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 سوء أساليب تعليم اللغة العربية

محمودالدكتور  األستاذ  السيد 

اللغة  تعليميف هذا البحث املوجز أن نتعرف جوانب القصور يف أساليب  لحناو 
 واستماعاً العربية يف مراحل التعليم املختلفة ويف مجيع املهارات اللغوية حمادثًة 

هذه  حتسنيحات املؤدية إىل وقراءًة وكتابًة، حماولني الوصول إىل عدد من املقرت 
ا.  األساليب واالرتقاء 

  األساليبالقصور في -أوالً 

متعددة، منها ما يتعلق باألهداف وبتكوين  جوانبهذا القصور يف  ويتمثل
وطريقة تدريس القراءة يف الصف  القراءة،املهارة اللغوية، واالستعداد لتعلم 

وقراءة االستماع، ومتثل  رة،احلاألول من مرحلة التعليم األساسي، والقراءة 
املنهج التكاملي يف  واعتماداملفهوم املنظومي للنحو، وسريورة املنهج البالغي، 

 التدريس، واستثارة الدافعية يف التعبري... إخل.

 القصور في تمثل األهداف:- ١

لتعليم اللغة إمنا يتم على أيدي معلمي اللغة،  رتطويعن البيان أن أي  غين
جيدًا هو أساس كل تطوير وإبداع، فإذا كان  إعداداً نسان املعّد ذلك ألن اإل

لتعليم املادة انعكس ذلك سلبًا على  املرسومةمعلم اللغة ال يتمثل األهداف 
إذ إن مثة منظومة متكاملة تبدأ  التقومي،احملتوى وطريقة التدريس وأساليب 

قنيات واملناشط والت واألساليبباألهداف وتنتهي بالتقومي مرورًا باحملتوى 
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يف سائر املكونات  سرييوالفعاليات، وأي خلل يف أي مكون من هذه املنظومة 
واضحة  حتقيقهااألخرى. وعلى معلم اللغة أن تكون األهداف اليت يرمي إىل 

 متعلميهوجلية يف استعمال اللغة استعماًال ناجحًا يف عملية التواصل لدى 
 نتكو الكتابة، ومثة مهارات متعددة البد أن بطريق احملادثة واالستماع والقراءة و 

هي األخرى واضحة وجلية يتضمنها كل من املهارات األربع احملادثة واالستماع 
والكتابة، فمهارات االستماع على سبيل املثال تتمثل يف إدراك هدف  والقراءة

الكلمات وفهم الفكر وإدراك العالقات فيما بينها وتنظيمها  ومعايناملتحدث 
املعلومات وحتليل الكالم واحلكم عليه، ومهارات  واصطفاءويبها وتلخيصها وتب

ا صحيحة والسرعة يف  احلروفالقراءة تتمثل يف تعرف  والكلمات والنطق 
واملعاين البعيدة واستخالص املغزى  القريبةالقراءة وثروة املفردات وفهم املعاين 
 مواقف احلياة.يف  اكتسابهونقد املقروء وتقوميه وتوظيف ما مت 

 القصور في تكوين المهارة اللغوية :- ٢

ا جمموعة من احلقائق، على  مطلعينظر إىل اللغة يف  كان القرن املاضي على أ
وما على األخري إال أن حيفظها ويستظهرها،  ،تلقيناً املعلم أن يلقنها للمعلم 

ة فرتى أن هذه من اللغة. أما الرتبية املعاصر  متمكناً وبقدر درجة حفظه هلا يعد 
ال يتمثل يف اكتساب حقائق ومعلومات معينة  اللغةالطرائق خاطئة، وأن تعلم 

الظفر ببعض املعرفة النظرية عن قواعد  منإذ إن هذا االكتساب ميكن املتعلم 
ا اللغة أو اللغة يف مواقف  ماستخداأو تراكيبها، ولكن ال ميكنه من  مفردا

األداء املتقن القائم  تعينات اللغوية لديه، واملهارة احلياة نظرًا لعدم تكّون املهار 
هود، وال تتكون  املهارة إال  هذهعلى الفهم وعلى االختصار يف الوقت وا
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من  بدالً بطريق املمارسة والتكرار بصورة طبيعية ويف مواقف حيوية متنوعة 
 إذقات، التكرار اآليل نفسه، كما أن تكوين املهارة يستلزم الفهم وإدراك العال

