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الدروس لمادتي النحو واإلمالء
فن وعلم طريقة التّدريس واعداد ّ
ّ

مصطفى سالم المازق



الملخص :هذه الورقة مقدمة لمجلة كلية التربية ،ونظ ار لتخصصها التربوي ،فإنني عمدت أن

يكون ما قدمته في صلب تخصصها ،وهو محاولة جادة للمساعدة في إعداد الدروس لمادتي النحو
واإلمالء ،وفي الورقة أنه من الواجب (واجب تربوي) وضع مخطط تفصيلي إلعداد الدرس إلتباعه
ذكرت فيها أن اإلعداد قد يتناوله التعديل إذا ظهرت أمور تستدعي التغيير؛
عند تنفيد الدرس ،وقد
ُ
فهو المرشد والموجه ،وفيها أن األهداف العامة والخاصة ركيزة أساسية في العملية التعليمية ،وعليه
فإن غياب اإلعداد واألهداف يعني االفتقار إلى األساس الالزم للعملية التعليمية ،بما فيها األنشطة

والوسائل .ولعل أخطر ما يحدث في غياب اإلعداد غياب نوعية طريقة التدريس التي عن طريقها
ُي ّقيم مدى النجاح والفشل الذي يصيب العملية التعليمية .وعليه فإن االختالف لم يكن حول أهمية
اإلعداد وضرورته في العملية التعليمية ،وانما حول الكيفية التي يتم بها اإلعداد ،من حيث صياغة
األهداف والطريقة التي يتبعها المدرس في التنفيذ.

هذه الورقة تشتمل على بعض طرق التدريس ،حيث تمثل أم ار مهما فيما يخص اإلعداد من حيث

مفهوم كل طريقة ،غير أن اإلحاطة بالمفهوم الكامل غير المختصر للطرق تتطلب التعرض للحركات
الفكرية للتربية مما ال يستوعبه هذا البحث .وعليه فقد تناولت أهم الطرق باختصار ،وهي :الحوارية،
واالستنتاجية أو االستنباطية ،واالستقرائية ،والتلقينية ،واإللقائية . . .الخ.

أما خطوات الدرس فهي المرشد والمحدد لعملية اإلعداد من حيث الشكل والجوهر ،ولذلك فإن

غياب ا لخطوات هو انهيار في اإلعداد ،واالنهيار في اإلعداد هو انهيار للعملية التعليمية برمتها،
ولهذا فإنني ذكرت وشرحت أهم الخطوات ذات الصلة للمادتين؛ فمكونات الدرس اللغوي غالبا ما
يتكون من :تمهيد ،وعرض ،وشرح وتحليل ،واستنباط ،وتقويم وقياس  . . .وأخي ار االنتهاء إلى نماذج
وضعتها لتدريس المادتين ،احتوت على :تخطيط الصفحة ،والبيانات ،والخطوات ،والمادة العلمية

الدراسية.

أسأل اهلل التوفيق والسداد.


قسم اللغة العربية – كلية التربية – جامعة مصراتة.
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مقدمة :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ،أما بعد :فإنه من

المهم أن يكون من ضمن بعض أهداف المجالت المحكمة لكليات التربية نشر تخصص هذه
الكليات ،كالمجاالت التربوية والنفسية وطرق التدريس والوسائل التعليمية؛ لذلك شرعت في إنجاز هذه

الورقة البحثية في مجال تخصصي اللغوي والتربوي .وعليه فإن من أهداف هذه الورقة :نقل معلومات،
خاصة في مجال تخصص المجلة ،وهي طرق التدريس الخاصة لمادتي النحو واإلمالء،
ومفاهيم
ّ
مادة
مهمة ،واثارة اهتمام القراء ،خاصة طالّب التّربية
العملية ،وطالب ّ
ّ
وتقديم وجهات نظر رأيتها ّ
الدروس بقصد
طالب
طرق التّدريس .وهذه الورقة تساعد ال ّ
المتدرب في التّم ّكن من مهارة إعداد ّ
ّ
مميزات هذا التّصنيف ،أنه يبتعد عن
المادة وفي العمل
النجاح في
ّ
المساعدة على ّ
كمدرس .ومن ّ
ّ
المثاليات المنقولة عن أمم تخالفنا في طرق التّدريس وأهداف التّربية والتّعليم التي ال تناسب واقعنا،
ّ
تطبيقية؛ ليفيد بها في
العملي ،فقد جمع نماذج
النظرّيات للتّطبيق
وهذا التّصنيف يرمي إلى إخضاع ّ
ّ
ّ
يقيد إبداع الطّالّب ،بل هو عون
طرق التّدريس والتّدريب
أن ما اقترحتُه ليس فرضا أو قيدا ّ
العملي ،و ّ
ّ
الدروس سيكون من
لهم إلعمال فكرهم واكمال إبداعهم .إن معالجتي لفن طريقة التّدريس واعداد ّ
خالل التمهيد ،وفيه تعريف لبعض االصطالحات ،وأهمية إعداد الدروس ،وكيفية صياغة الهدف

