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ّ ّمةمقد 

ّات اللغة العربيّ تدريس "أساسيّ عنى هذا املنهج بيّ 
 
ّ ات ومسارات إعداديّ ة في كل

 
ةمين للمدارس املعل . "العربي 

ّها:ة أسباب، أهم ّلعد ّ ،1الحاجة إلى ضرورة وضع منهج جديد يستبدل املنهج السابق دعتوقد 

ّ. في السنوات ألاخيرة ةالتربية اللغويّ حقل ي رات والتغييرات التي طرأت فالتطوّ مواكبة  -

املطلوبة من  اتاملالءمة بين مضامين املنهج ومضامين امتحان "الكفاءة" باعتباره مقياًسا لألساسيّ  -

ّ
 
ّ فيمين املعل

 
ّ صات.  ة التخصّ كاف

- ّ
 
ّف توق

 
لعدم مالءمته  ،اتعن اعتماد املنهج القديم في تدريس ألاساسيّ ات منذ فترة طويلة يّ الكل

ة. ة والتدريسي   الحتياجاتها التعليمي 

عتَمدة في كأداة  عالمة البسيخومترّيعدم الاكتفاء ب - ّ تصنيفوحيدة م 
 

 ،الثالثةللمستويات ب الطال

ّلوذلك 
 
 .      نفسه مون في املستوّىوجود فجوات كبيرة بين تحصيل الطالب الذين يتعل

ّ ،اتة ألاساسيّ ة في تدريس مادّ ات العربيّ عدم وجود تنسيق بين الكليّ  -
 
ما  ،نباعها منهج معيّ لعدم ات

ّ حدا بكل ّ
 
 ى الرؤية التي تراها مناسبة.  ة أن تتبنّ يّ كل

ّفقد ارتأى قسم من هنا، 
 
 ات التابع لوزارة املعارف، بالتعاون مع مركز موفيتيّ التفتيش في الكل

تها القيام بإعداد منهج مهم ّ (אתגרים ועדת) يات"ة منبثقة عن لجنة "التحد ّتشكيل لجنة خاصّ  (ת"מופי)
ّات اللغة العربيّ تدريس جديد ألساسيّ 

 
ّ ات. وتضم ّيّ ة في الكل

 
لين مختلفين من محاضرين هذه اللجنة ممث

ّ
 
ّزي موضوع ألاساسيّ ورؤساء أقسام، ومرك

 
ّات املختلفة. يّ ات في الكل

ّالجديدة ة اللغة العربيّ تدريس  جدت في مناهمّ ة التي اعتّ يستند املنهج إلى أسس التربية اللغويّ 
 
ة املراحل لكاف

 عن وزارة التربية والتعليم في السنوات ألاخيرة تصدّرالتي ( ةة والثانويّ عداديّ ة، ولّاالابتدائيّ )ة العمريّ 

ة" باعتباره اللغويّ  ءةة التي وضعتها الوزارة المتحان "الكفا. كما ويستند إلى املحاور الرئيسيّ (9002، 9002)

ّمقياًسّ
 
ّا يفحص مدى تمك

 
ّة. ات اللغة العربيّ م من أساسيّ ن املعل

ق من التطرّ  ال بد ّوألاهداف املختلفة املنبثقة عنه، للمنهج  ر الفكري ّقبل الخوض في الحديث عن التصوّ 

ّأوّ 
ً

ى للقارئ فهم ى يتسنّ يات التي تواجهها، وذلك حتّ وأبرز التحد ّ ،ة في عصرنا الحالي إلى مكانة اللغة العربيّ ال
ّ ر الفكري ّني على أساسها التصوّ ة التي بّ الخلفيّ  ّضعت بحسبها أهدافه.    للمنهج، وو 

ّ

ّ

ّ
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9000ّاملنهج السابق الذي صدر عن الوزارة عام  

 
ة في كل ات اللغة العربي  ة".، بعنوان "أساسي  ات ومسارات إعداد املعلمين للمدارس العربي    ي 
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ّياتفي إسرائيل: الواقع والتحد ّة اللغة العربيّ 

ّ ة للمواطنين العرب في إسرائيلواللغة القوميّ  ،ة هي لغة ألامّ اللغة العربيّ  
 
90ّلون الذين يشك

 
ان % من سك

ّفي املدارس العربيّ أيًضا ة الدولة. وهي لغة التدريس الرسميّ  ة نحو املعهد سات ألاكاديميّ ة، وبعض املؤس 

ّبيت بيرل،  -للتربية العربي ّ ألاكاديميّ 
 
 لقاسمية احيفا، أكاديميّ  -ة للتربية في إسرائيلة العربيّ ة ألاكاديميّ يّ الكل

ّ ،ةباقة الغربيّ  -للتربية
 
ّة سخنين. يّ وكل

     ّ ّةيات الخارجيّ التحد 

كبير  د مكانتها، ما دفع بعدديات التي تهد ّة العديد من التحد ّوفي إسرائيل خاصّ  ،ةة عام ّتواجه اللغة العربيّ 

ّ .في الدولة العامّ  ق للمشهد اللغوي ّفين إلى التطرّ من املثق ّ

ّق أوّ طرّ تة في الدولة، سنة اللغة العربيّ ق إلى خصوصيّ وقبل أن نتطرّ 
ً

ين تواجههما اللغة يين عامّ  إلى تحد ّال
ّوهما: ة بشكل عامّ العربيّ 

ّ املحكي ّان: النظام ة نظامان لغويّ ة: في اللغة العربيّ ة اللغويّ الازدواجيّ  .ّأ  في والنظام املكتوب. وال شك 

ّ ّة بتعد ّاللغة املحكيّ  أن 
 
مون وينطقون د لهجاتها تخلق عوائق كثيرة أمام الطالب العرب. فهم يتكل

ة في لى التعامل مع اللغة املعياريّ إون يضطرّ  ،ة، وفي املقابلة في الحياة اليوميّ باللهجة املحكيّ 

ة، وكذلك ة والصرفيّ وتلك اختالفات كثيرة في املباني النحويّ القراءة والكتابة والتعليم، وبين هذه 

ّ
 
 . 2ق بالنظام الصوتي ّفيما يتعل

ّ .ّب
 
ة ة واجتماعيّ ة. فللعوملة إسقاطات دينيّ مام اللغة العربيّ أ اكبيرًّ ًيال العوملة تحد ّالعوملة: تشك

ّ م التكنولوجيّ التقد ّ ففي ظل ّة. خرى لغويّ أة ّووسياسيّ 
 
نترنت كة لّاوتغلغل شب ،صاالتفي مجال الات

زاد الاهتمام باللغة باعتبارها أداة  ،حياتنا كأفراد وجماعات في وشبكات التواصل الاجتماعيّ 

ّ ّو القرية العامليّ أ ،سات في العالم الافتراض يّ التواصل بين ألافراد واملؤس  ألابحاث  ة. غير أن 

ّ % 02ة، ونجليزيّ ت هو في اللغة لّاا هو منشور على شبكة لانترن% مم 29ّ والدراسات تشير إلى أن 

ّ
 
 كل ّ اى إلى حرب طاحنة بين اللغات تحاول فيهة، ما أدّ ومن بينها اللغة العربيّ فقط، غات ألاخرى لل

ّ
 
ّبقي لها مساحة على لّالغة أن ت

ً
عرف بحرب اللغات. وقد يّ بات ما ذا وه ،ا من الانقراضنترنت خوف

ّنبيل علي على شبكة لّا طلق الناقد املصري ّأ  نترنت اسم "مقبرة اللغات" بسبب املشهد اللغوي 
 .  3ةنجليزيّ جل هيمنة لغة واحدة ووحيدة هي لّامن أالعالم يودي بلغات والذي  ،فيها العامّ 

ّ ،أضف إلى ذلك العوملة جلبت معها الكثير من ألالفاظ واملصطلحات واملفردات ذات الصلة  فإن 

ستخنترنت، وشبكة لّا بالعالم الافتراض يّ  ة، باعتبارها نجليزيّ لّادم معظمها كما هي في اللغة ي 

                                                           
2
 (.9000أمارة، م ) 

3
ة )  ة للمرحلة الابتدائي  ّ(9002منهج التربية اللغوي 
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ة بت إلى اللغة العربيّ ، مثل: اليك، ماسنجر، باسوورد، بروفايل، وغير ذلك. وهكذا تسرّ املصدر
ّ ،ة دخيلةثروة لغويّ 

 
 ،جل ترجمتهاأة من ين واملجامع اللغويّ مام املختصّ أا ا كبيرًّيًّل تحد ّوهائلة تشك

 ة.    والبحث عن املصطلحات البديلة لها في اللغة العربيّ 

ّ ّةيات الداخليّ التحد 

ّ ة الثالث في البالد إلى ة كإحدى اللغات الرسميّ باللغة العربيّ  اعتر ف في عهد الانتداب البريطاني 
ّنّ أة إال ة اللغة العربيّ الرغم من الاعتراف برسميّ وعلى ة. نجليزيّ ة ولّاجانب العبريّ 

 
شة في ت مهم ّها ظل

ة ة في الحياة اليوميّ يمكن مالحظة هيمنة اللغة العبريّ  ،. في املقابل4ةالدولة باعتبارها لغة ألاقليّ 

أضف إلى  .وغير ذلك والفتات الشوارع ،ى في الالفتات داخل القرى واملدنحتّ ، ّوةوالقطاعات العام ّ

ّللغة العربيّ  ذلك فهناك تغييب كليّ  ة املختلطة مثل الجامعات، التي سات ألاكاديميّ ة في املؤس 

درَّس ّة في معظم املجاالت.فيها باللغة العبريّ  ي 

9000ّوترى شوهامي ) ّغير  .ي إلى تهميش الناطقين بهاتهميش اللغة يؤدّ  ( أن  هذه السياسة  أن 

ّطالق اسم "لغة مشارّ إطالبوا ببعض الباحثين الذين واجهت بعض املعارضة من قبل 
ً

 من كة" بدال

ّ"لغة ألا
 
ّ للتعبيروذلك في محاولة  ،ة"يّ قل عن الحياة املشتركة بين العرب واليهود في  الديموقراطي 

ّ  الدولة.

ما  ،ةة على العربيّ وهو  تأثير اللغة العبريّ  خرآا يًّة في البالد تحد ّتواجه اللغة العربيّ  ذلكإلى جانب 
أجرى عبدالرحمن مرعي دراسة ة" . وقد نتج عنه لغة جديدة يطلق عليها الباحثون اسم "العربريّ 

ّأخلص فيها إلى  5شاملة حول هذا املوضوع ة ة قد طالت عد ّة على العربيّ تأثير العبريّ  مظاهر  ن 
أو  تصريف كلمات  ،ة دون ترجمتهاجوانب، مثل استعمال مفردات في سياق الحديث باللغة العبريّ 

ذلك من التأثيرات التي بتنا نعرفها وغير  ،ةة العربيّ وزان والقواعد الصرفيّ ة بحسب ألّابالعبريّ 

ّيوم.     ونسمعها ونعيشها كل ّ

ّهذه التحد ّ في ظل ّ
 
ين بصيانتها ين بها، مهتمّ كفاء متقنين للغتهم معتزّ أمين يات ينبغي إعداد معل

ة والتراثمين دورها متفهّ  ّ ةيات التي تواجهها. وهذه مهم ّ، وواعين للتحد ّفي حفظ الهوي  سات مؤس 

ّ واملناهج املختلفة، بما فيها هذا املنهج.التعليم 

ّ

ّ

                                                           
4
 1122שוהמי,  
, חיפ  ה: האקדמיה ללשון ואללה בסדר, דיוקן לשוני של הערבים בישראל(. 1112מרעי, ע ) 5

 ערבית.
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ّر الفكري ّالتصوّ 

ّبكليّ يلتحق طالب  ا لكل ّإلزاميّ ا موضوعًّة ات اللغة العربيّ يعتبر تدريس أساسيّ 
 
مين العرب ات تأهيل املعل

ّين، هما:العتبارين أساسيّ صه. ويأتي هذا لالزام ة، بغض النظر عن تخصّ للمدارس العربيّ 

ّإ .ّأ ّ ة. وعليه، ينبغي على كل ّة في املدارس العربيّ ة هي لغة التدريس الرئيسيّ العربيّ اللغة  ن 
 
م مهما كان معل

ة، الكتابة على اللوح، يحتاج إليها في تدريس املادّ كونه ة ات اللغة العربيّ ا بأساسيّ صه أن يكون ملم ّتخصّ 
ّ من الواجبات واملهامّ  وغير ذلك ،ةكتابة الامتحانات والتقارير السنويّ 

 
مع  ب التواصل اللغوي ّالتي تتطل

ّلادارة وألاهل والطالب. 

ّ ن  التعليم ألاكاديميّ إ .ّب
 
ّة ألاساسيّ ن من املهارات اللغويّ يستوجب التمك

 
به من كتابة أبحاث، ة ملا يتطل

ة ليّ وتخطيط دروس للتربية العمشتراك في مؤتمرات وندوات، تحضير تقارير، تلخيص محاضرات، الّا

 وغير ذلك. 