من دون الفهم تصري املهارة آلية، ال تعني صاحبها على مواجهة املواقف 
التصرف فيها، كما يستلزم توجيه أنظار املتعلم إىل األخطاء  وحسناجلديدة 

وتعرف أفضل أساليب األداء، ويستلزم توافر القدرة  والضعفونواحي القوة 
و التسجيالت، وأخريًا يستلزم أو الزمالء أ املعلمنياحلسنة الستخدام اللغة من 

يؤديان إىل االرتقاء بأداء املتعلم،  والتعزيزالتشجيع والتعزيز إذ إن التشجيع 
 وإىل تقدم ملموس يف اكتساب املهارة.

م ال  خلالً الواضح أن مثة  ومن يف توافر القدوة احلسنة من املدرسني كافة، إذ إ
ء شروح دروسهم، ويزداد على ألسنتهم يف أثنا سليمةيستخدمون الفصيحة 

ا من  اللغةاألمر سوءًا عندما جند معلمي  أنفسهم يستخدمون العامية ويقبلو
 حنو الفصيحة. اطلبتهم دون تصحيح أو تشذيب أو ارتقاٍء 

التعزيز لألداء اجلّيد وإمهال التقصري مبواطن  إمهالأن اخللل يتمثل يف  كما
 وية جّذابة.ترب وبأساليباخللل بصورة واعية ومنظمة 

يقتصر على العملية التعليمية يف داخل الصفوف  الالواضح أن التعزيز  ومن
األنشطة الالصفية واجلو اخلارجي العام  ليشملوبني املعلم واملتعلم، وإمنا ميتد 

والالفتات واملسلسالت اإلذاعية  واإلعالناتمن كتابات على واجهات احملال 
إذ إن استخدام اللغة الفصيحة فيها  ينمائية،والسوالتلفزية والعروض املسرحية 

 .اللغويةمجيعها يساعد على اكتساب املهارات 

 القصور في وظيفية اللغة:- ٣
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االكتفاء بالرتكيز يف اللغة اليت يتعلمها الناشئة على  إىلالرتبية احلديثة  اجتهت
ومساعدة الناشئة على امتالك هذه األساسيات  ومفاهيمها،أساسيات املادة 

مع مواقف احلياة، فإذا أحس املتعلم أن املادة اليت  اإلجيايبملؤدية إىل التفاعل ا
وترضي اهتماماته، وتليب حاجاته، وتؤمن  دوافعه،يتفاعل معها تستثري 

 متطلباته، أقبل عليها بشوق ورغبة.

النحو الوظيفي الذي يركز على املوضوعات  نشأضوء هذا االجتاه  ويف
واسع، كما نشأ التعبري الوظيفي  نطاقيف احلياة على  األساسية اليت تستخدم

تمع،الذي يليب حاجات املتعلم يف تفاعله مع  بيَد أنه ما تزال يف مناهجنا  ا
يف النحو أو يف اإلمالء  ومماحكاتتدرس مسائل غري وظيفية منها استثناءات 

 بصعوبة اللغة اإلحساسومصطلحات جافة يف البالغة، وهذا ما يؤدي إىل 
مثل  التعلموبعدها عن احلياة املعاصرة، وال شيء يؤدي إىل اإلقبال على 
 وظيفية املادة اليت يتعلمها املتعلم تلبيًة حلاجاته وإرضاء الهتماماته.

