حبذف ذيلها ،قبلها

ولكنهما  ،ان تغريا أساسيا عند اتصاهلا مبا بعدمهااليتغري) ق  ،ف ( احلرفان  -
 . يتغريان أكثر من ذلك عند اتصاهلما مبا قبلهما

فعند اتصاهلما مبا  ،يتغريان أكثر من احلروف السابقة) غ  ،ع ( احلرفان  -
وعند اتصاهلما مبا قبلهما يستدير ). عي  ،عو  ،عا ( بعدمها يزول ذيالمها 

هذه االستدارة وذلك احلذف يغريان هيئتهما بصورة و). ثغـ  ،بعـ ( أوهلما 
 .كاملة

كحرف العني  ،عند اتصاهلا مبا بعدها تتغري) خ  ،ح  ،ج ( األحرف الثالثة  -
  ). ش  ،س ( ولكن تغريها عند اتصاهلا مبا قبلها يشبه تغري حريف  ،)ع(

 ،ه  ،هـ  ،كـ  ،ك ( وهي , ف األخرى فلها صورة خمتلفة متام االختالفوأما احلر
  )١٩٩١معروف( ).يـ  ،ي  ،ـه  ،ـهـ 
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  :املرحلة الثالثة
وتية صا الالهي املرحلة اليت يصل فيها الدارس إىل وصل احلروف ببعضها مبدلو

  :  لتكوين الكلمات
  قلم=      ق        ل        م       

  

  
  

  :كيفية تعليم الكتابة
فها إىل جمموعات متشاة على املعلم أن يوضح أن احلروف العربية ميكن تصني .١

 .من حيث الشكل كما سبق
على املعلم أن يشرح للدارسني أن مجيع احلروف العربية ميكن اتصاهلا مبا قبلها  .٢

 ،ذ ،د ،ا(  الستةاحلروف  وأن مجيعها ميكن وصلها مبا بعدها إال ،من حروف
 ).و ،ز ،ر
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من أعلى إىل على املعلم أن يوضح أن الكلمات تكتب من اليمني إىل اليسار و .٣
 . أسفل

بداية مث  نقطة له ،على املعلم أن يشرح أن لكل حرف أسلوبا يف كتابته .٤
  . خطوات حىت نقطة النهاية

  
وفيما يلي أمثلة أسلوب كتابة احلروف العربية وخطوات تكوينها من نقطة البداية حىت 

 :نقطة النهاية مع اجتاهات األسهم

 
ومن الضروري أن مير  ،ن أثناء الكتابةوهذه اخلطوات جيب أن يتبعها الدارسو

ويلفت نظرهم إذا  ،املعلم بني الدارسني ويراقبهم أثناء نسخهم للحروف بدقة شديدة
ن األسلوب الصحيح يف كتابة كل حرف حىت ال يكتسبوا عادات والحظ أم ال يتبع

، ويقوم الربنامج احملوسب بتدريب التخلص منها بعد ذلكسيئة يف الكتابة يصعب 
الطالب على كتابة احلروف العربية حرفا حرفا، فعند الضغط على احلرف الذي يريد 
الطالب أن يتعلم كيفية كتابته ينطق له الربنامج مث يشاهد الطالب على شاشة الربنامج 
طريقة كتابة احلرف، وعلى الطالب أن يقلد الربنامج بالكتابة يف الكتاب أو دفتر 

كتابة الطالب ويراقبها، وعلى املعلم أن يصحح خارجي حبيث يشرف املعلم على 



 195

العادات السيئة يف الكتابة إن وجدت، مثل طريقة مسكة القلم، والبدء من اليمني إىل 
اليسار، واجللسة الصحيحة، وغري ذلك، كي يتعود الطالب على العادات الكتابية 

  :الصحيحة فيكتب خبط مجيل وواضح، كما يلي

  
وروعته مهارة من مهارات اللغة العربية ال ميكن العريب جبماله  إن اخلط

جتاهلها عند تعليم مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها، وتعليم اخلط العريب جيب أن 
يسري جنبا إىل جنب مع املهارات األخرى ضمن برنامج متكامل ومتناسق، فالطالب 

، وإذا قرأ ما تدرب عندما يتعلم مهارة الكالم يكون قد تدرب على االستماع والفهم
عليه سابقا سريى اللغة مألوفة وسهلة، وتأيت مهارة الكتابة اليت ا يشعر الطالب 
باالطمئنان على ما تعلمه، فالكتابة تقيد العلم، وإذا كتب الطالب ما تعلمه وتدرب 
عليه خبط مجيل فإن القلم سيحفر يف ذهن الطالب صورة الكالم املكتوب، وستكون 

  . عليمية ممتعة ورائعةالعملية الت
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إن الطالب غري العريب عندما يكتب ما تعلمه يف اللغة العربية يرمسه رمسا، فهو يقلد 
خط األستاذ تقليدا دقيقا، ويتعلم منه كل املهارات دون شعور أو تكلف، فيقلد 
مسكة األستاذ للقلم، ويعرف من أين يبدأ كتابة احلرف وكيف يصل احلروف، وكل 

ابية يتعلمها من معلمه مباشرة، وإذا كان معلم اللغة العربية جييد مهارة العادات الكت
  .اخلط العريب فإن طالبه سيتخذون منه قدوة ومنوذجا يقتفون أثره

  
  

ا   صواتاأل ريسدت: خامسً

 الصوت يعين اجلرس، وجيمع على أصوات، ويشتق منه ويقال صوت يصوت تصوِيتا،
 تصوِيتا أي دعاه،) بفالن(وصوت فالن  )٥٨-٢/٥٧ج:١٩٥٦ابن منظور (
والصوت ظاهرة ال تتحقق إال بوجود ثالثة عناصر  )١٤٦ ٧ج: ١٩٨٤الفراهيدي (

 جسم حيدث الذبذبة، ووسط ناقل لتلك الذبذبة، وجسم يستقبل تللك الذبذبة،: هي
واللغة هي نظام صويت اتفق الناس عليه لتحقيق االتصال بني ) ٤: ١٩٨١عمر (

بعضهم وبعض، والكتابة يف هذا التصور ظاهرة تابعة، من هنا يتزايد اهتمام املدارس 
احلديثة يف تعليم األصوات قبل البدء يف تعليم الكتابة، ويبدأ تعليم النظام الصويت 
للدارسني بتعليمهم طريقة نطق األصوات، ويقصد بتعليم النطق هنا تدريب الطالب 

 اللغة العربية لفك الرموز اليت يسمعها أو يستخدمها على استخدام النظام الصويت يف
وال ميكن أن نتصور مقررا لتعليم لغة ما دون أن  )١٥٥: ١٩٨٩طعيمة ( .عند كالمه

  )٤٥٦: ١٩٨٦طعيمة (.يكون للتدريب على األصوات فيه جانب كبري
علم األصوات النطقي و علم األصوات : واع خمتلفة منهاولعلوم األصوات أن

- ١٦: ١٩٩٨؛ مناف  ١٨: ٢٠٠٤عبداهللا ( و علم األصوات الفيزيائي، السمعي،
أما علم األصوات النطقي فهو الذي خيتص بدراسة الطريقة اليت خترج ا ) ٢٠

األصوات، فنعاجل وضع احلبال الصوتية أثناء النطق وحركات الشفتني واللسان وغري 
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نوع من العلوم يفيد ذلك من جوانب ختتص بإخراج األصوات عند الكالم وهذا ال
املعلم لو تعلمه إذ تدله على طريقة إخراج األصوات غري املألوفة، وتضع يده على 
املشكلة اليت يواجهها املتعلم عندما يعجز عن ذلك، فأعضاء النطق عند الناطقني بلغات 
أخرى قد اعتادت على أوضاع معينة تساعدهم على نطق األصوات يف لغام األم مما 

ة أمام نطقهم األصوات اجلديدة؛ وعلم األصوات السمعي وهو الذي خيتص يشكل عقب
بدراسة الطريقة اليت تتلقى ا أذن املستمع الذبذبات الصوتية الصادرة من املتحدث 
وتتباين األصوات اليت يسمعها الفرد من حيث حجمها ودرجتها وشدا واملدة اليت 

زيائي أو علم األصوات الفسيولوجي هو تستغرقها كل منها، بينما علم األصوات الفي
  .أعضاء الكالمالذي يوظف نتائج علم التشريح والفسيولوجيا وعلم الفيزياء يف دراسة 

حىت اهتماما بالغا  وقد اهتموا به ،ند العربإن علم األصوات علم قدمي ع
ء صار علما من علوم العربية اليت متيزت ا، ولقد اهتم به كثري من اللغويني وعلما

التجويد يف القدمي واحلديث، ولقد اعتىن العرب باللغة العربية منذ فجر اإلسالم وكان 
الباعث األول على هذا االهتمام الذي يعد منقطع النظري هو احلفاظ على القرآن الكرمي 
من اللحن والتحريف، وأصوات اللغة العربية متتاز بالثبات، ومبا أن نقل األصوات من 

تم عرب الوصف النظري هلذه األصوات، بل بالتلقي مشافهة، وهلذا جيل إىل جيل ال ي
هم الذين يعود إليهم الفضل الكبري يف حفظ أصوات اللغة  فإن قراء القرآن الكرمي

وخري من ميثل النطق الصحيح ألصوات اللغة العربية هم ، العربية وثباا عرب القرون
، وبرع يف هذا العلم كثري من علماء لروايةالقراء املعتربون الذين مجعوا بني الدراية وا

العربية كأيب األسود الدؤيل ونصر بن عاصم وعبد الرمحن بن هرمز وحيىي بن يعمر 
وعنبسة بن معدان وعبد اهللا بن أيب إسحاق وأبو عمرو ابن العالء وعيسى بن عمر 

  .ويونس بن حبيب
ينوا خمارجها واخلليل بن أمحد من أوائل من صنفوا األصوات العربية وب 

لدراسة األصوات العربية خمرجا ) العني ( وصفاا، حيث خصص جزءا من معجمه 
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وصفة، وأضاف إىل هذا بأن جعل معجمه مرتبا حسب خمارج احلروف مبتدئا باحللق، 
ولذا مسي كتابه بالعني ومل يبدأ باهلمزة ألنه يلحقها النقص والتغيري واحلذف، وال 

يف ابتداء كلمة وال يف اسم وال يف فعل إال زائدة أو مبدلة، باأللف ألنـها ال تكون 
وفيه العني , وال بالـهاء ألنـها مهموسة خفية ال صوت لـها، فرتلت إىل احليز الثاين

فابتدأت به ليكون أحسن يف التأليف، أما , فوجدت العني أنصع احلرفني, واحلاء
بباب اإلدغام، وقد قدم هلذا "ب الكتا" سيبويه تلميذ اخلليل فقد ختم كتابه النحوي 

صص الباب بدراسة ألصوات العربية من حيث خمارجها وصفاتـه، وابن جين قد خ
  . كتابه سر صناعة اإلعراب للدراسة الصوتية

إجادة ضروري يف أي برنامج لتدريس اللغة األجنبية، وإن تعليم األصوات أمر 
، فاألصوات ـهاتقانوإها لتعلمهو املدخل الصحيحوالطريق األمثل  أصوات اللغةنطق 

هي العنصر الرئيسي يف أية لغة، وال ميكن أن نتصور برناجما أو كتابا لتعليم اللغة دون 
من فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة  أن يكون لألصوات فيه جانب كبري، 

يبقى قاصرا عن أداء اللغة ، املفردات والقواعد والتراكيب ومعرفة السياقات اللغوية
ولذا فإن كثريا من الطرق القدمية يف تعليم اللغة مل  ،نطق أصواتـها سنما مل حي،لثانيةا

خترج متحدثني باللغةمع أنـهم يقرؤونـها ويكتبون بـها جيدا مثل طريقة القواعد 
النطق الصحيح ألصوات اللغة العربية؛ االهتمام ب ، فقد أمهلتهذه الطريقةوالترمجة

يلحن من مدرسيهم، فيورثونه ملن  منع املتأخرون، يأخذه وأصبح اللحن فيها متوارثا
من خطأ، وال يتبني ذلك إال ملن عرف اللغة، وأجاد نطق  ينقلونهبعدهم مبا 

ينكشف للماهر احلاذق مبعرفة املخارج صوت، بال املتعلموعند نطق  ،أصواتـها
  .نطق سليم أو فيه عوج وخلل صوتأن النطق بال، والصفات

 من الباحثني بني احلرف والصوت يف البحث العلمي ويف تعليم قد خيلط كثري
اللغات، ففي اللغة العربية أكثر من أربعني صوتا بينما فيها مثانية وعشرون حرفا فقط، 
فبعض احلروف صورة كتابية ألكثر من صوت، فالواو يف ثَوم وحوت فهما صوتان 
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وت الواحد على شكلني خمتلفان ويف الكتابة حرف واحد، وكذلك قد يكتب الص
مسا وسلمى مع أما نفس : خمتلفني مستقلني كاأللف املمدودة، واملقصورة يف قولنا

الصوت، وبعض العالمات الكتابية يندمج فيها صوتان معا، فهي رمز كتايب لصوتني 
من ذلك املد يف مآثر، والشدة يف تفّاح، وبعض األصوات العربية ينطق وال يكتب 

بعض احلروف يكتب وال يلفظ كالواو يف عمرو واأللف يف مجعوا، كهمزة الوصل، و
والتنوين يكتب على ثالثة أشكال مفتوحا ومضموما ومنصوبا، ولكن نطقه يتفق مع 
حرف النون، وبعض ألفاظ العربية يلفظ حينا ويسقط حينا كالالم الشمسية اليت 

ر الصعوبات أكثتكتب وال تلفظ، وقد يلفظ الصوت وال يكتب كهمزة الوصل، و
الصوتية اليت تواجه الدارس للغة العربية، التمييز بني الصوائت القصرية والطويلة املد 

والتمييز بني األصوات املتشاة؛ , والتمييز بني ال الشمسية وال القمرية والتنوين
  .إخل...كالتمييز بني السني والصاد

إصدار جمموعة  أحدمها آيل وهو: إن مهارة النطق واحلديث تتكون من شقني
وثانيهما اجتماعي يتطلب  ،من األصوات من نظام معني لينقل املتحدث رسالة ما

وجود الفرد يف موقف اجتماعي يتبادل فيه مع غريه الكالم، فاملتكلم لديه فكرة يريد 
نقلها للمستمع، ويصوغ هذه الفكرة يف رموز لغوية مث حيرك أعضاء الكالم لينقل 

تمد قدرة املتكلم على توصيل رسالته على أمور متعددة منها لآلخرين ما لديه، وتع
قدرته على فهم عناصر النظام الصويت للغة واستعماهلا مثل نطق األصوات، والنرب 

   .وهذا سهل على املتكلمني بلغة واحدة )١٥٦: ١٩٨٩طعيمة ( والتنغيم،

ة مع أما بالنسبة ملتعلمي اللغة األجنبية فهذا حيتاج إىل تدريب شاق خاص
الكبار منهم ألن أحباهلم الصوتية قد ألفت نظاما لغويا معينا ويصعب عليهم تعديله، 

طريقة تدريس األصوات العربية يف برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى و
   .خيتلف باختالف العالقة بني أصوات اللغة العربية واألصوات يف لغة الدارسني
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  :ثة أشكال من العالقة بني األصوات يف كل من اللغتنيومن املمكن متييز ثال
جند يف لغتهم أصواتا مماثلة أو مشاة ألصوات اللغة العربية، ونفترض يف  .١

 .هذه احلالة أنّ الدارسني لن جيدوا صعوبة يف نطقها
جند يف لغتهم أصواتا مماثلة أو مشاة ألصوات اللغة العربية، ولكن متغيراا  .٢

تغريات أصوات اللغة العربية، ويف هذه احلالة نفترض أنّ ليست مماثلة مل
 .الدارسني سيواجهون بعض الصعوبة