ّأ نا كما بيّ  ةسرائيل خاصّ إة في والعربيّ  ،ةة عام ّيات التي تواجهها اللغة العربيّ التحد ّ ضف إلى ذلك، فإن 

، فنحن ولذلك .املمكنةوالطرائق ى الوسائل بشتّ صيانتها ّوورفع مكانتها  ،إلى تعزيز هذه اللغةتدفعنا ، اسابًقّ

ّنؤمن  ّعاتق ة تقع على سؤوليّ هذه امل أن 
 
ّكاف

 
ّ ،مين دون استثناءة املعل

 
، ةمي اللغة العربيّ وال تقتصر على معل

ّف ّ ،ناطق بها فرد كل ّ مسألة الحفاظ على اللغة يخص 
 
ّما يجعل تأهيل معل

 
نين من اللغة، غيورين مين متمك

ّعلى مكانتها، متفهّ 
ً
ّا بالنسبة لنا.   ا رئيسيّ مين لدورها هدف

ّ بناءًّ ة في تمكين الطالب من التفاعل والانخراط ات اللغة العربيّ تدريس أساسيّ ة يّ تكمن أهم ّ ،معلى ما تقد 
ّة كتابة وقراءة وتحد ّفي الحياة ألاكاديميّ 

ً
ّث

 
ّمًّا باملستوى املطلوب من جهة، وتأهيله ليكون معل

 
نا من ا متمك

ّوقادرًّ ،لغته ألامّ 
ً

ّ. ا على استعمالها عند مزاولته ملهنة التعليم مستقبال

ات ومسارات إعداد املعلمين للمدارس العربية" ة في كليّ ات اللغة العربيّ مضامين منهج "أساسيّ ا تحديد أم ّ

دالذي  ة الجديدملفهوم للتربية اللغويّ ا وفًقّ فقد تم ّ م 
في منهج "التربية اللغوية: لغة، أدب، ثقافة"  اعت 

ّا. ة أيضًّلثانويّ ة واعداديّ ي املرحلتين لّافي منهَجّ ( للمرحلة الابتدائية، ومن ثم 9002ّ)

ّ ّ "اللغة هي أهم ّ بموجب هذه املناهج، فإن 
 
ة ة والفرديّ ة والثقافيّ ة الطالب القوميّ بات هويّ مركب من مرك

ّوالجماعيّ  ر بواسطتها عن أفكاره ومشاعره وميوله واحتياجاته من جهة، ي في حياته، إذ يعبّ ة، ولها دور أساس  
6ّأخرى"ع ويكتسب املعارف واملعلومات من جهة ويتمتّ  ة الجديد مناهج التربية اللغويّ  .  وهذا معناه أن 

ّ ،تعاملت مع اللغة كغاية من جهة
 
دة بذلك ووسيلة الكتساب املعارف واملعلومات من جهة أخرى، مؤك

ّ ّ للغة الدور الوظيفي 
 
ّوهو الدور الذي يرك ّ.    ز عليه هذا املنهج بشكل خاص 

                                                           
6
ّ.00( ، ص 9002حلة الابتدائية )ّراللغوية: لغة، أدب، ثقافة"  للم التربية املنهج التعليميّ " 
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ّ ّ وعليه، فإن 
 
ّربيّ ات اللغة العن من أساسيّ التمك

 
ة ة في املجاالت الرئيسيّ ن من املهارات ألاساسيّ ة يعني التمك

ّةالتاليّ 
 
ّم، القراءة، الكتابة واملعرفة اللغويّ : التكل

ً
د املنهج ر، فقد رأينا أن يحد ّا من هذا التصوّ ة. وانطالق

فمستوى من املستويات الثالثة التي  وذلك في كل ّ ،املضامين املطلوبة في هذه املجاالت صنَّ الطالب إليها  ي 

ّ)مبتدئون، متوسطون، متقدمون(. 

ّ

ّ 7 أهداف املنهج

ّة:أهداف تربوية اجتماعيّ 

ّلغته العربيّ لانتماء الطالب ز يّزتع -
 
ّا رئيسيّ بًّة باعتبارها مرك

 
 ة. ة والقوميّ ته الثقافيّ بات هويّ ا من مرك

 يات املعاصرة.التحد ّة الحفاظ عليها في وجه يّ هم ّأّو ،ة تجاه اللغةتنمية الشعور باملسؤوليّ  -

ّيّ التوعية بأهم ّ -
 
 ة. داخل املؤسسة التربويّ  م في دعم املشهد اللغوي ّة دور املعل

 ة:    أهداف تعليميّ 

 ة، فهمها والتفاعل معها.ة ووظيفيّ قراءة نصوص أدبيّ  -

- ّ والقدرة على استعمالها في مواقف مختلفة وألهداف  ،ي والكتابي ّتنمية مهارات التعبير الشفه 

 مختلفة.

 ة مختلفة.ة من حقول معرفيّ اكتساب ثروة لغويّ  -

 .  ر الرقميّ تنمية مهارات التنوّ  -

 ة املختلفة.معرفة واستعمال املباني اللغويّ  -

    ة للكلمات والجمل في السياق.فهم الوظيفة النحويّ  -

استراتيجيات التفكير العليا وتوظيفها بالشكل املطلوب في النص تنمية قدرة الطالب على فهم  -

. ّالوظيفي 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
7
ّ ة بشكل عامّ هداف مأخوذة عن أهداف التربية اللغويّ ألّا 

 
الحتياجات هذا املنهج  متهاءمع مال ،ةة املراحل العمريّ كما وردت في مناهج التدريس لكاف

ّ  .بشكل خاص 
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ّاتأنواع النصوص التي ينبغي تدريسها في مساقات ألاساسيّ 

ّ

ّين من النصوص، هما:ة، إلى نوعين عام ّق جميع مناهج تدريس اللغة العربيّ تتطرّ 

ّ: وتهدف أساًسّةالنصوص الوظيفيّ  .ّأ
 
ة الداللة بلغة أحاديّ متاز املعرفة، وتم واكتساب ا إلى التعل

 وبتعابير تقريرية، وتشمل: 

ّةة املعلوماتيّ النصوص لاخباريّ  -

ّةالنصوص لاقناعيّ  -

ّالوصف املوضوعيّ  -

ّةالرسالة الرسميّ  -

ّالتقرير -

ّالعريضة -

ّ. 8مقالة الرأي -

ة، باستعمال اللغة املجازيّ ق واملتعة. وتمتاز عادة ا إلى التذوّ : وتهدف أساًسّةالنصوص ألادبيّ  .ّب
 ة، وتشمل:والتعابير العاطفيّ 

 ةالقصّ  -

 حكاية املثل -

 ةالسيرة الذاتيّ  -

 ةالرسالة الشخصيّ  -

 الشعر -

- ّ  (العاطفي ّ )الانفعاليّ  الوصف الوجداني 

ّ

ّ
 
ّ ا كان الطالب ألاكاديميّ ومل

 
ا يتعامالن في الغالب مع ة( عموًمّم )باستثناء طالب ومعلم اللغة العربيّ واملعل

9ّةة أكثر من نظيرتها ألادبيّ ة واملهنيّ العلميّ  اويحتاجانها في حياتهم ،ةالنصوص الوظيفيّ 
 
في ز ، فقد ارتأينا أن نرك

ّ ؛فقط 10ةالنصوص الوظيفيّ هذا املنهج على تدريس  ص ة سوف يدرسها طالب التخصّ النصوص ألادبيّ  ألن 

ّ ّع ضمن منهج القسم.  بتوس 

ّ

ّ

                                                           
8
 ة.  بعض مقاالت الرأي يمكن أن تكون إقناعيّ  

9
 ّ ّ أضف إلى ذلك فإن 

 
 ة فقط في قسم التعبير. ز على النصوص الوظيفيّ امتحان الكفاءة يرك

10
ّا مفصّ ن شرًحّيحتوي املنهج على ملحق يتضم ّ 

ً
ّة. ة وخصائصها ألاسلوبيّ  عن أنواع النصوص الوظيفيّ ال
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ّات:ة ألاساسيّ مراعاتها في تدريس مادّ ألاسس واملعايير التي ينبغي 

ة من أنواع مختلفة في كل  مستوى. -  اختيار نصوص وظيفي 

ة.  - ة والاجتماعي  ي أهداف املنهج التربوي   اختيار نصوص تلب 

ة التعبير الشفهي  والتعبير الكتابي  بموضوع النص  املقروء.  -  ربط ماد 

ّ ،التيسير في تعلم النحو والصرف -  وذلك باعتماد ألاصول وطرح الفروع التي تزيد الدرس اللغوي 

 ا.تعقيًدّ

ّ ،ةخلق رابط مشترك بين القاعدة اللغويّ  -  املقروء. واستخداماتها منطلقين من النص 

- ّ  في اختيار نصوص التعليم.  مراعاة التمثيل الجندري 

  ة املعاصرة في التدريس. دمج الوسائل التكنولوجيّ  -

ّ

ّالتربوية للمنهج –ة البيداجوجيّ والنظريات املبادئ 

ة مادّ  أو أي ّ ت،اة ألاساسيّ تربوية يمكن الاعتماد عليها في تدريس مادّ  –ة بيداجوجيّ ات ة نظريّ د ّهنالك ع
ات تها مقارنة بالنظريّ أفضليّ ات من هذه النظريّ  ا للدراسات وألابحاث، لم تثبت أي ّة أخرى. ووفًقّدراسيّ 

ّ ،اتها. من هنااتها وإيجابيّ ة سلبيّ نظريّ  ألاخرى. فلكل ّ
 
ّفال يسعنا أن ن

 
ة دون أخرى، ولكن ما باع نظريّ لزم بات

ّ يهم ّ
 
 -ة على أسس سيكوواملبنيّ  والنقدي ّ ز على التفكير لابداعيّ ات التي تحف ّباع النظريّ هو ات
 constructivismة )ة البنائيّ والنظريّ  ،(behavioral theory) ةة السلوكيّ ة، نحو النظريّ بيداجوجحيّ 

theory)  .ّوغيرها

 والاستقرائي ّ والوظيفي ّ بعة في التدريس، فهناك املبدأ اللولبيّ ونجد ألامر نفسه بالنسبة للمبادئ املتّ 

ّ والتكامليّ  ا اته، فال يسعنا إال أن نوص ي باملبدأ الذي نراه مناسبًّزاته وإيجابيّ مبدأ مميّ  لكل ّ وغيرها. وألن 
ّات علًمّلتدريس ألاساسيّ  ّ ا أن 

 
ّدمج بين املبادئ املختلفة.  ال ،م يمكنهاملعل

ة، فيعالج بالتكامل بين مجاالت اللغة العربيّ  الذي يهتم ّ 11املبدأ التكامليّ ا املبدأ الذي نوص ي به فهو وأم ّ
ّ هذا املبدأ املوادّ 

 
ة واحدة غير يّ ة( كوحدة معرفم والقراءة والكتابة واملعرفة اللغويّ املختلفة )التكل

ّ ة في مجالي الاستماع والتكلم، تلخيصيّ  أو  ،ةات تمهيديّ فهم املقروء وفعاليّ  منفصلة؛ فينطلق من نص 

ّبيستعين  ثم ّ ، كما مالء والترقيم(ة )في النحو والصرف ولّالتعليم وحدة في املعرفة اللغويّ  ؛نفسه النص 

ّ
 
ّوينطلق املعل ّ، ة في التعبير الكتابي ّلتعليم مادّ  ؛نفسه م من النص    ونوعه.  بحسب موضوع النص 

 

                                                           
11
ّ constructivisme-le-dapprentissage-educ.com/theories-http://www.newموقع املنطار:   

http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-constructivisme
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ ّالقراءة والفهم القرائي 

ّ

ّتعريف

م أساس القراءة
 
عل عليم، الت  بيل وهي والت  كان مفهوم القراءة قديًما هو . لقد الخبرات واكتساب املعارف إلى الس 

ركيز  ،12طق بهاالتعر ف على الحروف والكلمات والن
 
ة القراءة  إذ كان الت جانبين اثنين: على في عملي 

 . ّوقد الفسيولوجي  ولادراكي  ة ال يدخل في حسبانها اعتبار تجس  ة آلي   للفهم أو  دت القراءة في كونها عملي 

د، أو  لميذ دروسه بال ترد  مين في أن يقرأ الت 
 
، وما دام ينطق املكتوب، 13تلعثملادراك، إذ انحصر هم  املعل

لميذ على إعمال عقله فيما يقرأ14توبفهو قارئ، فهَم أم لم يفهم ما هو مك ب الت  در  ّ ؛، وبذلك لم ي 
 
م ألن

 
ه تعل

ّ. 15 ليقرأ

فها جيبسون  ،دت أهدافهار مفهوم القراءة وتعد ّتغيّ منتصف القرن العشرين ومنذ   ها ،16فعر  ة بأن   عملي 

صال،  استقبال
 
ة الرموّز بين والتمييز الات ّ مناسبة، فعل ردود خالل من الصوري  ة، الرموّز وفك   الصوري 

 .املكتوب من( الفهم) املراد كسب  ثم ّ ومن حديث، إلى وتحويلها

ها كذلك على القراءة يعر ف بعضهم ّن آخر إلى حرف ضم ّ من بكثير أعمق أن  ها كلمة، ذلك من ليتكو  ة إن   عملي 

دة، موّز تفسير أساس على تقوم معق  ن فالقارّئ والحقائق، الرموّز بين الر بط أو املكتوبة، الر   الرموّز يتمع 

ة غوي 
ُّ
 وتكوّن معاني، يقرأ وال رموًزا يقرأ فهو لخبرته، وفًقا املعاني تلك يفسر ثم ّ باملعاني، ويربطها املكتوبة الل

ة القراءة تي الحقائق القارّئ فيها يبني عملي 
 
موّز وراء تكمن ال د ،الحروف تمييز اعتبار الخطأ ومن. الر   ومجر 

ة فتلك قراءة، بالكلمات النطق ة عملي  ن ال آلي  تي القراءة صفات تتضم 
 
ات من كثير على تنطوّي ال ة العملي   العقلي 

قويم والاختيار والفهم واملوازنة ولادراك كالر بط ر والت 
 
ذك نظيم والت  17ّوالابتكار  والاستنباط والت 

ة املكتوبة، وهي نتيجة التفاعل بين ة تفسير للرموز اللفظي  ل اللغة،  القراءة عملي 
 
الرموز املكتوبة التي تمث

ة القراءة أن يعطي معاني جديدة  ابقة للقارئ.  يحاول القارئ خالل عملي  ة والخبرات الس  غوي 
ُّ
واملهارات الل