 : القصور في استيفاء جوانب الخبرة- ٤

يف اجلانب  تتمثلكانت للخربة اليت يكتسبها املرء يف حياته جوانب ثالثة  إذا
األدائي  واجلانبانب الوجداين املتعلق باملثل والقيم واالجتاهات، املعريف واجل

 تعليماملتمثل يف االستخدام يف مواقف احلياة فإن من األساليب القاصرة يف 

لغتنا أن الرتكيز يتم فيها يف األعم األغلب على اجلانب املعريف، ومثة إمهال 
انب الثالثة تكّون الوجداين واألدائي، على الرغم من أن هذه اجلو  للجانب
 ال ينفصل أحدها عن اآلخر. متكاملةوحدة 

 في التدريس: التكامليالقصور في اعتماد المنهج - ٥
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لغياب التوظيف  هلاتقسيم اللغة إىل فروع أّدى إىل تقطيع الوحدة املتكاملة  إن
منصباً  االهتماموالتوازن واالنسجام بني هذه الفروع، إذ من اخلطأ أن يكون 

واحد فقط على أنه غاية وعلى حساب بقية اجلوانب، ذلك ألن  على جانب
العربية ترتبط فيما بينها ارتباطًا عضوياً، فالقواعد اإلمالئية وسيلة لصحة  فروع

من اخلطأ، والقواعد النحوية وسيلة لتقومي القلم واللسان من االعوجاج  الكتابة
فظية ومد املتعلم بالفكر والقراءة والنصوص وسيلتان لزيادة الثروة الل والزلل،
ا كان ذلك على  واملعاين، ا غاية يف حد ذا فإذا نظر إىل القواعد على أ

وتنمية احلس اجلمايل املكتسب من النصوص والقراءة، وعلى  التعبريحساب 
 املستمدة من نصوص القراءة واملطالعة واألدب... واالجتاهاتحساب القيم 

تدريس  ففيتكاملي أسلوبًا يف التدريس، تدريس األدب يبقى املنهج ال ويف
األدب مل يعد يدرس وفق الفنون وحدها، وال وفق األقاليم وحدها، وال وفق 

الزمنية وحدها، وإمنا ينظر إىل هذه مجيعها يف إطار من الشمولية  العصور
ومل يعد يشرح النص األديب وفق املنهج البالغي وحده، وال  .املتكاملةوالنظرة 

وحده، وال املنهج االجتماعي وحده، وال املنهج اهليكالين  النفساين وفق املنهج
 املناهج مجيعاً يف إطار من الوحدة والتكامل. هذهوحده، وإمنا وفق 

 
 واالستماع: المحادثةالقصور في تكوين آداب - ٦

 احملادثةتعليم اللغة مثة إمهال لتدريب الناشئة على التحلي بآداب  يف

املة واالستماع، من حيث س يادة النظام، والبعد عن الفوضى يف التعقيب وا
الرأي وتقديره، وعدم املقاطعة يف أثناء احلديث، وعدم احتكار فرد  واحرتام
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موعة يف احملادثة تعقيبًا ومناقشة، واالبتعاد  للكالم،واحد  ووجوب إشراك ا
 يف أثناء الرد والتعقيب، واالنصراف الكلي إىل والغضبعن االنفعال 

السؤال، واالبتعاد عن التسرع يف  توجيه أثناءاملتحدث، والتحلي باألناة يف 
 والتعصب والتزمت والتحجر. التحيزاحلكم على آراء اآلخرين، يف منأى عن 

 الذاتي: التعلمالقصور في تكوين مهارات - ٧

الطرائق  التعليمية،تزال الطرائق التقليدية هي السائدة يف العملية التعليمية  ما
على املعلومة،  احلصولالتلقينية اليت ال تدفع املتعلم إىل االعتماد على نفسه يف 

ويستنتج ويعلل وذلك كله  ويربطعلى أن يبحث وينقب ويفتش ويوازن 
وتوجيهه وتعزيزه لألداء، فإذا ما تكونت لدى املتعلم مهارات  املعلمبإشراف 

تمرة للحصول على املعلومات على نفسه والقراءة املس االعتمادالتعلم الذايت يف 
عصر التفجر املعريف. أما إذا ظل متكئًا على املعلم  العصر،غدا مواكبًا لروح 

إليه بات متخلفاً وغري مواكب لروح العصر. ومن هنا  املعلمومكتفيًا مبا يقدمه 
بأنه ذلك التعليم املؤدي إىل اكتساب  والفّعالحيكم على التعلم اجلّيد 

