
 رابع الباب ال

منهج تعليم اللغة العربية وفروعها وطريقة تنفيذها 

  بمعهد المخلصين الحديث
 

تعليم المطالعة : األول الفصل 

إن الغرض من تعليم درس ادلطالعة ىو تعويد التالميذ فهم ما يقرؤون من الكتب وغريىا فهما 

جيدا سريعا من غري كد أو مشقة، مث جودة النطق وحسن اإللقاء حىت يسهل على السامع أيضا فهم 

. اآلراء وادلعاىن الىت يراد توصيلها إليو

: فتحقيقا لتلك األىداف، البد أن تتوافر ىف ادلطالعة الشروط اآلتية 

. إخراج احلروف من موضعها الصحيحة .1

نطق الكلمات والعبارات القائمة بنفسها دفعة واحدة وفصلها عن غريىا حسب ادلعىن من غري  .2

.  الرتدد والتكرار، فعالمات الوقف خري معني على ذلك

تنويع الصوت بني رفع وخفض، وشدة ولني، حبسب ادلناسبات بشرط أن يظهر القارئ مايدل  .3

. على شعور الكتاب من فرح أو حزن أو فخر أو محاس أو تعجب

. االعتدال ىف الصوت حىت ال يكون جهريا مزعجا أو خافتا .4



االعتدال ىف السرعة، فيجب أن ال تكون القراءة بطيئة فيمل منها السامع، وال سريعا فال يتمكن  .5

. من إحسان فهمها

 1.مالحظة ادلد، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء، والوقف، وغريىا .6
 

اخلطوات الرئيسية لتدريس ادلطالعة  

. ادلقدمة، وىى تشمل األسئلة أو البيان ادلوجز الذى يوصل أذىان التالميذ عند اإلمكان .1

العرض والربط، ومها يشمالن شرح الكلمات وادلوضوع، وقراءة ادلقالة من ادلدرس مث التالميذ،  .2

. وكتابة ادلفردات

  2.(عند اإلمكان)التطبيق، وىو يشمل األسئلة عن ادلوضوع ومعاىن الكلمات، مث التكلم  .3

 

طريقة التدريس لدرس ادلطالعة  

: بعد أن يعد ادلدرس درسو إعدادا جيدا عليو أن يتبع ما يأتى 

. يقف ىف ادلوضوع الالئق حبيث يرى كل التالميذ ويرونو .1

. يأتى دبقدمة قصرية يصل هبا إىل مادة الدرس .2

. أن يشرح ادلفردات أو الكلمات اجلديدة الواردة ىف ادلوضوع .3
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 .10. ، صنفس المرجع 



وعند التلخيص . مث يلخص الدرس تلخيصا يبعث ىف التالميذ التلهف على قراءة درس جديد .4

. يستعمل ادلدرس ما استطاع من الكلمات اجلديدة الواردة ىف صلب الدرس

بعد أن ينتهى من احلديث ومن الشرح يفتح كتابو على يده اليسرى حبيث ال حيجب الكتاب  .5

. وجهو أو صوتو عن التالميذ

. ىف ىدوء و ىف وضوح (الباب)يقرأ ادلدرس ادلوضوع  .6

. ال بأس أن يشري ادلبتدئون بسبابة أيديهم اليمىن إىل الكلمة الىت يقرؤوهنا حىت ال خيطئ البصر .7

يدعو تلميذا أن حياكيو مث ينتخب أخر و أخر بقدر ما  (الباب)بعد أن يقرأ ادلدرس ادلوضوع  .8

. يستمح لو الوقت على غري ترتيب يعرفو التالميذ

اذا أخطأ أحدىم جيب على ادلدرس أن ينتظر حىت يأتى على هناية الفقرة فيسأل التالميذ أن  .9

. يبينوا خطأ ادلخطئ

 ومىت وثق ادلدرس من إتقان التالميذ قراءة ادلوضوع على ادلدرس أن يناقشهم         ىف ادلعىن .10

 3.اإلمجاىل وىف معىن ادلفردات لتحقيق فهمهم
 

األخطاء الشائعة ىف ادلطالعة 
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 .  14-13. ، ص...كتاب التربية يونس،  



تنحصر أكثر األخطاء ىف ادلطالعة ىف عدم االىتمام بإخراج األصوات من سلارجها 

فيجب العناية ىف اللغة العربية . الصحيحة، فيرتتب على ذلك عدم اإلبانة والفصاحة ىف النطق

 4.دبراعات القلب، واإلدغام، والرتقيق، والتفخيم، والوصل، والقطع، وىكذا
 

خطوات تدريس المطالعة الذى قام بها المدرس فى معهد المخلصين الحديث 

: شخصية المدرس . 1

محدا ىراىاف : اإلسم    

 1989 مايو 25بيل، -سامبيل:  زلل وتاريخ ادليالد 

قرية سيهاتى، سامبيان، سوصلاى كانان،  :  العنوان   

.   البوىان باتو اجلنوبية

 سامبيان 112248ادلدرسة االبتدائية احلكومية : تدرج دراسى  

    ادلدرسة ادلتوسطة األىلية دارالسالم كونتور 

    ادلدرسة الثانوية األىلية دارالسالم كونتور 

    اجلامعة اإلسالمية األىلية ميدان 

: البيانات حول الدرس . 2

الثالثاء : يوم التدريس   
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 .9. ، صنفس المرجع 