ال جند يف لغتهم بعض أصوات اللغة العربية، وهنا نفترض أنّ هذه األصوات  .٣
 .ستكون صعبة هلم

ولكل نوع من هذه األنواع مشكالته يف التدريس، ويرى الدكتور طعيمة 
صوات أي تقدمي الكلمات العربية اليت تشتمل على أصوات البدء بالنوع األول من األ

موجودة يف لغة الدارس هذا يف حالة الربامج اخلاصة أو اليت تعد لدارسني ينطقون لغة 
طعيمة ( واحدة، مث نعرض األصوات املتشاة، وأخريا نقدم األصوات اجلديدة،

 ىوال يكتف، ع اخلطأال يكفي لتقومي لسان املتعلم أن ينبه إىل موضو )١٥٧: ١٩٨٩
باالستماع إىل النطق الصواب، بل ال بد إلصالح اخلطأ من احملاكاة واستخدام جهازه 

وال يكفي يف مثل هذه احلالة التدريب املكثف القصري، بل أفضل من هذا  ،النطقي
التدريب اليومي املستمر دون تكثيف أو تركيز، وينبغي على املدرس إذا الحظ أكثر 

  .أال جيمع أكثر من مشكلة يف تدريب واحد ما مل يكن بينها صلة، يةمن مشكلة نطق
ظام متكامل، ومساحته عريضة بعرض إن النظام الصويت يف اللغة العربية ن

اجلهاز النطقي لإلنسان، فهو أشبه ما يكون بآلة موسيقية قادرة على استخراج مجيع 
أصعب ، من لغة اهلدفاكتساب النطق اجليد ل يعدو )٩١: ١٩٨٩لشاعر ا(النغمات، 

وأصعب األصوات على الدارس  ،عناصر اللغة اكتسابا؛ ويعود ذلك إىل ناحية عضوية
 رتبط بهوما يللغة األم،  فاجلهاز النطقي ؛تلك األصواتاليت ال مثيل لـها يف لغته األم

يشكل صعوبة كبرية للمتعلم غري الناطق باللغة، مما يتطلب كثريا من العادات النطقية 
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، لغته األم أصوات لى مساععقد تعود  متعلم اللغة العربيةألن ، والعناية والتدريبمن 
مثل هذا  وجب أن يدربلذا تسمع إال تلك األصوات،  ، ومل تكن أذنهمنذ صغره
بني األصوات العربية، وأصوات لغته  -بصورة مكثفة- على التمييز السمعيالطالب 

مبقدوره  وحىت يصبحيدركها من قبل، اليت مل يكن درك تلك االختالفات، لكي ي
 على نطق األصوات طالباليدرب حينما ، والتمييز السمعي بني هذه االختالفات

غري  فيحاول تقليده .من أصوات، خمالف ملا يف لغتهما يتعلمه بعض أن  دركيالعربية، 
 أن هذا الصوت دركوباملمارسة وكثرة املران سي ،أنه جيد مشقة يف ذلك أول األمر

ليس مطابقا للصوت الذي يعرفه يف لغته، وهذه خطوة تقود إىل مزيد من  ,اجلديد
  .داء اجليداحلرص والتدريب ليصل إىل األ

كل احلروف  احلروف الصحيحة وهي: مها احلروف العربية إىل قسمني تنقسم
 ،)األلف والواو والياء( وهي احلروف املعتلة، و)األلف والواو والياء(ما عدا  العربية

إذا سكنت ) األلف والواو والياء ( حروف مد :مها تنقسم إىل قسمني حروف العلةو
واأللف ال تكون إال ، )يبيع(و ) يقول(و ) قال: (وجانستها حركة ما قبلها مثل

) قَول: (إذا سكنتا بعد غري ما جيانسها مثل) الواو والياء: (حرفا لني، وكذلك أصال
وتسمى احلروف الصحيحة باألصوات ، )يبس (و  )وعد(أو كانتا متحركتني ) بيع(و

ويسمى  ،وتسمى حروف املد ومعها احلركات الثالث باألصوات الصائتة ،الصامتة
واألصوات شبه الصائتة تلحق عادة باألصوات الصامتة يف ، حرفا اللني بشبه الصائتة

أما األصوات الصائتة فتبحث مستقلة يف هذا  ،حبث خمارج األصوات وصفاتـها
   .الشأن

فالصوت الصائت ليس له مكان نطق حمدد، خبالف الصامت وشبه الصامت، 
بس اهلواء يف أثناء النطق به يف أي حالصامت هو الذي ين، وفلهما مكان نطق حمدد

الصائت هو الذي ينطلق معه اهلواء ، ومنطقة من مناطق النطق احنباسا كليا أو جزئيا
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هو : شبه الصائت، و أي منطقة من مناطق النطقانطالقا تاما حبيث ال يعوقه عائق يف
وال ينطلق انطالقا تاما فمجراه فيه ضيق  ،الذي ال ينحبس معه اهلواء ال جزئيا وال كليا

  .ال يصل إىل درجة االحنباس
  

  :العربية للمبتدئنيتدريس الصوامت 
لعربية احلروف ا أصوات الطالب املبتديء من غري العرب حيتاج أول ما حيتاج أن يتعلم

صوت مع احلرف العريب، ويستطيع احلاسوب أن جيعل الطالب يتقن  أوال لكي يتآلف
احلرف العريب بطريقة سهلة وميسرة، حيث يبدأ الطالب بالضغط على احلرف فيسمع 

فيتعلم الطالب صوت احلرف منفردا، وميكن أن صوت احلرف ويكرره عدة مرات، 
 تعلم القراءة والكالم واالستماع يكرره، وتعلم صوت احلرف سيفيد الطالب يف

وتعليم أصوات احلروف يف الربنامج احملوسب يتدرج مع الطالب تدرجا حيبب الطالب 
يف اللغة العربية، ويدفعه إىل التعلم الذايت، ويبعد عنه امللل، ولذلك بعد أن تعلم أصوات 

ة مرة احلروف مع صورها عرضنا له نشيدا بصوت عريب أصيل مع املوسيقى العربي
وبدوا مرة أخرى، وحرصنا على أن يشاهد صورة احلرف املكتوبة أثناء نطقه 
للنشيد، وعرضنا له صوت احلرف مع أقرانه من احلروف، وأعطيناه إمكانية مساع 
صوت أي حرف إن أراد لكي يعقد مقارنات بني احلروف وبعضها إن أراد ذلك 

   .واحتاج إليه

تاج إىل التدريب املستمر، وعرضنا له فالطالب يف مرحلة تعلم احلروف حي
احلروف كلها مفتوحة مع إمكانية عرضها وتعلمها وتكرارها مكسورة أو مضمومة،  

  كما ميكنه بعد مساع احلروف إعادة  الضغط على أي منها لسماعه مرة أخرى، 
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  :كما يف التدريب التايل

  
وات احلروف والطالب عندما يتعلم كتابة احلرف يسمع صوته كي تتأصل أص

يف نفسه، وكلما وجد الطالب حرفا داخل الربنامج احملوسب كان بإمكانه مساع 
  :صوته إن أراد، فريى ويسمع ويقرأ ويكرر كما يلي
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مل نعلمها منفصلة بل  يف الرؤية املقترحةوعندما نعلم أصوات احلروف 
ي يرتبط صوت علمناها يف إطارها الطبيعي داخل كلمة حتوي الصوت املراد تعليمه، ك

احلرف بالكلمة والصورة اليت حتويه، وبذلك يكون تعليم الصوامت العربية بطريقة 
 عملية من خالل الصوت والصورة والكلمات اليت حتوي الصوت فيتعلم أ أسد، إ إمام،

  :وهكذا كما يلي... .

  
ومن خالل تقنيات ربط احلروف داخل احلاسوب يستطيع الطالب املبتديء أن  

بسهولة على صور احلرف موضع التدريب داخل الكلمات والتعلم بالتجول يتعرف 
ميل املعلم  إن املعلم داخل احلاسوب لنداخل برامج احلاسوب املعدة هلذا اهلدف، 

 إنداخل احلاسوب من تكرار الكلمات للطالب إذا رغب الطالب يف ذلك أيضا، 
تكرارها وتوظيفها يف األمناط  يستفيد الطالب منتعليم احلروف من خالل أمساء  فاعلية

ولقد حرصت على تعليم أصوات احلروف العربية  .اليت نبدأ ا مع الطالب غري العريب
مفتوحة من خالل بعض األناشيد اجلميلة اليت تساعد على حفظها وإتقاا، وحتبب 
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غريها مساعها وترديدها إىل نفوس الطالب املبتدئني يف تعلم اللغة العربية من الناطقني ب
  :كما سنذكر يف قسم األناشيد واألغاين

  
وتعليم أصوات احلروف مع كلمات تكون منوذجا لكل حرف على هيئة نشيد مجيل 

  :يلخص ما درسه الطالب من أصوات ومفردات كما يلي

  
مشلت كل احلروف اليت ميكن النطق بـها وقد قد األجبدية العربية إن 

وهي  ،وعدم االلتباس يف خمارج األصواتعلى الوضوح الكامل  -مع ذلك- حافظت 
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إذا أردت أن تعرف خمرج  ،ذا متتاز عن مجيع األجبديات يف لغات العامل قدميا وحديثا
أي حرف فسكنه أو شدده وهو األظهر متصفا بصفاته، وأدخل عليه مهزة الوصل، 
وأصغ إليه فحيث انقطع الصوت كان خمرجه احملقق، وحيث ميكن انقطاع الصوت يف 

، ومن املفيد ملعلم اللغة العربية أن يعرف صوامت اللغة اليت اجلملة كان خمرجه املقدر
يعلمها وأن يعرف طريقة نطق كل صامت وخمرجه وحالته من حيث اهلمس أو اجلهر 

وقد فصلت كتب جتويد القرآن الكرمي ) ٤٣- ٣٨: ١٩٨٩اخلويل (وصوامت العربية، 
وسنحاول اختصار ) ١٠٧: لعليم بدون تاريخحممود عبد ا(خمارج احلروف وصفاا، 

ما ورد يف هذا الباب وما اتفق عليه مجهور القراء دون الدخول يف اخلالفات بني 
  )٤٢-٤١: ١٩٩٨مناف . (العلماء

  
  :الصوائت العربية

, هي اليت خترج جراء فتح الفم فتحا متسعا حبيث خيرج اهلواء حبريةو
الفتحة (واحلركات  ،)والواو والياء األلف(واألصوات الصائتة هيحروف املد 

, فالفتحة بعض األلف, والفرق بينهما يف عملية الطول فقط، )والكسرة والضمة
  .وحروف املد حركتان, احلركات حركة واحدة، وكما قال ابن جين

  أقسام األصوات الصائتة
-٧٦: ٢٠٠٤عبداهللا ( :وتنقسم األصوات الصائتة إىل عدة أقسام باعتبارات شىت

٨١(    

  :باعتبار الكمية تنقسم إىل -
الكسرة  و الضمة الطويلة و الفتحة الطويلة(وهي حروف املد : طويلة .١

  ) الطويلة
 )القصرية والكسرة القصريةوالضمة  القصرية الفتحة(وهي احلركات : قصرية .٢
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  :باعتبار اجلزء املرتفع من اللسان -
رتفع فيها ي( القصرية وتتبعها الكسرة الكسرة الطويلةوهي : أمامية .١

  )مقدم اللسان
يرتفع فيها وسط ( القصرية وتتبعها الفتحة الفتحة الطويلةوهي : مركزية .٢

 ) اللسان
ويرتفع فيها مؤخر ( القصريةوتتبعها الضمة  الضمة الطويلةوهي : خلفية .٣

 )اللسان
 
  :يف الفمباعتبار ارتفاع اللسان  -
سرة الك و, القصريةوتتبعها الضمة  الضمة الطويلةوهي : عالية .١

  القصرية وتتبعها الكسرة الطويلة
 القصرية وهي الفتحة: وسطية .٢
 وهي الفتحة الطويلة: منخفضة .٣

 
  : باعتبار وضع الشفتني -
وتتبعها الضمة  الضمة الطويلةوهي ): مدورة ( الشفتان بوضع دائري  -١

  . القصرية
 و الفتحة الطويلة و الكسرة الطويلةوهي ): غري مدورة ( بوضع غري دائري  -٢

 .القصرية و الفتحة ة الطويلةالكسر
 

  : باعتبار سهولة النطق -
  . القصرية وتتبعها الفتحة الفتحة الطويلةوهي : خفيفة .١
وتتبعها  الكسرة الطويلة و القصريةوتتبعها الضمة  الضمة الطويلةوهي : ثقيلة .٢

 . الكسرة الطويلة
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  :مث إن الثقيلة ميكن تقسيمها إىل
 . الكسرة الطويلةوهي : ما هي ثقيلة  . أ

 . الضمة الطويلةوهي : ما هي أثقل  . ب
  :وهذه هي الصوائت العربية وصفاا

  صائت وسطي مركزي غري مدور جمهور: الفتحة القصرية
  صائت عالٍ خلفي مدور جمهور: الضمة القصرية

  صائت عال أمامي غري مدور جمهور: الكسرة القصرية
  صائت منخفض مركزي غري مدور جمهور: الفتحة الطويلة

  صائت عالٍ خلفي مدور جمهور: طويلةالضمة ال
  )٤٣: ١٩٨٩اخلويل . (صائت عال أمامي غري مدور جمهور: الكسرة الطويلة

  
  :التدريبات الصوتية

إن اهلدف من تدريبات األصوات أن جييد الطالب نطق األصوات العربية، وأن مييز 
ستحسن أال ولذلك فإنه ي, هلا، وليس اهلدف وصفها وبيان خمارجها بينها عند مساعه

يشغل املدرس الدرس باحلديث النظري عن األصوات، بل مبحاكاة النطق الصحيح 
، وال حيتاج املعلم يف هذه املرحلة أن يسرف يف شرح معاين املفردات والتدريب عليه

اليت يدرب الطالب على أصواا إال بقدر ما خيدم اللغة وظيفيا، ونفضل املفردات اليت 
ي يتدرب عليها يف مواقف وظيفية، ونفضل اختيار مفردات تناسب مستوى الطالب ك

هلا معىن يف اللغة العربية، وعلى املعلم أن يتجنب املفردات املصنوعة عدمية املعىن، 
ونفضل تعليم األصوات منذ البداية من خالل حوارات تشتمل على مجل كاملة يف 

ي يدرك الدارس أن سياق ذي معىن، على أن تكون مجال بسيطة يف مواقف وظيفية، ك
اللغة أكثر من جمرد رموز صوتية، ويستطيع املعلم أن يعزل بعض الكلمات من 
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األصوات ويركز عليها، مث يعيد بعض الكلمات احلوارات وينطقها بتأن مث يعزل بعض 
  ) ١٥٨: ١٩٨٩طعيمة ( .فاجلمل

يا وعمليا لتعليم اللغة العربية للمبتدئني نعطي منوذجا ح يف الرؤية املقترحةإننا 
للتدريب على األصوات العربية، وميكننا أن نقول إن كل الربنامج يدرب على 
األصوات العربية حيث بإمكان الطالب أن يستمع إىل كل حمتويات الربنامج ولعل هذه 
امليزة هي من أفضل ما يقدمه التعليم احملوسب لتعليم احلروف العربية للمبتدئني، 

وت العريب من خالل معلم عريب متمرس على تعليم اللغة فالربنامج يعطي منوذجا للص
العربية للناطقني بغريها مما يعطي منوذجا صوتيا ميكن االعتماد عليه، ورغم تلقائية 
التدريب على األصوات العربية يف الربنامج إال أننا ال نزال حنتاج إىل بعض التدريبات 

 وسنوضحخالل تأثره بلغته األم،  الصوتية اليت تعاجل عادات صوتية قد تكون بقيت من
بعض املصطلحات اليت تستخدم للتدريب على األصوات، وسنبني من خالهلا كيفية 