أما الصلب ففيه األهداف
التعليمي ،وفيه أيضا بعض األهداف العامة لتدريس مواد اللغة العربيةّ .
الخاصة للمادتين ،واشتمل أيضا على طريقة التدريس ،وعلى خطوات اإلعداد لكل درس ،وفيه
أهم المراجع التي
تطبيقات رئيسة لكال المادتين ،وسجلت النتائج التي توصل إليها البحث .وذكرت ّ
اعتمدت عليها في هذا العمل ،وأسأل اهلل التوفيق .والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
التمهيد

ومنهجية.
علمية
1ـ تحديد المصطلحات :إن تحديد المصطلحات أمر بالغ األهمية ،فهو ضرورة
ّ
ّ
فإنه قبل الدخول إلى صلب هذا العمل يجب أن نلقي نظرة إلى العنوان؛ فالعنوان مجموعة
وعليه ّ

كل كلمة مفردة أو مضافة للتعرف
اصطالحات متتابعة ،وك ّل كلمة لها داللة ،وسيتم الوقوف عند ّ

(الفن) "هو التّطبيق العملي
فن) جاء في المعجم:
على داللتها ،وأول هذه الكلمات مصطلح ( ّ
ّ
بالدراسة والمرانة ،وجملة القواعد الخاصة بحرفة أو
للنظرّيات
ب ّ
ّ
ّ
وي ْكتَ َس ُ
العلمية بالوسائل التي تحقّقهاُ ،

صناعة ،وجملة الوسائل التي يستعملها اإلنسان إلثارة المشاعر والعواطف ...ومهارة يحكمها الذوق

والمواهب"(.)1
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الخاصة) فهي تحتوي على
مادة طرق التّدريس
وهذا التعريف ينطبق كثي ار على هذه المادة (أيّ :
ّ
تطبيق عملي ،وبالتّطبيق تكتسب المرانة والخبرة ،وتحتوي على نظريات تربوية ،وتحتوي على قواعد

أي فن
خاصة لمزاولة مهنة التعليم ،فضال عن ّ
أن للموهبة أثر مهم في الذي يريد أن يتخصص في ّ
من الفنون ،والتدريس هو مهنة تحتاج إلى موهبة وعلم معا .أما كلمة ( ِع ْلم) الواردة في العنوان فذكرها
تعليما :جعله
فالنا ال ّشيء
"علِ َم
الشيء ِع ْل ًماَ :ع َرفَهُ ،وعلَّم ً
اللّ ّ
غويون بمعنى :المعرفة وبمعنى اإلتقانَ :
َ
ً
ول الم ِ
ِ
بعد المزاولة له وطُ ِ
البسة
يعلمه  . . .تَعلّم
الشيء :أتقنهَّ ،
ْ
َ
ُ
لما كان الع ْلم قد يكون الوصف به َ ُ َ
صار كأنه غريزة(.)2

أن التّعلم يعد في مفهومه تكرار لع ْلم؛ وبالتّكرار يصير ذلك ال ّشيء َملكة ،ولعل أنسب
وعندي ّ
كلية تجمعها جهة
تعريف للعلم ما جاء في المعجم الوسيط" :ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول ّ

النحو وعلم األرض وعلم الكونيات وعلم اآلثار"( .)3ويتبع هذه العلوم علم
واحدة كعلم الكالم وعلم ّ
ِ
َح َكمه وامتهنه.
ص َرف إِلَى التّدريس وأ ْ
طريقة التّدريس .وعليه َنقُو ُل :فُالن فَّنه ع ْلم التّدريس إِ َذا ْان َ
أما (الطريقة) فهي إعداد الخطوات الالزمة ألداء أي عمل من األعمال ،وطريقة المعلِّم في
ّ
مادة من
أي ّ
تدريسه تعني :األسلوب الذي يتبعه لتفهيم الطّالّب ّ
الدروس التي يلقيها عليهم في ّ
المواد(.)4
()5
هيأه وجهّزه(.)6
أما (إعداد) فهي مأخوذة من ّ
أعد ال ّشيءّ :
ّ
أساسيتان من مواد اللّغة العر ّبية.
أما (مادتي النحو واإلمالء) فهما مادتان
ّ
الكيفية التي يمكن
عدة اصطالحات ،وتعني في مجملها:
أن العنوان مرّكب من ّ
ّ
مما سبق علمنا ّ
ّ
ِّ
غوية
إيصال قواعد النحو واإلمالء من خاللها؛ أو األساليب التي يتّبعها المعلم إليصال المعلومات اللّ ّ

إلى التّالميذ.

كليات التّربية ،ويوسم باسم (طرق
يدرس في ّ
وعلى العموم؛ ّ
مقرر ّ
فإن هذا التّصنيف هو َعلَم على ّ
وتخصص على حدة ،ومن ذلك قسم اللّغة
الخاصة بك ّل قسم
التّدريس الخاصة) والمقصود المواد
ّ
ّ
العر ّبية.