ة. معنى ذلك أن  القراءة غوي  وخبراته الحيوي 
ُّ
ها فن   -لكلمات الكاتب، وذلك حسب مستواه الل رغم أن 

ة نشط -استقبال لغوي ّ ب من القارئ مستويات مختلفة من الفهم. يأخذ الفهم في عملي 
 
ة، تتطل ة إيجابي 

قرة، القراءة بّ  ا. يتناول البعد ألافقي  فهم الكلمة والجملة والف  عًدا رأسي  ا، وب  عًدا أفقي  ين: ب  عدين أساسي 

ا البعد الرأس ي  فيتناول مس ة، وألافكار. أم  تويات الفهم املختلفة: واملوضوع كما يتناول، فهم الفكرة العام 

                                                           
12
ة، 9002شريف وآخرون،    .2002, הרמתי؛ 9002؛ مصطفى 9002؛ الفي، 9000؛ جاب هللا وآخرون، 9000؛ عيد، 9002؛ البج 

ة،  13 ّ.9000؛ عيد، 9002البج 
 .9002الخويسكي،  14
ّ.9009حسن،   15

16 Gibson,1965 
ّ.0229شحاتة،  17
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ق، والتفاعل  ، وفهم ما بين السطور، والاستنتاج، والنقد، والتذو  فهم املعنى الصريح، وفهم املعنى التفسيري 

ّ.18والابتكار 

ّ

صال اللغوي. فعندما يكون املرسل كاتًبا ال بد  من أن يكون املستقبل 
 
ا من أركان الات تعد  القراءة ركًنا أساسي 

ا؛ فهي 
ً
ة قيمة للكتابة. والقراءة فن  قارئ ق غايات الكتابة. إذ بدون القراءة ليست ثم  الوسيلة التي بها تتحق 

ّ
 
صل بالجانب الشفهي للغة عندما ت  ،للغة ا بالعين واللسان، وترتبط بالجانب الكتابي ّمارس جهرًّلغوي يت 

ط؛ فعند القراءة تمارس اللغة سان أم بالعين فقلذلك بالعين وال عندما تترجم الرموز املكتوبة سواء تم ّ

ّ. 19القراءة وسيلة من وسائل تحصيل الخبرات، وأداة الكتساب املعرفة ا وكتابة، وتعد ّشفهيّ 

ّ ن تفسير القارئ للمادّ  والفهم القرائي  ة نشطة تتضم  ة املقروءة، واستنتاج أفكار ومعان منها، والتفاعل عملي 

ة والقراءة  ته املعرفي  ة املقروءة من قارئ السابقة، كما تختلف استجابة الطالب للمادّ معها في ضوء خلفي 

جاهاته، 
 
ة، وتجاربه السابقة، وميوله ورغباته، ومواقفه وات آلخر وفًقا لعوامل منها: ثروة القارئ اللغوي 

ة املقروءة ودرجة صعوبتها. الهدف من القراءة فهم املعاني  وذلك بالربط الصحيح بينها وبين ،وطبيعة املاد 

ّ
 
ا، ويعد  الرموز الدال ة عليها، والوصول إلى مدلول املعاني من السياق، وتنظيم ألافكار املقروءة تنظيًما منطقي 

ة القراءة  بين القارئ والنص  أثناء عملي 
ً

ّ. 20الفهم تفاعال

ّ

ّ

ّ أهداف تدريس القراءة ّوالفهم القرائي 

 القراءة.فهم املقروء والتفاعل معه والانتفاع به، وهو أهم  أهداف  .1

ل في جودة النطق .2
 
ة التي تتمث عبير عن  ،تزويد الطالب باملهارات ألاساسي  ة لالقاء وألاداء والت  وصح 

 عن الطالقة في القراءة . ،املعاني املقروءة
ً

 فضال

س مواطن الجمال. طالبإكساب ال .3 ، وتلم  ق ألادبي   القدرة على التذو 

 القدرة على تلخيص املقروء، وتقديم فحواه بصورة موجزة، ولغة سليمة. طالبإكساب ال .4

ة مناسبة من الت لطالبإكساب ا . 2 ى يصح  أسلوبه الشفوي  ثروة لغوي  عابير وألالفاظ والتراكيب حت 

. ّوالكتابي 

ى تصبح هواية من هواياته يعتمد عليها في اكتساب  طالبإكساب ال  . 2 حب  القراءة وامليل إليها، حت 

ها للتسلية واملتعة.  عن أن 
ً

ّالثقافة، فضال

                                                           
18
 0222طعيمة،  

ة،  19 ّ.9002عطي 
 .9009الفي،  20
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ًزا ذلك بالتعليل املناسب والدليل 7 ه فيها معز  . تنمية روح النقد والتقدير ملا يقرأ، إذ يستطيع إبداء رأي 

ّ. 21املقنع

 

ّ ّمهارات الفهم القرائي 

 

ة تندرج تحتها. وقد تناول ال  دة، منها مستويات رئيسة، وأخرى ثانوي  شك أن  ملجال القراءة مستويات متعد 

الباحثون هذه املستويات بالدراسة، التحليل، والتصنيف، وتبًعا الختالف وجهات النظر فقد تباينت آلاراء 

سيط فهمها ومناقشتها، وتسهيل وكان غرضهم من تحديد هذه املستويات تب .حول تلك املستويات بأنواعها

م في إعداد أهداف تعليم القراءة، والتدريب على استخدام طرائق التدريس لفهم املقروء، 
 
ة املعل مهم 

ّليم القراءة في ضوء تلك املهارات.وصياغة أسئلة تع

 القرائي ّ الفهم صعوبات

ة. ففي الج ة وغير نصي  ل الصعوبة في يمكن حصر صعوبات الفهم القرائي  في عوامل نصي 
 
ي  تتمث انب النص  

ّأمرين:

ة في النص  املقروء 0 ّ. صعوبة املفردات اللغوي 

، عالوة على أن  إن  صعوبة املفردات، وعدم القدرة على تفسيرها يؤدّ  ي مستوى الفهم القرائي  للنص 
 
ي إلى تدن

ا، لعدم ترابط ألافكار واملعاني التي يحاول  ا يعيق تركيز الطالب سوف يقل  تدريجي  جاهًدا أن يستوعبها، مم 

ة القارئ مع النص  املقروء. إضافة لذلك فإن  الجمل الطويلة  ل من فاعلي 
 
تدفق املعلومات وتسلسلها، ويقل

، وعدم وضوح العوائد والروابط فيه يسهمان في صعوبته. ّللنص 

نة في النص  املقروء. 9 ّصعوبة إدراك ألافكار املتضم 

ة  ل الصعوبة في عدم فهم ألافكار الواردة باملاد 
 
ب عليها، وتتمث

 
وهي من أهم  املشاكل التي يصعب التغل

. فقد تكون ألافكار بعيدة عن بيئة  ي مستوى الفهم القرائي 
 
ا يؤدي إلى ضعف التركيز وتدن املقروءة، مم 

ن الطالب من معّر
 
ة لم يتمك ها مستقاة من حقول معرفي  ة الطالب، أو أن  فة وتذويت مصطلحاتها املعرفي 

ة مثل ّنص  في العلوم، أو في الفلسفة. ،ألاساسي 

ة للطالب عند القراءة مع النص  املقروء،  أم ّ ل في عدم مالءمة الحالة الذهني 
 
ية فتتمث ا العوامل غير النص 

ة املقروءة  ص للقراءة، وفي فقدان اهتمام الطالب باملاد  ما ،وفي سوء تنظيم الوقت املخص  ر ي م 
 
سلًبا ذلك ؤث

. ّفي الفهم القرائي 

                                                           
21
 .2102 عون، ؛2102 حّماد، 
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ّاملطلوبة في مجال القراءة النصوص

ّسابًقّذكرنا  قسم عادة إلى نوعين رئيسيّ النصوص  ا أن 
 
ةت ة، ونصوص وظيفي  لكل  نوع من ّو ،ين: نصوص أدبي 

بشكل ة في هذا املنهج كما أشرنا إلى ضرورة التركيز على النصوص الوظيفيّ  .النصوص خصائصه وميزاته
ّ ا في مجال القراءة فسيكون التركيز . أم ّعامّ  ّة، وهي: على ثالثة أنواع من النصوص الوظيفيّ  بشكل خاص 

 ةالنصوص املعلوماتيّ  -

 ة ة/ الحجاجيّ النصوص لاقناعيّ  -

 التقرير -

ّمع ألاخذ بعين الاعتبار ستويات لجميع املألانواع الثالثة يمكن تدريس   كل ّته في ومقروئيّ  درجة صعوبة النص 

ّ املستوى املضموني  لهذه النصوص من جهة، واملستوى بحسب  مستوى. ويمكن تحديد درجة صعوبة النص 

ّ
 
ة قريبة من عالم الطالب، ومصوغة بلغة سهلة، وال اللغوي  من جهة أخرى؛ فكل ما شمل النص  فكرة أساسي 

ّ
ً

دت ألّاتشمل نسبة كبيرة من املفردات الصعبة، كان النص  سهال ما تعد 
 
بت، وكل ، وابتعدت عن فكار وتشع 

ّ دة، وكانت مصوغة بلغة عالية وبمعجم عال  كان النص  أكثر تركيًبا  عالم الطالب، وهي تناقش أفكاًرا مجر 

ّ وصعوبة. عالية إلى طة للمتوسطين، ولذلك يجب الانتقال من درجة صعوبة سهلة للمبتدئين، إلى متوس 

ّمين.    للمتقد ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّفي مجال القراءةبة التحصيالت املطلّو

ّالتحصيالت املطلوبة ّاملستوّى

كلمة، قد  200نص  وظيفي  سهل يصل طوله إلى  - املبتدئوّن

ت أو الجرائد، أو املوسوعات، أو 
 

يكون من املجال

ة يعتمد لغة الصحافة في  املواقع لالكتروني 

مبناه، ويكون معجمه واضًحا في معظمه، 

ا.
ً
 وتركيب الجملة بسيط

 

- ّ
 
ة التي تشرح ظاهرة ز على يرك النصوص املعلوماتي 

ة، أّو ة أو اجتماعي  ة قريبة من  قضايا علمي  تربوي 

وخصوًصا من حقل التطبيقات  بيئة الطالب

ة م أو أديب.العملي  ة حياة عال   ، أو يعالج قص 

 

، إذ يعرض  - ز على مقالة الرأي كنص  إقناعي 
 
يرك

ة أو  ة اجتماعي  النص  موقف كاتبه من قضي 

ة   قريبة من بيئة الطالب.تربوي 

ّ

ات ونشاطات اليّ قراءة وفهم تقارير حول فعّ  -
 ة. ة ومحليّ مختلفة، عامليّ 

 

يتناول تحليل النص  جميع مهارات فهم املقروء  -

)فهم املعنى  املهارات الدنيامع التركيز على 

ة  ر واملعرفة(، والاستنتاجي 
 
الصريح، التذك

 لتذويتها.
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طوّن طنص  وظيفي   - املتوس    كلمة 200يصل طوله إلى  متوس 

ت، أو 
 

قد يكون من  الكتب،  أو املجال

ة يعتمد لغة  املوسوعات، أو املواقع لالكتروني 

ط  عالية في املبنى والتركيب، ويكون معجمه متوس 

 الصعوبة.

ز على النص  لاقناعيّ  -
 
رك أو مقالة الرأي، الذي  ي 

خاذ موقف، أو عرض وجهات نظر 
 
يتناول ات

ة. ة، أو أدبي  ة أو اجتماعي  ة تربوي   مختلفة في  قضي 

ز على النص  املعلوماتي  الذي يتناول شرح  -
 
رك ي 

ة،  ة علمي  ة قريبة  فكرة أو قضي  أو قضايا تربوي 

من بيئة الطالب وخصوًصا من حقل التطبيقات 

ة  ة.أو اجتمالعملي   اعي 

ات ونشاطات اليّ قراءة وفهم تقارير حول فعّ  -
ّمختلفة، عامليّ 

 
ّة. يّ ة ومحل

يتناول تحليل النص  جميع مهارات فهم املقروء  -

ةمع التركيز على  )فهم املعنى  املهارات الاستنتاجي 

 ) الخفي والعالقات غير الصريحة في النص 

 واملهارات العليا كالتقييم وإبداء الرأي.