  :التدريب على األصوات
  
  :الثنائيات الصغرى -أ

وهي من أفضل الطرق إلبراز الفرق بني صوتني، ويقصد ذه الثنائية جمموعة من 
دة باستثناء حرف واحد، يترتب على الكلمات اليت تتفق يف كون كافة حروفها واح

تغيريه تغيري معىن الكلمة، وتفيد هذه الثنائيات يف تدريب الطالب على التمييز بني 
/ صان، أمل / صار، صام / سار : األصوات املتقاربة أو األصوات املتقابلة، مثل

طني، فكل كلمتني من هذه اموعات تتفقان يف / كلب، تني / عمل، أو قلب 
وختتلفان يف احلرف الثالث، هذا احلرف هو موضع اخلالف، وقد يكون موقع  حرفني

   .احلرف أوليا أو وسطيا أو ختاميا
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  :وهذا منوذج للتدريب على حريف األلف واهلاء

  
  

  :ومن أمثلة التقابل األويل ما يلي
 امص ،امص-س(س(  

 ابرش ،ابرش- س(س(  
  :ومن أمثلة التقابل الوسطي ما يلي

  )ث-ك(كَم، لَثَم لَ
  )ز-ر(جرى، جزى 

  :ومن أمثلة التقابل اخلتامي ما يلي
 اتوأَص ،افوت-ف(أَص(  

 افنأَص ،امن٥١: ١٩٨٩اخلويل ) (ف- م(أَص(  
إن اختالف الوحدة الصوتية ليس وحده هو الذي يكون بني الكلمتني 

طريقة نطق احلرف  كوكذل ثنائية بل ميكن أن يكون اختالف النرب أو التنغيم أيضا،
تؤثر على املعين كما يف الكلمتني جد و جد األوىل اسم أليب األب أو أليب األم، 

على الثنائيات الصغرى من أهم تدريبات  التدريباتتعد والثانية فعل مبعىن اجتهد، و
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 الذي ال مياثل صوتاالثنائيات، يف هذه  هلدف؛ حيث يكون الصوت امييز واإلنتاجالت
أو الذي سبق ، مقابال للصوت القدمي واملعلوم يف لغة الدارس الدارسمن أصوات لغة 

الثنائيات الصغرى، مبتدئا بالقراءة كلمة  نطقاملدرس  وعلىللدارس تعلمه، 
، مث أفرادا، ويتوقع أن أوالمث زوجا زوجا، والطالب يرددون بعده مجاعة  ,كلمةأوال

، ويستطيع لـهمدرس تصحيح ذلك خيطئ بعض الطالب يف النطق، وعلى امل
الطالب عن طريق هذه الثنائيات أن يدرك أن النظام الصويت يف العربية خيتلف عن 
النظام الصويت يف لغته األم، كما يستطيع املعلم أن يعاجل ذه الثنائيات بعض أشكال 

  .التداخل اللغوي بني أصوات العربية وأصوات لغة الدارس

  التعرف الصويت  - ب
د بالتعرف إدراك الشيء ومتييزه مبجرد االتصال به، ويف جمال تعليم يقص

إدراك الصوت ومتييزه عند مساعه منفصال، أو  اللغات يقصد بالتعرف الصويت
يتم عرض جمموعة من الصور اليت يرد يف أمسائها تدريبات هذا النوع  ،ويفمتصال

اليت تشمل الصوت  إيراد جمموعة من الكلمات الصوت املطلوب التدريب عليه،مث
ويقوم  ،اهلدف، ويتاح للدارس مساعه مرة أو أكثر من مدرسه، أو من جهاز التسجيل

من أنواع تدريبات التعرف ، والطالب بتكرار الصوت خلف املدرس، أو التسجيل
الصويت، التعرف إىل الصوت من خالل مجل، أو مقاطع يف بعض كلماا ذلك 

ليستمع إليها الدارس , من آيات القرآن الكرميالصوت اهلدف، وميكن اختيار بعض 
الصوت اهلدف يف كل درس بلون خمتلف، ليساعد  وميكن أن يكتبمن مقرئ جميد، 

  .الدارس على التركيز والتمييز
أن يكون لون احلرف حمل الدراسة خمتلفا كي  يف الرؤية املقترحةولقد حرصنا 

ى نطق احلرف أوال يف يسهل على الطالب التعرف على صوته، وقد حرصنا عل
   ،العرض مث نذكر الكلمة كاملة
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  :كي يتعرف الطالب على صوت احلرف داخل الكلمة كما يلي

  
  :التمييز الصويت -ج

التمييز الصويت إدراك الفرق بني صوتني ومتييز كل واحد منهما عن اآلخر عند يقصدب
لوحدة الصوتية أي ، ويفضل أن يكون الفرق بني الكلمتني فرقا يف امساعه، أو نطقه

فيما يغري املعىن وليس جمرد اختالف يف نطق حرفني، ويف تدريبات التمييز الصويت يتم 
عرض صور ألشياء تشتمل أمساؤها على أصوات يطلب التمييز بينها، ويقوم املعلم 

املتقابلني ليدرك الدارس الفرق بنطق أمساء هذه األشياء مع التركيز على الصوتني 
، ونالحظ أننا الثنائيات الصغرى مالتدريب يف هذا النوع عن طريق قوائ ويتم، بينهما

يف تدريبات التعرف الصويت ال نركز إال على صوت واحد، أما يف التمييز الصويت 
فنركز عند نطق الكلمات على صوتيني متقابلني ليدرك الطالب الفرق بينهما ولكي 

  . عند النطق ماميييز بينهما عند مساعهما أو 
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ن منيز بني نوعني من األخطاء يف نطق الكلمات فهناك خطأ فونيمي جيب أ
Phonemic errorأحس بأمل : ، وهو الذي يترتب عليه تغيري املعىن، فلو أن طالبا قال

أصبح هذا خطأ فونيميا، إذ ترتب عليه تغيري املعىن، ومثل ) وهو يقصد قليب(يف كليب 
احلتني لالختيار يف تدريبات الثنائيات الصغرى، هذا التغيري هو الذي جيعل الكلمتني ص

يف اللغة العربية فرق فونيمي، وكذلك الفروق بني كل الثنائيات ) ت، ط(والفرق بني 
س، ش  –س، ص  –ذ، ظ  –س، ز  –ث، ذ  –ك، ق  –د، ض  –ت، د : ( اآلتية

) كيالفونيتي(أما اخلطأ الثاين فيسمى باخلطأ الصويت ) ء، هـ –ح، ع  - ح، هـ  –
Phonetic error وهو ذلك الذي ال يغري املعىن لو اختلف فيه نطق الدارس عما ينبغي ،

أن يكون، فاحلرف الواحد قد خيتلف نطقه باختالف موقعه يف الكلمة متأثرا مبا يسبقه 
ومع أن ) عبداهللا(ومرققة يف ) عبداهللا(وما يتبعه من حروف، فالالم تنطق مفخمة يف 

 أنه أخذ صورتني خمتلفتني عندما جاء يف موضعني خمتلفني، الالم حرف واحد إال
واألخطاء يف النوع األول ال تغتفر إذ يترتب عليها تغيري يف الرسالة اليت يريد املتكلم 
توصيلها، وعلى معلم اللغة أن خيتار لتدريبات الثنائيات الصغرى تلك الكلمات اليت 

ا األخطاء الصوتية فيمكن غض النظر خيتلف فيها وحدة صوتية مؤثرة يف معناها، أم
عنها يف البداية من أجل التركيز على األهم، ومع ذلك على املعلم أن يكون قدوة يف 

  .النطق الصحيح دائما

  :التجريد الصويت -د
صفات األصوات وإبرازها يف مواضع خمتلفة من استخالصالصويت  التجريدبيقصد 

، واهلدف صوات املقاربة هلا يف اللغةمن األغريهاالكلمة حىت ميكن متييزها عن 
األساسي من التجريد هو تدريب الطالب على التعميم وتعرف الصوت املعني مهما 
اختلف موقعه يف الكلمة، ويف تدريبات التجريد الصويت يتم عرض الصوت املقصود يف 
حاالت ثالث مفتوحا ومضموما ومكسورا، وذلك من خالل صور تشتمل أمساؤها 

، مع العلم أن صورة احلرف ساكنا يف الكلمةلصوت منطوقا يف أول على هذا ا
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الكلمات العربية ال ميكن االبتداء ا، ولذلك عرضنا صورة احلرف وسط الكلمة مع 
تلوينه بلون خمتلف كي يعرف الطالب أنه احلرف املقصود حال سكونه، فيتعرف على 

  .نطق صوته
واقف، فيدرب الدارسني على ألصوات يف عدة موينبغي أن ينطق املعلم ا 

أوهلا، وسطها، آخرها، مث ينطقه (نطق الصوت الواحد يف مواضع خمتلفة من الكلمة 
، ويدرم على نطق األصوات متجاورة مع غريها مما يعطيها صورة صوتية )مستقال

أخرى، وبعد التأكد من قدرة الدارسني على تعرف األصوات ومتييزها وجتريدها 
د األصوات وانتاجها حىت يصلوا إىل مرحلة االستقالل يف نطق ندرم على تقلي

األصوات، وال ننصح بعرض الصور الصوتية املختلفة للفونيم الواحد للمبتدئني مرة 
  .واحدة حىت ال نربكهم وجيب أن يكون ذلك بالتدريج حسب املستوى واحلاجة

  
  :تدريبات التكرار - هـ 

مية قدرة الدارسني على نطق األصوات العربية، التكرار من أكثر التدريبات شيوعا لتن
ويقصد به تقدمي منوذج لنطق األصوات املستهدفة مث تكليف الطالب مبحاكاته عدة 
مرات كلما طلب املعلم ذلك إىل أن يتأكد من قدرم على نطق هذه األصوات، 

علم النموذج وللتكرار طرق خمتلفة كما أن له أنواعا معينة، فالطريقة األوىل أن ينطق امل
املطلوب عدة مرات مث يطلب من الدارسني مجاعة أن يكرروه، ويف هذه الطريقة يقوم 
املعلم بقراءة احلوار كامال مث يبدأ يف تقسيمه فينطق مجلة معينة عدة مرات مث يستخلص 
من اجلمل كلمات ومن الكلمات أصواتا يكررها عدة مرات مث يعيد ما بدأ به، 

يكرر اجلمل من آخرها باستخدام التنغيم الطبيعي مث نطقها كاملة،  والطريقة الثانية أن
حممد طالب يف جامعة بروناي دار السالم، فاملعلم سيبدأ أوال بقراءة آخر كلمة : مثال

: بروناي دار السالم، مث يقرأ والطالب يكررون خلفه: والطالب يكررون خلفه هكذا
يف جامعة بروناي دار السالم، : ن خلفهجامعة بروناي دار السالم، مث والطالب يكررو
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طالب يف جامعة بروناي دار السالم، وأخريا والطالب : مث والطالب يكررون خلفه
حممد طالب يف جامعة بروناي دار السالم، ويف هذا التدريب ميكن : يكررون خلفه

عدة مرات إىل أن للمعلم أن يقف عند بعض الكلمات أو بعض األصوات ويكررها 
  .جادة النطقيتأكد إ

رار اجلماعي الذي يقوم فيه وهناك أنواع خمتلفة من التكرار مثل التك
الدارسون مجيعا بتقليد املعلم، ومن مميزات هذا التكرار أنه يساعد الطالب اخلجول من 
أن يكتسب ثقة بنفسه ويردد مع اجلماعة دون خوف من اكتشاف مستواه، وهذا 

لطالب على أن ينصت للصوت املراد نطقه ممن التدريب خيلق روحا مجاعية ويساعد ا
حيسنون ذلك، ولكن من عيوب هذا النوع أنه يساعد على إخفاء عيوب الدارسني 
عند النطق، والنوع الثاين هو التكرار الفئوي وفيه يقوم بصف الفصل بالتكرار أو 
جمموعة منه، وهذا النوع يساعد املعلم على اكتشاف مستوى كل طالب ومتابعة 

واه، أما النوع الثالث وهو التكرار الفردي وفيه تتاح الفرصة لكل طالب لكي مست
حياكي ما قاله املعلم عدة مرات، وهذا النوع ميكن املعلم من أن يقف على مستوى 
كل طالب على حده، ويتأكد من نطقه لكل صوت، ولكن هذا النوع يستغرق وقتا 

يكون عدد الطالب كبريا، وعلى طويال قد ال يكون متوفرا دائما، وخاصة عندما 
املعلم أن يوازن بني أنواع التكرار املختلفة وفقا للوقت املتاح له وعدد الطالب الذين 

  .يدرسهم
والربنامج املقترح يعطي فرصا للتكرار املرتيل ال حد هلا، ويرتقي مبستوى 

ه الطالب عند تعلمه الذايت، أما إذا كان املعلم هو الذي يدرب الطالب فيمكن
االستفادة من صوت املعلم املوجود يف الربنامج احملوسب، فيأمر الطالب باتباعه 

  .   وتقليده واالقتداء به وتكراره بناء على أمر املعلم
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  :الوسائل املعينة يف تدريبات النطق
من املفيد للمتعلم أحيانا أن يستخدم مرآة ينظر إليها وهو ينطق بعض : املرآة .١

بة يف نطقها، فإذا أراد املتعلم أن يتدرب على نطق األصوات اليت جيد صعو
فعليه أن يضع رأس لسانه بني أسنانه العليا وأسنانه  - مثال-حرف الثاء 

السفلى، وبنظرة إىل املرآة يستطيع أن يراقب حركات لسانه وموضعه بني 
 .أسنانه

من املفيد أن يعرض املعلم على طالبه رسوما وصورا توضح جهاز : الرسوم .٢
ق وأعضاء هذا اجلهاز والدور الذي ميكن أن يلعبه كل عضو يف عملية النط

النطق، بل من املمكن أن يكون هناك رسم يوضح خمرج كل صوت لغوي، 
مثل هذه الرسوم تعني املتعلم على إدراك األعضاء اليت تشترك يف نطق الصوت 

 .وإدراك كيفية نطقه
ما ومكان نطقه  من املفيد أن يشرح املعلم كيفية نطق صوت: الشرح .٣

واألعضاء املشتركة يف نطقه، فالشرح اللفظي يفيد حىت دون رسوم وصور 
 )٦٥: ١٩٨٩اخلويل ( .وأشكال

فقد حيتاج املعلم إىل متثيل طريقة إخراج : متثيل طريقة إخراج الصوت .٤
الصوت، كأن خيرج لسانه قليال وهو ينطق الثاء أو الذال وكأن يبتسم 

لعني، أو تذكري الدارسني مبا يفعله طبيب األنف ابتسامة واسعة وهو خيرج ا
واألذن واحلنجرة عندما يضغط على مؤخرة اللسان ويطلب من املريض أن 

ولو استطاع الدارس أن يفعل ذلك دون االستعانة مبلعقة الطبيب ) آه(يقول 
فسينطق صوتا قريبا من صوت العني، وميكن تدريب الدارس على صوت 

 .ة، ونطق اخلاء بتقليد صوت الشخريالغني بقليد صوت الغرر
إن الربنامج املقترح للتدريب على نطق األصوات العربية : الربنامج احملوسب .٥

هو خري وسيلة حية ومستمرة للتدريب على احلروف العربية مفتوحة حرفا 
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حرفا مع إمكانية التكرار لكل حرف على حدة، وقد فضلت أن يستمع 
وال قبل أن مننحة إمكانية التكرار لكل الطالب إىل كل احلروف العربية أ

حرف على حدة، وذلك حلاجته ابتداء إىل تكرار السماح للحروف العربية 
  .مكتملة

     

والتدريب على نطق احلروف العربية مكسورة حرفا حرفا كما سبق مع احلروف 
  .املفتوحة مع إمكانية التكرار لكل حرف على حدة
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ضمومة حرفا حرفا كما سبق مع احلروف املفتوحة والتدريب على احلروف العربية م
  .واملكسورة مع إمكانية التكرار لكل حرف على حدة

  
  