 هي أساس للتعلم املستمر مدى احلياة. واليتالتعلم الذايت  املتعلمني مهارات

 والفروق الفردية: النموالقصور في مراعاة مراحل - ٨

ا  من من حيث  املتعلمجوانب القصور أن مثة إغفاًال للمراحل اليت مير 
ا، فالرصيد اللغوي للطفل يكون يف األعم األغلب من  خصائصها ومسا

ليت يطلب إىل الطفل أن يتحدث عنها هي من واملوضوعات ا احملسوسات،
أن تفرض عليه موضوعات ذات معاٍن جمردة فإن هذا ال  أمااحملسوسات أيضاً، 

أن مثة إغفاًال للفروق الفردية فريكز املعلمون  كمايراعي مراحل منوه من جهة،  
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والضعاف، ونادرًا ما تتم مراعاة الفروق  املتوسطنيعلى األقوياء، ويهملون 
مستوى املتوسطني، ويصل  إىلدية حبيث يصل الطالب الضعاف الفر 

كبرية جتاه متعلميه  مسؤوليةاملتوسطون إىل مستوى املتفوقني، وتقع على املعلم 
م  إليهحبيث يأخذ بأيديهم مجيعًا إىل أقصى ما تستطيع الوصول  إمكانا

م.  وقدرا

 ينات:في األسئلة والتمر  الخطأالقصور في التركيز على مكامن - ٩

على  تركزجوانب القصور يف تعليم اللغة أن التدريبات والتمرينات ال  من
من  البدّ املواضع اليت يكثر فيها اخلطأ، ففي القواعد النحوية على سبيل املثال 

 إسنادالرتكيز على األخطاء اليت تتسرب إىل أساليب املتعلمني من العامية مثل 

 املثىنعتل الوسط، إفراد الفعل أمام الفاعل الفعل املعتل إىل الضمائر، األمر امل

واجلمع، تأنيث الفعل وتذكريه، األفعال اخلمسة يف الرفع والنصب واجلزم، 
الفعل إىل نون النسوة، والبّد من الرتكيز على املباحث اليت تشتمل على  إسناد

مثل الفاعل، نائب الفاعل، املبتدأ واخلرب، اسم إن وخربها، اسم   الصريحاالسم 
روركان وخربها،  باحلرف، املضاف إليه، املفعول به، احلال، النعت، البدل،  ا

ففي مبحث املفعول به على سبيل املثال يركز على  اخلمسة،التوكيد، األمساء 
بالفتحة عندما يكون امسًا مفردًا أو  نصبهحاالت االسم الصريح من حيث 

ل مجع املؤنث السامل، يف حا الفتحةمجع تكسري، ونصبه بالكسرة بدًال من 
يف حايل املثىن ومجع  بالياءونصبه باأللف يف حال األمساء اخلمسة، ونصبه 

إال أن التدريبات ال  مجلةاملذكر السامل. وتأيت احلال امسًا ظاهرًا ومجلة وشبه 
يرتكب يف هذا  اخلطأتركز على احلال عندما تأيت امساً ظاهراً على الرغم من أن 
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 املوضع.

التكوين  أسئلةذلك أن التمرينات تركز يف القواعد النحوية على  إىل يضاف
والتكملة والتعرف والتعداد، وال حتظى أسئلة الضبط بالشكل والتعليل 

 باالهتمام. والتصحيح

 :للقراءةالقصور في تنمية االستعداد -١٠

القراءة  لتعلممرحلة رياض األطفال مرحلة يتم فيها تنمية االستعداد  تعد
األول من  الصفوالكتابة كما هي عليه احلال يف  القراءةمرحلة لتعليم وليست 

هلا  مستعدمرحلة التعليم األساسي، ومثة خطر يف تعليم الطفل القراءة وهو غري 
وليس لديه دافع، فإذا مل يكن لديه دافع ومل تسمح له استعداداته العقلية 

ومىت يبدأ الطفل خيفق  فإن مثة خطرًا يف أن يؤدي ذلك إىل اإلخفاق، بالتعلم
األوىل ال ميكن ألحد أن يتكهن بالنتائج فيما بعد، ألن  خطواتهمنذ 

الطفل إىل املدرسة أثرًا كبريًا يف حياته، والبد أن  دخولللخطوات األوىل من 
إن من األسرة يف البيت أو من املربيات يف  واهتمامتكون حموطة بكل رعاية 

 املدرسة.

