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بسكرة/ جامعة حممد خيضر
:امللخص
سنتناول ابلدراسة يف هذه الورقة البحثية تعليمية
 أل ّن الكتابة رمز للغة كما أ ّن اللغة رمز،اخلط العريب
عامة
ّ  وهي ظاهرة إنسانية اجتماعية،للفكر
استخدمها اإلنسان منذ أقدم العصور لتسجيل
خواطره رغبة منه يف تذ ّكرها أو توصيلها إىل غريه من
 أصبح اخلط من.بين البشر عرب الزمان واملكان
وتريب الذوق
ّ الفنون اجلميلة اليت تشحذ املواهب
 وسنتناول يف.وترهف احلس وتغري ابجلمال والتنسيق
هذه الورقة البحثية العديد من املفاهيم اخلاصة ابخلط
 ومراحل،العريب كأنواعه وأسس وطرق تدريسه
 وكذا أهداف، ووسائل حتسينه،تدريب الطالب عليه
. حيث له أتثري كبري على نفسية القارئ،تعليمه
فبقدر ما يف اخلط من حسن العرض ووضوح
الكلمات وانسجام احلروف ومجال الشكل يكون
 أما إذا كان.القارئ متم ّكنا من فهم ما هو مكتوب
 فاقد اجلمال واالنسجام،اخلط رديء السمة واملنظر
 أثّر ذلك على عدم فهم املكتوب،ضائع الوضوح
. بشكل صحيح
، الكتابة، العربية، اخلط، تعليمية:الكلمات املفاتيح

The Abstract
This research paper will study the
instructional of Arabic Calligraphy,
because writing is a language symbol,
and the language is a symbol of thought.
It is a general human social phenomenon
which human beings have used since the
ancient time to record his thoughts in a
wish to remember or to link them up with
other human beings across time and the
space.
Therefore, calligraphy becomes one of
the beautiful arts which whets talents,
and raises the taste and the feeling with
beauty and coordination. In this paper,
we will discuss many concepts related to
Arabic calligraphy, types and methods of
teaching, the stages of training students,
the means to improve it, as well as the
goals of its teaching, where it has a great
impact on the reader's psyche. As far as
calligraphy contains clarity of words,
harmony of characters and beauty of
form, the reader is able to understand
what is written. However, if the
calligraphy is poor in appearance,
without beauty and harmony, it will
effect on the lack of understanding what
is written correctly.
Key words:
Educational, font, Arabic, writing,
student, teacher, training, stages

. مراحل، تدريب، املعلم،التلميذ
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مقدمة:

الكتابة السليمة واخلط اجلميل وسيلتان لالتصال الكتايب الناجح ،فإذا كانت القراءة تنتمي ابلدرجة
األوىل إىل اجملال املعريف احلركي ،فإ ّن الكتابة السليمة واخلط اجلميل مييالن إىل اجملال احلركي بصورة أكرب.
فيعترب اخلط من وسائل االتصال الكتايب ،وهذه الوسيلة تقوم على تدريب الطالّب على الكتابة الصحيحة
وفق قواعد رسم احلروف العربية ،ووفق أنواع اخلطوط املختلفة أيضا .وهو نوع من الرسوم يثري يف النفس
وحيس الطالب أ ّن احلروف تتسابق فيما بينها إلظهار اجلمال الكتايب والفين .فما اخلط ؟ وما
الذوق ّ
وينميهّ ،
أنواع اخلط العريب ؟ وفيم تتجلى طرق تدريسه للتالميذ؟
أوال /مفهوم اخلط :
أ  /لغة:

تذكر معاجم اللغة العربية أ ّن اخلط والكتابة والتحرير والرقم والسطر كلّها مبعىن واحد ،وتعين نقل األفكار
من عامل العقل إىل عامل مادي على الورق .فاخلط "هو الكتابة ابلقلم وخط الرجل الكتاب من ابب (كتبه)
1
واخلط الطريق الطويل".