ا   المفرداتتدريس : سادسً

املفردات واحدها مفردة ويقصد ا اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر 
أصغر وحدة وتدل على معىن سواء أكانت فعال أم امسا أم أداة، والكلمة املفردة هي 

الكلمة واملورفيم، فاملورفيم هو  لغوية حرة، وهذا التعريف جيعل الفرق واضحا بني
أصغر وحدة لغوية ذات معىن، وهو بذلك قد يكون حرا أو غري حر، وهذا يعين أن 

من  ناليت تتكو) معلم(أكثر، مثال ذلك كلمة  والكلمة قد تكون مورفيما واحدا أ
معلم، أما كلمة + تتكون من مورفيمني مها أل ) علمامل(مورفيم واحد، ولكن كلمة 

ون، ولكل مورفيم من +معلم + فهي تتكون من ثالثة مورفيمات هي أل ) املعلمون(
هذه املورفيمات الثالثة معناه اخلاص به، والكلمة قد تكون جمردة وقد تكون مزيدة، 

) ستعلما(فان كانت مزيدة، فلها جذر وا زائدة واحدة أو أكثر، فكلمة 
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، وأما الزائدة فيها فهي اهلمزة والسني والتاء، والزائدة قد تكون يف أول )علم(جذرها
الزائدة يف وسط الكلمة،  ن، وقد تكو)استقدم(يف ) است(الكلمة فتسمى سابقة، مثل 

يف ) ون(، وقد تكون الزائدة يف أخر الكلمة، مثل )قادم(فتدعي داخلة، مثل األلف يف 
حينئذ الحقة، ومن املفيد أن نلفت نظر الطالب إىل مكونات ، فتدعي )قادمون(

الكلمة املفردة من زوائد وسوابق ولواحق ودواخل، ألن هذه الزوائد مورفيمات هلا 
معانيها وألا يكثر تواجدها يف كلمات اللغة، فإذا فهم الطالب معناها سهل عليه أن 

معىن اجلذر، وبالطبع جيب  يفهم معىن الكلمات اليت تتواجد فيها وخاصة إذا فهم
مراعاة مستوى الطالب الذي نقدم له الكلمات لنعرف مىت وكم وكيف نقدم له 

  )٩٠-٨٩: ١٩٨٩اخلويل ( .التحليل املفردايت واملعلومات املناسبة عن زوائد الكلمات

يتفق خرباء تعليم اللغات الثانية على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من 
ليس اهلدف من تعليم املفردات أن يتقن الطالب نطق ، ولكن ثانيةمطالب تعلم اللغة ال

أصواا فحسب، أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد 
هو أن يكون , وصفها يف تركيب لغوي صحيح، إنّ معيار الكفاءة يف تعليم املفردات

قادرا على استخدام الكلمة املناسبة باإلضافة إىل أن يكون , الطالب قادرا على هذا كلّه
، فلكل كلمة مفردة معىن وصيغة وتوزيعا، فإذا قدمنا مفردة جديدة يف السياق املناسب

للطالب فال بد من تعليمه معناها وصيغتها واستعماهلا، كما أن الكلمة قد تكون كلمة 
وغري  حمتوى أو كلمة وظيفية، كلمة نشيطة أو خاملة، كلمات خادمة أو ختصصية،

ذلك من أنواع املفردات، وفيما يلي توضيح لبعض هذه املصطلحات بطريقة خمتصر 
  :كي نستطيع أن نفرق بينها

  



 220

  :الكلمات النشيطة والكلمات اخلاملة
الكلمات النشيطة : عند تدريس املفردات البد من التفريق بني نوعني من الكلمات

ليت تعلم ليستخدمها الطالب يف والكلمات اخلاملة، ويقصد باألوىل تلك الكلمات ا
كالمه وكتابته، أما الثانية فيقصد ا تلك الكلمات اليت يتوقع من الطالب أن يفهمها 
إذا مسعها أو قرأها، ولكن ال يتوقع منه أن يستخدمها إذا تكلم أو كتب أي يستوعبها 

وى املبتدئ املفردات يف املستفقط ويفهم معناها إذا مسعها أو قرأها، ويفترض أن مجيع 
  .تعترب نشيطة

ليس تقسيما ثابتا، فاحلدود بني هذين  إن تقسيم الكلمات إىل نشيطة وخاملة
النوعني حدود مرنة متحركة، فالكلمة اخلاملة يف مستوى تعليمي ما قد تصبح نشيطة 
يف مستوى الحق، فتعليم الكلمات ينطوي على انتقال مستمر لبعض الكلمات من 

لة إىل دائرة الكلمات النشيطة، ففي بداية تعلم الطالب للغة دائرة الكلمات اخلام
العربية، قد يعرف بعض الكلمات على أا خاملة، ولكن حني يتقدم يف معرفته للغة 
تتحول هذه الكلمات اخلاملة إىل كلمات نشيطة، كما أن الكلمات اخلاملة يف برنامج 

هدف آخر، فالكلمات لغوي ذي هدف حمدد قد تكون نشيطة يف برنامج آخر ذي 
التجارية يف برنامج تعليم اللغة ألغراض طبية تبدو خاملة، ولكن هذه الكلمات نفسها 
تصبح نشيطة يف برنامج لغوي يعين باملصطلحات التجارية، فلكل حقل من حقول 
املعرفة مصطلحاته اليت ال غىن له عنها، كما أن الكلمات النشيطة يف الكتابة أكرب عددا 

لكالم بالنسبة للشخص الواحد، وذلك ألن الذي يكتب أمامه الوقت الكايف منها يف ا
للتفكري والتذكر، كما أن الكاتب أكثر عرضة للتقييم من املتكلم، فموضوعات الكتابة 

اخلويل ( .أكثر جدية ورمسية من موضوعات الكالم فتحتاج إىل مفردات أكثر دقة
٩٢- ٩١: ١٩٨٩(  
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  :ظيفيةكلمات احملتوى والكلمات الو
والكلمات الوظيفية قد تسمى بالكلمات النحوية، أو الكلمات اخلاوية، أو الكلمات 
التركيبية، وهي وظيفية ألن هلا وظيفة غري أداء املعىن، وهي خاوية ألا ال حتمل حمتوى 
كبريا باملقارنة بكلمات احملتوى، وهي تركيبية أو حنوية ألا تساهم يف بناء التركيب 

لمات احملتوى تساهم يف نقل املعىن بشكل أساسي، بينما تساهم الكلمات النحوي، وك
لفهمنا ) ذهب الولد مدرسة(الوظيفية يف ربط كلمات احملتوى بعضها ببعض، فلو قلنا 

ملا زاد فهمنا ملعىن اجلملة، ) ذهب الولد إىل املدرسة(املعىن األساسي للجملة، ولو قلنا 
وتشمل كلمات احملتوى األمساء عادة واألفعال ولكن اجلملة أصبحت سليمة حنويا، 

والصفات، بينما تشمل الكلمات الوظيفية احلروف عادة، وتشكل كلمات احملتوى 
 .معظم كلمات اللغة، يف حني تشكل الكلمات الوظيفية نسبة ضئيلة من كلمات اللغة

  )٩٣-٩٢: ١٩٨٩اخلويل (
  :وهناك تقسيم آخر للكلمات حسب املهارات اللغوية

  .فهمها مسموعة وفهمها مقروءة: دات للفهممفر -
  .استعمالـها يف الكالم العادي أو موقف معين: مفردات للكالم -
  .عادية أو موقفية: مفردات للكتابة -
تفهم من حتليلـها ومن (أو حتليلية ) تفهم من السياق(سياقية : مفردات كامنة -

  )خصائصها الصرفية
  

  :أسس اختيار املفردات
ألسس املطلوبة عند اختيار املفردات اليت نستخدمها يف برنامج هناك جمموعة من ا

  :تعليم اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بلغات أخرى منها
  :التواتر .١

مادامت متفقة معها يف املعىن، وميكن  االستخدام على غريها شائعةتفضل الكلمة 
ص ملعرفة الكلمات االستفادة من قوائم املفردات الشائعة اليت أجراها أهل التخص
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الشائعة اليت ميكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية، ولذلك كان علينا أن نراعي عند 
اختيارنا للكلمات اليت سنستخدمها يف الربنامج املقترح تواتر هذه الكلمات، وكثرة 

ل استخدامها يف برامج تعليم اللغة العربية، فهدفنا هو تنمية مهارات اللغة العربية، ولع
تواتر الكلمات املستخدمة يف الربنامج املقترح جتعلنا نؤكد إمكانية استخدام هذا 
الربنامج وحده حبيث يكون ركيزة نركز عليها ونعلم من خالهلا احلرف العريب 
ومهارات اللغة العربية للمبتدئني، أو نستخدم الربنامج املقترح مع أي منهج تعليمي 

  .جيعل الربنامج أكثر فاعلية يف حتقيق أهدافه آخر، فتواتر املفردات املستخدمة
  
  :التوزع أو املدى .٢

، فقد تكون تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربية على الشائعة يف بعضها
الكلمة ذات تكرار عال أو شيوع مرتفع ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد 

بالد العربية، ومن املصادر اليت واحد، ولذلك نفضل املفردة اليت تستخدمها معظم ال
، والذي أعدته املنظمة العربية للتربية "معجم الرصيد اللغوي للطفل العريب"تفيد يف هذا 

والثقافة والعلوم بتونس، ويضم الكلمات اليت وردت على ألسنة األطفال العرب يف 
  .خمتلف الدول العربية موزعة حسب شيوعها أو تواترها وحسب توزعها أو مداها

  
    :األلفة. ٣

مثال تفضل على " مشس"نادرة االستخدام، فكلمة  تفضل الكلمة املألوفة على املهجورة
وإن كانتا متفقتني يف املعىن، وكذلك كلمة أسد تفضل على األمساء " ذُكاء"كلمة 

  ...)..-غضنفر –أسامة  –ليث (األخرى لألسد 
  

  :الشمول .٤
الواحدة معاين متعددة حبيث تغين كلمة ويقصد بالشمـول هنا أن تتضمن املفـردة 
 –الربتقال (فاكهة فهي تشمـل  كلمةعن تعلم عدد كبري من املفردات اللغوية مثل 
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وإن كانت بينهم فروق " مرتل"أفضل من كلمة " بيت"، وكلمة )املوز –التفاح 
 دقيقة، إال أا فروق ال م الطالب يف املستويات املبتدئة خاصة، فكلمة بيت تغطي

، بيت العنكبوت، )البوصلة(بيتنا، بيت اهللا، بيت اإلبرة : رب من ااالت مثلكعددا أ
اخل، ولكن االعتماد كلية على هذا املبدأ قد يؤدي إىل ... بيت القصيد، بيت اخلالء،

الكلمـة اليت حتـوي عدة معـان قد تزيد من أن : منهاظهـور مشكـالت 
سيضطر إىل تعلم عدة معان خمتلفة للكلمة مشكلة التعليم بالنسبة للطالب ألنه 

الواحدة، ولذا جند أن ما نوفره يف عدد الكلمات من جانب نفقـده يف تعلم املعاين 
االعتماد على فكـرة الشمـول كلية يؤدي إىل تعلم عبارات غري ، ومن جانب آخر

  . تلقائية وتتعارض مع ما يقوله أهل اللغـة بشكل تلقائي
  

  :األمهية .٥
الكلمة اليت حيتاج إليها الدارس أكثر على غريها، وحنن نعطي األمهية يف الربنامج  تفضل

احملوسب املقترح لتعليم اللغة العربية للمبتدئني للكلمات اليت سيستخدمها الطالب 
الحقا، مثل الكلمات اليت سيتعرف من خالهلا على املذكر واملؤنث أو مفردات 

وانات، وأمساء املهن، واألدوات الدراسية، وأعضاء الفواكه واخلضراوات، وأمساء احلي
جسم اإلنسان، وغري ذلك من املفردات اليت هلا أمهية خاصة للدارس املبتديء صغريا 

  .كان أم كبريا
  

  :العروبة .٦
مذياع أفضل من (، و)هاتف أحسن من تلفون( تفضل الكلمة العربية على غريها 

فإن مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة  ،)احلاسوب أفضل من الكمبيوتر(، و)راديو
، وأخريا تأيت الكلمة األجنبية اليت ال يوجد هلا )التلفاز أفضل من التلفزيون(املعربة 

  ".فيديو"مقابل يف العربية على أن تكتب باحلرف العريب مثل 
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  : االنتشار .٧

) بيع ي –يشتري ( ويقصد به مكان استعمال الكلمة مع كلمات خمتلفة، فكلمة مثل 
) الطعام  –السـيارة  –القلم  –املرتل  –الكتاب ( تستعمل مع كلمات كثرية مثـل 

فاألخذ مببدأ استعمال الكلمـة يف جماالت متعددة أمر ينبغي مراعاته عند اختيار 
  . املفـردات
  

  :القـرب واملالصقـة .٨
ل واملدرسة أو ويقصد ذا الكلمات اليت تكون قريبة يف حياة الطالب ويألفها يف الفص

املرتل، فسبورة، كتاب، قلم، زميل، معلم، قطة، بيت، غرفة، سيارة، فقد تكون بعض 
هذه الكلمات ليست شائعة ولكنها قريبة للطالب يستخدمها باستمرار ومن مث ينبغي 

  . مراعاا
  

  :االشتـراك .٩
 حيسن ويقصد به اشتراك اللغـة العربية مع لغـة الدارس يف بعض الكلمات، ومن مث

اختاذها مدخـال لتعليم العربية يف الدروس األوىل إذا كان الدارسون من أبناء هذه 
 –ومن هذه الكلمات يف اللغة املاليوية إمام ) ٨٣: ٢٠٠١ والغايل عبداهللا. (اللغـة
  .اخل... .أستاذ –قرآن  –كتاب 

  
  :أساليب توضيح معىن املفردات

  :ل منهامن املمكن تقدمي معىن الكلمة بعدة وسائ
بيان ما تدلّ عليه الكلمة بإبراز عينها أو صورا إن كانت حمسوسة، وجيري  .١

تدل علية مباشرة،  اهنا توضيح معىن الكلمة اجلديدة عن طريق اقتراا مب



 225

ويستخدم هذا األسلوب يف توضيح معاين الكلمات اليت توجد مدلوالا يف 
قلم، مرباة، ممحاة، : ذ مثلالفصل أو ميكن إحضارها إليه، مثل أدوات التلمي

كرسي، باب، : واألدوات املوجودة يف الفصل  مثل.. .حقيبة، مسطرة،
وإذا كان من غري املمكن إحضار الشيء ذاته أو املدلول ... نافذة، مصباح،

إىل غرفة الصف، فمن املمكن استخدام صورته لتوضيح معىن  هعليه ذات
رسم تقرييب أو صورة متحركة أو الكلمة، وقد تكون الصورة ضوئية  أو جمرد 

صورة ثابتة أو جمسم صغري، فإذا أردنا توضيح معىن كلمة فيل أو حوت لن 
نكون قادرين على إحضار فيل أو حوت إىل غرفة الصف، وسيكون كافيا أن 
حنضر صورة للفيل أو احلوت، ويوفر لنا الربنامج احملوسب املقترح كما البأس 

يت يسهل عرضها أمام الطالب من خالل جهاز به من املفردات املصورة ال
 .العرض فوق الرأس اإللكتروين املتصل باحلاسوب

متثيل املعىن أو متثيل الدور فبعض الكلمات يستحسن توضيح معناها باحلركة  .٢
وخاصة إذا كانت الكلمات أفعاال، مثال ذلك ركض مشي ابتسم، جلس، 

، أو أن )فتح الباب( د مجلة ، وكأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما تر...وقف
مريض يشكو من (يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل يف بطنه عندما ترد مجلة 

، وميكنه أن ميثل بيده وفمه دور الذي يشرب أو يأكل، ويغمض عينيه )بطنه
ويضع يده حتت خده كي ينام، فمثل هذه الكلمات يسهل توضيح معناها عن 

 . طريق التمثيل احلركي
ن املمكن توضيح معىن الكلمة إذا وضعناها يف سياق لغوي يؤدي السياق، م .٣