واحملاكاة، ومترينات  والتقليدم القراءة بطريق الغناء والرسم االستعداد لتعل وينمى
 إخل....واألدائيةيف اإلدراك واملالحظة والتعبريات الصوتية 

يئ  كما والكتابة  للقراءةينمى االستعداد بطريق احملادثة، ذلك ألن احملادثة 
يئة صوتية ونفسية، فمن الناحية الصوتية يالحظ أن بعض   فالاألطفيما بعد 

يعانون صعوبات يف النطق من مثل خمارج احلروف أو إبدال بعضها، وعلى 
 يعرف هذه الصعوبات اللفظية فيعمل على تذليلها. أناملعلم 



  
٥٥٩  سوء أساليب تعليم اللغة العربية

ال أمام  والتهيئة الصغار ألن يتحدثوا عن  األطفالالنفسية تفسح يف ا
على كسر حدة  يساعدهماملوضوعات اليت يرغبون يف التحدث عنها، وهذا ما 

ا يف األشهر  من  األوىلاخلجل واالنطواء ويبدد سحب الوحشة اليت حيسون 
 احملادثةدخوهلم إىل املدرسة. ويعد هذا الرصيد اللغوي الذي مت اكتسابه يف 

 واألمناطمنطلقًا لتعلم القراءة والكتابة فيما بعد من حيث املفردات والرتاكيب 

دهم أميا مساعدة على اللغوية اليت أصبحت من خربة املتعلمني فتساع
 تعلم القراءة. يفاالنطالق 

 األول: الصفالقصور في تعليم القراءة في -١١

من مرحلة  األولالواضح أن هناك طرائق ثالثًا يف تعليم القراءة يف الصف  من
املقطع  إىلالتعليم األساسي، األوىل هي الطريقة الرتكيبية اليت تنطلق من احلرف 

إىل  اجلملةالثانية هي الطريقة التحليلية اليت تنطلق من إىل الكلمة فاجلملة، و 
 بنيالكلمة إىل املقطع فاحلرف، والثالثة هي الطريقة التوفيقية اليت جتمع 

التحليل والرتكيب، وإذا كان أنصار الطريقة األوىل يرون أن طريقتهم منطقية 
ا امليكانيك وتقود ية ويف إىل اكتساب القراءة بسهولة والتمكن من مهارا

فإن خصومها يرون أن البدء بتعلم احلروف ال يستثري دافعيه  القراءةالسرعة يف 
رغبة من رغباته ألن احلروف رموز جمردة وتقدميها على  يليبوال  الطفللدى 

 هذا النحو يتسم بالصعوبة.

اليت يرى  التحليليةهنا كان مثة عدول عن الطريقة األوىل إىل الطريقة  ومن
ا اتؤدي إىل الفهم يف الوقت الذي يرى فيه خصومها  أنصارها أ ال تنمي  أ

وفق هذه  تعلماملهارات امليكانيكية يف تعلم القراءة، وأن مثة بطئًا يف قراءة من 
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اليت  للكلماتالطريقة، وال يتمكن املتعلم من االنطالق بسرعة يف القراءة إال 
 التحليلليت جتمع بني مرت يف نطاق خربته. ولئن كانت الطريقة التوفيقية ا

والرتكيب هي املطبقة يف مناهجنا على نطاق وطننا العريب فإن سوء التطبيق يف 
 املقاطع وقلة التدريبات  تركيب

يف حتقيق األهداف  اإلخفاقجمال الرتكيب املقطعي يؤديان إىل بعض  يف
ا كافة إ الطرائقاملرسومة. والرتبية املعاصرة تلح على االنتقاء واألخذ من  جيابيا

ا. أما من يقيد نفسه يف إطار طريقة واحدة  ا هي  علىوتاليف سلبيا أ
األفضل حمكوم عليه باإلخفاق، إذ إن املوقف التعليمي الواحد قد يستلزم 