 

 

 

موّن قد   كلمة، 0000نص  وظيفي  يصل طوله إلى  - املتقد 

ت، أو املوسوعات، أو 
 

يكون من الكتب، أو املجال
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ة يعتمد لغة عالية في املبنى  املواقع لالكتروني 

والتركيب )بنية الجملة، توظيف العوائد 

ة الفصحى  والروابط(، ويكون معجمه من العربي 

ة.  العالي 

ز على النص  الحجاجيّ  -
 
رك لاقناعي  أو مقالة  ي 

ة، ت تيالرأي، ال دة فلسفي  تناول شرح فكرة مجر 

ة،  ة، أو تربوي  ة اجتماعي  خاذ موقف من قضي 
 
أو ات

ة مختلف عليها.  أو أدبي 

ز على النص  املعلوماتي  الذي يتناول شرح  -
 
رك ي 

ة. ة أو اجتماعي  ة، تربوي  ة علمي   فكرة أو قضي 

نشاطات ات ّواليّ قراءة وفهم تقارير حول فعّ  -
ّمختلفة، عامليّ 

 
ّة. يّ ة ومحل

يتناول تحليل النص  جميع مهارات فهم املقروء  -

)التصنيف،  املهارات العليامع التركيز على 

 املقارنة، التركيب، التقييم، وإبداء الرأي( .
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ّالتعبير

ّالتعبير الشفهيّ 

ّتعريف

ه" قدرة 
 
ة في نقل ألافكار والخبرات لانسان على استخدام ألاصوات اللغويّ يعرَّف التعبير الشفهي بأن

ّ -ما يجول بعقله وخاطرة، إلى املستمعين  واملعلومات والحقائق وآلاراء، واملشاعر وألاحاسيس، وكل ّ
ً

 نقال

ّ
 
ّسم بالصح ّيت

 
ما يريد نقلة في نفوس  يقع كل ّفة التأثير، ة في التعبير، والسالمة في ألاداء وقوّ ة والدق

ّ. 22"املستمعين موقع القبول والتفاعل

ّنات التعبير الشفهيّ مكوّ 

ّة، هي: خمسة جوانب أساسيّ  ة التواصل الشفهيّ تشمل عمليّ 

0 .ّ ا مه شائقة، التعبير عن الفكرة بوضوح، ترتيب ألافكار ترتيبًّن الاستهالل بمقد ّ: يتضم ّالجانب الفكري 

ّأخرى، تقديم الحلول والاقتراحات، واستخالص النتائج.ا، توليد فكرة من منطقيّ 

ّ: يتضم ّ. الجانب اللغوي 7ّ دة الداللة، ن استخدام كلمات مناسبة للسياق، التعبير بكلمات محد 
ّة لخدمة املعنى.ر عن املعنى، توظيف الصور البالغيّ استخدام جمل صحيحة في تراكيبها تعبّ 

2ّ واضح، وبثقة في النفس ودون ارتباك، استخدام طبقة  ن الحديث بصوت: يتضم ّ. الجانب الصوتي 
ث بالسرعة املناسبة، مراعاة مواطن الفصل والوصل، والتمييز بين الظواهر ة مناسبة، التحد ّصوتيّ 

ّة.الصوتيّ 

ر عنه، وكذلك وتعبيرات الوجه وفق املعنى املعبَّّ ،ن تحريك أعضاء الجسميتضم ّ: . الجانب امللمحيّ 4

ن والتي تسهم في جذب انتباه املستمعين. ويتضم ّ ،ولاشارات والتلميحات املناسبة استخدام لايماءات

ّوالنظر في عيون املستمعين أثناء الحديث.  ،ا تحريك النظر في جميع ألاركان والزواياأيضًّ

ن التركيز على احترام املستمعين ومجاملتهم واستثارتهم للمشاركة في يتضم ّ : الجانب التفاعليّ  .2
ّالحديث والحرص على التمتّ  ّ، والتفاعل بما يالئم ردود أفعالهم.الفكاهيّ  ع بالثقة والحس 

ّ

ّة التعبير الشفهيّ يّ أهم ّ

                                                           
22
  http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/298304: 9007وجيه املرس ي،  

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/298304
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ّ ة التعبير الشفهيّ يّ أهم ّ نتكم
 
ّفي أن

 
ق صال السريع بين الفرد وغيره، ه أداة الات النجاح فيه الكثير ويحق 

الذي تتراكم  عيش في عصر الانفجار  املعرفيّ ى ميادين الحياة ودروبها. فنحن نمن ألاغراض في شتّ 

ّ
 
ه عصر العلم وتطبيقاته وتتضاعف فيه املعرفة بسرعة فائقة، كما ويعرف هذا العصر بأن

نترنت وشبكات وصوب، وأصبح لّا حدب ة. فقد باتت التكنولوجيا تحاصرنا من كل ّالتكنولوجيّ 

ّبما تقد ّ التواصل الاجتماعيّ 
 
ة، التي ال غنى فيها ا من حياتنا اليوميّ بة، جزءًّصال رهيمه لنا من خدمات ات

ّ ّاملكتوب أو املسموع.  عن النص 

ّ كل ّ
 
ر فيما  ب من لانسان القدرة على التواصل اللغوي ّهذا يتطل

 
مع آلاخرين كتابة ومشافهة، وأن يفك

ّيقول، وأن ينتقى كلماته وأفكاره، ويعرضها  بصورة منطقيّ 
 
لكي  ط ملا سيقول، وذلكة معقولة، ويخط

ّ
 
ّ. 23ا وسط زخم من النصوص املنتشرة هنا وهناكرًّيكون كالمه مؤث

ّوعليه، تحظى عمليّ 
 
ة قصوى من يّ بأهم ّ م عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ ة التدريب على الكتابة والتكل

 ة في حياتنا كما أسلفنا.  وال يمكن أن يحدث كل ّين في السنوات ألاخيرة الحتاللها مكانة هام ّقبل املختصّ 

ّ
 
ّهذا إال بنوع من التعل

 
يوجد اهتمام بالغ في كثير من الدول  ذلك،ه من أجل م، والتدريب املوج ّم املنظ

ّاملتقد ّ
 
ة املختلفة، م على إتقان الحديث في املجاالت الحيويّ مة بلغة الكالم، وبالشروط التي تساعد املتعل

ّ ما عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ ال سيّ 
 
ّ. 24ةومهارات خاصّ ب كفايات التي تتطل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
23
 .29، ص  9000محمود ع، وجيه، م،    
24
 

24
    Christopher Johnson (2016) The Art of Writing Little, Norton& Company: NYانظر مثال كتاب :  
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ّمستوّى لكل ّ التحصيالت املطلوبة في التعبير الشفهيّ 

التحصيالت  إضافة ّو ،في املستويات السابقةة التحصيالت املرحليّ مراجعة  مستوى يتم ّ في كل ّ: مالحظة

ّ الجديدة

ّ

ّ والغرض  نوع النص 

ّ منه

ّاملتقدموّنّاملتوسطوّنّاملبتدئوّن

ا على شفهيّ التدرب  -ّ بنوعيه  الوصف

 الوصف املوضوعيّ 

ملوصوفات  والانفعاليّ 

مختلفة مثل:  
ات، كائنات شخصيّ 

ة، مبان وآثار حيّ 
من خالل ، ةتاريخيّ 

عرض صور لهذه 

وصف ملبنى ألاشياء. 
 ة أو كتابمقالة علميّ 

ّ ،وغير ذلك

ل ربط موضوع يفضّ  -

الوصف بموضوع 

ّ ة املتناول في مادّ  النص 

ّالقراءة والفهم.   

ّّ

ّ ة أو سرد قصّ  -ّ/السردالقص 

من حكاية 

حقلهم 
أو  التعليميّ 

ّ
 
أو  ، ميّ التعل

من تجاربهم 
ة ذات الخاصّ 

صلة 

باملوضوع 

ّّ
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 املطروح

وذلك 
 بتسلسل زمنيّ 

ّ ومنطقي ّ

ة شفهيّ  تقارير تقديم  -ّّتقديم تقرير

حداث أعن موجزة 

أو سمعوا  ،شاهدوها

عنها، أو عن نشاطات 
ات شاركوا بها اليّ أو فعّ 

أو كانوا شاهدين عليها، 

سبوع التطبيقات أمثل 
سبوع اللغة أة، العمليّ 
ة، اليوم العربيّ 

، اليوم املفتوح الرياض يّ 
ّة.... في الكليّ 

ل ربط موضوع يفضّ  -

ّ  التقرير بموضوع النص 
ة القراءة املتناول في مادّ 

ّوالفهم. 

ّ

عن آرائهم تجاه التعبير ّّالتعبير عن رأي 

أو قضية  ،موضوعة ما

ما ترتبط بموضوعات 

و بموضوع أالساعة، 

ّ أو بموضوعات ، النص 

ّ تجاربهم  أخرى تخص 
رين بر ّة، مالتعليميّ 

وجهة نظرهم في 

إلحداث تغيير  ةمحاول

في مواقف آلاخرين. نحو 

رأيهم في التطبيقات 
ة، مشروع العمليّ 

ّ
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صف"، –"أكاديميا 

ّوغير ذلك.  PDSنظام 

علومات حول م تقديمّّّإلاخبار
نة، ات معيّ شخصيّ 

ّكائنات حيّ  سات ة، مؤس 

ة، مدن وقطاعات عام ّ
ة وقرى، مواقع جغرافيّ 

ّ. وغير ذلك

ّيفضّ  -  ل ربط النص 

املعلوماتي بموضوع 

ّ ة املتناول في مادّ  النص 

ّالقراءة والفهم.

ّ

خر اقشة آلّامن -ّّّقناعإلا

موضوعات قناعه بإّو

ة من الحياة هام ّ

والبيئة، وموضوعات 

ّ التربية والتعليم،  تخص 

إدراج ة يّ أهمّ مثل 

املوسيقى والفنون في 

مناهج التعليم، 

مكافحة التدخين، 

الحفاظ على البيئة، 

التغذية السليمة وغير 

 ذلك.

ّ

ّ

ّ

ّ



23 
 

ّ ّالتعبير الكتابي 

ّ

ّتعريف

وبلغة  ،وواضح وصياغتها بأسلوب منطقي ّ ،ولافصاح عن املشاعر وألاحاسيسهو القدرة على توليد ألافكار 

ّ
ً
ّمحصّ ا. وهو بذلك يعتبر مالء وترقيًمّإا ّوا ونحوًّسليمة صرف

 
مه الطالب في فروع اللغة املختلفة من لة ما تعل

ّ
 
ّ. 25ة م وقراءة ومعرفة لغويّ استماع وتكل

ّ

ّيّ أهم ّ ّة التعبير الكتابي 

ّ وسيلة في الوقت نفسه الغايات املنشودة من دراسة اللغة؛ وهو   ته باعتباره أهم ّيّ أهمّ  التعبير الكتابي ّ يستمد 

ة وأداة لتقوية الروابط الفكريّ ة، والتعبير عن وجهة نظره تجاه املثيرات الخارجيّ ، تواصل الفرد مع غيره
ّ . 26ة بين ألافرادوالاجتماعيّ 

يبدأ الكتابة وبداخله فكرة الكتابة، فالطالب أثناء  يالقدرة على التنام يف هيّ عن الشف ي ّز التعبير الكتابيتميّ 

ّ محددة ، ثم ّ
 
ّ.27د لديه أفكار أخرى جديدة أثناء الكتابةتتول

ّ

ّ

ّ
 
ّ ي ّالتعبير الكتاببات مرك
ّمن عد ّ ن التعبير الكتابي ّيتكوّ 

 
ّة:بات، يمكن تقسيمها إلى ثالثة محاور أساسيّ ة مرك

ّالتالية:ة املهارات الفرعيّ  ضم ّيّو :ي ّاملحور الفكّرأ. 

ّ.       شائقةمه املوضوع بمقد ّاستهالل 

ّالفكرة بوضوح.طرح 

ّ.ا والربط بينهاا و/ أو  منطقيّ ا زمنيّ ترتيبًّألافكار  ترتيب

ّعة لتدعيم ألافكار .أدلة متنوّ طرح 

ّ.أخرّى منفكرة توليد 

ّ.استخالص نتائج

ّتقديم حلول 
 
ّ.ذلك ب ألامّرومقترحات إذا تطل

ّ

ّاملهارات التالية: يضم ّّو :ي ّاملحور اللغّوب. 

ّ
ً
ّ.اوترقيًمّ مالء إا ّوا ونحوًّاستخدام لغة سليمة صرف

                                                           
25
 . 92، ص 9002براهيم،  ع ربابعة، إ 

26
 .002ص .،  9000فتحي ،ي  .
27
ّ. 29، ص 9002ج  ،حسن  



24 
 

ّكلمات مناسبة للسياق.استخدام 

ّ.استخدام  الجمل بشكل سليم من حيث التركيب

ّ. ةة وتقريريّ عاطفيّ عة متنوّ استخدام أساليب 

ّعنى.امل في تشكيلة الصور البالغيّ توظيف 

ّ

ّ:التاليةهارات امل ويضم ّ :التنظيمي ّاملحور ج. 

ّ

ّ.وضع عنوان في أعلى الصفحة

ّ
 
ّ. واضح ومقروء الكتابة بخط

ّاملوضوع إلى فقرات .تقسيم 

ّ.ذا لزم ألامرإة دراج عناوين فرعيّ إ

ّعلى النحو التالي: ةالعلميّ  ة، ومراعاة الكتابالهوامش املناسبةكتابة 

ّ:خصائص ألاسلوب العلمي

ّاملساواة في التعبير بين املعنى واللفظ، فال إيجاز وال تطويل وال تكرار.  -

املباشرة: فاملعاني تؤديها ألالفاظ بشكل مباشر، وال مجال للمجازات والصور البيانية، إال في القليل النادر  -

ّحيث يحتاج ألامر إلى لايضاح. 