 .مثل شجاع، صبور، كرمي، حليم، شجاعة، صرب: إىل كشف معناها
ذكر املترادفات، ففي بعض احلاالت يتضح معىن الكلمة إذا ذكرنا كلمة  .٤

يف الوظيفة النحوية بشرط أن تكون هذه الكلمة  اترادفها يف املعىن ومتاثله
ى الطالب حيث ال جيوز أن نشرح كلمة جديدة باستخدام كلمة مألوفة لد



 226

جديدة أخرى، ويالحظ هنا أنه جيب أن تكون الكلمة املرادفة للفعل فعال، 
وللحرف حرفا، كأن يشرح كلمة بيت مبرتل أو دار، ويستيقظ , ولالسم امسا

 .وهكذا.. .بصحو، ويتناول بيأكل
مة بذكر كلمة مضادة هلا مماثلة ذكر املتضادات، فمن املمكن توضيح معىن كل .٥

تكون هذه الكلمة مألوفة لدى الطالب، مثل  نهلا يف الوظيفة النحوية بشرط أ
... اجلس –قصري، قف  –خطأ، طويل  -بارد، كرمي خبيل، صواب -حار
 .اخل

التعريف والشرح، فمن املمكن شرح بعض الكلمات عن طريق التعريف،  .٦
على  هحيوان له جناحان تساعدان رطائفاحلوت مثال أضخم حيوان حبري، وال

الطريان، مع العلم أن الكلمات اليت تستخدم يف الشرح أو التعريف البد أن 
تكون مألوفة للطالب، فال جدوى من شرح كلمة جديدة للطالب بكلمات 

 .غري مألوفة لديه، فمثل هذه األمور تزيد األمر تعقيدا لدى الطالب
مثال، يستطيع " مكاتبة"د ورود كلمة معينة ذكر أصل الكلمة ومشتقاا، فعن .٧

وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة ) كتب(املعلم بيان أصلها 
، ويعترب هذا األسلوب )اخل... كاتب، مكتوب، كتاب،(بالكلمة اجلديدة 

أكثر فاعلية يف اللغات اليت تعتمد على اإللصاق أي تشيع فيها ظاهرة إحلاق 
 .غري من معناها، مثل اإلجنليزيةزوائد على الكلمات ت

إعادة القراءة وتعددها يساعد على معرفة املعىن أكثر، ويكون ذلك بتكليف  .٨
الطالب بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف أحدهم معىن 
الكلمة اجلديدة، وبذلك يكتسب الطالب اجتاها اجيابيا حنو تعدد مرات 

 .القراءة يفهم أكثرالقراءة، فالطالب مع تعدد مرات 
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تداعي املعاين، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف الذهن الكلمة اجلديدة،  .٩
زوج، زوجة، أب، أم، : (كأن يذكر عند ورود كلمة عائلة الكلمات اآلتية

 .اخل... أسرة، ولد، بنت
البحث يف القاموس، وميكن تكليف الطالب يف املستويات املتوسطة  .١٠

القواميس العربية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدة، وننصح واملتقدمة بالبحث يف 
بتعويد الطالب على استخدام القاموس منذ نعومة أظافره، بعد أن يكون مر 
من املرحلة االبتدائية األوىل، وميكن أن نغرس فيه التعرف على القاموس من 
خالل قاموسه الشخصي الذي جيمع فيه املفردات اليت مرت به خالل دراسته، 

 .الربنامج احملوسب قد سهل هذه األمور كثرياو
الترمجة، من املمكن شرح بعض الكلمات عن طريق ترمجتها إىل اللغة األم  .١١

يتقنها الطالب، وخاصة عند شرح الكلمات اليت يصعب توضيح معانيها  اليت
بالطرق األخرى، وحبيث يكون هذا األسلوب هو آخر األساليب اليت يلجأ 

املعلم أال يتعجل يف الترمجة، حىت ال تكون الترمجة أساسا  إليها املعلم، وعلى
من أسس التعليم والتعلم بداية، ولكي ال يكون الطالب أسريا هلا، فيهمل 

 .مهارات لغوية أساسية ومهمة
اإلشارة إىل الشيء، مع العلم أن اإلشارة إىل الشيء ال تعين بالضرورة  .١٢

لمة سقف وأشرنا على سقف توضيح معىن الكلمة، فإذا أردنا شرح معىن ك
غرفة الصف، فقد يظن بعض الطالب أن كلمة سقف تعين مروحة أو تعين 
مصباحا أو تعين لون السقف األبيض أو األزرق، وهلذا البد للمعلم من أخذ 

 .احليطة إذا استخدم االقتران املباشر
تفادة إن اللغة العربية تتميز بظاهرة االشتقاق، وعلى املعلم أن يعمل على االس

ويساعد االشتقاق يف توضيح معاين . من هذه الظاهرة يف بناء احلصيلة اللغوية لطالبه
) كتب(الكلمات اجلديدة؛ فعند ورود كلمة مكتوب مثال يستطيع املعلم بيان أصلها 
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كاتب، كتاب، (وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة 
زود طالبه ببعض االستراتيجيات اليت تعينهم على ، وعلى املعلم أن ي)اخل...مكتبة
على إعداد قوائم بالكلمات اجلديدة ) فيما خيص املفردات(وميكنه تشجيعهم  ،التعلم

، فإذا تعلم الطالب فعال جديدا جيب على املعلم أن يدربه على تصريفه إىل أوال بأول
لو كان سيحتاج إىل املاضي واملضارع واألمر، وال بأس لو أخربهم باملصدر خصوصا 

معرفة هذا املصدر الحقا، وعلى املعلم أن يدرب الطالب منذ البداية على عمل دفتر 
وهذه للقاموس يقسمه إىل نصفني نصف لألمساء واحلروف وآخر لألفعال واملصادر، 

القوائم تساعد الطالب كثريا؛ فالتسجيل املنظم املكتوب هلذه الكلمات ييسر عليهم 
ومن  ،ها، ويساعدهم على مراجعة ما كتبوه يف فترات متباينةحفظها واستخدام

شجعهم على نوال  ،األفضل تشجيعهم على تسجيل الكلمة يف سياق يوضح معناها
وعندما تكون الترمجة مطابقة للسياق الذي ) إال يف حاالت خاصة(ترمجة معىن الكلمة 

  .وردت فيه، واإلطار الثقايف الذي تعرب عنه
وسب املقترح يعطي الطالب فرصة لتعلم مفردات مصورة، إن الربنامج احمل

التكرار يف تعلم  كما مينحه فرصة التكرار غري احملدود، وال خيفى أمهية االعتماد على
املفردات وفق خطة معينة تأخذ يف اعتبارها التكـرار يف صلب الدرس، والتدريبات 

تكرار منطي أن يكون ( ة التكرار والتعزيز بصورة واحد يكونوالتطبيقات، على أال 
وهنا ننصـح بعمل جدول )) استمرار النمو(ترمجة ملا يسمى تربويا ونفسيا مببدأ 

تفريغي يتابع معدل التكرار يف كل درس وذلك حىت ميكن تعويض تكرار كلمة يف 
عند الوصول ، ودروس تالية يكون معدل تكرارها منخفضا يف الدروس السابقة

جريدي واملعنوي للمفردات ينبغي اعتماد معيارين لتقدمي بالدارس إىل املستوى الت
هو أمهية املفـردة على املستوى : املعيار األول، فاملفردات واختيارها من القائمـة

يفضل ، وهو درجة حاجة الدارس للمفردات املعنوية: واملعيار الثاين، التركييب للغة
دات املألوفة يف تراكيب ومواقف استعمال املفردات اجلديدة يف تراكيب مألوفة، واملفر
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فقد تكون  ،واملفردة اجلديدة ختتلف اجلدة فيها) ٢٢٢: ١٩٨٥طعيمة (، جديدة
وقد تكون جديدة يف معناها  ،وقد تكون جديدة يف نطقها, جديدة يف بنائها

  . وقد تكون جديدة يف ذلك كله ،وداللتـها بقسميها الداللة اخلاصة والداللة العامة
املقترح يعطي املفردات حياة وحيوية ال يوفرها الكتاب، فاملفردة إن الربنامج 

يف الربنامج احملوسب تتبعها صورا والصورة تكون معربة تعبريا صادقا ال حيتاج إىل 
شرح للمعىن أو الترمجة، والربنامج احملوسب ال ميل وال يكل من كثرة التكرار أو 

لعرض املعىن قد ال تتوفر يف الفصل أو يف  الدراسة واملراجعة، كما يوفر الربنامج فرصا
الكتاب، ويسهل على الطالب تصفح الربنامج ومراجعة كل ما يدرسه أو يتعلمه من 
مفردات وتراكيب يف الزمن الذي حيدده الطالب، ويف املكان الذي خيتاره، ومينحه 

يف  الربنامج فرصا إلعادة حل التدريبات مرات ومرات، وال خيفى أمهية التدريبات
تنمية مهارات اللغة ويف تثبيت معاين الكلمات يف الذهن، وإن كان التعليم التقليدي 
يسري بطيئا نسبيا فإن التعليم احملوسب يعطي فرصا ال حد هلا لإلسراع يف العملية 

  .التعليمية، واختصار وقت التعليم والتعلم

  : توجيهات عامة يف تدريس املفردات
اليت تساعد على تدريس املفردات يف برنامج تعليم اللغة هذه بعض التوجيهات العامة 

  :العربية للناطقني بغريها
ينبغي أن يراعى عدد املفردات الذي جيب أن يقدم يف الدروس األوىل من 
الكتاب األساسي، حبيث ال يتجاوز حدا معقـوال سـواء بالكثرة أو القلة وذلك يف 

لف اخلرباء يف حتديد القدر املناسب من ، وقد اختضـوء نوعية الدارسني وإمكانيام
 ١٠٠٠-٧٥٠املفردات اليت ينبغي أن يتعلمها دارس اللغة الثانية، فبعضهم يقترح من 

كلمة يف املستوى املتوسط، ومن  ١٥٠٠-١٠٠٠كلمة للمستوى االبتدائي، ومن 
يف املستوى املتقدم، وتعترض وليجا على مبدأ حتديد رقم معني  ٢٠٠٠-١٥٠٠

 ٣٠٠٠ربنامج تعليمه للدارسني، فال يستطيع أحد يف رأيها أن يزعم أن يستهدف ال
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كلمة كافية لضمان الطالقة يف قراءة خمتلف املطبوعات يف  ٥٠٠٠كلمة أو حىت 
خمتلف التخصصات مهما روعي يف اختيار هذا العدد من ضوابط، ولذلك فإن القدر 

غة ثانية، أمر نسيب يتوقف على الذي ينبغي أن يعلم يف برنامج تعليم اللغة العربية كل
أهداف الربنامج واملهارات اللغوية املطلوب إكساا للدارسني، واملواقف اليت يراد 
تدريبهم على االتصال بالعربية فيها، والقدر الذي ينبغي أن يعلم هو ذلك القدر الذي 

بات احلضارة حيتاج إليه املتكلم متوسط الثقافة يف احلياة اليومية، والذي يستجيب ملتطل
احلديثة والدقة العلمية ويسهل االتصال بني الدارس والناطقني بالعربية يف خمتلف 

  .أهدافهمبالدهم، ويبقى اختيار الكم املناسب لكل مجهور من الدارسني حسب 
ينبغي مراعاة التدرج يف تقدمي املفـردات اجلديدة، حبيث تتقارب الدروس من 

 تكثر يف درس بشكل كبري وتقـل يف الدرس فـال، حيث عدد كلماتـها اجلديدة
ينبغي ،والذي يليه بشكـل ملفت للنظر إمنا تأخذ نوعا من التقارب قلة أو كثرة

االستفادة من الكلمات الشائعـة يف الكتب املطروحـة حيث تبني أنـها كلمات 
ة اليت ميكن للمعلم أن يقدمها وسينبغي البدء بالكلمات احملس، وضرورية ومناسبة

  . اخل... سهولة إما باإلشارة أو التمثيل واحلركة أو إظهار الشيء نفسهب
إن مبدأ شـيوع املفردات اللغوية وحده ليس كاف يف األخذ به عند إعداد 

هو مدى ارتباط هذه املفردات وبه  نلتزمالكتب املدرسية ألنّ هناك شيئا آخر ينبغي أن 
يعرب عنه باللزومية ولذلك فإن الشائعـة بالدارس ومدى حاجـته إليها، هذا ما 

  : االقتصار على استخدام قوائم الشيوع يؤدي أحيانا إىل ظهور مشكـالت منـها
أحيانا املفردات الشائعـة يف قائمة ال تكون شائعة يف غريها، ألن الشـيوع  .١

يرتبط بعينة ما وبيئة ما، ولـذا فإن االعتمـاد على قائمـة واحدة 
  . غريها من القوائم أمر ينبغي جتنبهللشـيوع وعدم مقارنتـها ب
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أحيانا ال يعد الشـيوع للمفردات دليال على قيمتـها وأمهيتـها، ولـذا  .٢
فإن االعتماد على شيوع املفردات بغض النظر عن قيمتـها للمتعلم وحاجته 

 . إليها أمر ينبغي اإلقــالل منه أو تركه
ون أن حيددوا معايري إنّ واضعي القوائم يعتمدون يف وضعها على الكلمات د .٣

ماهية هذه الكلمات سوى الشكل اهلجائي بصرف النظر عن املعىن الصريف 
إنّ أكثر الكلمات ورودا يف : والنحوي هلذه الكلمات، ولذلك يقال أحيانا

: ٢٠٠١والغايل عبداهللا(. قوائم الشـيوع هي أكثر غموضا وتعددا يف املعىن
٨٢(  

نـواع األول منها أعد خصيصا لتعليم تنقسم قـوائم املفردات إىل ثالثة أ
اللغة العربية للناطقني بلغات أخـرى، وقد نصت مقدمات هذه القوائم على ذلك 

) 1992(وقائمة رشدي طعيمة ) ١٩٩١(مثل قائمـة معهد اخلرطوم الدويل 
وغريمها، والثاين أعد خصيصا لتعليم اللغـة العربية للناطقني بـها، وقد نصت أيضا 

ه القوائم على ذلك مثل قائمة رشدي خاطر وحممد حممود رضـوان مقدمات هذ
تعليم العربية للناطقني ولغري : وفتحي يونس وغريها، والثالث أعد ليخدم كـال االني

وقائمـة مكة ) ١٩٨٩(الناطقني بـها فيضم معظم هذه القوائم مثل قائمة داود عبده 
اه هنا هو إمكانية االستفادة من وغريمها، والذي نر) ١٩٩٣(للمفردات الشائعـة 

. كافة هذه القوائم ملعظم جماالت تعليم العربية سواء للناطقني بـها أو للناطقني بغريها
، ومدى والعربة هنا يف أسلوب االستعمال وطريقة توظيف ما تشتمل عليه هذه القوائم

دات، سنعرض حاجة الدارس إليها واستخدامها، وبعد أن استعرضنا معايري اختيار املفر
  .كيفية تدريس املفردات للمبتدئني يف الربنامج املقترح

  :في الرؤية املقترحةتدريس املفردات الوظيفية للمبتدئين
 استخدام االسم للتعبري عن مدلول معني، فاجلميع يتفقونيف تشترك كل لغات العامل 

بينما تسميه ) أسد(اللغة العربية هو يف له اسم خاص به ف) احليوان(على أن األسد 
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يف  باقي أمساء احليوانات واألدواتوكذلك  )Singa(واملاليوية  )Lion(اإلجنليزية 
الفصل وأدوات التالميذ، وأمساء اللباس وأمساء الفواكه واخلضراوات وأعضاء 

، ولذلك كانت البداية باالسم يف تعليم غري العرب ألنه حمل اتفاق بني إخل... األسرة
علماء التربية البدء مبا يتفق مع لغة الدارس وما هو مألوف لديه، ويفضل لغات العامل، 