ب  /اخلط اصطالحا:

أما يف االصطالح؛ فاخلط رموز يرمسها اإلنسان ،مت ّكنه من قراءة الكالم يف أي لغة من اللغات .وهو
تصوير اللفظ برسم حروف هجائه اليت ينطق هبا بتقدير االبتداء والوقف عليه ،وذلك أبن يطابق املكتوب
املنطوق به من احلروف 2.وهو "فن حتسني شكل الكتابة وجتويدها إلضفاء الصفة اجلمالية عليها ،وهو
وسيلة االتصال الكتايب األوىل ،وإحدى وسائل جتويد التواصل بني الكاتب والقارئ ،وبه يتم نقل الصوت
املسموع إىل الرمز املكتوب اجملود ذي األثر املبهم يف حياة الناس" 3.أو هو ما تتعرف منه صور احلروف
املفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خطا .وقيل أيضا "إنّه علم تعرف به أحوال احلروف يف وضعها وكيفية
4
تركيبها يف الكتابة".

اثنيا /اخلط العريب علم وفن وفلسفة:

 /1اخلط علم :ألنّه يعتمد على أصول اثبتة وقواعد دقيقة ،تستند إىل موازين علمية وصفها األقدمون .كما
أ ّن دراسة علم اخلط قد دخلت كمادة دراسية يف حقل التعليم ،وال يستطيع أي إنسان إجادة هذا العلم إال
5
إذا درس أسسه وقواعده بشكل صحيح.
يتوخاه ويهدف إليه ،كما يتطلّب استعدادا فنيا يقوم
 /2اخلط فن  :وذلك أل ّن حموره اجلمال يف التعبري ّ
6
على دقة املالحظة واالنتباه والقدرة على احملاكاة واملشاهبة ،وهي أمور صميمية يف الفن.
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 /3اخلط فلسفة :فلكل نوع من أنواع اخلط فلسفة جمتمعها وطبيعته ،ففي اخلط الكويف الذي كان يكتب
عربت عن قسوة احلياة اجلاهلية القدمية ،ويف خط
به يف العصر اجلاهلي نالحظ خطوطا مستقيمة قاسيةّ ،
الثلث يف العصر العباسي مبا فيه من تعقيد احلياة وروعة احلضارة ،ويف اخرتاع اخلطني الرقعة والديواين يف
العصر العثماين نالحظ ضرورات اجتماعية متثّلت يف الوضوح والسرعة .األمر دعا هلذين النوعني فجاءا
7
معربين عن فلسفة اجتماعية معيّنة.
ّ
فاخلط مهم الرتباطه ابلقراءة ،إذ هو أساس رموز الكتابة اليت يسجل هبا الطالب أحاسيسه وتفكريه.
تذوق مجال اللغة ،وهو من وسائل التعبري الكتايب من
ويعترب احلرف وسيلة التعبري الصامتة ،فهو يساعد على ّ
8
جمال التعليم ،وهو من الفنون اجلميلة الراقية.
وللخط منزلة هامة بني فروع اللغة العربية ،فهو وسيلة التعبري الكتايب ،وطريق توصيل األفكار إىل
اآلخرين ،ويف كتابته الصحيحة التزام ابألشكال اهلندسية يف رسم احلروف ووضع النقط ورسم اهلمزات يف
عرب اخلط العريب خالل مساره الطويل عن مالمح حضارتنا العربية اإلسالمية ،فلكل لغة من
مواضعها .ولقد ّ
لغات العامل خطّها اخلاص هبا ،وإ ّن احرتام تلك اللغة وخطّها من شأن أصحاهبا .فالفنان املسلم استطاع أن
خيضع حروف اللغة العربية املتباينة إىل حاسته الفنية ليخرج منها صورا مجيلة ،حيث أكسبها وضوحا يف
ويتنوع
احلي ينمو ّ
املعىن وأودعها سرا حيمل الناظر إليها على اإلعجاب ،فكان اخلط العريب كالكائن ّ
احلس وتغري
ويتج ّدد ابستمرار ،فأصبح من الفنون اجلميلة اليت تشحذ املواهب ّ
وتريب الذوق وترهف ّ
9
ابجلمال والتنسيق.
ويدرب ،بيد
وللخط يف مدارسنا حصص اختصت به ،وله كراسات أع ّدت لتعليمه ومعلم يرشد ّ
ويوجه ّ
فيتحول تدريس اخلط إىل
املدرسون حصة اخلط لراحتهم أو يدجموهنا مع ّ
أ ّن كثريا ما يتّخذ ّ
حصة اإلمالءّ ،
10
عمل شكلي يكمل فراغ احلصة.
11