ّعدم الاهتمام باملوسيقى اللفظية. -

ّتسلسل املنطقي للمعلومات.حسن العرض وال -

ّالابتعاد عن الزخرفة اللفظية واملحسنات البديعية واملهارات لانشائية.  -

ّالبعد عن العواطف الذاتية. -

ّدقة ألالفاظ وسهولتها، وبعدها عن التكلف والتقعر ولاغراب. -

ّوضوح ألافكار ودقة املعلومات. -

ّلعلمية.استخدام لاحصائيات وألارقام واملصطلحات ا -

كما يتصف ألاسلوب العلمي بدقة التعبير، وترتيب ألافكار، وسرعة الوصول إلى عقل القارئ، والابتعاد عن 

الخيال، إذ إن غايته مخاطبة العقل، وشرح الحقائق، وتفسير الغوامض بكلمات بسيطة ولكنها فصيحة، 

ها دقيقة. ّوجمل واضحة ولكن 

ّ

ّ

ّ ّأهداف تعليم التعبير الكتابي 

ّها:ة أهداف، أهم ّات إلى تحقيق عد ّفي منهج ألاساسيّ  بي ّاتعليم التعبير الكتيهدف 
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وألغراض مختلفة، سنأتي على  ،ين مختلفينا ملتلق ّبة نصوص سليمة لغويّ امن كتالطالب تمكين  -

 ا. تفصيلها الحًقّ

 وتوليد ألافكار الجديدة والقيم املستحدثة. ،في الكتابة تمنية مهارات التفكير لابداعيّ  -

ة بما نيّ آيات القّرة وآلّاحاديث النبويّ القدرة على الاستشهاد باملأثورات والحكم وألاقوال وألّا -

 يه السياق.ضيقت

 ة.  ة الشائعة في مختلف الحقول املعرفيّ ة واملصطلحات العلميّ بالثروة اللغويّ الطالب تزويد  -

ّصادقة يكشف آة مّر الكتابي ّجعل التعبير  -
 
وحاجاته  ،أفكاره وأحاسيسهمن خاللها عن م املتعل

 ة. ة وهواجسه تجاه ما يراه ويسمعه في الحياة العام ّالنفسيّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



26 
 

ّ ّمستوّى لكل ّ النصوص والتحصيالت املطلوبة في التعبير الكتابي 

وإضافة  التحصيالت  ،املستويات السابقةة في مراجعة التحصيالت املرحليّ  مستوى يتم ّ في كل ّمالحظة: 

ّالجديدة

ّ ّّاملبتدئوّنّنوع النص  ّموّناملتقد ّّطوّناملتوس 

كتابة وصف  -ّبنوعيهالوصف 

 وانفعاليّ   موضوعيّ 

ملوصوفات مختلفة، 
ات، مثل:    شخصيّ 

أحداث وكائنات حية، 
ة مبان وآثار تاريخيّ 

ّوغيرها.

ل ربط موضوع يفضّ  -

الوصف بموضوع 

ّ ة املتناول في مادّ  النص 

ّالقراءة والفهم.   

ّّ

ة، كتابة رسائل رسميّ  -ّةالرسالة الرسميّ 
لكترونية  إة ّوورقيّ 

ة في لجهات رسميّ 

، موضوعات مختلفة

مثل تقديم الطلب، 

الاستفسار عن موضوع 

ما، تقديم شكوى وغير 

ّ.كلذ

ل ربط موضوع يفضّ  -

الرسالة بموضوع 

ّ ة املتناول في مادّ  النص 

ّوالفهم القراءة

ّّ

كتابة حكاية سمعوا ّالحكاية

عنها أو من تجاربهم 
ة ذات صلة الخاصّ 

ّّ
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باملوضوع، وذلك 
ّ ومنطقي ّ بتسلسل زمنيّ 

رير عن اكتابة تق -ّّالتقرير

أو  اشاهدوهحداث أ

، أو عن اسمعوا عنه

 اتاليّ أو فعّ  اتنشاط

أو كانوا  ،شاركوا بها

 ، مثلشاهدين عليها

سبوع التطبيقات أ
سبوع اللغة أة، العمليّ 
ة، اليوم العربيّ 

، اليوم املفتوح الرياض يّ 

ّ
 
ّ. ة...يّ في الكل

ل ربط موضوع يفضّ  -

ّ  التقرير بموضوع النص 

ة القراءة مادّ املتناول في 

ّالفهم. ّو

ّ

كتابة مقاالت رأي ّّمقالة الرأي
رون فيها عن آرائهم يعبّ 

أو  ،تجاه موضوعة ما
ة ما ترتبط قضيّ 

بموضوعات الساعة، 

ّو أ ، بموضوع النص 

رين وجهة نظرهم مبر ّ

في محاول إلحداث 

تغيير في مواقف 

نحو ظواهر  ،آلاخرين

العنف في البلدات 
ّ .ةالعربيّ 

ّ

تصميم وإنشاء  -ّّّالعريضة
و/ أو ة عريضة ورقيّ 
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ة  في إلكترونيّ 

موضوعات مختلفة 

ّولجهات مختلفة

ل ربط موضوع يفضّ  -

العريضة بموضوع 

ّ ة املتناول في مادّ  النص 

ّالقراءة والفهم.

ّ

ّ ّّّّاملعلوماتي ّ النص   معلوماتي ّ كتابة نص 
 اتحول شخصيّ 

ة، كائنات حيّ نة، معيّ 

ّ سات وقطاعات مؤس 

ّ
 
مة، مدن وقرى، عا

ة وغير مواقع جغرافيّ 

ّ. ذلك

ّيفضّ  -  ل ربط النص 

بموضوع  املعلوماتي ّ

ّ ة املتناول في مادّ  النص 

ّالقراءة والفهم.

ّ

ّ كتابة نصوص  -ّّّإلاقناعيّ  النص 
ة حول إقناعيّ 

ة من موضوعات هام ّ

الحياة والبيئة، 

ّ  وموضوعات تخص 

التربية والتعليم، مثل 

إدراج املوسيقى 

والفنون في مناهج 

التعليم، مكافحة 

التدخين، الحفاظ على 
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البيئة، التغذية 

 السليمة وغير ذلك.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ة ّاملعرفة اللغوي 

ّلمعرفة اللغويّ ل
 
مالء والترقيم، وداللة  ألالفاظ. فيما يلي التعريف النحو، الصرف، لّا :منها ،بات عديدةة مرك

ّ
 
ّبات وصلتها باملنهج.   بهذه املرك

حو 
 
ّالن

ف حو علم يعر  ه الن 
 
 لاعراب حيث من الكلمة أواخر حالة به فتعرف الكلمة، أحوال في يبحث ذيال العلم بأن

حو علم فيستند. الجملة سياق في الكلمات من بغيرها عالقتها وبحث ،الكلمة نوع إدراك على ويقوم والبناء،  الن 

عر ف إلى رة العوامل موضوع يتناوّل كما . قسم كل ّ وخصائص الكالم أقسام على الت 
 
 املعربة ألافعال في املؤث

ة، والوظائف ألاربع، لاعراب بحاالت لاملام إلى باإلضافة وألاسماء، حوي   .والبناء وعالمات لاعراب وعالمات الن 

ّّو حو يختص   تكوّن أن يجب بكلمة النطق أو ،جملة تكوين فعند الجملة، من الصحيح والفهم باإلسناد كذلك الن 

 .28ّئالقاّر أو املستمع يفهمها ومسندة مفهومة

ّ حو إن  ة املعرفة فروع أبرّز هو الن  غوي 
 
تي الل

 
ارس ينبغي ال غة دراسته في بها لاملام للد 

 
ة، لل  لكونه وذلك العربي 

ّ نسيج في ألاهم ّ املكانة يحتل ّ ص  ، الن  ّإ إذ العربي  حو لقوانين يخضع املعربة الكلمات في الكلم أواخر ضبط ن   الن 

ا، خضوًعا خذ القوانين هذه ووفق تام  رة أشكال غالًبا وهي أشكالها، املعربة الكلمات نهايات تت   تكوّن وقد ،29متغي 

ّ نادًرا
ً

ّ ثابتة أشكاال
ً
ها صورة رة لكن  د بينما.  30تقديًرا متغي  ة، الكلمات تشكيل يتحد  بط أو املبني  اخليّ  الض   31الد 

رف قوانين اعتباره يمكن ما على بناء للكلمات   .الص 

حويركز هذا املنهج على 
 
ّ الن ث الكتابة في ارجالد غوي ّالاستخدام الل قضايا الذي يعالج  الوظيفي   والتحد 

غة
 
ة، بالل جاهات تفاصيل في الخوض دوّن العربي 

 
ة الات ة، املذهبي  حاة سجاالت وفي العلمي  . آرائهم واختالف الن 

ز
 
ة، الجملة مبنى أسس في ارسالد فيترك أثير الواضحة العوامل وفي الكالم، أنواع وفي العربي   ألالفاظ في الت 

 . والجمل

ّ حو بتدريس الاهتمام إن  ّ الن  ة خطوة يعد ّ الوظيفي  حو، دراسة لتيسير عملي  ات مساقات في وخصوًصا الن   أساسي 

غة
 
ة، الل ّإ إذ العربي  ص لم املساقات هذه ن  ة، للمعرفة فقط تخص  غوي 

 
ما الل

 
عبير وإن ّ كما. أيًضا وللفهم للت   أن 

ارسين جمهوّر ات مساقات في الد  صين ليسوا ألاساسي  رورة متخص  غة في جميًعا بالض 
 
ة الل  يتم ّ ولذلك،. العربي 

ا يكوّن أن يمكن ما على فيها الاقتصار
ً
لبة لدى مشترك

 
مي – الط

 
صاتهم اختالف على -املستقبل معل  في تخص 

                                                           
اني، س، .  28 ، 929-920، .  ص 9007كت  ّ.2-7، ص 9009؛ الغالييني 

29
ا ع انظر: الر  وس  ة، للت  حوي  ر وظيفتها الن  كل استناًدا إلى تغي 

 
تي يحدث فيها تغيير بالش

 
ها الكلمة ال ف الكلمة املعربة بأن  ، ع ). تعر  ؛ 90-04(، ص 0222جحي 

، أ،  ّ.72-40،  ص 0222(؛ مصطفى، إ، 7-22،  ص 9000عبد الغني 
30

ر أح  ها أو بعضها على أواخر الكلمة. ورغم عدم تغي 
 
ر حركات لاعراب كل ر"، وفيه تقد  وع من لاعراب "لاعراب املقد  ى هذا الن  وال الكلمة عند . ويسم 

ة تندرج في فئات خاصّ  ها تعتبر معربة، وذلك ألن  الكلمات املبني  ل مراجع دخول عوامل عليها فإن  ة )كالحروف، ومعظم ألافعال، وبعض ألاسماء(. وتفص 

ة. حو هذه القضي  ّالن 
31

اخلي  أجزاء الكلمة دون نهايتها،   بط الد  ا الحروف ألاولى فهي ليست ذات عالقة إ إذ. نعني بالض  ، أم  بط لاعرابي  صة لوضع الض  هاية مخص  ن  الن 

ة. حوي  ة وال بالوظائف الن  ّبالحاالت لاعرابي 
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غة مع تعاملهم
 
ّ فال. املعلومة لتقديم كوعاء الل ّ في شك  غة أن 

 
تي الل

 
يجو سيستخدمها ال ات خر  ي 

 
عامل  في الكل  الت 

مين واملعارف املعلومات مع
 
غة هي كمعل

 
ة، الل ة من العربي  ي  غة مع تعامالتهم تخلو أن بمكان  ألاهم 

 
  ونطًقا كتابة الل

ا
ً
ث  . 32البارزة ألاخطاء من وتحد 

رف ّالص 

رف علم يعر ف  ين عند الص  غوي 
 
ين الل ه الكالسيكي 

 
ذي العلم بأن

 
ة به تعرف ال ة، ألابنية صياغة كيفي   العربي 

تي ألابنية هذه وأحوال
 
وّن ففهم. وبناء إعراًبا ليست ال غوي 

 
رف الل ه الص 

 
 يرّى بينما. الكلمة هيئة أو لبنية دراسة بأن

ين بعض غوي 
 
ّ املحدثين الل رف علم أن  ّ على يشتمل ما هو الص  صل دراسة أي  ية أجزائها، أحد أو بالكلمة تت   إلى مؤد 

ز. 33والجملة العبارة خدمة
 
رف على ويرك ة الكلمة دراسة على الص 

 
 العكس على) الكلمات من غيرها عن مستقل

حو علم من رف علم فيعالج(. الن  ة ألالفاظ -يعالج ما ضمن -الص  ة حيث من العربي  ح   وألاصالة ولاعالل، الص 

يادة، ثنية صيغ مع يتعامل كما. ذلك وغير والز  صغير والجموع، الت  كثير والت   .34ذلك وغير والت 

ّ: إلامالء  رموّز إلى املفهومة املسموعة ألاصوات تحويل يعني وهو ،35"أملى" الفعل من" لامالء" مصطلح اشتق 

حيحة مواضعها في توضع" حروف" مكتوبة ّ ألاصوات هذه تكوّن وقد. الكلمة من الص 
ً
موّز مساوية  فيكوّن ،للر 

ّ لكل ّ ّ غير الحروف هذه بعض تكوّن قد كما رمزه، صوت  تة  ا ؛ مصو  ملى لدى التباًسا يحدث قد مم 
 
 .عليه املـ

ة هو لامالء دريب عملي  حيحة الكتابة على الت  م، يعتادها عادة لتصبح الص 
 
ن املتعل

 
 نقل من بواسطتها ويتمك

طلب وما وحاجاته ومشاعره آرائه  التعبير وسائل من وسيلة وهو. صحيحة بطريقة آلاخرين إلى نقله إليه ي 

، ة على تعتمد الكتابي   . 36موضوعة قواعد حسب الكلمات رسم صح 

ة منزلته ولإلمالء غة، فروع بين الهام 
 
ة ألاسس من فهو الل ئة الهام  عبير املهي  ، للت  ورة بتهيئة يقوم إذ الكتابي   الص 

ة ي 
 
حيحة الخط ة للكتابة الص   .37العربي 

ّ

  والبالغة ألالفاظ داللة

وّن عني غوي 
 
لة في البحث في الل عر ف يهتم ّ ألالفاظ داللة فعلم. معانيها وبين املنطوقة ألالفاظ بين الص   إلى بالت 