 استخدام عدة طرائق والتكيف مع املستويات واإلمكانات. أحياناً 

 االستماع: وقراءةالقصور في القراءة الحرة  -١٢

الكايف يف  باالهتماممن ألوان القراءة ال حيظيان يف تعليم القراءة  لونان مثة
على القراءة  الرتكيزاملراحل التالية، ومها قراءة االستماع والقراءة احلرة، وأن 

أن توظيف  كمااجلهورية وبطريقة آلية جيور على األنواع األخرى من القراءة،  
االهتمام،  يلقىقشًة ومتثًال ونقداً ال القراءة الصامتة بعد االنتهاء من إجرائها منا

 واملعاينومن الواضح أن القراءة احلرة معني ثر ميد صاحبها بالثروة اللفظية 

 للتعبريوالصور واألخيلة والقيم واالجتاهات، وتعد القراءة احلرة رافدًا خصبًا 

 وأساساً للتعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر.

 التعبير: فية الدافعة القصور في استثار  -١٣

التعبري أن  تعليماألساليب اخلاطئة يف تعليم اللغة يف مدارسنا وخباصة يف  من
 عنموضوعات التعبري تفرض على املتعلمني فرضًا من غري مناقشة، وغين 



  
٥٦١  سوء أساليب تعليم اللغة العربية

البيان أن املوضوعات اليت ال تستثري دافعة لدى املتعلمني ال يقبلون عليها. أما 
م واملستمدة من عاملهم فهو املوضوعات احلر  اختيار ة والوثيقة الصلة حبيا

استثارة الدافعة واإلقبال على الكالم والكتابة، ولقد شبه  إىلالذي يؤدي 
ferinetيف تعليم التعبري غياب الدافعيه بقصة  احلديثةأرباب املدرسة  من

اجعل حصانًا غري ظمآن يشرب، حىت  إذاً  هيا ))احلصان الذي ليس ظمآن 
 .((وهم ال يرغبون يف الكتابة الكتابةخ، وهيا حاول إجبار متعلمني على بالصرا 

احلرة والقصص ذات النهايات املفتوحة من الوسائل  النصوصولقد رأى أن 
 .الكتابةاليت تساعد على اإلقبال على 

 للنحو: المنظومالقصور في تمثل المفهوم -١٤

أحياناً  ويتسعلكالم، مفهوم النحو أحيانًا ليقتصر على ضبط أواخر ا يضيق
 معلميليشمل بنية الكلمة، وهذا املفهوم للنحو هو املتمثل يف أذهان أغلب 

اللغة. أما النحو مبفهومه احلديث فال يقتصر على ضبط أواخر الكلمات 
للكلمة وما يطرأ عليها من تغريات يف أحواهلا املختلفة، وإمنا  الداخليةوالبنية 

اكيب اللغوية وبىن اجلمل الفرعية واألساسية إىل الرت  املفهومجتاوزت هذا 
كافة تؤدي إىل تغيري يف املعىن. ومن هنا رئي أن  اجلوانبواألصوات، وهذه 

ال يف البالغة، كما رئي الربط الوثيق بني  أيضاً يدرس علم املعاين يف النحو 
 الرتاكيب والبىن الداخلية واملعىن. يفالتبدل يف األصوات واحلركات واألداء 

 :التقنياتالقصور في استخدام  -١٥

مع أن  وتعلمهاجوانب القصور أيضاً قلة استخدام التقنيات يف تعليم اللغة  من
 معطياتالعصر الذي حنيا حتت ظالله إمنا هو عصر العلم والتقانة، وقد شقت 
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االكتشافات يف ميدان التقانة طريقها إىل مجيع جوانب احلياة ومنها العملية 
دت الوسائل والتقنيات تقرب املفاهيم إىل األذهان وخباصة يف وغ الرتبوية،
من تعليم اللغة، ذلك ألن الوسائل تبعث احليوية والنشاط يف  األوىلاملراحل 

املعلومات، وتعليم اللغة عرب احلاسب واملخابر اللغوية  وترسخأجواء الدروس، 
ع املصادر يف عملية االكتساب، كما أن تنو  جناحاً والتسجيالت أّدى إىل 

ويزيد من احلماسة واإلقبال على  ويشدهوتعدد الوسائل يستثري االهتمام 
 التعلم.