قائمة باألمساء اليت ميكن االستفادة منها يف املستوى األول للمبتدئني وهي  أعددناوقد 
كلمة وظيفية يتعلم الدارس من خالهلا احلروف العربية  ١٠٠حوايل تتشكل من 

كما ميكن من خالل  ،)سكون –ة ضم –كسرة  -فتحة(بأصواا وحركاا املختلفة 
هذه القائمة نفسها تعليم الطالب الفرق بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية، 
والشدة وأل القمرية وأل الشمسية، والتنوين، كما جتعل الطالب جييد القراءة العربية 

عليم رج يف توبالتد، العربية يف املستويات التاليةقراءة تؤهله ملواصلة تعلم مهارات اللغة 
االسم مع أمناط اجلملة االمسية يتعلم الدارس قدرا مناسبا من مفردات اللغة العربية 

  .يؤهله لالرتقاء إىل دراسة الفعل
إن تعليم احلروف بأمسائها ال يعين الناطقني بغري العربية يف شيء ألنه ال 

وف للمبتدئني عبء يستفيد من أمساء احلروف العربية شيئا يف بداية تعلمه، فأمساء احلر
يف البداية، ولذلك آثرنا أن نعلم أصوات احلروف، وأن نعلم صوت احلرف داخل 
سياقه الطبيعي قبل فصله من خالل بعض األمساء املألوفة، وعن طريق بعض األمساء 
املصورة يف سياق طبيعي مألوف، وحبيث يتم توظيف نفس الكلمات الحقا يف مجل 

، وبإخراج صوت .....أ أسد، ب بقرة، :لغة، مثالوتراكيب تساعد على تعلم ال
احلرف من الكلمة حمل الدراسة يعرف الدارس حرفا جديدا يف صورته مفتوحا 
أومضموما أو مكسورا، وأرى أن يكون احلرف يف أول الكلمة كي يسهل على 
الطالب متييزه وتذكره، وألن اللغة العربية ال تبدأ بساكن فيكون صوت احلرف ساكنا 

وسط الكلمة، أو من خالل وضع مهزة مفتوحة قبل احلرف حىت يسهل نطقه يف 
  .أَ أْ، أَب، أَت: وتعليمه هكذا
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إن غري العريب حيتاج دائما إىل مفردات جديدة كي يوظفها عمليا يف حواراته 

الطالب يف بداية مشواره مع اللغة تكون عنده هلفة وشراهة إىل و ويف لغته االتصالية،
دات كثرية حيتاج إىل معرفتها للتواصل، فيحتاج إىل معرفة األدوات املكتبية معرفة مفر

اليت يستعني ا داخل الفصل، وإىل معرفة أمساء أشياء حتيط به داخل إطار الفصل 
الدراسي، وعلى املعلم أالّ يبخل على الطالب، وأن يشبع مه أوال بأول، فأية كلمة 

عن معناها نذكرها له، ألن الطالب سريى داخل الفصل نتوقع أن يسأل الطالب 
صورا دائما أمامه، فتذكره الصورة بصوا ونطقها، وتردد األصوات العربية يف ذهن 
الطالب أمر مطلوب ألن هذه الضوضاء اللغوية ستتضح معاملها شيئا فشيئا وستنطبع 

د ودون تعمد الكلمات اجلديدة يف ذهنه يوما بعد يوم حىت يألفها، ويعرفها بأقل جمهو
حلفظها؛ إن تعليم مفردات كثرية ليس هدفا يف حد ذاته فحسب بل البد من توظيف 
هذه املفردات شفويا بآلية تقبل التطبيق يف قاعة احملاضرات أو تقبل الربجمة الكترونيا، 
وبعد أن نعلم كلمة ندرب الدارس على استخدامها يف مجل ترسخ هذه الكلمة يف 

لك بتدريبات شفوية على أشكال الكلمة عند إضافتها إىل ذهن الدارس، ونعزز ذ
  .....مثل قلمي، قلمك، قلمك، املختلفة املتصلة الضمائر

وغريها مما يوجد .... قلم، وكتاب، ودفتر، وممحاة، وسبورة: إن كلمات مثل
يف الفصل، يسهل على املعلم تعريف الطالب عليها، وتعويدهم على مساعها يف مواقف 

كما سبق ذكره بالسؤال الشفوي عنها ذا وهذه وهل هذا؟  متعددةبآليات خمتلفة و
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فاملعلم ال حيتاج إال إىل صوته فقط دون احلاجة إىل وسائل إيضاحية سمات تلك 
املفردات، فباإلشارة إليها فقط مع ترديد صوا يتم التواصل، وال يعين هذا أن 

ب يف املراحل األوىل، بل العكس هو االستعانة بالوسائل اإليضاحية أمر غري مطلو
الصحيح، فللمعلم أن يستعني بكل وسيلة حسية توضح املعىن لكي نتجنب الترمجة 
فيمكنه االستعانة بالراديو أو احلاسوب، أو بصوته مباشرة فيسمع الطالب إىل ما 
ا حيتاجون إليه من مفردات، أعين املفردات الوظيفية اليت يستخدمها الطالب ويوظفو

لتنمية ثروم اللغوية، وعلى املعلم أن يتأكد من ترديد الطالب لكل كلمة جديدة 
ترديدا كافيا لغرس صوا يف الذهن وبآليات متغرية ووسائل خمتلفة يدفع املعلم امللل 

  .عن طالبه، وال حيتاج املعلم إىل الترمجة ألن الصورة تعرب عن املعىن املطلوب
التكرار للكلمات املفردة، نوع من التدريب إن كثرة االستماع املركز و

، وخيلق األلفة جتاه ةالشفوي، ويساعد يف نفس الوقت على احلفظ بطريقة غري مباشر
األصوات العربية، وهذا ما سنحتاج إليه عند تعليمنا مهارايت القراءة والكتابة، فالطالب 

د ال يستطيع قراءا الذي مل يسمع كلمة من قبل ال يشعر بالراحة عند قراءا، بل ق
أصال فضال عن كتابتها، أو استخدامها، ومن هنا نرى ضرورة تقدمي املدخل الشفوي، 
وتقدمي االستماع واأللفة جتاه املفردات من خالل وسائل مصطنعة تؤدي إىل أهداف 
مرجوة مستقبال، وهذا يتأتى بتوظيف حنوي للكلمات حمل الدراسة حبيث يتآلف 

املفردة عند وضعها داخل اجلملة، فسماع الطالب للكلمة املفردة الطالب مع الكلمات 
خيتلف عن مساعها نفسها داخل مجلة، وآلية التوظيف النحوي جيب أن تكون تدرجيية 
وحسب ما تعلم الطالب من آليات شفوية، أو قل حوارية كما كان يف املدخل 

  .الشفوي سابقا
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ا   التراكيبتدريس : سابعً

) ٢٥٩: ١٩٨٥اجلرجاين( بقوانينيعرف ا أحوال التراكيب العربيةعلم إن النحو هو 
نحا نحوه )  ٣١١-١٥٣٠٩ج :١٩٥٦ منظور ابن( عين القصد والطريقتكلمة حنو و

 ابن(، نحو حنوه فسمي نحواً للناسالنحو األسود الدؤيل  وعندما وضع أبوإذا قصده، 
، ألمد طويل أن تكون وكان االجتاه السائد) ٣١١- ١٥٣٠٩ج :١٩٥٦ منظور

دروس القواعد ساعات طويلة، يقضيها املدرس يف الشرح والتفصيل، بينما جيلس 
يتابعون شرح املدرس، وهو يصول وجيول يف يستمعون إىل ما يلقيه املعلم، ف طالبه

وبعد أن ينتهي املعلم . أشتات قواعد اللغة، ويورد التفصيل لكل ما هو شاذ وغريب
يصرف فيه جل وقت الدرس، يطلب من الطالب أن يأتوا بأمثلة  من بذل اجلهد الذي

  .متناثرة، ملا مت شرحه هلم
ظهرت  من القرن املاضي، كبري من الستينيات وجزءأواخر اخلمسينيات  يف

رد فعل مباشرا ألسلوب  وكانت،احلركة اليت عرفت باسم الطريقة السمعية الشفوية
وقالوا بأن  ،جانبا الشرحيم اللغات بطرح فنادى كثري من خرباء تعل. الشرح املفصل

 ،اللغوية األمناطتأيت عن طريق التدريب املستمر على  ،اللغة ليست سوى عادة
فزعم أن  ،االجتاهوقد بالغ بعض دعاة هذا . أو القوالب ،وشاعت تدريبات األمناط

ولكن . وقواعدهاهو الوسيلة الوحيدة إىل تعلم اللغة األجنبية  ،التدريب على القوالب
على إجادة  الدارسنيرمبا ساعد  ،أو شبه اآللية ،يبدو أن اإلغراق يف التدريبات اآللية

نفسه عاجزا  وجدولكن كثريا من هؤالء الدارسني  ،أو الصيغ النحوية ،بعض األمناط
تدرب عليها عن  اليتعلى الرغم من إجادته كثريا من الصيغ , عن التعبري عما يف نفسه

من  ,التدريباتفكان اهلجوم املضاد على هذا النوع من  ،مناططريق تدريبات األ
حتكمه  سلوكالقائل بأن اللغة  ،أصحاب االجتاه املسمى باجتاه املعرفة وتعلم الرموز

 وطرح, هذا االجتاه بضرورة فهم الدارسني القواعد اللغوية أصحاب ونادى. القواعد
  .التدريبات على القوالب جانبا
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الحظ كثري منهم أنه ال تعارض يف حقيقة األمر بني  ،من جتارب املدرسني
والنظرة إىل اللغة بوصفها )سلوك حتكمه العادة ( النظرة إىل تعلم اللغة بوصفها عادة

حنتاج إىل فهم  ،أو أية لغة أخرى ،فنحن حني نتعلم لغتنا ،سلوكا حتكمه القواعد
حىت نتمكن يف النهاية  ،ةكما حنتاج إىل التدريب املكثف على استعمال اللغ ،القواعد

قد  ،وذلك ألن استعمال اللغة واإلتيان بصيغها ،من استعمال اللغة استعماال صحيحا
وال ميكن أن يتجاهل  ،واإلنسان كائن عاقل ،ولكن اللغة أداة للفكر ،يكون عادة

  .إن أراد أن يستفيد من كل طاقات طالبه يف عملية التعليم ،املدرس هذه احلقيقة
لسبعينيات من القرن املاضي، وحينما بدأت دأ تلك احلرب مع مطلع ا

الكالمية حول أسلوب تعلم اللغة وقواعدها، أخذ مدرسو اللغات وخرباء تعليمها يف 
النظر إىل األمور من زاوية أكثر هدوءا وروية، فوجدوا أن الكثريين من أصحاب 

ت الوسائل اليت نتبعها، النظريات املختلفة نسوا حقيقة جوهرية، وهي أنه مهما اختلف
فإن هدفنا جيب أن يكون واضحا، وهو أن منكن الدارس من استعمال اللغة وسيلة 

وال بد من االستفادة من كل الوسائل والطرق املتوفرة ). كما جيب أن تكون(لالتصال 
  .لدينا، لكي نصل بالطالب إىل الغاية املنشودة

يف العملية ضروري ساسية من األمناط والقوالب األ اتعليم الطالب عددف
مناط احلوارية، ومن واجب معلم اللغة الثانية أن يركز يوميا على عدد حمدد من األ

يعلمه لطالبه، ويدرم على كل منط تدريبا كافيا حىت يرسخ هذا النمط يف ذهن 
الطالب، وال ينتقل املعلم من منط إىل آخر حىت يتأكد من أن الطالب قد أدرك متاما 

خدم النمط الذي تعلمه استخداما جيدا؟ وكيف جييد توليد أمناط ال حصر كيف يست
، وباملراجعة املستمرة ملا درسه الطالب واالرتقاء يف األمناط هلا من اجلمل الصحيحة

، وال ميكن جتاهل دور املتعلم يف االرتقاء مبستواه املتعلمة سنصل إىل اآللية احلوارية
ويكون ذلك بتدريب املتعلم على آليات التعلم الذايت اخلاص وتنمية مهاراته الذاتية، 

  .وكيفية استخدام الوسائل احلديثة يف التعلم مثل احلاسوب
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االعتماد على  ونفضل يف تعليم التراكيب العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها
وهي التدريبات اليت يسيطر املدرس فيها سيطرة تامة على  ،)القوالب(تدريبات األمناط 
ومن التدريبات . حيث إنّ هناك طريقة واحدة لالستجابة الصحيحة ،استجابة الطالب

والسؤال  ،والتحويل ،واالستبدال ،التكرار: تعليم التراكيباليت ميكن أن تستخدم يف 
مث  ،وينبغي إجراء التدريبات النحوية شفهيا أوال. والتوسعة واالختصار ،واجلواب

  .جيب أن يؤديها الطالب مجاعيا وثنائيا وفرديا كما ،مث كتابة ،قراءةاستماعا و
إمنا هو وسيلة للتدريب  تعليم الطالب حوارات جاهزة ليس هدفا يف حد ذاتهو

على احملادثة، وتعليم احلوارات مدخل جيد للتدريب على مهارات الكالم، ويتوقف 
أسئلته  ه، كما أنواختيار مجله وكلماته، وطريقة عرض أدائه جناح احلوار على كيفية

حتفيظ الطالب بطريقة غري مباشرة  دور كبري يفلكمبيوتر ول، غاية يف األمهيةوأجوبته 
ملكة اإلبداع احلواري  احلاسوبنمييمن خالل التكرار وإعادة مساع احلوارات، ولكي 

  .عند الطالب البد أن ننمي فيه ملكة السؤال واجلواب بتلقائية غري مشروطة
) مفعول به+فاعل+فعل(هي عبارة عن قالب ) نبشرب الولد الل(إن اجلملة 

وأفضل وسيلة لتعليم هذه . وتعليم اجلملة العربية هو يف واقع أمره تعليم القوالب
حتويل القالب إىل مجل ينطقها  يوأفضل طريقة هلذا املران ه. القوالب هو املران عليها

هو تكرار للقالب مع وهكذا فإن املران على القوالب . املتعلمون مع قليل من التعويض
ومن املعلوم أن التمارين والتدريبات ختتلف ) ١٩٨٩:٦٩اخلويل ( تغيري الكلمات،

 يشيعو )٥٤-٥٣ :١٩٨٣أبوبكر ( باختالف الغرض منها واختالف املرحلة التعليمية،
فيما بينهما يتلخص الفرق و. اجلمل والتراكيب: تدريس النحو اصطالحان مها جماليف 
 :يلي

هو الصيغة الكامنة ) أو التركيب( القالبحقيقي يف حني أن  اجلملة قول  . أ
 .خلف اجلملة
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يف أية لغة عدد ال ائي من اجلمل اليت سبق نطقها أو اليت سيقع نطقها  يوجد  . ب
 .أما عدد القوالب يف أية لغة فهو عدد حمدود ومعروف, املستقبليف 

ن اجلمل اليت ولكن لكل قالب عدد ال ائي م,مجلة قالب واحد يطابقها لكل  . ج
+ فعل (فهذه اجلملة يقابلها قالب واحد هو ) نام الولد نوما(فإذا قلنا .تطابقه
طابق معه ماليني اجلمل تتولكن هذا القالب األخري ) مطلق مفعول+ فاعل 

  )٦٨ – ٦٧ :١٩٨٩اخلويل ( .يف اللغة
يف  إننا عندما نعلم التراكيب العربية للمبتدئني غري الناطقني ا إمنا نتدرج

تعليمها، والتدريبات اليت نبدأ ا يف التعليم احملوسب ميكننا أن نقول إاتدريبات جتمع 
بني مميزات تدريبات األمناط والتدريبات االتصالية، وإن كانت تدريبات األمناط هي 
األكثر استخداما ألن الطالب املبتديء ال حيمل رصيدا لغويا جيعله ينطلق يف استخدام 