ي وكيف ألالفاظ، دالالت ّ أن املجال هذا في للباحث يمكن هنا ومن. املفهومة معانيها إلى تؤد 
 

 مدى يستشف

                                                           
ارسين، انظر: .  32 حو لدى الد  ل عبد العليم إبراهيم دوافعه من وراء تجديد الن  ّيفص  حو الوظيفي 

 
ّ. القاهرة: دار املعارف، د.ت.الن

33
، ع )د.ت( ص   اجحي  ّ.22-22،  ص 0222، بشر، ك، 7. انظر: الر 

34
   ، ، 94-92، ص 9000الحمالوي  ّ.2-7، ص 9009؛ الغالييني 

ّ
35

َل" أ  
َ
.."، سّووللفعل "أمل ل  الذي عليه الحق  ْمل 

مه هللا فليكتْب و لي 
 
َب كاتب  أْن يكتَب كما عل

ْ
رة البقرة، يًضا ذات املعنى، وقد ورد في قوله تعالى: " وال يأ

929ّآلاية 
ً
ملى عليه بكرة

 
ليَن اكتتَبها فهي ت ا الفعل "أملى" فقد ورد في القرآن الكريم في آلاية: " وقالوا أساطير  ألاو  ّ.2"، سورة الفرقان، آلاية وأصيال . وأم 

ع ينظر: محسن، ع،   36 وس  ين،  202،  ص 0222، شحاتة، ح، 022، ص 9007للت  د صالح الد  ّ.020-077، ص 9000وما بعدها؛ مجاور، محم 
37

ّ.022إبراهيم، ع )د.ت(،  ص   
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فظ صالح
 
عبير به املنطوّق الل م وأن املراد، املعنى عن للت  فظ تعبير يقي 

 
ة املعنى عن الل  ووضوًحا وضعًفا، قو 

 .38وإبهاًما

ين بعض رأى وقد غوي 
 
ّ الل قَصد لم ألالفاظ أن 

 
 فإرادة الكالم، منش ئ مراد على بها يستدل ّ أدلة هي وإنما لذواتها، ت

ّ املعنى فظ، إرادة من آكد 
 
ها حيث من املعاني إلى نظروا ولهذا الل ها حيث من ألالفاظ وإلى الهدف، أن   إلى الوسيلة أن 

  .39الهدف بلوغ

ر، بأسلوب جميل. وتهدف إلى وأم ّ
 
حيح، ولافهام املؤث عبير الص  فنا بطرق الت  عر  ذي ي 

 
ا البالغة فهي العلم ال

ي بإيجاز، وبأجمل تصوير، وبأبدع  ّتعبير، وبأوقع تأثير. إيصال الفكرة واملعنى إلى املتلق 

ّ ّحقل البالغة حقل واسع جد ّ وبما أن 
 
ة ات على ألاساليب البالغيّ ز في منهج ألاساسيّ ا،  فقد رأينا أن نرك

ّألاكثر  انتشارًّ
ً

ّتواجه  وتلك التي يمكن أن ا وتداوال
 
مع التأكيد على ة. ة الحقول املعرفيّ املعلم والطالب في كاف

ّ ّ عات لكل ّاملنهج يوص ي بمعرفة هذه ألاساليب دون الخوض في التفاصيل والتفرّ  أن  ساليب ألّا منها. وبما أن 

تدريسها ذاتها في كافة املستويات، مع مراعاة التنوع في اختيار  لة، فقد ارتأينا أن يتم ّاملنهج قليلهذا املختارة 

ّالامثلة والنماذج في كل مستوى. أما هذه ألاساليب املطلوبة فهي:   

هرة.الاستعارة ه به. ومن أمثلته: تبتسم الز  شب 
 
ه أو امل شب 

 
ذف أحد طرفيه: امل  : عبارة عن تشبيه ح 

بح.  س الص  يور أعذب ألحان الغروب.تنف 
 
ّتعزف الط

شبيه
 
عبير يقوم على عالقة بين طرفين، لوجود صفة أو صفات مشتركة بينهما. الت : هو أسلوب في الت 

مح في  شبيه، مثل: أنت كالر 
 
به، أداة الت

 
ه به، وجه الش ه، املشب  شبيه أربعة أركان، هي: املشب 

 
وللت

 الاستقامة.

عبير عن الكناية  املقصود بصورة غير مباشرة، من خالل معنى فرعي  أو لفظ بديل.: هي الت 

اد كناية عن العرب.           اطقون بالض  ماد، أي كريم. والن  ّكقولنا: فالن كثير الر 

باق
 
ين، وسواء كانا من قسم واحد من أقسام الكالم، أو من الط ين أو شبه متضاد  : الجمع بين متضاد 

ين أن يكونا دائًما من مجال داللي  واحد.قسمين مختلفين، وشرط املتضا  د 

ّ.الكسلوأمقت  جتهادأثابر على الّا

ّ

 

رقيمعالمات 
 
 والخط الت

موّز" هيعالمات الترقيم  تي الر 
 
 ولتحديد البعض، بعضها عن تمييزها أجل من الكالم أجزاء بين وضعها يتم ّ ال

هجة نبرة
 
وت وتنويع جهًرا، القراءة عند الل ّإ إذ الوقف، من الوصل مواضع ومعرفة بالكالم، الص   عالمات ن 

                                                           
38

ّ.22، ص 0224انظر: أنيس، إ   
39

د، س، موقع ألالوكة   ّ. انظر مقالة: محم 
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رقيم
 
صل الت ة في الحروف رسم نرّى فعندما مباشر، بشكل باإلمالء تت  ة مواضع عد  ة خاص  ا يختلف الهمز   ،إمالئي 

ت لو املعنى اختالف لىإ باإلضافة  .40"الترقيم عالمات استخدام إساءة تم 

ّأم ّّو
 
، فلطاملا كان الخط وسيلة لنقل العلوم ه وظائففمن  ا الخط

ً
تي نريدها كتابة

 
ة نقل املعاني ال ألاساسي 

 الجميل يجعل من الكتابة 
 
 في جماله ووضوحه، فالخط

 
ة الخط ي  ى أهم 

 
م. وتتجل

َ
ة إلى العال واملعارف العربي 

، ويزيد الكلمة وقاًرا، ويعطي املعنى هيبة، ويبعث في نفس القارئ مشاعّر
ً

  أكثر قبوال
 
الارتياح. كما أن  الخط

ة 
 
نظيم ودق رتيب والت 

 
ها الت كسبه العديد من املهارات، أهم  ا لتعليم الطالب بعض القيم وي   مهم 

ً
عتبر مجاال ي 

ّاملالحظة. 

ى إلى مشكلة فقدان القدرة على الكتابة  ته، أد  ي  قليل من أهم  ة، والت  راسي 
ة الد 

 
 عن الخط

 
إن  غياب الخط

حيحة الواضح ات، ال سيما في الص  ي 
 
بنا في الكل

 
 اليد، وهذا ما نلمسه في خطوط الكثير من طال

 
ة بخط

ّة والتقارير العلميّ الامتحانات وتقديم الوظائف البيتيّ 
 
مين ة وغيرها. ما يعني أن  هذه املشكلة سترافقهم كمعل

ّ فيما بعد. فكل ّ
 
 ،على أوراق الامتحاناتم سيلجأ بالضرورة إلى الكتابة على اللوح، وكتابة مالحظات معل

ّيّ ودفاتر التالميذ وغير ذلك. ومن هنا تأتي أهم ّ
 
اتواتقانه لجميع طالب  ة تدريس الخط ي 

 
ّالكل

 
ة ، ومن كاف

ّات.التخصصّ 

ّ ّات تعتبر املجال ألانسب لتدريس فن الخط العربي ّة ألاساسيّ مادّ  وعليه، فإن  أنواع الخطوط  . وبما أن 

ّالعربية كثيرة، فقد رأينا أن ن
 
ّرك ألاول هو  ز على نوعيين أساسيين هما خط النسخ وخط الرقعة، وذلك ألن 

ّال في الكتب، أم ّاألاكثر استعم منهج تدريس اللغة  ا الثاني فهو ألاقرب لخط اليد. هذا باإلضافة إلى أن 
ّتقان املعلم لهما.  إة يوص ي بضرورة ة للمرحلة الابتدائيّ العربيّ 

ّ ّ وبما أن 
 
ة الخط ال يمكن تقسيمها إلى مراحل أو مستويات، يوص ي املنهج بتدريس مادّ  تدريس أصول الخط

ّللمتقد ّ
 
ّمين فقط، فيتعل

 
ّالنسخ في الفصل ألاوّ  م الطالب خط

 
الرقعة في الفصل الثاني. وبذلك  ل وخط

ّ ّ كل ّ نضمن أن 
 
ّويتقن الكتابة باملستوى املنشود.  ،م أصول الخط العربي ّطالب سيتعل

ّةاللغويّ ة املعرفة يّ أهم ّ

ّثالثة جوانب: خاللة، من ة املعرفة اللغويّ يّ تبرز أهم ّ

1. ّ
 
 ا وكتابة.  ًمّاستعمال اللغة بغرض التواصل، قراءة وتكل

2. ّ ة، واستعمالها بشكل واع  من أجل بناء وفهم : ويقصد به مناقشة الوسائل اللغويّ الوعي اللغوي 

 النصوص.

ة، واستعمال املصطلحات صياغة القواعد اللغويّ املعرفة عن اللغة )ما وراء اللغة(: تعميمات،  .3
 ة بشكل ممنهج.املالئمة، وتنظيم املعرفة اللغويّ 

                                                           
 

40
  http://mawdoo3.com، وموقع موضوع: http://www.diwanalarab.com/spip.php?article19986انظر موقع ديوان العرب: . 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article19986
http://mawdoo3.com/
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ّ ّمن خالل ما تقد  ذاتها، بل هي وسيلة مساعدة تخدم  ة هي ليست الغاية بحد ّاملعرفة اللغويّ  م نرى أن 
وبة أو مسموعة، وكذلك هما الفهم ولافهام. أي القدرة على فهم نصوص مكتّوتين للغة، الغايتين ألاساسيّ 

اإلى املتلقي. إالقدرة على التعبير بشكل صحيح بحيث يصل القصد بشكل واضح 
ً
ة دور للمعرفة اللغويّ  ،ذ

بارز في فهم اللغة وصياغتها، فمهما وصلت معرفة الفرد فإنها تصبح غير ذات قيمة إذا شابها خلل في 
ا على عقب، فمثال عندما نقرأ الجملة: وقد يقلبه رأًسّ ،ر املعنى املقصودفخلل نحوي يغيّ  ،ةاملعرفة اللغويّ 

د واملساَعد إال باالعتماد على النحو، وكذلك لعالمات  "ساعد الرجل صاحبه" ال نستطيع معرفة املساع 

ّالترقيم دور هام في فهم املعنى، واملثال التالي خير دليل على ذلك:

ّما أحسن عمر؟

ّما أحسن عمر!

ّما أحسن عمر.

ّفمن خالل  ّة، والثالثة منفيّ ة، والثانية تعجبيّ الجملة ألاولى استفهاميّ  عالمات الترقيم نفهم أن   ة. لذلك فإن 

ّ ّح مضمون الجملة. عالمة الترقيم تعطي املعنى املطلوب، وتوض 

ّوأم ّ ح املعنى في كثير من الحاالت، فمثال عندما تقرأ ا لامالء فدوره في الرسم الصحيح للكلمات الذي يوض 

ّ م بين الكلمات"، فاملقصود أنَت  الجملة: "الَءم بين الكلمات" فإن  املقصود هو )الفعل(. أما في الجملة: "الئ 

ّ)الفاعل(.
ا. كما دقيًقّ هًماة املكتوبة فإذن، فالرسم غير الصحيح للكلمة يفقدها املعنى املقصود. ويحول دون فهم املادّ 

ّ ّصحيح. بشكل يحول دون القدرة على التعبير الكتابي 

ر ة كبرى في تصوّ يّ ولها أهم ّ ،ة للش يءة والصورة الذهنيّ ا داللة ألالفاظ فهي عبارة عن الصورة اللفظيّ وأم ّ

ّاملدلوالت وفهمها وتوظيفها في التعبير.

ّ

ّ

ّ
ّةأهداف املعرفة اللغويّ 

أهداف تدريس  أهم ّ تها، ومكانتها بين فروع اللغة وتأثيرها فيها. ومنيّ ة من أهمّ تنبثق أهداف املعرفة اللغويّ 
ّة، ما يلي:املعرفة اللغويّ 

ّ

ّ
 
  يه )النحو والصرف(أهداف تدريس القواعد بشق

تحدث به فهًمّ ،تهدف دراسة القواعد إلى إدراك مقاصد الكالم ّا.ا صحيًحّوفهم ما يقرأ أو يسمع أو يكتب أو ي 
، تندرج تحتهما وثانيهما الهدف الوظيفي ّ ،ان لتدريس القواعد: أولهما الهدف النظري ّفهناك هدفان رئيسيّ 

ّألاهداف التالية:
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 تقويم اعوجاج اللسان، وتصحيح املعاني واملفاهيم. -

ّمعرفة فهم واستعمال املباني اللغويّ  -
ً
 مالء(. إا ّوا ونحوًّة املختلفة )صرف

 ة للكلمات في السياق. فهم الوظيفة النحويّ  -

- ّ
 
 ث بصورة خالية من أخطاء اللغة.مين من القراءة والكتابة والحديتمكين املتعل

وتدريبهم على استعمال ألالفاظ والجمل والعبارات  ،ة صحيحة لدى الطالبتكوين عادات لغويّ  -

ّ
ً

 ا. سليمًّاستعماال

- ّ
 
وجعل محاكاتهم للصحيح من اللغة التي  ،مين للمعاني والتعبير عنها بوضوحتيسير إدراك املتعل

ّا على أساس يسمعونها أو يقرؤونها مبنيّ 
ً

ةرد محاكاة  من أن تكون مج ّمفهوم بدال  .آلي 

ملا في دراسة  ؛تنمية قدرة الطالب على النقد والتمييز بين الخطأ والصواب ملا يسمعونه أو يقرأونه -

ومعرفة العالقات بينها وبين معانيها وأساليب الركاكة أو  ،النحو من تحليل ألالفاظ وألاساليب

 الجودة.