 من سبل االرتقاء -ثانياً 

عدد  ذكردامت بعض جوانب القصور قد أضحت مائلًة أمامنا سهل علينا  ما
ذا الواقع، ومن هذه السبل:  من سبل االرتقاء 

وللمهارات اللغوية  عامةصورة اللغة ب لتعليمتمثل األهداف المرسومة  -١
 والطريقةبصورة خاصة، ذلك ألن هذا التمثل يساعد على اختيار احملتوى 

 والتقومي.

اإلشارة إىل أن  سبقت ولقداللغة:  الكتسابتوفير البيئة النقية الصافية  -٢
 واجلامعات،هذه البيئة ال تقتصر على ما يتم داخل جدران املدارس واملعاهد 

 وإعالماً أسرة ومدرسة  املعنيةمن التنسيق والتعاون بني مجيع اجلهات وإمنا البّد 

وحميطاً، وأن تتضافر اجلهود للخالص من التلوث اللغوي املستشري يف 
والربامج اإلذاعية والتلفزة، واملستشري على األلسنة واألقالم يف  املسلسالت

 واملكتوبة واملرئية.  املسموعةالكلمة 



  
٥٦٣  سوء أساليب تعليم اللغة العربية

 في تعليم اللغة وتعلمها: الجذابةلتربوية اتباع األساليب ا -٣

 ! والتهكممن مواهب وئدت بسبب اتباع أساليب التجريح والنقد الالذع  مفك

وكم من مواهب أزهرت وأمثرت وأينعت بسبب التشجيع والتعزيز واتباع 
 الرتبوية اجلذابة املؤدية إىل اإلبداع! األساليب

يراعوا مراحل  وأنية بني املتعلمني، معلمي اللغة أن يراعوا الفروق الفرد فعلى
تقدمي  منالنمو العقلي والوجداين لكل مرحلة، ففي تعليم القصة مثًال البّد 

القصص املالئمة لكل طور من أطوار النمو، فالطور الواقعي احملدد بالبيئة 
من سن الثالثة إىل اخلامسة تقريباً، وطور اخليال احلر من اخلامسة إىل  يكون

التاسعة، وطور املغامرة والبطولة من الثامنة إىل الثانية عشرة أو  وأالثامنة 
 عشرة، وطور املثل العليا يف املراهقة وبعد الثامنة عشرة. الثالثةالتاسعة إىل 

للقراءة تتم يف  االستعدادتعليم القراءة البد من مراعاة كل مرحلة فمرحلة  ويف
ويف هذه املرحلة  غالباً،األول الرياض، والبدء بتعليم القراءة تتم يف الصف 

وتعرف  احلروفتتكون العادات األساسية وبعض املهارات من مثل معرفة أمساء 
الكلمات اجلديدة بالصور، والتمييز البصري بني أشكال احلروف، ونعرف 

اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة، وقراءة الكتاب املقرر يف إتقان، وتعرف  احلروف
ا األولية من  احلركات الفتحة والضمة والكسرة، وربط احلروف بكلما

ا وتكوين  البحث عن املعاين وقراءة قطع متكاملة مكونة من  عاداتوسكنا
 سطرين أو ثالثة وفهمها.

إىل الصف  الثاينالتالية هي مرحلة التوسع يف القراءة ومتتد من الصف  واملرحلة
يف تعرف  واالستقاللا يقرأ السادس ومتتاز بتنمية الشغف بالقراءة ودقة الفهم مل
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 .القراءةالكلمات واالنطالق يف القراءة اجلهورية وازدياد السرعة يف 

وتشمل  والكفاياتالرابعة هي مرحلة توسع اخلربات وزيادة القدرات  واملرحلة
 .السريعةاملرحلة العليا من مرحلة التعليم األساسي وتتميز بالقراءة 

ذ واملرحلة املرحلة  وتشمليب العادات واألذواق وامليول اخلامسة هي مرحلة 
الكفاية يف  وزيادةالثانوية وفيها يتم تنمية العادات وامليول وتوسيع أذواق القراءة 

 استخدام الكتب والقراءة السريعة وقراءة االستماع والدرس والنقد.