حصتان ىف األسبوع :  رلموع احلصة  

 (14.30 – 13.30 )ساعة واحدة :  الوقت   

الثالث للمتوسطة :  الفصل   

دارسا ودارسة  (سبعة عشر) 17:  رلموع الطلبة  

القراءة الرشيدة :  الكتاب ادلستفاد 

عبد الفتاح صرب بك :  ادلؤلف   

" احلكمة"مكتبة :  ادلطبعة   

 1954:  سنة اإلصدار  

األدب أساس النجاح :  موضوع الدرس  

 

: خطوات التدريس . 3

: ادلقدمة . أ

. االستعداد لدخول الفصل بأدوات التعليم الالزمة

. السؤال عن الدرس ادلاضى مث طب البيان من الدارسني والسؤال عن ادلفردات

: العرض . ب

. البيان ادلوجز الذى يوصل أذىان التالميذ إىل موضوع جديد .1



. شرح ادلمفردات الصعبة بتلفيظها وكتابتها مث شرح معناىا .2

 .وضع التالميذ الكلمات الصعبة ىف اجلملة ادلفيدة لتأكيد الفهم .3

 .شرح ادلدرس ادلوضوع مع الربط وحتليلو بادلناقشة والتشويقات مث استنتاج أو أخذ ادلغزى .4

 .قراءة ادلدرس ادلقالة منوذجا لقراءة التالميذ .5

 .قراءة التالميذ واحدا واحدا مع اإلصالح من ادلدرس .6

. األسئلة من التالميذ من حيث ادلفردات .7

: التطبيق . ج

. األسئلة التطبيقية عن مضمون ادلوضوع .1

 .األسئلة عن معاىن ادلفردات ووضع بعضها ىف مجلة مفيدة .2

 .التكلم عن ادلقالة .3

: االختتام . د

اختتم ادلدرس تدريسو باعطاء االرشادات وادلواعظ حسب ادلادة ادلدروسة والقاء السالم مث  .1

 .اخلروج

 

: الصعوبات التى وجهها المدرس عند التدريس . 4

: ادلتعلقة بأحوال الطلبة . أ



. نقصان التالميذ ىف فهم ادلقالة (1

. عدم قدرة التالميذ التكلم عن ادلقالة (2

: ادلتعلقة بوسائل التدريس . ب

. نقصان ادلفردات ادلعلقة ىف اجلدار (1
 

: االقتراحات التى قدمها المدرس . 5

: ادلتعلقة بأحوال الطلبة . أ

. جعل التالميذ فهم ادلقالة وادلفردات (1

.  عقد احملادثة اليومية (2

 

: ادلتعلقة بوسائل التدريس . ب

 .تعليق ادلفردات على اجلدار (1

 

 تعليم المفردات: الفصل الثانى 

طريقة شرح الكلمات الصعبة أو اجلديدة عند التالميذ 

. يلفظ ادلدرس الكلمة الىت أراد شرحها تلفيظا واضحا، مث يأمر التالميذ دبحاكاتو فرديا أو مجاعيا .1



. يكتب الكلمة الصعبة أو اجلديدة على السبورة .2

. يسأذلم أفهموا معىن تلك الكلمة أم مل يفهموا .3

إذا فهم بعضهم، يطلب ادلدرس التلميذ الذى يفهم أن يذكر معناىا أو يضعها ىف مجلة مفيدة  .4

. ليحقق فهمو الصحيح

: اذا مل يفهموا، يشرح ادلدرس بالطرق اآلتية  .5

: بوسائل اإليضاح احلسية، منها . أ

. الشئ ذاتو أو دتثالو أو منوذجو (1

. صورة ذلك الشئ أو صورة على السبورة أو صورة ختطيطية (2

. (اإلشارات)حبركات تدل على ادلعىن  (3

: بوسائل اإليضاح اللغوية، وىى .  ب

. بوضع الكلمة على مجلة موضحة للمعىن (1

. اذا مل يفهموا، أتى ادلدرس جبملة أخرى، وىكذا (2

. بذكر ادلثال أو التعريف أو البيان (3

وبعد أن ظهر أهنم فهموا وأن الفرصة متسعة جيوز للمدرس أن يطلب من بعض التالميذ وضع  .6

وليس ىذا ىف مجيع الكلمات أو ىف مجيع ادلواد بل . الكلمة الصعبة ىف مجلة لتحقيق فهمهم هبا

 .األنسب ىف درس احملادثة



اذا اضطر أهنم مل يفهموا جبميع ما ذكر، جيوز أن يشرح ادلدرس معىن الكلمة بالرتمجة بالشروط  .7

: التالية 

حىت رسخت الكلمة اجلديدة ىف أذىان    (األجنبية)أن يكرر الكلمة العربية . أ

.    التالميذ

أن اليكرر الكلمة اإلندونيسية حىت ال ترتسخ الكلمة اإلندونيسية ىف  .  ب

 5.     أذىاهنم، ألن الدرس ليس درس اللغة اإلندونيسية

 

 