اثلثا /أنواع اخلطوط العربية :تصنّف اخلطوط العربية إىل:

 :1اخلط الكويف :يع ّد من أقدم اخلطوط العربية ،ومسّي ابلكويف نسبة إىل مدينة الكوفة اليت نشأ فيها وانتشر

منها ،وقد كثرت أشكاله وتع ّددت صور حروفه لكثرة عناية الفنانني حىت زادت عن سبعني نوعا .وميتاز هذا
12
اخلط بتشكيل حروفه وزخرفته.

جملة رؤى فكرية – خمرب الدراسات اللغوية و األدبية – جامعة سوق أهراس

153

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1406

د.ليلى سهل

تعليمية اخلط العربي

 :2خط الثلث :يع ّد هذا اخلط أساسا لكثري من اخلطوط العربية ،ولذا أطلق عليه اخلط العريب .ويرى النقاد
أ ّن اخلطاط ال يع ّد خطاطا ،إال إذا أتقنه ،ومسّي ابلثلث ،أل ّن قطر قلمه تساوي ثلث قطر دائرة القصبة
املستعملة يف الكتابة.

 :3خط التعليق (الفارسي) ينسب هذا اخلط إىل الفرس ،وهو أحد إجنازات الفنانني غري العرب وقد وضع
قواعد هذا اخلط (مري علي التربيزي) ،حيث قام ابشتقاقه من خط النسخ .

 :4اخلط الديواين :وهو من إبداع الفنانني األتراك ،إذ استخدمه السالطني يف كتابة األوامر ،وهو مزيج من
خطي النسخ والثلث ،وميتاز بليونته واستدارة حروفه وال حيتمل التشكيل.

 :5خط اإلجازة ( التوقيع) :وهذا النوع مزيج من خطّي الثلث والنسخ ،و ّأول من كتب به يوسف
الشجري ومسّي ابإلجازة ،أل ّن الشهادات للمتفوقّني يف اخلط تكتب به ،ومسّي ابلتوقيع ،أل ّن اخللفاء كانوا
يوقّعون به ،وهو يشبه خط الثلث يف كثرة زخرفته.
جملة رؤى فكرية – العدد الثامن – أوت 2018
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 :6خط الطغراء :وهو أرقى الفنون اجلمالية التزيينية املتّخذة من اخلط العريب مادة هلا ،وكان للسالطني
ط يف كتابة أمساء السالطني على النقود املسكوكة والبسملة
تطوره ،استخدم هذا اخل ّ
الفضل األكرب يف ّ
والشهادات .وقد نشأ هذا اخلط من تزاوج خطي الديواين واإلجازة  .ويغلب على مناذجه شكل إبريق
القهوة ومن خصائصه الغموض وصعوبة القراءة إال على اخلبري.

ليوحدوا خطوط املوظّفني ،وهو مشتق
 :7خط الرقعة :وهو أسهل أنواع اخلطوط ابتدعه اخلطاطون األتراك ّ
من خطي الثلث والنسخ ،وميتاز بوضوحه وقصر حروفه وسهولته واختصاره .ولذا فإنّه يقال إ ّن خط النسخ
خط القراءة وخط الرقعة و خط الكتابة.