الدرس( ،)7وتحديد
األساسية
الدرس :من األمور
عليمية تحديد أهداف ّ
 2ـ تحديد أهداف ّ
للعملية التّ ّ
ّ
ّ
عام
األساسية ،وعدها بمثابة محاور تتمركز حولها
المفاهيم
عليميةّ ،
ّ
المادة التّ ّ
ّ
وللدرس هدفان :هدف ّ

مادة بعضا منها ،بحيث يدركها المعلم من موضوع
أما الهدف
وهدف
لت لك ّل ّ
سج ُ
الخاص فقد ّ
ّ
ّ
خاص؛ ّ
عنى بتكوين
أما الهدف
العام فُي َ
كل درس ،ويعمل على تحقيقها من خالل إلقاء الدرس واعدادهّ .
ّ
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المتمسك بدينه ،واألهداف العامة تعم فروع اللّغة العر ّبية
الصالح المتآلف مع مجتمعه،
ّ
المواطن ّ
والمواد األخرى( )8فتنمي ملكة أو قدرة معينة ،ومن أهداف التّعليم:

يتعود التّلميذ على التّفكير واإلبداع (.هذا هدف عام لبعض المواد ،مثال في مواد الرياضيات،
 ْأن ّ
والمنطق ،والنحو ،والبالغة).
 -أن يتفاعل مع مجتمعه ويطوره( .يدرك ما يجتمع عليه أبناء وطنه من عادات وتقاليد ،وما

يحملونه من مشاعر ،وهذا هدف عام لبعض المواد ،مثال درس في مادة التربية القومية ،ومادة
التاريخ ،والقراءة ،والنصوص ،والتعبير.). . .
فعالة ُمبتكرة( .مثال معالجة االنحرافات ،ومشكلة
 أن يسهم في حل مشكالت مجتمعه بطرق ّالهجرة غير الشرعية ،يناسبها أهداف عامة في مواد التربية اإلسالمية ،والجغرافية ،باإلضافة إلى
بعض مواد اللغة العربية كالتعبير).

 -أن يدرك ما يفارق فيه غيرهم من الشعوب األخرى( .وهذا ينمي المعارف باألمم األخرى

وطبائعها ،وهذا هدف عام لبعض المواد كالتاريخ ،واألدب).
 أن يعتز التلميذ بلغته العربية( .اللغة العربية أهم معالم المسلم ،وأعز مقومات األمة العربية،وأمتن الروابط التي تجمع المسلمين ،وهذا هدف عام لبعض المواد ،مثال في مادة التربية اإلسالمية،

واإلمالء والتعبير؛ فيختار مثال قطعة بعنوان :الوحدة العربية؛ فتكون محو ار للدراسة في المواد
السابقة).
 أن يقف على معالم وطنه( .معالم الوطن هي كل ما يتصل به حاض ار وماضيا ،وهذا مناألهداف العامة لمواد التاريخ ،والجغرافيا ،والوطنية  . . .فمثال يكون ذلك في مادتي التعبير والقراءة،
الموضوع :ليبيا بين الماضي والحاضر).

 أن يقتنع بقيمة التعليم في بناء شخصيته ونموها( .وهذا هدف عام لجميع المواد). -أن يدرك رقي لغته وقدرتها على استيعاب المعارف( .وهذا هدف عام لبعض المواد كالكيمياء؛

ألنها تحتوي على اصطالحات علمية ،وكاللغات ،مثل اإلنجليزية).
 3ـ كيفية صياغة الهدف (العام والخاص) وأركانه وتعريفه :إن صياغة األهداف من أهم مكونات

الخطة التعليمية ،ألنها تحدد بدقة الخبرات التي تصل إلى المتعلم في نهاية المقرر أو نهاية الحصة
الدراسية ،والصياغة الدقيقة لألهداف التعليمية تساعد في حسن توجيه العملية التعليمية إلى األحسن

المقرر).
لجميع األركان (المعلم والمتعلم و َّ
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()9

َن"
وتتكون صياغة الهدف من "أ ْ

ثم الفعل المضارع المنصوب ،ثم المتعلم (التلميذ التلميذة،
()10

الطالب الطالبة  ). . .ثم ناتج التعليم (قراءة ـ كتابة ـ إعراب ). . .

يكرر ـ يصف ـ يشرح ـ
ويمكن أن نأخذ نماذجا لألفعال :يكتب ـ يق أر ـ يستنبط ـ يتذ ّكر ـ ّ
يعرف ـ ّ
يعدد ـ ّ
يدعم بالدليل . . .الخ
يستخرج ـ يقارن ـ ّ
أما تعريف الهدف؛ فإنه :الغاية التي ُيسعى إلى الوصول إليها والى تحقيقها ،والغرض الذي ُيراد
وّ
إدراكه ونيله(.)11

إن اإلعداد الجيد
 4ـ مواصفات كراسة التحضير ،وكيفية الكتابة فيها ،أو مهارة تخطيط الدرسّ :
للدرس والتحضير الكتابي والذهني ،يتمثل في دفتر التحضير ،ويطلق عليها كراسة إعداد الدروس،

وكراسة إعداد الدروس مقاس الورقة فيها (( )22×18تقريبا) مسطرة بالعرض ،الكتابة فيها سطر بعد
المقوى أو بغيره ،خالية من أي تخطيط.
سطر ،مجلدة بالكرتون ّ
()12
 5ـ المعلومات األساسية لكل درس (البيانات):
اليوم والتاريخ( .مثال :األحد ) . . . / 11 /2

الصف والفرقة( .مثال :ثاني ثانوي "ب")= (/2ث/ب).
زمن الحصة (مثال :الحصة األولى).