 الصرف/تعليم النحو: الفصل الثالث 

الطريقة ادلثلى لتدريس القواعد 

إن الرتبية احلديثة قد رأت إعتماد الطريقة ادلباشرة ىف تعليم القواعد على الطريقة الطبيعية، وىى تعليم 

. القواعد باللغة، ال تعليم اللغة بالقواعد، إذ اللغة شئ مفهوم واضح، والقواعد نتيجة ذلا

فينبغى أن يسري ادلدرس ىف تدريس القواعد على الطريقة االستقرائية، وىى طريقة تتقيد دببدأين أساسيني 

: مها 

. تقدمي األمثلة على القاعدة، ألن اللغة وجدت أوال ووضعت القواعد خلدمتها
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 .4-3. ، ص...التربيةلفيف من ادلدرسني،  

 



. ومن اخلطأ زلاولة استنباط القاعدة من مثال واحد. تعدد األمثلة للنوع الواحد زيادة ىف التأكيد والرتكيز

: والختيار األمثلة ىف ىذين القسمني أمهية كربى، وديكن الوصول اليها بطرق شىت أمهها

ودتتاز ىذه الطريقة بضمان . ديكن أن يعد ادلدرس نفسو األمثلة ادلطلوبة ويكتبها على السبورة: أوال 

لكن يؤخذ عليها أن موقف التلميذ يبقى جامدا وسلبيا . حسن اختيار األمثلة، وسرعة السري ىف الدرس

. أثناء عملية اختيار األمثلة وكتابتها من قبل ادلدرس نفسو

ديكن الوصول إىل األمثلة بواسطة زلادثة موجهة تطرح أسئلتها على التالميذ، وختتار األمثلة من : ثانيا 

إجابات التالميذ اجليدة، وتكتب على السبورة تباعا، ويصبح موقف التالميذ إجيابيا أثناء ىذه ادلشاركة 

 6.الفعالة ىف اختيار األمثلة، ولو رافق ذلك شئ من البطء تقتضيو طبيعة احملادثة
   

اخلطوات الرئيسية لتدريس القواعد  

. ادلقدمة، وىى تشمل األسئلة عن الدرس ادلاضى مث ربطها دبوضوع جديد .1

العرض والربط، ومها يشمالن اإلتيان باألمثلة ادلتعلقة بادلوضوع، وقراءة األمثلة، واستنباط  .2

. القواعد وكتابتها

التطبيق، وىو األسئلة عن مضمون ادلوضوع، واإلتيان بأمثلة أخرى، وذكر القواعد،  .3

 7.واإلعراب
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 .  24-23. ص ،...، أصول التربيةسوتريسنو أمحد واآلخرون 
7

 نفس المرجع 



مراعات وطريقة تدريس القواعد 

. يعد ادلدرس قبل احلصة أمثلة كثرية على القاعدة الىت يريد تدريسها .1

يكتب ادلدرس على السبورة مثاال أو أكثر خبط واضح ويوجو نظرة التالميذ إىل الكلمة ادلقصودة  .2

. بأمثلة تكون األجوبة عنها موطئة لفهم القاعدة أوالتعريف

يكتب ادلدرس مثاال ثانيا وثالثا ويسأل ىف كل مرة أسئلة بقصد تقريب ادلعىن إىل أن يتأثر من  .3

. التالميذ استعدادا للموازنة بني األمثلة

يطلب ادلدرس من التالميذ أن يبينوا بقية الكلمات ادلقصودة ىف األمثلة، فاذا مل يستطيعوا تدرج  .4

. هبم إىل إدراكها بألسئلة تكشفها

. يكتب ادلدرس القاعدة ادلستنبطة على السبورة .5

. يطالب ادلدرس تالميذه بايراد أمثلة من إنشائهم تطبيقا على القاعدة أو التعريف ادلستنبط .6

.   يعطيهم ادلدرس كلمات ليضعوىا ىف مجل مفيدة وضعا موافقا للقاعدة الىت درست .7

  8.يعرض ادلدرس عليهم مجال ويدعهم خيرجون منها كل ما يتعلق بتلك القاعدة أوالتعريف .8
 

 

 

خطوات تدريس النحو الذى قام بها المدرس فى معهد المخلصين الحديث 

: شخصية المدرس . 1
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 .  36-35. ، ص...كتاب التربية يونس،  



محدا ىراىاف : اإلسم    

 1989 مايو 25بيل، -سامبيل:  زلل وتاريخ ادليالد 

قرية سيهاتى، سامبيان، سوصلاى كانان،  :  العنوان   

.   البوىان باتو اجلنوبية

 سامبيان 112248ادلدرسة االبتدائية احلكومية : تدرج دراسى  

    ادلدرسة ادلتوسطة األىلية دارالسالم كونتور 

    ادلدرسة الثانوية األىلية دارالسالم كونتور 

    اجلامعة اإلسالمية األىلية ميدان 

: البيانات حول الدرس . 2

اإلثنني : يوم التدريس   

حصتان ىف األسبوع :  رلموع احلصة  

 (10.30 – 11.30 )ساعة واحدة :  الوقت   

الثاىن للمتوسطة :  الفصل   

دارسا   (ثالثة عشر) 13:  رلموع الطلبة  

النحو الواضح ىف قواعد اللغة العربية :  الكتاب ادلستفاد 

على احلاجم ومصطفى امني  :  ادلؤلف   



مكتبة دار احياء الكتب العربية :  ادلطبعة   

  1984 : سنة اإلصدار   

نصب الفعل ادلضارع :  موضوع الدرس 

: خطوات التدريس . 3

: التعارف . أ

 "السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو : " دخل ادلدرس الفصل وقام أمام الدارسني بإلقاء السالم  .1

" وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو : " مث أجاب الدارسون 

. ترتيب ما على مكاتب الدارسني من الكتب وغريىا ووضعها ىف األدراج .2

: ادلقدمة . ب

..." ىات ادلثال من اجلملة اإلمسية .../ ما ىى اجلملة اإلمسية: " األسئلة عن الدرس ادلاضى 

 

 

: العرض . ج

 ".نصب الفعل ادلضارع"طلب ادلدرس من الدارسني بعض اجلمل فيما يتعلق دبوضوع  .1

". أن، لن، اذن، كى " مث زاد ادلدرس اجلملة باألدوات الىت تنصب الفعل ادلضارع وىى 

. شرح ادلدرس سبب نصب الفعل ادلضارع مث أخذ القاعدة وبياهنا إىل مجيع الطلبة .2



 . أمر ادلدرس الطلبة بكتابة ما على السبورة مع مراقبتهم مث قراءة كشف احلضور .3

. أتاح ادلدرس وقتا للسؤال عما مل يفهمو الطلبة مث بيانو ذلم .4

: التطبيق . د

: سأل ادلدرس الطلبة شفهيا  .1

اذكر أحرف نصب الفعل ادلضارع ؟  -1

 " !كى " ىات ادلثال من  -2

 " !اذن " ىات ادلثال من  -3

: االختتام . ه

اختتم ادلدرس تدريسو باعطاء االرشادات وادلواعظ حسب ادلادة ادلدروسة والقاء السالم مث  .1

. اخلروج

: الصعوبات التى وجهها المدرس عند التدريس . 4

: ادلتعلقة بأحوال الطلبة . أ

. عدم فهم بعض الطلبة اللغة العربية (1

. نقصان اىتمام الطلبة ضلو الدرس (2

: ادلتعلقة بوسائل التدريس . ب

. كانت السبورة صغرية (1



. ترتيب مكاتب الطلبة غري جيد (2
 

: االقتراحات التى قدمها المدرس . 5

: ادلتعلقة بأحوال الطلبة . أ

. تكثري ادلرتادفات اليومية (1

: ادلتعلقة بوسائل التدريس . ب

 .تغيري السبورة من حزمها الصغري إىل أن تكون أكرب منها (1

. ترتيب ادلكاتب أمام السبورة ال جانبها (2

 تعليم اإلنشاء: الفصل الرابع 

اإلنشاء ىو التعبري الصحيح باللفظ عما ىف النفس يكون إما باللسان وإما بالقلم، ومن مث كان 

: اإلنشاء قسمني 

اإلنشاء الشفهى  (1

اإلنشاء التحريرى  (2

والغرض من تعليم اإلنشاء تعويد التالميذ حسن التعبري عما حيول ىف نفوسهم وما يقع حتت حواسهم 

أما التعبري باللسان . بعبارة صحيحة فصيحة بليغة، سواء أكان ذلك باللغة األصلية أم باللغة األجنبية

. يسمى إنشاءا شفهيا أو زلادثة وأما التعبري بالكتابة فيسمى إنشاءا حتريريا
 



خطوات تدريس اإلنشاء 

: التعارف . أ

إلقاء السالم  .1

 (إذا مل يكن منظما)تنظيم الفصل  .2

. السؤال عن ادلادة وكتابتها مث كتابة التاريخ اذلجرى وادليالدى دبشاركة التالميذ .3

 

: ادلقدمة . ب

. األسئلة أو البيان ادلوجز الذى يوصل أذىان التالميذ إىل ادلوضوع

: العرض . ج

. شرح معاىن الكلمات بالطريقة احلديثة .1

بعد انتهاء ادلدرس من شرح الكلمات، يتكلم ادلدرس عن العنصر األول مناقشا مع التالميذ  .2

. فرديا أو مجاعيا

. كتابة ادلدرس عنوان العنصر األول على السبورة .3

. التكلم من بعض التالميذ عن العنصر األول .4

. وىكذا يسري ادلدرس ىف العناصر الباقية .5

. مراجعة ادلدرس مجيع العناصر مث أمره واحده دبحاكاتو .6



. قراءة ادلدرس ما كتب على السبورة أو أن يأمر واحدا منهم بالقراءة مع اإلصالح .7

. كتابة التالميذ ما كتب على السبورة، وادلدرس يالحظهم .8

. قراءة كشف الغياب .9

. قراءة بعض التالميذ كتابتهم واحدا فواحدا. 10

قراءة التالميذ ما كتبوه ىف كراساهتم إعدادا إلجابة األسئلة التطبيقية،  . 11

.    وادلدرس ديسح ادلفردات على السبورة

:  التطبيق . د

. األسئلة عن معاىن الكلمات ووضع بعضها ىف اجلمل .1

األسئلة عن مضمون ادلوضوع  .2

. التكلم عنصرا فعنصرا مث التدرج إىل مجيع العناصر .3

: االختتام . ه

. اإلرشادات وادلواعظ، وختتلف اإلرشادات وادلواعظ باختالف ادلواد وزلتويات موضوع الدرس .1