ّ

 والخط رقيمأهداف تدريس إلامالء والت

 .بشكل واضح وجميل كتابة حروف اللغة بأشكالها املختلفة وفي مواضعها املتباينة -

 ي املعنى التام.كتابة الكلمات والجمل بشكلها الصحيح الذي يؤدّ  -

 ة الشائعة.تفادي ألاخطاء لامالئيّ  -

ّصحيًحا.ا ة استخدامها استخدامًّمعرفة عالمات الترقيم ووظائفها املختلفة وكيفيّ   -  

ّ

ّ

 "والبالغة أهداف تدريس "داللة ألالفاظ

 لى داللة الكلمة.إب على استعمال املعاجم والوصول ، والتدرّ معرفة املعنى املعجميّ  -

ا لغويّ  -
ً
 ا.ا أو ثقافيّ ا أو اجتماعيّ استنتاج املعنى باالعتماد على السياق سواء كان سياق

 صحيح. ة واستخدامها بشكلف على الحقول الدالليّ التعرّ  -

 ة.الوقوف على ظاهرة الترادف في اللغة العربيّ  -

 ف على ظاهرة التضاد، والتعامل معها في فهم املعنى. التعرّ  -

  .ة شائعةمعرفة واستعمال رواسم، تراكيب وتعابير لغويّ  -

ّّوة الشائعة في الكتابة فهم واستعمال ألاساليب البالغيّ  -
 
 م.التكل
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ةاملعرفة  في املطلوبة التحصيالت ّاللغوي 

مستوى يجب مراجعة التحصيالت املطلوبة في املستويات السابقة وإضافة التحصيالت  في كل ّمالحظة: 

ّالجديدة. 

 

 

 

رف   الص 

 .جذر الكلمة  املبتدئوّن

 ة. تقسيم
 
دة ومزيدة وصحيحة ومعتل  ألافعال إلى مجر 

 ألافعال الصحيحة. تصريف 

 .ة   ألاوزان الصرفي 

ّ  واملقصور واملمدود.املنقوص   طوّناملتوس 

 واملثنى والجمع. املفرد 

 .ر واملؤنث
 
 املذك

ّ ة.  موّناملتقد 
 
 تصريف ألافعال املعتل

 مان. اسم  املكان واسم الز 

  الفاعل واسم املفعول.اسم 
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حو 
 
 الن

عرب. أقسام الكالم.  املبتدئوّن  وتقسيمه إلى مبني وم 

 حاالت لاعراب وعالماته. 

  ّة.مبنى الجملة العربي 

 .املجرورات 

ارتأينا أن نبدأ باملجرورات نظًرا إلى عددها وسهولتها، وهي: املجرور بالحرف، 

ّواملجرور باإلضافة، وتوابع املجرورات.

ّ اقص. امّ الفعل الت  طوّناملتوس   والفعل الن 

  هة باألفعال.الحروف  املشب 

 خبر، لاملرفوعات وتشمل: الفعل املضارع، الفاعل ونائبه، املبتدأ وا

هة باألفعال، توابع اسم  اقص، خبر الحروف املشب  الفعل الن 

 املرفوعات.

ّ ّيشمل هذا املستوى: موّناملتقد 

 دها، وتشمل:املنصوبات على أشكالها، وقد تركناها للمستوى ألاخير لكثرتها وتعد ّ

 .الفعل املضارع في حالة النصب 

 .املفاعيل 

 .اقص  خبر الفعل الن 

 .ه بالفعل  اسم الحرف املشب 

 الحال. 

 .التمييز 

 .نادى
 
 امل

 .ستثنى
 
ّامل
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ّوالترقيم والخط إلامالء 

 همزتا الوصل والقطع.  املبتدئوّن

  املربوطة والتاء املفتوحة.التاء 

  الحروف وحذفها.زيادة 

  ،عالمات الترقيم: النقطة، عالمة الانفعال، عالمة الاستفهام

تان.  النقطتان الرأسي 

ّ  رسم الهمزة.  طوّناملتوس 

 املمدودة وألالف املقصورةلف ألا. 

  ،عالمات الترقيم: عالمة الحذف، الفاصلة، الفاصلة املنقوطة

ّعالمات التنصيص، القوسان، العارضتان.

ّ التأكيد على عالمات الترقيم في املستويين السابقين من خالل   موّناملتقد 

 الن صوص والتدريبات.

 ّ
 
ّ خط

 
ّ.الرقعة في الفصل الثاني النسخ في الفصل ألاول وخط
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ّ

ّ

ّ

 والبالغة داللة ألالفاظ 

 مفهوم الداللة.  املبتدئوّن

 وداللته للفظ ا بين العالقة. 

 .ر الداللي غي   أسباب الت 

 رادف في اللغة
 
 .الت

 ضاد  .الت 

 .ة  الحقول الداللي 

 معرفة واستعمال رواسم، مصطلحات تراكيب وتعابير لغوية شائعة 

 )انظر امللحق(

 ،الاستعارة، الطباق، الكناية التشبيه   

ّ ة.  طوّناملتوس  ة والسياقي  عجمي 
 
 أنواع الدالالت: املـ

  التشبيه، الاستعارة، الطباق، الكناية ّ

ّ ة.  موّناملتقد  ة، النحوي  ة، الصرفي   أنواع الدالالت: الصوتي 

  التشبيه، الاستعارة، الطباق، الكناية  
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ّالتحصيالت املطلوبة في 
 
ّ مستوّى املجاالت لكل ّة كاف

ّملبتدئوّنا

ّ

ّالقراءة

- ّ  200سهل يصل طوله إلى  نص  وظيفي 

ت أو الجرائد، أو 
 

كلمة، قد يكون من املجال

ة يعتمد  املوسوعات، أو املواقع لالكتروني 

لغة الصحافة في مبناه، ويكون معجمه 

ا.
ً
 واضًحا في معظمه، وتركيب الجملة بسيط

 

- ّ
 
ةالنصوص ز على يرك التي تشرح  املعلوماتي 

ة، أو  ة أو اجتماعي  قضايا ظاهرة علمي 

ة قريبة من بيئة الطالب وخصوًصا  تربوي 

ة ، أو يعالج من حقل التطبيقات العملي 

م أو أديب. ة حياة عال   قص 

 

ز على  -
 
، إذ  مقالة الرأييرك كنص  إقناعي 

ة  يعرض النص  موقف كاتبه من قضي 

ة قريبة م ة أو تربوي   ن بيئة الطالب.اجتماعي 

ّ

حول فعاليات  تقاريرقراءة وفهم  -

 ونشاطات مختلفة، عاملية ومحلية. 

 

يتناول تحليل النص  جميع مهارات فهم  -

)فهم  املهارات الدنيااملقروء مع التركيز على 

ر واملعرفة(، 
 
املعنى الصريح، التذك

ة لتذويتها.  والاستنتاجي 
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ّ

ّ

والوصف  الوصف املوضوعيّ ا على ب شفهيّ التدرّ   -ّالتعبير الشفهيّ 
ات، ملوصوفات مختلفة مثل:  شخصيّ   الانفعاليّ 

ها وذلك من ة وغيّرة، مبان وآثار تاريخيّ كائنات حيّ 

ل ربط شياء. ويفضّ خالل عرض صور لهذه ألّا

ّ ة املتناول في مادّ  موضوع الوصف بموضوع النص 

 القراءة والفهم.   

قرأوها أو سمعوا عنها  أو  من  سرد قصة أو حكاية -

تجاربهم الخاصة ذات صلة باملوضوع املطروح وذلك 
. بتسلسل زمنيّ  ّومنطقي 

ّ ّكتابة  -ّالتعبير الكتابي 
 
ملوصوفات  وانفعاليّ  يوصف موضوع
ة، ات، أحداث وكائنات حيّ مختلفة، مثل: شخصيّ 

 مبان وآثار تاريخية وغيرها.   

ة  لجهات لكترونيّ إة ّو، ورقيّ ةرسائل رسميّ كتابة  -
ة في موضوعات مختلفة، مثل تقديم الطلب، رسميّ 

 الاستفسار عن موضوع ما، تقديم شكوى وغير ذك. 

سمعوا عنها أو من تجاربهم الخاصة حكاية كتابة  -
.ومنطقي ّ ذات صلة باملوضوع، وذلك بتسلسل زمنيّ 

ّ 

ّ 

ّ 
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ّّ

ّ

ّةاملعرفة اللغويّ 

ّجذر الكلمة. -ّالصرف

دة ومزيدة تقسيم ألافعال  - إلى مجر 

ة.
 
ّوصحيحة ومعتل

ّتصريف ألافعال الصحيحة. -

ة - ّألاوزان الصرفي 

عرب. -ّالنحو ّأقسام الكالم. وتقسيمه إلى مبني وم 

ّحاالت لاعراب وعالماته. -

 ة.مبنى الجملة العربيّ  -

ّاملجرورات. -

ّ مالء والترقيمإلّا
 
ّهمزتا الوصل والقطع. -ّوالخط

ّالتاء املربوطة والتاء املفتوحة. -

نة. - ّكتابة ألالف اللي 

ّزيادة الحروف وحذفها. -

عالمات الترقيم: النقطة، عالمة الانفعال،  -

تان. ّعالمة الاستفهام، النقطتان الرأسي 

ّمفهوم الداللة. -ّوالبالغة داللة ألالفاظ

ّالعالقة بين ا للفظ وداللته. -

ر الداللي. - غي  ّأسباب الت 

رادف في اللغة -
 
ّ.الت

ضاد. - ّالت 

ة. - ّالحقول الداللي 

معرفة واستعمال رواسم، مصطلحات  -
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 تراكيب وتعابير لغوية شائعة

ّ التشبيه، الاستعارة، الطباق، الكناية  -

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



44 
 

ّ ّطوّناملتوس 

ّالقراءة

 

- ّ ط يصل طوله إلى  نص  وظيفي  كلمة   200متوس 

ت، أو املوسوعات، أو 
 

قد يكون من  الكتب،  أو املجال

ة يعتمد لغة عالية في املبنى  املواقع لالكتروني 

ط الصعوبة.  والتركيب، ويكون معجمه متوس 

 

ز على  -
 
رك أو مقالة الرأي، الذي  قناعيّ النص  إلاي 

خاذ موقف، أو عرض وجهات نظر مخ
 
تلفة يتناول ات

ة. ة، أو أدبي  ة أو اجتماعي  ة تربوي   في  قضي 

 

ز على  -
 
رك ّي  الذي يتناول شرح  النص  املعلوماتي 

ة. ة أو اجتماعي  ة، تربوي  ة علمي   فكرة أو قضي 

 

حول فعاليات ونشاطات  تقاريرقراءة وفهم  -

 مختلفة، عاملية ومحلية. 

 

يتناول تحليل النص  جميع مهارات فهم املقروء مع  -

ة )فهم املعنى الخفي ال تركيز على املهارات الاستنتاجي 

( واملهارات العليا  والعالقات غير الصريحة في النص 

 كالتقييم وإبداء الرأي.

 

ّ

موجزة عن أحداث  ةتقديم تقارير  شفهيّ  -ّيّ التعبير الشفه

شاهدوها أو سمعوا عنها، أو عن نشاطات أو 

فعاليات شاركوا بها أو كانوا شاهدين عليها، مثل 

ة، سبوع اللغة العربيّ أسبوع التطبيقات العملية، أ
ّاليوم الرياض يّ 

 
 ة.... يّ ، اليوم املفتوح في الكل

 

تجاه موضوعة ما أو قضية ما  التعبير عن آرائهم -
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ّأترتبط بموضوعات الساعة،  ، و بموضوع النص 

رين وجهة نظرهم في محاول إلحداث تغيير في مبر ّ

مواقف آلاخرين. نحو ظواهر العنف في البلدات 
  .ةالعربيّ 

 

ّ

ّ حداث شاهدوها أو سمعوا عنها، أعن  تقاريركتابة  -ّالتعبير الكتابي 
أو كانوا  ،ات شاركوا بهااليّ أو عن نشاطات أو فعّ 

ة، سبوع التطبيقات العمليّ أشاهدين عليها، مثل 

، اليوم املفتوح ة، اليوم الرياض يّ سبوع اللغة العربيّ أ

ّ
 
 ة.... يّ في الكل

رون فيها عن آرائهم تجاه يعبّ  مقاالت رأيكتابة  -

موضوعة ما أو قضية ما ترتبط بموضوعات 

ّأالساعة،  رين وجهة نظرهم ، مبر ّو بموضوع النص 

محاول إلحداث تغيير في مواقف آلاخرين. نحو في 
  .ةظواهر العنف في البلدات العربيّ 

 

 

ّ 

ّ 

ّ

ّ
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ّةاملعرفة اللغويّ 

ّملنقوص واملقصور واملمدود. -ّالصرف

ّاملفرد واملثنى والجمع. -

ر واملؤنث -
 
ّاملذك

اقص. امّ الفعل الت -ّالنحو ّوالفعل الن 

هة باألفعال. - ّالحروف املشب 

املضارع، الفاعل  املرفوعات وتشمل: الفعل -

خبر، اسم الفعل لونائبه، املبتدأ وا

هة باألفعال،  اقص، خبر الحروف املشب  الن 

ّتوابع املرفوعات.