المادة. . . :

الموضوع. . . :

الهدف العام . . . :الهدف الخاص . . . :والوسيلة أو األداة التعليمية(.)13
وهذه البيانات تكتب في بداية كل درس فقط(.)14

المادة العلمية ،وخانة الخطوات تساوي
ثم تقسم الصفحة إلى خانتين :خانة الخطوات وخانة محتوى ّ
الثلث تقريبا من مجموع الصفحة(.)15
إعداد درس في مادة النحو

أوال :األهداف الخاصة لتدريس مادة النحو(( :)16يمكن للمتدرب أن يقيس على هذه األهداف،

ويصيغ أهدافا مماثلة لها ،ولكل موضوع هدفه الخاص).
ِ
الخطأ في الكالم.
 أن يصون التلميذ لسانه من
 أن يصون التلميذ قلمه من الزلل في الكتابة.
 أن يدقق التلميذ في صياغة العبارات.
 أن يدرك التلميذ المعاني المسموعة والمقروءة.
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فيفرق بين الصواب والخطأ.
الصيغ التعبيرية؛ ِّ
 أن ّ
يميز التلميذ بين ّ
 أن يفرق بين الصيغ المختلفة.
 أن تنمو عنده الثروة اللغوية.
 أن يفهم ما يعترضه من تراكيب غامضة ومعقدة.
 أن يتزود التلميذ بقسط من القواعد النحوية التي يحتاج إليها في ضبط الكالم.
ثانيا :نوع الطريقة :لعله من المفيد أن ينوع المعلم في طريقة تدريسه في النحو؛ فتارة يأخذ بالطريقة

االستنتاجية ،وهي االنتقال من الكل إلى الجزء ،أي :من القاعدة إلى المثال ،وتارة يأخذ بالطريقة

االستقرائية ،وهي االنتقال من الجزء إلى الكل ،أي :من المثال إلى القاعدة(.)17

ويمكن للمعلم الجمع بين الطريقتين؛ حيث ينتقل فيها المعلم من مرحلة استقراء الجزئيات ومراقبتها

إلى استخراج واستنباط القواعد التي يتوصل بها إلى أمثلة من الواقع(.)18
ثالثا :خطوات درس النحو:

()19

مدته خمس دقائق تقريبا ،ويكون بأسئلة في الدرس السابق تربط الدرس الماضي
التمهيدّ :
بالحاضر ،والغرض منه تهيئة أذهان التالميذ ،مثال الدرس عنوانه (الخبر) ال بد من التمهيد له

بمراجعة (المبتدأ) واذا كان الدرس (المبتدأ) ال بد من مراجعة الجملة االسمية ،واذا كان الدرس هو
أول الدروس (الجملة االسمية) فيمهد بما سبقت دراسته في السنة الماضية ،وهكذا في كل الدروس.

العرض( :)20مدته خمس دقائق تقريبا ،وفيه يعرض المعلم األمثلة أو القطعة محل الدرس على
الجانب األيمن من السبورة أو على الحاسوب.

ومن الواجب وضع خط تحت الكلمات التي سيدور حولها الدرس ،ويمكن استالل

()21

األمثلة

النحوية من النص المعروض ،وذلك بتوجيه أسئلة إلى التالميذ لتكون اإلجابات أمثلة من النص
المعروض.

والعمل على تعدد األمثلة للقاعدة الواحدة ،واضافة أمثلة من خارج النص.

ِّ
المتأني
الربط والموازنة :مدته خمس وعشرون دقيقة تقريبا ،وهو عبارة عن مناقشة للمثال ،ثم االنتقال
إلى مثال آخر ،والربط بين المثال وقاعدته ،والعمل على مبدأ كثرة األمثلة حتى تنمو القاعدة وتترسخ

في أذهان التالميذ ،وتكون مطردة بالمالحظة واالستنتاج.

ويوازن المعلّم بين الكلمات في إعرابها ،ثم بارتباط المعنى باإلعراب.
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ثم يوازن المعلم ـ بمشاركة التالميذ بتوجيه من المعلم ـ ـ بين الجمل ،وبهذه الموازنة تظهر أوجه

االتفاق واالختالف ،وهذه الخطوة تعتمد على مهارة المناقشة لألمثلة.

االستنباط :مدته خمس دقائقي ستطيع المعلم إشراك التالميذ في صياغة القاعدة ،التي يمكن جمعها
من السبورة؛ فقد تجمعت على السبورة أجزاء من القاعدة قرينة أمثلتها.

ثم يكلف أحد التالميذ بتسجيلها على السبورة ،ثم يق أر المعلم القاعدة من السبورة ويقارنها بقاعدة
الكتاب المدرسي.

التطبيق( :)22مدته خمس دقائق ،وهو عبارة عن أسئلة فيها قياس للتالميذ لما أدركوه وفهموه من
الحصة ،ويجب التدرج في األسئلة من السهل إلى الصعب ،ويتم تكليف التالميذ بواجباتهم المدرسية؛

وذلك بحل المناقشة والتمرينات الواردة في الكتاب المدرسي ،ص. . . . :
رابعا :درس تطبيقي في إعداد درس في مادة النحو

المادة :نحو

اليوم :األحد

التاريخ. . . /11 /5 :

الموضوع :الفاعل (تعريفه-حكمه-أنواعه)

يتعود التّلميذ على التّفكير واإلبداع.
الحصة( :األولى)
الهدف العامْ :
أن ّ
ِ
الخطأ.
الهدف الخاص :أن يصون التلميذ لسانه من
الفصل والفرقة/3 :ث(أ)

األداة التعليمية :السبورة ،والكتاب ،والحاسوب (إن وجد).
الخطوات
التمهيد

العلمية
المادة
ّ

س ـ ـ ما أنواع الفعل من حيث الزمن؟
س ــما أنواع الفعل من حيث البناء واإلعراب؟
س ـ ـ متى ينتصب الفعل المضارع؟

العرض

1ـ ـ يزرع الفالحون األرض.
موسم الحصاد.
2ـ ـ حان
ُ
3ـ ـ تعاون المزارعان.