 9.خيتتم ادلدرس تدريسو بالسالم .2
 

 (التعبير الشفوى)تعليم المحادثة : الفصل الخامس 
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 .13-11. ، ص...التربيةلفيف من ادلدرسني،  



احملادثة أو التعبري الشفوى ليس فرعا لغويا معزوال عن باقى فروع اللغة، بل ىو متشابك ومتداخل 

ومعىن ذلك أن . ىف مهارتو اللغوية مع القواعد النحوية والصرفية، واإلمالء، واخلط، واألدب، والبالغة

تقدم التلميذ ومنوه ىف أحد ىذه الفروع اللغوية ىو بالتإىل تقدم للتلميذ ومنو لو ىف بعض مهارات التعبري 

 10.الكتاىب

إن الغاية من تدريس اللغة فهم وتفهيم، فهم ما يقال ويقرأ، وتفهيم ما خيطر ىف النفوس من 

والطريقة ادلباشرة ادلتبعة اليوم ىف تدريس اللغات احلية تقضى . خواطر وأفكار، قوال وكتابة، بسرعة ووضوح

ومصدر الطريقة ادلباشرة ىى طريقة األم أى الطريقة . بتدريس احملادثة الشفوية أوال، مث القراءة والكتابة

  11.الطبيعية ىف زلادثة الطفل، ألن احملادثة ىف احلقيقة زلور لتدريس اللغة ووسيلة لتدريس سائر ادلواد

الغاية الرتبوية من احملادثة 

إن اللغة ليست سوى احلديث الشفوى الذى يعرب عن أفكار اإلنسان، وما القراءة والكتابة سوى ادلرحلة 

الثانية للحديث الشفوى الذى يقوم اللسان ويعود التلميذ على حسن النطق باحلروف من سلارجها 

. ومعرفة الكلمات الصحيحة واستعماذلا ىف مجل قصرية مفيدة

إن لتمارين احملادثة غاية مهمة، وىى تعويد التالميذ على التحدث بلغة سهلة فصيحة تعرب عن أفكار 

وىذه التمارين . واضحة، لتصل هبم إىل درجة تسمح ذلم بفهم ما يقال ذلم، وتفهيم ما ذلم من أفكار
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 .242-241. ، ص(2002الدار ادلصرية للبنانية، الطبعة الثانية، : القاىرة)، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  
11

 .107. ، ص(1981دار الكتاب اللبناىن، : بريوت)، رائد التربية العامة وأصول التدريسعبد احلميد فايد،  



فاحملادثة أو التمارين ادلختلفة على . على التعبري الشفوى أنواع، حسب عمر التلميذ، واستعداه العلمى

. التعبري الشفوى ىى مفتاح التعليم جلميع دروس ادلنهج على السواء

ولتمارين احملادثة ودروسها فائدة تربوية، وىى تعويد التالميذ على الكالم الصحيح و إيراد األفكار ادلرتبة 

وىذه الثقة بالنفس حتل عقدة لسان . ادلتسلسلة جبرأة وثقة بالنفس تبعداهنم عن اخلطأ أو اخلوف منو

  12.التلميذ وتساعده على النجاح ىف دروسو ىف احلياة
 

اخلطوات الرئيسية لتدريس احملادثة  

. ادلقدمة، وىى تشمل األسئلة أو البيان ادلوجز الذى يوصل أذىان التالميذ عند اإلمكان .1

العرض والربط، ومها يشمالن شرح الكلمات والعناصر، وتكلم بعض التالميذ عن ادلوضوع،  .2

. وكتابة ادلفردات

13.التطبيق، وىو يشمل األسئلة عن مضمون ادلوضوع ومعاىن الكلمات، مث التكلم .3
 

 

طريقة التدريس لدرس احملادثة  

. تعيني ادلوضوع ادلناسب ادلالئم ىف ادلادة واللغة .1

. حتضري كل وسائل اإليضاح الىت تساعد على صلاح الدرس .2
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 .159-158. ، صنفس المرجع 
13

 .  13. ص ،...، أصول التربيةسوتريسنو أمحد واآلخرون 



إذا كان التالميذ مبتدئني وجب على ادلدرس عند ما يتكلم أن يقرن كالمو باإلشارات واألعمال  .3

. الىت دتثل ادلعىن مث يدعو التالميذ إىل زلاكاتو

إذا عرف التالميذ من اللغة ما ديكنهم من تركيب مجل قصرية مثل ادلدرس أمامهم ادلعاىن  .4

. باإلشارات واألعمال ودعاىم إىل أن يأتوا بعبارات تدل على ما يفعلو

وىف هناية الدرس يسأذلم ادلدرس أسئلة تطبيقية فيما سبق حبيث تستدعى اإلجابة ىف مجل  .5