صال ا مع غريه من أبناء اللغة وإمنا سيحدث ذلك مستقبال بعد أن نغرس اللغة واالت
فيه مواقف وعادات نتدرج معه من خالهلا ونعده كي يرتقي يف السلم اللغوي، وكي 
يطبق ما تعلمه يف مواقف حياتية واقعية، وعلينا أن ندرك منذ البداية الفرق بني 

: ١٩٨٥(ا الدكتور رشدي طعيمة تدريبات األمناط وتدريبات االتصال كما ذكره
٢٣٣-٢٣٢(  

  
  :يلي فيما تلخصيبني تدريبات األمناط وتدريبات االتصال  الفروقو

ال يقوم الطالب باختيار األمناط اليت تعرب عن أفكاره بل  األمناطيف تدريبات  .١
هي  أو الكمبيوتر أو غري ذلك من مثريات أو الكتاب الشريطأن املدرس أو 

يف تدريبات  أما. الطالب باألمناط اليت عليه أن يستعملهااليت تقوم بتغذية 
األمناط اليت حتمل ما يود  باختيارفالطالب وحده هو الذي يقوم  ،االتصال

 . التعبري عنه
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 ،املعين متاما وتركز بشكل أساسي على الشكل األمناطمل تدريبات  .٢
ة التراكيب األمناط ال خترج عن دائر تدريباتواخلطورة يف هذا االجتاه أن 

والذي هو أساس االتصال  املعىنوذا تصرف اهتمام الطالب عن  ،الشكلية
فهو خمتلف  االتصالأما املوقف يف تدريبات  ،بل هو اهلدف وراء كل لغة

الذي يقاس واملعيارفهي تدريبات تقوم أساسا على استالم املعىن وإيصاله  ،جدا
فهم  علىمدى قدرة الطالب  تصالية هوالبه مدى إتقان الطالب للتدريبات ا

 .املعىن وإيصاله
بالصواب اللغوي دون الصواب االجتماعي والسياقي  األمناطتعين تدريبات  .٣

ن خالف إدام مستقيما مع قوانني اللغة و مامبعىن أن أداء الطالب صحيح 
. فهي تعين باألمرين معا االتصالالسياق والواقع االجتماعي أما تدريبات 

 .االجتماعيالصواب اللغوي و
فالطالب عليه أن يصدر استجابة ، يف تدريبات األمناط مقيدة الطالباستجابة  .٤

واخلروج عليه  ،للتعزيز الذي يسبقها والذي يعد سلفا ومطابقةحمددة منتظرة 
أما يف تدريبات االتصال فهنا حرية ، الطالب أداءيعترب خطأ مهما كان 

 ،ما أن استجابته شيء غري متوقعك حمددةوالطالب غري ملزم باستجابة  ،كاملة
 .أمور ذاتية عنوال ميكن التنبؤ به ألا تعرب يف الغالب 

كما أن اجلمل اليت ترد فيها ال  ،كثريا عن اللغة العادية ختتلفلغة األمناط  .٥
كما أا تفتقد اجلاذبية وهي يف كثري من  ،وشخصيتهعالقة هلا باملتعلم 

أما تدريبات االتصال فتدور حول  ،احدواألحيان مجل ال يربط بينها رابط 
 .الصف خارجالطالب و تستمد مادا من لغة االستعمال 

أو  بالشريط أو الكتاب مستعيناالطالب أن يقوم بتدريبات األمناط  يستطيع .٦
أما يف تدريبات االتصال فإن املدرس  ،ودون حاجة للمدرس الكمبيوتر

ز البعض بني تدريبات األمناط لقد مي. الزم خاصة يف املراحل األوىل وجوده
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بأن األوىل ميكن أداؤها عن طريق األجهزة أما الثانية فهي  االتصالوتدريبات 
 . األجهزة فيهاتستخدم  الاليت 

هي عمل مجاعي يقوم به كل الطلبة يف الصف أو املخترب  األمناطإن تدريبات  .٧
أما يف  ،أخطاء فردية خالل األداء اجلماعي عدةويف بعض األحيان ختفي 

أن نقول إن فكرة التعليم الفردي  ونستطيع،تدريبات االتصال فالعمل فردي
أن العمل موجه أساسا لألفراد  إذ, ميكن تطبيقها بشكل فعال يف هذا اال 

 . واموعات الصغرية
ملواجهة تيار اللغة احلية خارج  هزب وال جتهالطالتعدال إن تدريبات األمناط  .٨

صعوبات عديدة وهو حياول أن يتصل سيجاالطالب  ومن هنا فإن ،الصف
الطالب حبيث يصبح قادرا إعدادأما تدريبات االتصالفهي دف إىل  ،بغرية

مث مطابقة مماثلةوذلك عن طريق عينات  ،على التكيف مع اجلو خارج الصف
  .للغة املستخدمة خارج الصف واليت على الطالب أن يستعملها فيما بعد

  
  :يف الرؤية املقترحةمبتدئني تعليم النحو لل

إن مصطلح النحو الوظيفي برز إىل الساحات اللغوية حديثا،وقد عرفه عبدالعليم 
هو جمموعة القواعد اليت تؤدي الوظيفة األساسية : "قائال) ٢-١ :١٩٨١(إبراهيم 

للنحو، وهي ضبط الكلمات ونظام تأليف اجلمل ليسلم اللسان من اخلطأ يف النطق، 
فالنحو الوظيفي هو النحو الذي يعني الدارس على  "م من اخلطأ يف الكتابةويسلم القل

حممد (التواصل ويسد حاجته من االستعمال اللغوي الصحيح ويكفي لدفع احلرج عنه، 
وقد ختتلف آلية استخدام هذا املصطلح عند النحويني العرب عنها ) ٢٧: ١٩٩٣أنوار 

، رغم أن مفهوم املصطلح واحد، فاحلاجة ريهاللناطقني بغعند املهتمني بتعليم العربية 
إىل النحو يف تدريس اللغة حاجة استخدامية ووظيفة وليست نظرية فلسفية، فما حاجة 
غري العرب مبعرفة مصطلحات النحو العريب اليت قد يعجز العريب عن فهم معناها 
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! و ومشاكله؟وما حاجة غري العريب إىل دراسة اخلالفات النحوية وقضايا النح! أحيانا؟
إن ما يهم غري العرب من النحو العريب هو دوره . إن مل يكن متخصصا يف النحو العريب

يف استقامة اللغة، أو بتعبري آخر، دوره يف استقامة اللسان وجتنيبه اللحن واخلطأ، أي 
فالقواعد وسيلة  .دوره يف صنع اآللية اللغوية اليت تم ا اهتماما بالغا يف هذا البحث

ضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، وهي وسيلة إلتقان اللغة وليست غاية للتعلم يف ل
  )٦٤٠: ١٩٨٦طعيمة . (مستويات اإلعداد اللغوي

والطالب غري العريب املبتدئ حيتاج من النحو ما يساعده على االنتقال بني 
در الذي ال الضمائر املذكرة واملؤنثة، وما يستدعي إضافة بعض ضمائر امللكية، وبالق

يشعره باحلاجة إىل معرفة مصطلحات حنوية، وبدون التوغل يف شرح مستفيض، بل 
بطريقة آلية قد ال حيتاج الطالب خالهلا إىل السؤال عن السبب، وخلق اآللية النحوية 
بالتعويد والتكرار أفضل ألف مرة من دراسة القواعد وتضيع الوقت يف تفسري ال فائدة 

يكفينا أن نقول إن من درس النحو لسنوات طوال، أو حىت ختصص قريبة من معرفته، و
فيه، ومل يستقم لسانه ومل يسلم من اللحن فهو ال يوازي يف القدر من استقام لسانه 

بالتقدير حىت وإن كان حديث عهد باللغة، وانفطر على النطق الصحيح، فالثاين أوىل 
وي وما نريد أن ندرسه هو النحو وأخريا إن ما نأمله من غري العرب هو التوظيف النح

  .الوظيفي
إىل معرفة كثري من املفردات  يف شوق دائم وهلفة عارمة إن الطالب غري العريب

العربية، واملعلم يف الفصل قد يعجز عن إشباع م الطالب املبتديء الذي يريد أن 
الفورية يعرف معاين مفردات كثرية، وغالبا ما يلجأ كثري من املعلمني إىل الترمجة 

للطالب إشباعا لنهمه وتلبية لرغبته رغم ما لذلك من سلبيات يعلمها املعلم قبل غريه، 
تنمية مهارة الكالم،  يفففي ذلك تعويد للطالب منذ البداية على عادات غري مستحبة 

لسهولتها يف  اللغة العربية فالطالب سيصبح أسريا للترمجة يريد أن يتعلم من خالهلا
ة، وقد حل لنا احلاسوب هذه اإلشكالية من خالل إعطاء الطالب ما يود إعطاء املعلوم
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السؤال عنه من مفردات متوقعه بطريقة مصورة، وباستخدام هذه املفردات وتوظيفها 
يف أمناط وأشكال خمتلفة من اجلمل البسيطة الضرورية اليت حيتاج إليها الطالب يف بداية 

م أمناط اجلملة االمسية للمبتدئني مث استخداالبدء بمشواره التعليمي، ولذلك أقترح 
  .التدرج واالرتقاء باستخدام األمناط األخرى

  
  :تعليم اجلملة االمسية

إن البدء بتعليم اجلملة االمسية للناطقني بغريها يتوافق مع تعلم العرب للجملة العربية، 
وبعد دراستها  مناهج النحو العريب اجلملة االمسية أوال، يتناولون يففالعرب أنفسهم 

يف تعليم اجلملة  منهجية البدء باالسم، واتبعنا كاملة يشرعون يف دراسة اجلملة الفعلية
  :العربية بأمناطها للناطقني بغريها، وهذا مثال لبعض األمناط اليت يقترح الباحث البدء ا

  النمط األول من اجلملة االمسية مع املذكر
  )املبتدأ واخلرب( ٢س+١س

  مجل هذا ما هذا؟
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تعليم  يفهذا النمط يف صيغيت السؤال واإلجابةننمي أول مرحلة  وباستخدام
حسية ميكن  أمساءهذا النمط مع مث نوسع احملادثة العربية باستخدام احلاسوب، 

، وغري ذلك من األمساء تعليم احلروف األمساء املستخدمة يفمن كذلك تصويرها، و
  : يف النمط هذا قلم ٢رأسيا بتغري س لبالطا عليها احلسية األخرى اليت يتدرب

  .....مقص –كتاب  –برتقَال  –فَأْر  –ام مإِ –د سأَ
 - كما سبق-تعلم احلرف العريب من خالل مفردات وظيفية  الذيالطالب ف

سنوظف له تلك املفردات ونستفيد منها يف تنمية مهارة الكالم، مث نتدرج بالطالب 
ة به داخل الفصل ويف املدرسة والشارع، كما ننتقل به إىل فنعلمه أمساء األشياء احمليط

بيته فنعلمه أمساء أفراد األسرة ووظائفهم، ونعلمه كيف حيبهم مجيعا؟ ويكون ذلك من 
  .خالل استخدام أمناط اجلملة االمسية األساسية مع املذكر

  النمط الثاين من اجلملة االمسية مع املؤنث
  )املبتدأ واخلرب( ٢س+١س

  بقرةهذه ؟  ما هذه

  
وميكن استخدام هذا النمط يف صيغيت السؤال واإلجابة، وبتوسيع هذا النمط 
مع مفردات حسية مصورة، تزيد حصيلة الطالب اللغوية وتزيد قدرته على الكالم، 
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يف النمط  ٢ومن املفردات اليت ميكن استخدامها وتدريب الطالب عليها رأسيا بتغري س
  : )هذه ساعة(

 أُم– قَربِ –ة بة  –ت نرمسطرة –مرباة  –إِب.....  
 اوصوره ايف أشكاهل أمناط اجلملة االمسيةوبتنويع اجلمل والتراكيب مع 

وأخرى مع صيغة ) هذا(املختلفة رأسيا وأفقيا، فتارة مع صيغة اإلشارة للمذكر 
نصل إىل حد غري  ٢سأو  ١س ، وبتبديل املواقع رأسيا بتغري)هذه(اإلشارة للمؤنث 

من األمثلة اليت يبتكرها الطالب واملعلم من املفردات اليت قد تعلمها الطالب  دودحم
  . وتدرب عليها

  
  :تطبيق األمناط املستخدمة وتوسعتها

 األمناطتوسيع مثال نقيس عليه باقي األمناط، وميكننا  ٢س+١وقد استخدمنا النمط س
نعم (م، أو أدايت النفي واإلثبات أفقيا بزيادة الضمائر املتصلة، أو بزيادة أدوات االستفها

مهارات اللغة مهارة الكالم خاصة وباقي مبستوى الطالب يف تعلم  كي نرتقي )وال
  :٢س+١عامة، وهذا تطبيق على النمط س العربية
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  :الضمائر املتصلة .١
 ألمساءيتم توظيف ا ٢س+١األمناط اللغوية يف سومن الضمائر اليت ميكن إضافتها إىل 

 –كتايب  –قلمي ) ياء املتكلم(الطالب كاملة مع ضمري امللكية  تعلمهااليت 
كاف اخلطاب (،  وكذلك توظيفها كاملة مع ضمري املخاطب املتصل .....ساعيت

  :كالتايل .....ساعتك –كتابك  –قلمك) للمذكر أو املؤنث
  ).......برتقايل –إمامي  –كتايب (هذا قلمي 
ال هذا ، نعم هذه ساعيت، ك؟نعم هذا قلميهل هذا قلمك؟ هل هذا قلم، هذه ساعيت
  ال هذه ليست ساعيت، ليس قلمي

 

  :أدوات االستفهام .٢
إن ألدوات االستفهام أمهية كبرية يف تعليم احملادثة العربية، فما احملادثة إال سؤال أو 

ما هذا؟ هل ) ، ماذا، ملاذاما، هل، أين، كيف(إجابة، ومن األدوات اليت يتم توظيفها 
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ماذا حتب من الفواكه؟ ملاذا حتب  ؟ من أين أنت؟ كيف حالك؟ ما امسك؟هذا قلم
  اللغة العربية؟

  :أدايت النفي واإلثبات .٣
لكل سؤال من قبل املعلم تكون هناك استجابة من الطالب وإجابة، فإذا كان 

هل هذا قلم؟ : السؤال ل فال بد من تدريب الطالب على اإلجابة بنعم أو ال مثال
ة يف حالة اإلثبات بـ نعم، وتكون يف حالة النفي بـ ال، وقد يكون فتكون اإلجاب

هل هذا قلمك؟ نعم هذا قلمي أو ال هذا ليس : السؤال أكثر تعقيدا عند السؤال
حتتاج إىل تدريب مستمر ومتواصل حىت يتقنها الطالب  وغريها قلمي، وهذه األمناط

  .املبتديء

  
ملبتديء من خالهلا احلروف العربية إن الكلمات املصورة اليت نعلم الطالب ا

تسهل على املعلم تعريف الطالب عليها شفويا، وتعود الطالب على مساع مفردات 
عربية بأصواا املختلفة يف مواقف خمتلفة وبآليات متغرية فالراديو قد يكون وسيلة 
إلمساع الطالب تلك املفردات، أو احلاسوب، أو بصوت املعلم مباشرة، وسيكون 
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الطالب الذي يعتمد على احلاسوب أوفر حظا وأسرع استجابة وتعلما لكثرة االستماع 
  .والتكرار

يقويان مهارة  للكلمات املفردة اهلادف إن كثرة االستماع املركز والتكرار
األلفة جتاه  انيف نفس الوقت على احلفظ بطريقة غري مباشر، وخيلق ان، ويساعدالكالم

حنتاج إليه عند تعليمنا مهاريت القراءة والكتابة، فالطالب  األصوات العربية، وهذا ما
الذي مل يسمع كلمة من قبل ال يشعر بالراحة عند قراءا، بل قد ال يستطيع قراءا 
أصال فضال عن كتابتها، أو استخدامها، ومن هنا نرى ضرورة تقدمي املدخل الشفوي، 