4ـ ـ كل مزارع يساعد(هو)جيرانه.
5ـ ـ الجيران يتعاونــون على البر.
6ـ ـ أن يكون ـ ـوا متعاونين.
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الربط والموازنة

الفاعل :الجملة األولى فعلها فعل مضارع مبني للمعلوم (يزرع)

والذي أحدثه هو (الفالحون) فهو الذي فَ َعل الفعل ونفّذه ،بمعنى:
هو الذي أسند إليه الفعل.

الجملة الثانية فعلها مبني للمعلوم (حان) والموصوف بالحينونة

موسم) وهو الذي أسند إليه الفعل ،والفاعل يسمى فاعل سواء
هو ( ُ
فَ َعل الفعل كالمثال األول أو أسند إليه الفعل فقط كالمثال الثاني،
ومثل :سقط الحائط ،ومات الرجل.

إذن :الفاعل هو :اسم يدل على من فعل الفعل ,أو أسند إليه
الفعل.

إما مفرد أو مثنى أو جمع
أنواعه :اسم ظاهر ،وهذا الظاهر ّ
كالمثال األول (اسم جمع ظاهر :الفالحون) والثاني (اسم ظاهر

مفرد :موسم) والثالث (اسم مثنى ظاهر :المزارعان) .
أو اسم مضمر مستتر أو بارز أو متصال؛ أما الضمير
المستتر كالمثال الرابع ،ومثله :اكتب الدرس ،أما الضمير البارز،

كالمثال الخامس؛ فإن الفاعل فيه بارز متصل ،وهو واو الجماعة،
ومثله :انتصروا على عدوهم؛ فالواو ضمير ظاهر متصل في
محل رفع فاعل.
وقد يكون الفاعل اسم إشارة ،مثل :أقب َل هذا ،أو اسم موصول:
جاء الذي فاز.
حكمه اإلعرابي :الفاعل يكون مرفوعا ،والرفع إما ظاهر بالضمة
الظاهرة كالفاعل في المثال الثاني ،أو ظاهر بالواو؛ ألنه جمع

مذكر سالم ،أو ظاهر باأللف؛ ألنه مثنى ،كما في المثال الثالث.

واما رفعه َّ
مقدرا؛ وذلك إذا كان نوع الفاعل اسما مقصورا ،نحو:

جاء الفتى ،أو منقوصا ،نحو :جاء القاضي.
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الفاعل هو اسم يدل على من فعل الفعل أو قام به أو أسند إليه
الفعل.
االستنباط

الفاعل قد يأتي اسما ظاهرا ،أو ضمي ار مستترا ،أو بار از.
الفاعل يكون مرفوعا دائما ،أو في محل رفع.

المقدرة ،أو باأللف إذا كان
الفاعل يرفع بالضمة الظاهرة ،أو
ّ
مثنى ،أو بالواو إذا كان جمع مذكر سالما أو من األسماء

الخمسة.

س ـ ـ عرف الفاعل.
التطبيق

س ـ ـ ما حكمه اإلعرابي؟
س ـ ـ اذكر أنواع الفاعل.

اإلجابة على التدريبات ،ص 61:ـ ـ ( .62واجب منزلي).

أوال :أهداف مادة اإلمالء

إعداد درس في مادة اإلمالء

 أن يتعود التالميذ حسن االستماع ،والجلسة الصحيحة ،والدقة في إمساك القلم( .قبل أن
ِ
يبتدئ المعلم إمالء القطعة يتحرك بين الصفوف ،ويعلمهم الجلسة الصحيحة ،بأن يكون
التلميذ معتدل الظهر غير منكفئ ،وامالة الكراسة قليال جهة اليسار ،والمسافة بين الكراسة
متر تقريبا ،ويعلمهم إمساك القلم بأن يمسكه بين الثالثة األصابع الوسطى
والعين ثالثين سنتي ا
والسبابة واإلبهام مع عدم الضغط بالسبابة ،وينبههم على أنه يملي الجملة ثالث مرات؛

فاألولى للسمع ،والثانية للكتابة ،والثالثة للمراجعة ،وهذا معنى حسن االستماع).

النظافة( .وهذا قبل البدء في اإلمالء ،ويشمل
 أن يتعود التالميذ الدقة ،والنظام ،والترتيب ،و ّ
تسطير الكراسة ،وأن تخلو من الشطب).

 أن يكتسب التالميذ مهارات عالمات الترقيم باستعمالها في مواضعها( .مثال :إمالء قطعة
تحتوي على جمل استفهامية ،واعتراضية ،وتعجبية.)...