 14.تامة
 

تعليم المحفوظات : الفصل السادس 

: إن لدروس احملفوظات فوائد مادية وتربوية متعددة، أمهها ما يإىل 

. تقوية الذاكرة .1

. إطالع التلميذ على الرتاث األدىب .2

. هتذيب ذوق التالميذ وإكساهبم حسن األداب وادلهارة ىف اإلنشاء .3

. تربية اخللق واجلرأة األدبية .4

. غرس فلسفة احلياة .5

إن قطع احملفوظات الىت تقدم إىل التالميذ، جيب أن تكون من القطع ادلختارة ىف أسلوهبا 

وموضوعها، ومن حكمة ادلدرس أن خيتار القطع الىت تطرق موضوعاهتا إىل الفضائل السامية، واألمثال 
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 .  40-39. ، ص...كتاب التربية يونس،  



الصادقة، واحلكم واألقوال ادلأثورة، حىت ترىب عند التالميذ، إىل جانب حسن األسلوب، الفضائل اخللقية 

. الىت جيب أن يسريوا على هنجها ىف مستقبل حياهتا

: فاألمور الىت جيب مراعاهتا ىف اختيار مادة احملفوظات ىى 

. جيب مراعاة السهولة التامة ىف مبىن القطع ادلختارة ومعناىا .1

جيب أن تشتمل قطعة احملفوظات على غاية سامية، أو مثل حكيم، أو فكرة وطنية،  تثري  .2

. حس التلميذ وتذكى فعاليتو وتسرتعى انتباىو ومحاسو

جيب أن تطابق القطعة ادلختارة، مستوى التلميذ العلمى إذ لكل مرحلة من مراحل التعليم  .3

 15.ولكل صف من الصفوف مستوى يناسبو، وجيب أن ال نتعداه

اخلطوات الرئيسية لتدريس احلسفوظات  

ادلقدمة، وىى تشمل األسئلة أو البيان ادلوجز الذى يوصل أذىان التالميذ إىل ادلوضوع عند  .1

. اإلمكان

. العرض، وىى يشمل شرح احملفوظات وتلفيظها، وكتابة النص وقراءتو .2

التطبيق، وىو يشمل شرح نص احملفوظات، وزلو النص وحفظو تدرجييا، واألسئلة ادلتعلقة  .3

 16.بادلوضوع، وذكر النص، واألسئلة عن معاىن الكلمات
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 .197-195. ، ص...رائد التربية العامةفايد،  
16

 .  26. ، ص...كتاب التربية يونس،  



خطوات تدريس احملفوظات 

: التعارف . أ

إلقاء السالم  .1

 (إذا مل يكن منظما)تنظيم الفصل  .2

. السؤال عن ادلادة وكتابتها مث كتابة التاريخ اذلجرى وادليالدى دبشاركة التالميذ .3

: ادلقدمة . ب

وربطها دبوضوع جديد عند اإلمكان، مث كتابة  (على قدر احلاجة)األسئلة عن الدرس ادلاضى وحفظو 

. موضوع الدرس على السبورة

: العرض . ج

شرح الكلمات على الطريقة احلديثة  .1

شرح احملفوظات بيتا فبيتا إذا كانت على صورة النظم، وجزءا فجزءا إذا كانت على صورة النثر  .2

مع غرس فلسفة احلياة أو ادلثل األعلى بالتلخيص وتوصيل ادلعىن أو النصيحة إىل أذىان 

. التالميذ، فكأن النصوص األدبية شاىد أو دليل على صحة ادللخص أو النصيحة

. يلفظ ادلدرس البيت أو جزء النص مث شرحو، والتالميذ حياكونو .3

يكتب ادلدرس البيت أو النص على السبورة دبشاركة التالميذ، وادلشاركة ىنا أن يطلب ادلدرس  .4

. تلميذا أو أكثر إمالءه ألفاظ النص



ىكذا يسري ادلدرس ىف شرح . يقرأ ادلدرس أو التلميذ ما دتت كتابتو، حتقيقا للفهم وصحة الكتابة .5

. األبيات أو األجزاء التالية

والقراءة، والتالميذ  قراءة ادلدرس النصوص وادلفردات على السبورة حتقيقا على صحة الكتابة .6

. يالحظون

كتابة التالميذ النصوص وادلفردات من الدرس حتت مالحظة ادلدرس، مث يقرأ ادلدرس كشف  .7

. الغياب

. بعد االنتهاء من الكتابة يأمر ادلدرس واحدا أو أكثر بقراءة كتابتهم مع اإلصالح .8

 .القراءة الصامتة من التالميذ إعدادا لتوجيو األسئلة إىل ادلدرس .9

 األسئلة من التالميذ ىف بعض كلمات صعبة واإلجابة من التالميذ أو من .10

 . ادلدرس

القراءة اجلهرية مث الصامتة إعدادا إلجابة األسئلة التطبيقية وادلدرس ديسح  . 11

.         ادلفردات على السبورة

. يأمر ادلدرس التالميذ بإقفال الكراسات. 12

: التطبيق . د

. شرح التالميذ النصوص بيتا فبيتا .1



دبحو جزء من أجزاء النص، مث يأمر ادلدرس التالميذ حبفظو : احملو التدرجيى واحلفظ التدرجيى  .2

وىذه فرصة احلفظ التدرجيى للتالميذ، فال يلفظ ادلدرس النصوص . بصوت فرديا مث مجعيا

وىكذا يسري ادلدرس ىف تطبيق ما يبقى من أبيات احملفوظات، حىت إذا مت زلو مجيع . للمحاكاة