ّ مالء والترقيمإلّا
 
ّرسم الهمزة. -ّوالخط

عالمات الترقيم: عالمة الحذف، الفاصلة،  -

الفاصلة املنقوطة، عالمات التنصيص، 

ّالقوسان، العارضتان.

ة -ّوالبالغة داللة ألالفاظ ة والسياقي  عجمي 
 
 أنواع الدالالت: املـ

ّ التشبيه، الاستعارة، الطباق، الكناية  -

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ ّموّناملتقد 

ّ

ّالقراءة

 

- ّ كلمة،  قد  0000يصل طوله إلى  نص  وظيفي 

ت، أو املوسوعات، أو 
 

يكون من الكتب، أو املجال

ة يعتمد لغة عالية في املبنى  املواقع لالكتروني 

والتركيب )بنية الجملة، توظيف العوائد والروابط(، 

ة. ة الفصحى العالي   ويكون معجمه من العربي 

 

ز على  -
 
رك  النص  الحجاجي إلاقناعي  أو مقالةي 

ة، أو  الرأي، دة فلسفي  الذي يتناول شرح فكرة مجر 

ة، أو  ة، أو تربوي  ة اجتماعي  خاذ موقف من قضي 
 
ات

ة مختلف عليها.  أدبي 

 

ز على  -
 
رك ّي  الذي يتناول شرح  النص  املعلوماتي 

ة. ة أو اجتماعي  ة، تربوي  ة علمي   فكرة أو قضي 

 

حول فعاليات ونشاطات  تقاريرقراءة وفهم  -

 عاملية ومحلية. مختلفة، 

 

يتناول تحليل النص  جميع مهارات فهم املقروء مع  -

التركيز على املهارات العليا )التصنيف، املقارنة، 

 التركيب، التقييم، وإبداء الرأي( .

 

 

 

ّ

نة، كائنات ات معيّ حول شخصيّ  تقديم معلومات -ّالتعبير الشفهيّ 
ة، مدن وقرى، مواقع ة، مؤسسات وقطاعات عامّ حيّ 

 ة وغير ذلك. جغرافيّ 
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ة من بموضوعات هام ّ قناعهإخر ّومناقشة لّا -

ّ التربية والتعليم،  الحياة والبيئة، وموضوعات تخص 
ة إدراج املوسيقى والفنون في مناهج يّ مثل أهمّ 

التعليم، مكافحة التدخين، الحفاظ على البيئة، 

 التغذية السليمة وغير ذلك.

 ّ

ّ ة  في ة وإلكترونيّ ورقيّ  عريضةتصميم وإنشاء -ّالتعبير الكتابي 

 .ولجهات مختلفة ،موضوعات مختلفة

ّكتابة  نة، ات معيّ حول شخصيّ  معلوماتي ّ نص 
ّكائنات حيّ  ة، مدن سات وقطاعات عام ّة، مؤس 

 ة وغير ذلك. وقرى، مواقع جغرافيّ 

ة حول موضوعات هام ّ ةنصوص إقناعيّ كتابة   -

ّمن الحياة والبيئة، وموضوعات  التربية  تخص 

والتعليم، مثل إدراج املوسيقى والفنون في مناهج 

التعليم، مكافحة التدخين، الحفاظ على البيئة، 

 التغذية السليمة وغير ذلك.

  

ّ 

ّّ

ّ

ّ
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ّةاملعرفة اللغويّ 

ة. -ّالصرف
 
ّتصريف ألافعال املعتل

مان. - ّاسم املكان واسم الز 

ّاسم الفاعل واسم املفعوّل -

أشكالها، وقد تركناها املنصوبات على ّالنحو

ّدها، وتشمل:للمستوى ألاخير لكثرتها وتعد ّ

ّالفعل املضارع في حالة النصب. -

ّاملفاعيل. -

اقص. - ّخبر الفعل الن 

ه بالفعل. - ّاسم الحرف املشب 

ّالحال. -

ّالتمييز. -

نادى. -
 
ّامل

ستثنى.ا -
 
ّمل

ّ مالء والترقيمإلّا
 
التأكيد على عالمات الترقيم في املستويين  -ّوالخط

ّ.السابقين من خالل الن صوص والتدريبات

- ّ
 
ّالنسخ في الفصل ألاوّ  خط

 
 ل وخط

ّ.الرقعة في الفصل الثاني

ة،  -ّوالبالغة داللة ألالفاظ ة، الصرفي  أنواع الدالالت: الصوتي 

ة.  النحوي 

ّ التشبيه، الاستعارة، الطباق، الكناية  -

ّ

ّ
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ّة تصنيف الطالب إلى املستويات الثالثةكيفيّ 

فأن   ة للمنهجاللجنة العلميّ توص ي  َصن  ّ.الطالب إلى املستويات الثالثة، بحسب املعايير التالية ي 

ف صن  ّ:ن في الجدوّلكما هو مبيّ املدمجة ة عالماتهم النهائيّ الطالب إلى املستويات الثالثة بحسب  ي 

ّاتمستوى الطالب في ألاساسيّ ّللطالب ةالنهائيّ الدمج عالمة 

ّاملبتدئوّن70-20ّ

20-20ّّ ّطوّناملتوس 

ّموّناملتقد ّّفما فوّق 20

ّللطالب: املدمجة  -ةكيفية حساب العالمة النهائيّ 

ّتان لحساب عالمة الطالب، وهما: إمكانيّ  هناك

ّ:، وذلك بحسب ما يليمتري وعالمة امتحان القبوّلّولدمج بين عالمة البجروت وعالمة البسيخأ. ا

  .ةالعربيّ في اللغة عالمة امتحان البجروت %  ل20 -

 البسيخومترّيالتفكير الكالمي في امتحان % عالمة 92 -

 % عالمة امتحان القبول.  92 -

ّسيخومتري، وذلك بحسب ما يلي:البقبول الطالب بدون عالمة ب. 

ّة.  %  لعالمة امتحان البجروت في اللغة العربيّ  20 -

ّ  % المتحان القبول.  20 -

ّ

ّ

ّ
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 املراجع

 

م الفحم: مركز دراسات، عمان: دار أ، ياتسرائيل، سياقات وتحد ّإة في العربيّ  اللغة(. 9000أمارة، م ) -

ّالفكر.

ة. داللة ألالفاظ(. 0224أنيس، إ ) - ّ. القاهرة: مكتبة ألانجلو املصري 

ة،ع.) - � ة(. 9002البج  ة والكتابي  يم ألاطفال املهارات القرائي 
 
ان: دار الفكر للطباعة تعل ة، عم  ، الطبعة الثاني 

  والنشر والتوزيع. 

ّ(. 0222بشر، ك ) - حوي 
 
طبيق الن

 
ة. الت هضة العلمي  ّ. بيروت: دار الن 

ة((. 9007بوزان، ت.) - � ة: مكتبة جرير.كتاب القراءة السريعة )طبعة ألالفي   ، الطبعة السادسة، السعودي 

ة، أنواعها، معاييرها، استخداماتها(. 9002جاب هللا، ع؛ وآخرون.) � ، الطبعة ألاولى، ألانشطة اللغوي 

. ة املتحدة: دار الكتاب الجامعي   لامارات العربي 

، ع  - اجحي  رفيّ )د.ت(. الر  طبيق الص 
 
ة. الت فائس العربي  ّ. بيروت: دار الن 

ة لدى طالب قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الخرطوم : (، ضعف املهارات اللغويّ 9002حسن، ج ) -

، الجمعية املصرية للمناهج دراسات في املناهج وطرق التدريسمظاهره وأسبابه، ومقترحات عالجه"، مجلة 

ّ.007وطرق التدريس، القاهرة: كلية التربية جامعة عين شمس،  العدد

ان: دار غيداء للنشر التحصيل والتذوق ألادبيالقراءة وأثرها في (. 9009حسن، س.) - � ، الطبعة ألاولى، عم 

 والتوزيع.

اد، خ.)  - � ةاستراتيجيّ (. 9009حم  ة: مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر ات تدريس اللغة العربي  ، غز 

 والتوزيع.

رف( . 9000الحمالوي  ) - ة. -. صيداشذا العرف في فن  الص  ّبيروت: املكتبة العصري 

ة املهارات (. 9002) الخويسكي، ز - ة )الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة وعوامل تنمي  املهارات اللغوي 

ة عند العرب وغيرهم( ة، طبع نشر وتوزيع.                                                             اللغوي   ، ألازاريطة: دار املعرفة الجامعي 

ّ. عمان : دارا للكتاب العالمي.  ةأسس تعليم الكتابة إلابداعيّ (.  9002الخصاونة، ر)  -

طبيق(. 0222شحاتة، ح ) -
 
ة والت ظري 

 
ة بين الن غة العربي 

 
ة تعليم الل بناني 

 
ة الل ار املصري  ّ. القاهرة: الد 

بعةألاطفال قراءات .(1992)ح شحاته، -
 
ار الثانية، ، الط ة القاهرة: الد  ة. املصري    اللبناني 

م القراءة السريعة(. 9002وآخرون.) شريف، س؛
ُّ
ان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. تعل            ، الطبعة ألاولى، عم 

                                                                                                                                                                                                                           

ة بالتعليم ألاساس يّ (. 0222طعيمة، ر.) - � دار الفكر   ، الطبعة ألاولى، القاهرة:مناهج تدريس اللغة العربي 

                                                                            .                                         العربي 
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ة، س.) - �  ات ما وراء املعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذفعالية استراتيجيّ (. 9002عطي 

م باملرحلة إلّا
 
ةذوي صعوبات التعل ة، ععدادي  ة التربي  ي 

 
 .                                     072-049، 27، مجلة كل

، أ ) - � حو الكافي(. 9000عبد الغني 
 
ة الن  . بيروت: دار الكتب العلمي 

ة،(. 9002عطية، م. ) - � ان: دار الشروق. الكافي في أساليب تدريس العربي  ّعم 

ة، م.) - � ات ما وراء املعرفة في فهم املقروء(. 9002عطي  ان: دار املناهج للنشر والتوزيع. استراتيجي   ، عم 

، شركة الالوكة. الفصل ألاول. وانظر ايضا منهج مهارة الكتابة ونماذج تعليمها(، 9002) علي، أ ربابعة -

ّ.92(، ص 9002التربية اللغوية للمرحلة الابتدائية )

ة وأساليب تدريسها(. 9009عون، ف.) - ان: دار صفاء طرائق تدريس اللغة العربي  ، الطبعة ألاولى، عم 

ّللنشر والتوزيع.

، الطبعة ة طرائق تدريسها واستراتيجياتهاة والكتابيّ املهارات القرائيّ (. 9002عاشور، ر؛ مقدادي، م.) -

ان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. ّالثانية، عم 

ة(. 9000عيد، ز.) - ان: دار صفاء للنشر مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربي  ، الطبعة ألاولى، عم 

ّوالتوزيع.

، م ) - ة(. 9009الغالييني  روس العربي  ة.  -. صيداجامع الد  ّبيروت: املكتبة العصري 

. القاهرة: مطبعة الكتاب ةة في املرحلة الثانويّ استراتيجيات تعليم اللغة العربيّ (: 9000فتحي، ي ) -

ّ .الحديث

اني، س ) - اني.عناقيد الكالم(. 9007كت  اصرة: مكتبة كت  ّ. الن 

ة التفكير(. 9002الفي، س.) - ّ، الطبعة ألاولى، القاهرة: عالم الكتاب.القراءة وتنمي 

د صالح الدين ) - ة.(. 9000مجاور، محم  انوي 
 
ة في املرحلة الث غة العربي 

 
ّالقاهرة: دار الفكر العربي   تدريس الل

ّ

ة(. 9007محسن، ع  ) - ة في ضوء الكفاءات ألادائي  غة العربي 
 
وزيع. تدريس الل شر والت 

 
ان: دار املناهج للن ّ. عم 

ين". موقع ألالوكة:   - ياق عند ألاصولي  فظ والس 
 
د، س: "الة الل  محم 

http://www.alukah.net/sharia/0/67423/#ixzz4n015kKfq 

  ّ

ّ، القاهرة: مركز الكتاب للنشر.ةاملرجع في تدريس اللغة العربيّ (. 9002محمد، ع ) -

ّالجوف: النادي ألادبي.الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية،  (.9000محمود، ع، وجيه، م ) -

حو(. 0222مصطفى، إ ) -
 
شرإحياء الن

 
رجمة والن

 
أليف والت ّ. القاهرة: مطبعة لجنة الت 

 -ألاوّل: للصفوف -ةالابتدائيّ  للمرحلة ثقافة أدب، لغة،: ةاللغويّ  التربية (9002)،تعليمي منهج -

ّالقدس: وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية.،السادس

عمان:  تطبيقاتها، –مهاراتها –أهميتها -ة : مفهومهاالكتابة الفنيّ (. 9000الهاشمي ، ع، فائزة، م ) -

ّمؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

http://www.alukah.net/sharia/0/67423/#ixzz4n015kKfq
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 .ערבית ללשון האקדמיה: חיפה, בישראל הערבים של לשוני דיוקן, בסדר ואללה(. 1112) ע, מרעי -

 .לאור הוצאה עופרים, למורה מדריך, הנקרא הבנת(. 1111' )ש, הרמתי -
 
, בישראל הערבית השפה מעמד, מבחן כמקרה לשוני נוף? מיעוט כשפט ערבית(. 1122. )א, שוהמי -

 דיין משה מרכז: אביב תל אוניברסיטת, ערבי -יהודי פעולה לשיתוף אדנאואר קונרד תכנית
 .ואפריקה התיכון המזרח ללימודי
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