 أن يتدرب التالميذ على كتابة الكلمات صحيحة ،بحيث تثبت في أذهانهم .مثال :يملي
المعلم قطعة تحتوي على صعوبات خاصة وينبههم على الشذوذ ،مثال" :فائدة :جميع
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()23
ت َن ْفسه فَِف ِ
يه
البيوض بالضاد المعجمة إال بيظ النمل فإنه بالظاء المشالة" "أ َّ
َما قَ ْولُهُ ْم :فَا َ
ظ ْ ُُ
ض إِ َّال أََّنه بِالظَّ ِ
َم ْعَنى ا ْلفَْي ِ
اء"( ،)24والفرق بين عمر وعمرو.
ُ

يتمرن التالميذ على الكتابة في سرعة ووضوح واتقان( .مثال :إمالء قطعة في زمن ال
 أن ّ
يتعدى دقيقتين).
 أن يتزود التلميذ بالمهارات اإلمالئية.
ثانيا :نوع طريقة تدريس اإلمالء

طريقة التلقين (وهي اإلمالء المنظور)

المسموع)

()26

()25

والطريقة االستنتاجية أو االستنباطية (اإلمالء

واألفضل المزج بين الطريقتين ،أو يختار منها أنسبها لتالميذه ،وقد كانت طريقة التلقين

سيئة السمعة كطريقة تربوية(( .)27الخامس والسادس تناسبهما طريقة التلقين ،والسابع والثامن والتاسع

 . . .تناسبهم طريقة االستنتاج).
ثالثا :خطوات درس اإلمالء

()28
ويوجه لهم أسئلة في القطعة التي
يشوق التالميذ إلى الكتابةّ ،
التمهيد :يمهد المعلم لإلمالء بحديث ّ
سيتم إمالؤها.

قراءة القطعة :يق أر المعلم القطعة بتأن ووضوح ،وهم في استماع وانصات ،ثم يقرؤها بعض التالميذ
مرة أخرى ،وللمعلم أن يعرض أو ال يعرض ـ حسب الحال ـ القطعة في بطاقات ،أو أوراق ،أو في

كتاب ،أو في الحاسوب (إن وجد) ويضع خطوطا تحت الكلمات المستهدفة.
مناقشة المعنى العام للقطعة :يوجه المعلم أسئلة للتالميذ فيما فهموه من قراءته عليهم ،ويناقش

المعنى بأسئلة ،ثم يوضح رسم الكلمات المستهدفة ،ثم يطالب بذكر كلمات مماثلة لها ،وته ِّجي
الكلمات الصعبة واثبات ما يستحق اإلثبات على السبورة ،ثم يحجب القطعة ويمحو السبورة ،ثم يملئ
القطعة ،ويستمع التالميذ للقطعة وال يرونها ،وهذا يناسب الفصول المتقدمة.

التهيؤ( :)29يتهيأ التالميذ للكتابة بإخراج الكراسات ،وكتابة التاريخ ،والموضوع ،ثم يق أر المعلم عليهم

القطعة مرة أخرى.

اإلمالء :يبدأ المعلم في اإلمالء ،مع مراعاة النطق السليم والوضوح التام بصوت يسمعه جميع
التالميذ.

القراءة األخيرة :يق أر المعلم القطعة القراءة األخيرة.
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التصحيح( :)30التصحيح األمثل هو اإلصالح المباشر بحضور التلميذ (إن أمكن) ليعرف ويدرك

خطأه مباشرة ،فيقوم المعلم بوضع خط بالقلم األحمر تحت الخطأ ،ويرشد التلميذ إلى الصواب ،ثم
يصوب التلميذ ما أخطأ فيه على الصفحة األخرى من الكراسة ،ثم
يضع الدرجة المناسبة ،ويمكن أن ِّ
مراجعة المعلم هذا التصويب.

رابعا :درس تطبيقي إلعداد درس في اإلمالء

المادة :إمالء

اليوم. . . :

الموضوع :عالمات الترقيم.

التاريخ. . . :

الحصة :األولى .الهدف العام :أن يدرك التلميذ لغته وقدرتها على استيعاب المعارف.
الفصل/9:ع/ب

الهدف

الخاص:

أن

يتقن

ويستعمل

التلميذ

عالمات

الترقيم.

األدوات التعليمية :لوحة جانبية ،وبطاقات تشتمل على عالمات الترقيم ،والسبورة واألقالم الملونة.
العلمية
المادة
ّ

الخطوات
التمهيد

س :1اذكر بعض العلوم التي نشأت في ظالل القرآن الكريم.
س :2من مؤسس علم النحو؟

س :3اذكر أشهر المدارس النحوية.
س :4ما أشهر كتاب في النحو؟
نشأة العلوم العربية

قراءة القطعة

لقد حافظ المسلمون على لغتهم؛ ألنها لغة القرآن ،قال تعالى :إَِّنا
ِ
ِّ
ون[ الحجر]9 :
َن ْح ُن َنَّزْلَنا الذ ْك َر َوِاَّنا لَهُ لَ َحافظُ َ
ونشأت في ظالل القرآن الكريم علوم دينية متعددة ،منها:
التفسير ،والحديث  . . .وعلوم لغوية ،منها :النحو ،والصرف .
 . .وكان للنحو مدارس؛ فهل تعرفها؟ إنها خمس مدارس؛ فما
أعظمها! (البصرية ـ والكوفية ـ والبغدادية ـ والمصرية ـ واألندلسية)
َ
وأول مؤسس لعلم النحو هو أبو األسود الدؤلي ـ على األشهر ـ

بإشارة من اإلمام علي ـ رضي اهلل عنه ـ ورسم له بعض القواعد،
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وقال له" :انح نحو هذا" أما أول كتاب في النحو؛ فهو (الكتاب)
لسيبويه.
مناقشة المعنى

س :1كيف حافظ المسلمون على لغتهم؟
س :2بم تميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية؟
س :3هل للفقه مدارس؟ اذكر بعضا منها.