:8خط النسخ :خط عريب أصيل احندر من اخلط النبطي ،ومسّي ابلنسخ الستخدامه يف نسخ القرآن
الكرمي ،ولقد اعتمد خطا رئيسا منذ منتصف القرن السادس اهلجري بدال من اخلط الكويف ،وهو اخلط
املعتمد يف الطباعة العربية ،وميتاز بقبوله للتشكيل وامتداد حروفه.
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ولقد عين العرب ابخلط واحتفوا به وأحاطوه ابلرعاية والتقدير لألسباب اآلتية:

 ارتباط النص القرآين الشريف ابخلط العريب مما أكسبه قدسية واحرتاما ،وخباصة أ ّن بعض علماءاملسلمني ع ّدوا كتابة النص القرآين خبط جمود عمال ينال عليه األجر والثواب من هللا سبحانه
وتعاىل.
 حترمي اإلسالم االشتغال ببعض الفنون كالنحت ،مما دفع املوهوبني إىل البحث عن وسيلة أخرىفتوجهوا إىل اخلط يتبارون يف تنميقه
حتقيقا ملواهبهم وتنفيسا عما يعتمل يف نفوسهم من طاقاتّ ،
ويتنافسون يف جتويده.
 اعترب اخلط العريب عرب الزمن مصدرا من مصادر الرزق واحتالل املراكز املرموقة يف الدولة اإلسالميةاألوىل ،وخباصة إذا علمنا أ ّن املسلمني من أصول غري عربية كانوا يسارعون إىل تعلّم اخلط العريب
التفوق فيه ،لينالوا الوظائف يف الدواوين وليحصلوا على احلظوة عند اخللفاء واألمراء وكبار
و ّ
13
رجاالت الدولة.

رابعا /أهداف تعليم اخلط العريب:
اخلط أداة اتصال لغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل األفكار من الكاتب إىل القارئ .فاخلط اجلميل كالرسم،
ط العريب اجليّد،
وهو يزيد على الكتابة االعتيادية أنه يلتزم أصوال ومقاييس معيّنة اتفق على ّأهنا متثّل اخل ّ
ط والعناية به من أهداف تعليم اللغة .ومن أهداف تعليمه نذكر:
وهلذا كان االهتمام بتعليم اخل ّ

 رسم احلروف أبشكاهلا الصحيحة ،حبيث يكتب كتابة سليمة مقروءة ،وتوثيق الصلة بني اخلطيسهل القراءة
والقراءة أل ّن اخلط فرع من فروع اللغة وله قواعد حتكمه ،واتّباع هذه القواعد ّ
ويوضح املعىن.
ّ
 -التعرف إىل األنواع املختلفة للخط العريب وقواعد رمسها .

 السيطرة على حركات اليد والتحكم يف الكتابة ،أل ّن ذلك يساعد العني على املالحظة واألصابععلى الدقّة واالتزان وضبط أعصاب اليدين أثناء الكتابة.
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الفين عند الطالب وتقديرهم للجمال ،مبا يف اخلط من تناسق وانسجام يرضي النزعة
 تنمية الذوق ّالفنية عند الطالب.
 -تعليم اخلط يساعد الطالب على الكتابة السريعة و الواضحة .

 تنمية املواهب وتشجيع اإلبداعات من خالل كتابة اخلط اجلميل املميّز.ويتم حتقيق هذه األهداف ابلرتكيز على بعض املعايري اليت حنكم من خالهلا على جودة اخلط كالوضوح يف
رسم احلروف والتناسب بينها طوال واتساعا ووضع النقط واهلمزات .واجلمال الذي يتضح يف الدقة ابلكتابة
14
وانسجام احلروف وتناسق الكلمات يف أوضاعها وأبعادها ،وأخريا السرعة املناسبة.
 تدريب الطالب على كتابة احلروف والكلمات بصورة متناسقة يف املكتوب الواحد ،حبيث التتفاوت كلماته يف الصغر والكرب أو الرقة والضخامة أو ما إىل ذلك من أترجح.
 مساعدة الطالب على تكوين عدد من القدرات الفنية والعقلية ،كإدراك اجلمال وصحة التحكمودقة املالحظة وقوة االنتباه وصدق املوازنة وحسن الذوق وصفاته.
 مساعدة الطالب على تنمية عدد من العادات احلسنة ،كالنظام والدقة والنظافة وحسن الرتتيبوالتنسيق والصرب.
 تشجيع الطالب على ممارسة اخلطوط الشهرية اليت ال يستغين عنها الفرد يف حياته العلمية15
والعملية.
 توثيق الصلة بني اخلط والقراءة ،فاخلط فرع مهم من فروع اللغة وله قواعد حتكمه ،واتّباع هذهويوضح املعىن.
يسهل القراءة ّ
القواعد ّ
الفين عند الطالب وتقديرهم للجمال مبا يف اخلط من تناسق وانسجام يرضي النزعة
 تنمية ال ّذوق ّالفنية عند الطالب.