.  األبيات، يأمر ادلدرس تلميذا أو أكثر حبفظ األبيات برعايتو

. األسئلة عما يتعلق بادلوضوع .3

. األمر بذكر نص أو بيت يتعلق جبواب التلميذ .4

. األسئلة عن معاىن الكلمات .5

: االختتام . ه

. اإلرشادات وادلواعظ، وختتلف اإلارشادات وادلواعظ باختالف ادلواد وزلتويات موضوع الدرس .1

 17.خيتتم ادلدرس تدريسو بالسالم .2

خطوات تدريس المحفوظات الذى قام بها المدرس فى معهد المخلصين الحديث 

: شخصية المدرس . 1

زلف الدين : اإلسم    

 1987 أبريل 19قرية اينجني جايا، :  زلل وتاريخ ادليالد 

قرية اينجني جايا، رانتاو، أتشيو تاميانج،  :  العنوان   
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 .17-14. ، ص(2003مطبعة دارالسالم، : فونوروكو)، التربية العمليةلفيف من ادلدرسني،  



.   كواال سيمبانج

ادلدرسة االبتدائية احلكومية اينجني جايا : تدرج دراسى  

    ادلدرسة ادلتوسطة األىلية دارالسالم كونتور 

    ادلدرسة الثانوية األىلية دارالسالم كونتور 

    اجلامعة اإلسالمية األىلية سومطرة 

: البيانات حول الدرس . 2

االثنني : يوم التدريس   

حصتان ىف األسبوع :  رلموع احلصة  

 (12.30 – 11.30 )ساعة واحدة :  الوقت   

الثاىن للمتوسطة :  الفصل   

دارسا ودارسة  (عشرون) 20:  رلموع الطلبة  

رلموع ادلقتطفات واحملفوظات :  الكتاب ادلستفاد 

لفيف من ادلدرسني :  ادلؤلف   

دار السالم للنشر والتوزيع :  ادلطبعة   

 2004:  سنة اإلصدار  

احلث على التعلم :  موضوع الدرس  



: خطوات التدريس . 3

: التعارف . أ

 "، كيف حالكم يا دارسوىن ؟...السالم عليكم : " إلقاء السالم، حيث قال ادلدرس لدارسونو  .1

..." احلمد هلل انا باخلري: " مث أجاب الدارسون 

. تنظيم الفصل، حيث أمر الدارسون برتتيب اجللوس ووضع ما أمامهم ىف األدراج .2

." حاضرة/ىا فليقل حاضر/من دعى إمسو: " قراءة كشف احلضور، حيث قال ادلدرس  .3

: ادلقدمة . ب

إحفظ ىل زلفوظة عن ! أنت يا حافظ : " األسئلة عن الدرس ادلاضى وحفظو، حيث قال ادلدرس 

..." الصرب

: العرض . ج

 : على السبورة، وىى كاآلتى " احلث على التعلم " كتب ادلدرس أبيات احملفوظات بادلوضوع  .1

# العامل كبري و إن كان حدثا 

 واجلاىل صغري و إن كان شيخا 

# تعلم فليس ادلرء يولد عادلا 

 وليس أخو علم كمن ىو جاىل 

. مث شرح ادلدرس احملفوظات بيتا فبيتا مع كتابة ادلفردات الصعبة وبيان معانيها .2



. أسار ادلدرس أحد الطلبة لبيان بيت من احملفوظات مث أمرىم بقراءة ما على السبورة مجاعة .3

. مث أمر ادلدرس الطلبة بكتابة ما على السبورة وحفظها إما فرديا أو مجاعيا

: التطبيق . د

كتب ادلدرس األسئلة من احملفوظات على السبورة و نبو الطلبة من عملية الغش عند إجابة  .1

. األسئلة

 :النموذج من األسئلة  .2

! أجب عن ىذه األسئلة اآلتية مستدال من احملفوظات 

دلاذا احرتم ادلرء العامل وال اجلاىل ؟  -1

 ما جزاء الصرب ىف احلياة ؟ -2

 ما سبب احرتام ادلرء الصغار وكراىية الكبار ؟ -3

! كمل ىذه احملفوظات اآلتية مث بينها 

...... مر ىف ..... الصرب كا -1

 .........و إن ..... واجلاىل # ......... العامل  -2

............  الناس كا............ لوال  -3

. أمر ادلدرس الطلبة جبمع أوراق األجوبة مث استنتجها .3

. األمر باحلفظ قبل خروج الطلبة من الفصل و إعادة حفظها ىف مساكنهم أو بيوهتم .4



: االختتام . ه

اختتم ادلدرس تدريسو بإعطاء اإلرشادات وادلواعظ حسب ادلادة ادلدروسة و إلقاء السالم مث  .1

 .اخلروج

 

: الصعوبات التى وجهها المدرس عند التدريس . 4

: ادلتعلقة بأحوال الطلبة . أ

. إن بعض الطلبة شغلوا أنفسهم بادلزاح مع زمالئو (1

. صعب الطلبة ىف فهم درسهم لقلة حفظ ادلفردات عندىم (2

. قام بعض الطلبة بعملية الغش عند دترين الدرس (3

: ادلتعلقة بوسائل التدريس . ب

إن وجود ادلعمل اللغوى غري مفيد، وذلك ألن ادلدرس والطلبة اليقدرون على استفادة ىذه  (1