القراءة الثانية للقطعة

تتم قراءة القطعة للمرة الثانية ،والتالميذ غير مشغولين بغيرها،
ويتم توضيح المقاطع بتفعيل عالمات الترقيم ،مثال:
 1ـ األقواس المزهرة ،ورسمها ( (وتوضع لحصر كالم اهلل،
ِ
ِّ
ون.
مثل :إَِّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا الذ ْك َر َوِاَّنا لَهُ لَ َحافظُ َ
 2ـ الفاصلة ،ورسمها ) ، ( :وتكون في الوقف الذي يكون
جدا ،ال يحسن معه
بسكوت المتكلم ،أو القارئ سكوتًا قليالً ً
التنفس ،مثل :ونشأت في ظالل القرآن الكريم علوم دينية متعددة،
منها .ومثل :التفسير ،والحديث.

 3ـ الفاصلة المنقوطة ،ورسمها( :؛) وتكون في الوقف الذي
يكون بسكوت المتكلم ،أو القارئ سكوتا يجوز معه التنفس ،مثل:
لقد حافظ المسلمون على لغتهم؛ ألنها لغة القرآن .ومثل :وكان
للنحو مدارس؛ فهل تعرفها؟

 4ـ عالمة التعجب ،ورسمها )!( :وتكون في نهاية الجملة التي
أعظمها!
تدل على التعجب ،مثل :فما
َ

وهكذا يستمر الشرح على هذا النهج لبقية العالمات.

التهيؤ

إمالء القطع

[يخرج التالميذ كراساتهم ،وأدواتهم ،ويكتبون التاريخ والعنوان].
عند اإلمالء يتم التنبيه على عالمات الترقيم ومواضعها ،ليألفها

التالميذ ،ويتم إمالء القطعة على هيئة مقاطع ،وال يعيد إمالء
المقطع ،حتى يعتاد التالميذ اإلصغاء التام.
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قراءة ثالثة للقطعة

يتم قراءة القطعة بعد االنتهاء من اإلمالء ،وكلهم يتابعون لتدارك
ما فاتهم ،واصالح ما أخطؤوا فيه ،وال بد من التأني في هذه
القراءة .ثم تجمع الكراسات.

التدريب

يمكن أن يخرج التالميذ إلى السبورة لكتابة كلمات مشابهة للتي
وردت بالقطعة.

يخرج التالميذ إلى السبورة ويكتبون جمال متضمنة عالمات

الترقيم.
النتائج:

لقد تطرقت في هذه الورقة البحثية لطريقة تدريس مادتي النحو واإلمالء ،ويمكن تسجيل بعض

التوصيات والنتائج:
 طرق التدريس هي علم ينبغي معرفة أسسه وكفاياته كسائر العلوم التربوية التي تسهم في بناءشخصية المعلم وتأهيله لمهنة التعليم.
 -التدريس لم يعد عمالً يتم ببساطة بشرح المادة التعليمية باإللقاء والتلقين ،وانما يحتاج إلى جهد

ونشاط وفاعلية تتم وفق تخطيط مسبق بأسلوب علمي يرتكز على أسس علمية نفسية وتربوية.

 اإلعداد الجيد للدرس عامل مهم في إنجاح العملية التعليمة عموما ،كما أن اإلخفاق سبب رئيسفي تعويق التعليم وتعطيل أهدافه المتنوعة.
 -التدريس موهبة وأصبح اليوم علماً وفناً في آن واحد ،فالتدريس فن ومن خالله يتم تنمية االبتكار

والتفكير في اللغة نطقا وكتابة.

 إلمام المدرس بطرق التدريس دليل تميزه وابداعه. ينبغي أن ال يلتزم المعلم طريقة تدريسية واحدة بل ّتنوع فيها لضمان اندماج المتعلمينومشاركتهم مهما اختلفت قدراتهم وتنوعت استجاباتهم.
 -التدرج في طريقة التدريس من األسهل إلى األصعب ،حسب مقتضى الحال.
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الهوامش
()1

حسن الزيات ،المعجم الوسيط ( 703 /2فنن)؛ وانظر :شاهر أبو شريخ (استراتيجيات التدريس)

ص.8:
()2

انظر :ابن منظور،لسانالعرب( 416 /12علم)؛ والعامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة

()3

المعجم الوسيط ( 624 /2علم).