 اللغوية: واألنماطإجراء التدريبات الكافية للتراكيب  -٤

واملمارسة يف  الفهم يعّلم اللغة، ولكن التكرار املبين على التكرار اآليل ال إن
املتعلم  يرددمواقف حيوية متنوعة هو الذي يؤدي إىل اكتساب اللغة. أما أن 

 متارسحفظ قاعدة معينة تردادًا آليًا فال فائدة ترجتى من هذا الرتداد إن مل 

أشار  قدتراثنا  يف "خلدون ابن"اللغة يف مواقف احلياة بصورة طبيعية، وكان 
كلها  اللغات أن ))إىل أمهية التكرار يف تكوين امللكات على حد تعبريه إذ يرى 

ملكات شبيهة بالصفات، إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين 
ا ا، وليس ذلك بالنظر إىل  وجود وقصورها حبسب إمتام امللكة أو نقصا

فإذا حصلت امللكة التامة يف تركيب  هو بالنظر إىل الرتاكيب، وإمنااملفردات 
ا عن املعاين املقصودة ومراعاة التأليف اليت يطبق  للتعبرياأللفاظ املفردة 

بلغ املتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصده للسامع،  احلالالكالم على مقتضى 
ال حتصل إال بتكرار األفعال، ألن الفعل يقع  وامللكاتوهذا هو معىن البالغة، 

ا صفة غري  مثوتعود منه للذات صفة،  أوالً  تكرر فتكون حاًال، ومعىن احلال أ
    .((صفة راسخة أيراسخة، مث يزيد التكرار فتكون ملكة 



  
٥٦٥  سوء أساليب تعليم اللغة العربية

 التعلم الذاتي:  مهاراتالتركيز على اكتساب الناشئة  -٥

العصر،  ومواكبةهذا االكتساب إمارات على النجاح يف مستقبل احلياة  ويف
 األدبعريف، ولقد قيل إن الثقافة تنبع من الداخل، وجاء يف عصر التفجر امل

أن تشرتي  تستطيعتستطيع أن تشرتي كتاباً، ولكنك ال  إنك((اإلجنليزي: 
 .))معرفة

مستمرة، ولن  ومتابعةاكتساب املعرفة حيتاج إىل مكابدة ومعاناة ومواظبة  إن
الذي هو أساس  الذايتيتأتى ذلك كله إال إذا كان املرء مزودًا مبهارات التعلم 

الناشئة  تكسبللتعلم املستمر، والطرائق التفكريية التلقينية ال ميكن أن 
 مهارات التعلم الذايت.

 باستخدام التقنيات: وتعلمهاتطوير أساليب تعليم اللغة - ٦

إال أن  الناشئة،اتباع األساليب اجلافة يف تعليم اللغة يؤدي إىل نفور  إن
 لدىابر وأدوات وجتهيزات وحواسب تستثري الدافعيه استخدام التقانة من خم

املتعلمني فيقبلون على املادة بكل نفس راضية، وجيدون متعة يف تعلم اللغة،  
الت املتنوعة اليت ترضي األذواق  أنكما  إغناء املكتبات باملصادر والكتب وا

وامليول وتليب احلاجات، يؤدي إىل جذب املتعلمني وشد  واالهتمامات
م يف املراحل العليا من  بعضتمامهم، وخيطئ اه املدرسني عندما يظنون أ

 واملصادر والتقنيات. الوسائلالتعليم هم يف غىن عن استخدام 

 تعليم اللغة وتعلمها: أثناءتكوين الخبرات المتكاملة في - ٧

 واألدائية، والوجدانيةاملتكاملة هي اخلربة ذات اجلوانب الثالثة املعرفية  واخلربة
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من  البدّ والرتكيز على جانب واحد دون بقية اجلوانب هو أسلوب قاصر، إذ 
 اجلوانباألخذ باحلسبان وحنن نعّلم اللغة أن نعتمد املنهج التكاملي بني هذه 

من خالل النصوص اليت يتفاعل معها الناشئة. وأن تكون هذه النصوص يف 
  .وعاً وأداءً اللغة يف مواقف احلياة فكراً ونز  وتوظيفخدمة التعبري 
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