وسائل مصطنعة تؤدي إىل أهداف وتقدمي االستماع واأللفة جتاه املفردات من خالل 
مرجوة مستقبال، وهذا يتأتى بتوظيف حنوي للكلمات حمل الدراسة حبيث يتآلف 
الطالب مع الكلمات املفردة عند وضعها داخل اجلملة، فسماع الطالب للكلمة املفردة 
خيتلف عن مساعها نفسها داخل مجلة، وآلية التوظيف النحوي جيب أن تكون تدرجيية 

  .تعلم الطالب من آليات شفويةوحسب ما 
  

  :تدريس اجلملة الفعلية واملصادر
االشتقاق يثري اللغة العربية باملفردات فالكلمة الواحدة وإن اللغة العربية لغة اشتقاقية 

اليت يتعلمها الدارس ميكنه أن يشتق منها عشرات الكلمات األخرى، وقد وضع علماء 
خالهلا معرفة التصريف واالشتقاق، والدارس  العربية القدامى نظما وقوانني ميكن من

للصرف العريب يالحظ آلية بناء علم الصرف العريب ومنهجيته، ورحم اهللا اخلليل بن 
أمحد عامل اللغة املوسوعي الذي استفاد من علم الرياضيات يف حتليل اللغة العربية 

منذ أمد بعيد لغة وتفتيتها إىل عناصرها األولية، وبفضل اخلليل صارت اللغة العربية 
مربجمة ميكن تعلمها، والناظر إىل اللغة العربية بنظرة الرياضي الفاهم يدرك كيف بىن 
اخلليل علوم الصرف والنحو والعروض، ومل يغب عن بال اخلليل يوما حاجة غري 
العرب إىل تعلم اللغة العربية فوضع أسس بناء اللغة العربية للناطقني بغريها ألن العرب 
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ليل كانوا جييدون العربية سليقة غري أن العرب بعدما فسدت سليقتهم اللغوية زمن اخل
صاروا أحوج الناس إىل تعلم اللغة العربية من خالل دراسة النحو والصرف والعروض 

إخل، وطور العرب أساليب ووسائل يتعلمون من خالهلا مهارات ...والبالغة واألدب
بقي الفضل للناطقني بغريها الذين ابتكروا كثريا اللغة العربية كغريهم من غري العرب، و

يف " الكتاب"من العلوم اليت سهلت تعلم اللغة العربية كسيبويه تلميذ اخلليل صاحب 
النحو العريب، والباحث يف تاريخ تعليم اللغة العربية سيجد أن معظم الذين أثروا يف 

  .تعليم مهارات اللغة العربية قدميا كانوا من غري العرب
إذا أردنا أن نضع برناجما مربجما لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يساير و

التطور احلاسويب احلادث يف عصرنا فليس أمامنا إال أن نرجع إىل العربية أيام فكر 
اخلليل يف وضع أسسها، فننظر ماذا فعل يف حتليل األساليب العربية؟ وكيف تعرف 

ننهج منهجه الرياضي لكي نصل إىل األمناط على أسس بنائها وأصول تركيبها، و
الرئيسية اليت من خالهلا ميكن أن يتدرج الدارس يف تعلم اللغة العربية حبيث نتدرج من 

  .السهل إىل الصعب، ومن املادي احملسوس إىل املعاين اردة
وألن اللغة العربية وسعت كتاب اهللا لفظا وقالبا، فقد محلت رسالة حب  

امل أمجع، وإذا أردنا أن نعلم الفعل العريب للناطقني بغريها فال أرى أنسب وسالم إىل الع
فنغرس بذور حب اللغة العربية يف نفوس املتعلمني، فباحلب ) حيب(من البداية بالفعل 

نتدرج مع الدارس لدراسة الفعل العريب، وال أرى بأسا من تكرار هذا السؤال من أول 
هل حتب اللغة العربية؟ ويساعد املعلم : م اللغة العربيةيوم يبدأ فيه الدارس املسلم تعل

نعم أحب اللغة العربية ويتبع ذلك الحقا : الدارس على غرس اإلجابة املناسبة بقوله
أُحب : ملاذا حتب اللغة العربية؟ ويساعد املعلم الدارس على اإلجابة بقوله: بالسؤال

رآن الكَرِميِ ولُغةُ الرسولِ صلى اهللا عليه وسلم، ولُغةُ الصحابة اللُّغةَ العربِيةَ َألنها لُغةُ القُ
اللة، ولِ اجلَنةُ أَهلُغة، ويـَالم لُومِ اِإلسةُ العلُغني، وملاملُسـَالمِ و ةُ اِإلسلُغو ،نيابِعالتةُ وغ

  .العربِيةُ لُغةٌ عالَميةٌ أَيضا
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لكل إنسان هواية حيبها ورياضة ميارسها حبب، وكلنا حنب العطلة  وألن
ونقضيها يف أماكن حنبها، وكل منا حيب من الفواكه واخلضراوات والطعام والشراب، 
فباحلب لعبنا وباحلب أكلنا وشربنا وباحلب نفعل كل ما نريد ونتمىن، وما أمجل أن 

 - أنت -أنت -أنا(ع الضمائر م" حيب"نبدأ تعليم الفعل باحلب، وبتصريف الفعل 
يشيع احلب ويزيد يف فصل اللغة العربية للناطقني بغريها، وتنمو مهارة ) حنن -هو

  .الكالم يف االجتاه اإلجيايب الذي يغرس حب اللغة يف قلب املتعلم

  :تعليم املصادر
يواجه الدارس غري العريب صعوبة يف تعلم األفعال العربية ألن الفعل هو حدث مع 

زمن، فقبل أن يتعلم الدارس الفعل البد أن يتعرف أوال على احلدث ارد من الزمن ال
أي املصادر وهي أمساء، ميكن تدريسها للناطقني بغريها قبل البدء بدراسة األفعال 
بنفس الطريقة اليت ندرس ا األمساء يف املستويات التمهيدية، مث نتخذ من املصادر 

، وسيجد الدارس سهولة يف إدراك الزمن خصوصا عندما أساسا لتعليم الفعل العريب
يرى أمامه كيف يتم تصريف الفعل إىل املاضي واملضارع واألمر؟ مث ننتقل بالدارس إىل 
ما تعود وألف وهو املصدر، فكلمة كتاب وكتابة ومكتب وكاتب هي من الفعل 

 –يقرأ  -رأ ق: كتب يكتب اكتب، ومن خالل القراءة اليت تعلم الدارس حبها نعلمه
قراءة، وبالتدرج مع الدارس ميكننا تنمية مهارة الكالم من خالل استخدام  - اقرأ 

  .األفعال واملصادر واألمساء يف أمناط اللغة املختلفة
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  خاتمة ال

هو عبارة عن رؤية تطبيقية حموسبة لتدريس مهارات اللغة العربية  الكتابإن هذا 
للمبتدئني من العربية  اللغةتطوير تدريس ان للمبتدئني من الناطقني بغريها، بعنو

الناطقني بغريها، وهو يتناول املبتدئني بشكل عام ومل يقسمهم إىل مسلمني أو غري 
التدريبات ل كل الفئات املذكورة ولذلك صممنا مسلمني، صغار أو كبار، فهو حيتم

ثقافة واملوضوعات حبيث تكون عامة تناسب اجلميع وإن كانت حتمل يف طياا ال
 نابتعليم احلروف العربية دون تسميتها بأمسائها، ووظف نااإلسالمية دون تكلف، وبدأ

ستخدمها مهاريا يف تدريبات اتصالية لتنمية مهارات اللغة مكتملة ناألمساء اليت 
  .ها يف الربنامج املربمجناومتناسقة باآللية اليت حدد

العربية للناطقني  اللغة كان اهلدف الذي دفع إىل القيام بتطوير تدريسوقد 
رفع مستوى اللغة العربية لدى الدارسني املبتدئني الناطقني بغري العربية من  هو بغريها

 اللغة العربيةلتعليم  احديث مدخال يف هذه الدراسة نادحد، وقد خالل التعلم االلكتروين
 ب، ووضحت بعضالطرق واألساليبللمبتدئني من غري العرب باستخدام احلاسو

املتعلم  ت باستخدام التعليم االلكتروينربطة، وقدمي املادة العلمية بطريقة مشوقلت
زيادة حصيلة متعلم اللغة العربية ، وحاولت باملدرسة أو املؤسسة التعليمية باخلارج

جيايب إبناء اجتاه ، وسعت إىل العلمية من خالل إجياد بيئة مشوقة ومشجعة علي التعلم
والتعلم الذايت،  تدريب والتعلم بواسطة التعلم اإللكتروينيف إعطاء الطالب حرية ال

، وإمناء اجلانب العملية التعليميةالطالب على املشاركة اإلجيابية والبناءة يف  وعودت
، وتفريغ املعلم ة الطالب حنو التعلمإجيابيوزيادةاالجتماعي يف حياة الطالب وسلوكه، 

وضع ت إليه من أهداف من خالل ، وقد حاولت حتقيق ما سعلإلشراف واملتابعة
والتكنولوجي يف العصر احلديث، برنامج مقترح حيقق االستفادة من التطور العلمي 

  .واقترحت الطرق املناسبة لتدريسه
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وقائع  .دراسة يف طرائق تعليم اللغات األجنبيةم، ١٩٨٥. صيين، حممود إمساعيل

مكتب التربية العريب لدول . ٢ج. ا ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
  .اخلليج

دار الرتب : بريوت. الكمبيوتر الشخصي واستخداماته .م١٩٨٥. طايل، مظهر
 .اجلامعية
. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. أ 1998 . طعيمة، رشدي

  .وحدة البحوث واملناهج جبامعة أم القرى: مكة املكرمة
. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. م١٩٨٥. رشديطعيمة، 

 .جامعة أم القرى: مكة املكرمة
. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. ١٩٨٦. طعيمة، رشدي
  .جامعة امللك سعود: الرياض
: الرباط. ساليبهتعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأ. م١٩٨٩. طعيمة، رشدي
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تعليم العربية يف اتمعات اإلسالمية بني مشكالت العمل . م ١٩٩٠. طعيمة، رشدي

اجلامعة اإلسالمية . ندوة تطوير تعليم اللغة العربية يف ماليزيا. وأولويات التنفيذ
  .ة التربية املاليزيةالعاملية مباليزيا بالتعاون مع وزار

مكة . قائمة املفردات الشائعة االستخدام يف البالد العربية. 1992 .طعيمة، رشدي
  .جامعة أم القرى: املكرمة
. إعدادها. األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية. م ب١٩٩٨. طعيمة، رشدي

  . دار الفكر العريب: القاهرة. تقوميها. تطويرها
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: القاهرة. مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي. م ج١٩٩٨. طعيمة، رشدي
  .دار الفكر العريب

دار الفكر : القاهرة. تعليم العربية والدين بني العلم والفن. م٢٠٠١. طعيمة، رشدي
  .العريب
: القاهرة. صعوباا - تدريسها- املهارات اللغوية مستوياا. م٢٠٠٤. طعيمة، رشدي

  .دار الفكر العريب
، جامعة أم القرى ،قائمة املفردات الشائعة االستخدام يف البالد العربيةيمة، رشدي، طع

  .م1992، مكة املكرمة
. تعليم القراءة واألدب. م٢٠٠٦. طعيمة، رشدي؛ و حممد عالء الدين الشعييب

  .دار الفكر العريب: القاهرة
تنظيماته  املنهج املدرسي املعاصر أسسه بناؤه. م٢٠٠٨. طعيمة، رشدي؛ وآخرون

  .دار املسرية: عمان. تطويره
اللغويات العامة مدخل إسالمي وموضوعات . م٢٠٠٦. عبد السالم، أمحد شيخ

  .اجلامعة اإلسالمية: ماليزيا. خمتارة
 .دار املعارف :مصر. ٧ط. النحو الوظيفي.م١٩٨١. عبد العليم إبراهيم

مكتبة : القاهرة. غة العربيةطرق تدريس الل. بدون تاريخ. عبد املتعال، عبد املنعم سيد
 .غريب

سيكولوجية اللعب والترويح . م١٩٨٨. عبداجلابر، حممد حممود ؛ وحممد صاحل النبابتة
  .مكتبة الصفحات الذهبية: الرياض .عند الطفل العادي واملعوق

بعض العيوب الشائعة يف القراءة الصامتة بني تالميذ . م١٩٧٥. عبداهللا، سامي حممود
  ..جامعة األزهر، كلية التربية. رسالة ماجستري. االبتدائيالصف الرابع 
اجلامعة اإلسالمية : ماليزيا. مقدمة يف علم األصوات. م٢٠٠٤. عبداهللا، عادل الشيخ

  . العاملية
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أسس إعداد الكتب التعليمية لغري . م٢٠٠١ .ناصر عبداهللا ؛عبداحلميد والغايل ،عبداهللا
  .العتصامدار ا: القاهرة. الناطقني بالعربية

املكتب : اإلسكندرية. قضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها. م١٩٩٩. عصر، حسين
  .العريب احلديث

: القاهرة. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية.م١٩٨٦. إبراهيم حممد ،عطا
  .مكتبة النهضة املصرية

: الرياض. ٢ط .نميتهااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق ت. م٢٠٠٠. عليان، أمحد فؤاد
  .دار املسلم

مناهج وأساليب البحث العلمي .٢٠٠٠. عليان، رحبي مصطفى؛ وعثمان حممد غنيم
  .دار الصفاء: عمان. والتطبيق بني النظرية

  .مطابع املرسلني اللبنانيني: لبنان. اخلط العريب نشأته ومشكلته. م١٩٦١. فرحية، أنيس
ربية للناطقني بغريها دراسات يف املنهج تعليم اللغة الع. م١٩٩٤. كرخي، عارف

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة. والطرق التدريس
كلمة األكثر شيوعا يف كتب  ١٥٠٠قائمة الـ  .م١٩٩١. جلنة اخلرباء العرب باملعهد

 .معهد اخلرطوم الدويل : اخلرطوم. تعليم اللغة العربية لألجانب
تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أسسه .م١٩٧٧. حممد صالح الدين علي ،جماور

  .دار القلم: الكويت. ٢ط. وتطبيقاته
النحو الوظيفي لتعليم اللغة . م١٩٩٣. حممد أنوار الكبري ابن حممد صديق الرمحن

. حبث تكميلي ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري. العربية لغري العرب
 .يةاجلامعة اإلسالمية العامل: ماليزيا

النحو الوظيفي لتعليم اللغة  .م١٩٩٣. حممد أنوار الكبري بن حممد صديق الرمحن
 .حبث تكميلي ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري .العربية لغري العرب

 .عة اإلسالمية العاملية مباليزيااجلام
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قني تعليم مهارات اللغة العربية للمبتدئني غري الناط. م٢٠٠٦. حممد حمي الدين أمحد
العدد . الد الثاين. كلية األلسن جبامعة املنيا .جملة اللغات والترمجة. ا

  .٣٠٩-٢٨٩ص . أبريل. اجلزء األول. الثالث
 .دار الفكر العريب :القاهرة .امناهج التربة أسسها وتطبيقا. م٢٠٠١. مدكور، علي

 .املسرة دار :األردن. مهارات اللغة العربية. م٢٠٠٧. مصطفى ، عبداهللا علي
دار  .٤ط. خصائص العربية وطرائق تدريسها .م ١٩٩١. نايف حممود، معروف

  .النفائس
  .عامل الكتب :بريوت .علم األصوات اللغوية .م١٩٩٨. مناف مهدي حممد

دار . األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية. م١٩٨٣. ناصف، مصطفى عبد العزيز
  .املريخ: الرياض

غة معهد الل :مكة. قائمة مكة للمفردات الشائعة . م١٩٩٣. اهجوحدة البحوث واملن
 .العربية جبامعة أم القرى

أساسيات . م١٩٨١. يونس، فتحي علي؛ حممود كامل الناقة، وعلي أمحد مدكور
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