العربية بالقاهرة .21 /18

()4

انظر :شاهر أبو شريخ ،استراتيجيات التدريس ،ص ،8 :وانظر أيضا :إبراهيم عطا ،المرجع في

تدريس اللغة العربية ،ص.32 :وعميرة إبراهيم بسيوني ،وفتحي الديب ،تدريس العلوم والتربية العملية،
.435/ 3

()5

انظر فوائد إعداد الدروس :فكري حسن ريان ،التدريس ،ص324:؛ وانظر أيضا :إبراهيم عطا،

المرجع في تدريس اللغة العربية ،ص.34:

()6
()7

(أعد).
المعجم الوسيط 587 /2
ّ

األهداف ال تطلب لذاتها بل ألن وراءها نفع .انظر :عمر التومي الشيباني ،الفلسفات الحديثة

للتربية ،ص ،35 :وقال فكري حسن ريان في كتابه (التدريس) ص" 341 :والنص على األهداف
العامة والخاصة ال غنى عنه في كل درس ،فوجود الهدف العام ضروري لتوجيه العمل توجيها عاما،
واألهداف الخاصة الزمة لتركيز االنتباه على المادة".

()8
قسم بعضهم األهداف إلى صيغتين :الصيغ القديمة ،والصيغ الحديثة .انظر :فكري حسن ريان،
ّ
التدريس ،ص21-19:؛ ومنهم من قسمها إلى :معرفية ،ونفسحركية ،ووجدانية .انظر :إبراهيم عطا،

المرجع في تدريس اللغة العربية ،ص ،57-56 :وقسمها إلى أهداف لالبتدائي ،واإلعدادي ،والثانوي،
ص.94- 54:

()9
َن" المفتوحة الهمزة الساكنة النون" :أن تكون حرفا مصدريا ناصبا
قال ابن هشام متحدثا عن "أ ْ
للمضارع" .مغني اللبيب عن كتب األعاريب .41 /1
()10
()11
()12

انظر في كيفية صياغة األهداف :فكري حسن ريان ( التدريس) ص.342:

انظر :أحمد مختار عبد الحميد ،معجم اللغة العربية المعاصرة(،2333 /3هدف).
انظر هذه البيانات عند :فكري حسن ريان (التدريس) ص.345 :
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()13

هل السبورة وسيلة أم أداة؟ من الخطأ أن نعد السبورة وسيلة تعليمية ،بل هي أداة الزمة الستعمال

()14

طالب التربية العملية (المتدرب) ملزم ببيان جميع البيانات ،منها الهدف العام والهدف الخاص

الكتابة والرسم .انظر :عبد القادر المصراتي (المعلم والوسائل التعليمية) ص.65 :
للدرس؛ أما المدرس القائم فال.

()15
()16

انظر إعداد الدروس ،والبيانات ،وتخطيط الصفحة :إعداد الدروس.

انظر أهداف تدريس النحو :إبراهيم عطا ،المرجع في تدريس اللغة العربية ،ص273:؛ وراتب

عاشور ،ومحمد الحوامدة ،أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،ص.108 :

()17

انظر :إبراهيم عطا ،المرجع في تدريس اللغة العربية ،ص .283:وريان ،التربية اإلسالمية،

ص438 :؛ ولالستزادة في أنواع الطرق ووصفها :محمد مرسي ،المعلم والمناهج وطرق التدريس
ص 183 :وما بعدها.

()18

انظر :فكري حسن ريان ،التدريس ،في عنوانين :طرق التدريس ومزايا كل طريقة ،وتطورات

حديثة في أساليب التدريس ص141 ،30 :؛وانظر :صالح عبد العزيز ،التربية وطرق التدريس
ص.221:

()19
()20

انظر خطوات الدروس عند :روبرت رتشي (التخطيط للتدريس)

ص.335 :

انظر العرض ووسائله وشروطه عند :شاهر أبو شريخ (استراتيجيات التدريس) ص– 158:

.159

الشيء من َّ
( ))21جاء في :المعجم الوسيط ( 445 /1سل) س ّل َّ
الش ْيء سالّ :انتزعه َوأخرجه بِ ِرْفق.
ْ
( ))22انظر وظائف التطبيق (التقويم والقياس) عند :فكري حسن ريان (التدريس) ص.413 :
()23

تفسير روح البيان 243 /6؛ وحاشية الجمل على المنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري

()24

شرح مختصر الروضة .59 /1

.451 /1

( )25ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءتها وفَهمها ،وهجاء بعض كلماتها ثم تحجب عنهم،
وتملى عليهم بعد ذلك .انظر :اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية ،ص.17 :
()26

ومعناه أن يستمع التالميذ إلى القطعة ،يقرؤها المدرس ،في معناها ،وتهجي كلمات مشابهة لما

فيها من الكلمات الصعبة ،تملى عليهم .انظر :اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية ،ص.17 :
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()27

انتقد ابن خلدون طريقة التلقين التي كانت سائدة في التعليم وفضل عليها طريقة المحاورة

()28

انظر التمهيد وأساليبه وشروطه عند :شاهر أبو شريخ (استراتيجيات التدريس)

والمناظرة .انظر :تاريخ ابن خلدون .533 /1

ص.157 – 156:
()29

()30

قال في :الصحاح ( 506 /2عجرد) "االستعداد لألمر :التهيؤ له".

التصحيح :إزالة الخطأ ،فيضع المعلم خطا تحت الكلمة الخاطئة.
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