. الوسيلة

كذلك وجود ادلكتبة قد تكون غري مفيدة حبيث أن بعض الطلبة اليريدون قراءة الكتب الالزمة  (2

. لدروسهم، بل كانوا يقرؤون اجملالت واجلرائد الىت ال سبيل ذلا ىف ترقية مهارة الطلبة ونوعيتهم
 

: االقتراحات التى قدمها المدرس . 5

: ادلتعلقة بأحوال الطلبة . أ



. إعطاء العقاب دلن اختلف نظام ادلعهد، مثل من تكلم بلغة غري رمسية أو غريىا (1

.  إعطاء أكثر ادلفردات لزيادة فهم الطلبة ضلو الدرس (2

: ادلتعلقة بوسائل التدريس . ب

. ترتيب جدول دخول ادلعمل اللغوى لكل فصل ومراقبتهم عند استخدام ىذه الوسيلة (1

.  تشجيع ادلدرس للطلبة على حرص القراءة من الكتب أو اجملالت ترقية دلهارهتم ونوعيتهم (2

. أوجب ادلدرس إىل كل طالب محل القاموس العرىب عند الدراسة (3
 

 تعليم اإلمالء: الفصل السابع 

وما دروس اإلمالء ىف احلقيقة سوى جزء من دروس القواعد ووسائلها الرامية حلفظ صحة اللغة  

و إن الغرض من تعليم . من الوجهة الكتابية اإلمالئية، والبعد عن اخلطأ ىف الرسم عند الكتابة والتدوين

. اإلمالء ىو دتكني التالميذ من صحة كتابة الكلمات بأشكاذلا ادلقررة ادلعروفة
 

أنواع اإلمالء 

فادلعهود ىو ما طلب . اإلمالء ادلعهود واإلمالء غري ادلعهود:  تنقسم دروس اإلمالء إىل قسمني 

وغري ادلعهود ىو ماكانت مادتو غري معلومة . من التالميذ إعداد مادتو وتذكر رسم كلماتو قبل الدرس



وفائدتو منحصرة ىف اختبار قدرة التالميذ على الرسم ىف االمتحان واالختبارات . للتالميذ من قبل

 18.مثال

. هتذيبية وعملية: ولإلمالء فائدتان 

: أما هتذيبية ىى 

. تربية ملكة احلفظ والتذكر و إمناء قوة ادلالحظة الدقيقة .1

. تدريب التالميذ على النظافة والدقة واالنتباه .2

. تعويد عادة االستقالل ىف الرأى .3

: وأما عملية فهى 

. رسم الكلمة رمسا صحيحا .1

. تدريب العني واألذن واليد على رؤية ومساع وكتابة الرسم الصحيح .2

. وبو خيترب ادلدرس مقدار كل تلميذ ىف رسم الكلمات .3

 19.ىذا و أن موضوع اإلمالء إذا أحسن اختيارىا تعني التالميذ على اإلنشاء اجليد .4
 

اخلطوات الرئيسية لتدريس اإلمالء  
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ادلقدمة، وىى تشمل األسئلة أو البيان ادلوجز الذى يوصل أذىان التالميذ، واألمر بكتابة بعض  .1

. الكلمات الصعبة الشبيهة دبا ىف نفس اإلمالء

. العرض والربط، ومها يشمالن شرح ادلوضوع سلتصرا، وقراءة النص، وإمالء ادلادة .2

 20.التطبيق، وىو يشمل مجع الكراسات، وتفتيش األخطاء .3
 

طريقة تدريس اإلمالء 

:  على مدرس اإلمالء اتباع ما يأتى 

. ينتخب قطعة اإلمالء حبيث يكون موضوعها مفيدا .1

. يكتب ىف دفرت إعداد الدروس مقسمة خبطوط رأسية إىل أجزاء .2

. يرتب التالميذ ىف رلالسهم على أبعاد متساوية حبيث ال يتمكنون من مساعدة بعضهم بعضا .3

ىف اإلمالء غري ادلعهود البد أن يتحادث ادلدرس ىف اإلمالء ىف كلمات غري معروفة عند التالميذ،  .4

. وكلما أتت منها كتبها على السبورة

. ديحو ادلدرس الكلمات ادلكتوبة على السبورة بعد مناقشة التالميذ فيها .5

يقف ادلدرس ىف ركن احلجرة الذى جيعلو إىل ديني التالميذ وىم متجهون اليو مع االلتفات قليال  .6

. ضلو اليمني

. يقرأ ادلدرس القطعة بصوت شلتلئ رزين ىف ىدوء و وضوح .7
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. مث ديليها تركيبا حسب ادلعىن مع إمالء كل تركيب مرة واحدة فقط .8

. ال يسمح للتالميذ بالسؤال أثناء اإلمالء .9

. جيب أال يسمح للتالميذ دبحو الكلمات أو تغيريىا مهما كانت الظروف. 10

بعد االنتهاء من اإلمالء حيسن بادلدرس أن يقرأ القطعة مجلة على التالميذ      . 11

 21.  حىت دلن فاتو شئ أثناء اإلمالء أن يكتبو
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