 يف تعليم اخلط تعليم للعني على املالحظة ولألصابع على الدقة واالتزان ،وذلك بتعويد الطالبضبط أعصاب يديه أثناء الكتابة وحتريكها بسهولة وخفة وعفوية.
 إذا أحسن اختيار مناذج اخلط من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة والشعر والرتاث العريب،فإهنا تفيد الطالب يف تعليمهم بعض املثل والقيم األخالقية ،وبعض نواحي احلياة مبعانيها الراقية،
ّ
وأسلوهبا املتني وتثري مبفرداهتا قاموس الطالب اللغوي.
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 تدريب الطالب على اإلحساس ابلنظافة ،فيبتعد عن العادات السيئة أثناء الكتابة كوضع القلم يفالفم وتلويث األصابع أو املالبس أو الدفاتر ابحلرب.
 إبراز مواهب الطالب الفنية يف كتابة اخلط اجلميل املميّز. خلق القدرة على الكتابة الصحيحة وفق قواعد اخلط تدريب التالميذ على الكتابة الواضحةبسرعة وسهولة ووضوح مع مجال وتنسيق.
16

يتعرض جلمل من احلديث
 يساعد يف اإلثراء اللغوي عندما ّيتدرب على كتابة اخلطأ ،إذ هو ّ
17
الشريف أو من الكتب القدمية اليت ترفع من ذوقه وإحساسه.
فللوضوح واجلمال مستوايت عديدة ،وهي نتيجة جمموعة من العوامل املتشابكة .ولقد حسم أحد
الدارسني األمر فقال " :لو استطعت أن أقرأ كتابة التلميذ بسهولة ،إذن فالكتابة واضحة واخلط جيّد .فإذا
املدرس أب ّن التالميذ أخذوا يكتبون يف وضوحّ ،اجته بعد ذلك إىل تدريبهم على السرعة ،شريطة أال
أحس ّ
ّ
التذوق .وابلرغم من ذلك
يؤدي ذلك إىل نقص درجة الوضوح .أما اجلمال فمن ّ
الصعب قياسه إال مبعيار ّ
18
فإ ّن للجمال خصائص جيب مراعاهتا يف اخلط وهي النظام والنظافة والتناسب".
وجتدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الوضوح يف اخلط هو اهلدف الذي جيب أن نرّكز عليه يف مرحلة التعليم
مدرسني موهوبني ودارسني لقواعد
ينمى عند املوهوبني فقط ،وبواسطة ّ
االبتدائي ،أما اجلمال فيجب أن ّ
19
اخلطوط وأصوهلا وفنون اخلط اجلميلة.
ولعل من أهم األسباب اليت ّأدت إىل رداءة اخلط العريب كما رصدها املربّون هي إسناد تدريسه إىل
ّ
املؤهلني لتدريسه ويفتقرون إىل معرفة قواعده ،إضافة إىل أ ّن أكثرهم يدمج حصص
طائفة من املعلّمني غري ّ
حصة اخلط حبصة أخرى من حصص
اخلط يف الغالب مع حصص اإلمالء .ويف كثري من األحيان تستبدل ّ
اللغة العربية .ويرجع بعض املربني ضعف الطالب يف اخلط إىل مشكالت تتعلق ابخلط العريب نفسه،
20
التدرج يف تعليم احلرف.
كالتشابه بني احلروف وتغيري شكلها يف مواقعها املختلفة ،وعدم ّ

خامسا /أسس تعليم اخلط:

على املعلم أن يراعي األسس التالية عند تعليم اخلط العريب لطالبه:
وتلّب حاجاهتم النفسية واالجتماعية
 أن تكون املادة املق ّدمة للطالب من بيئتهم وحياهتم اليوميةّ ،وتراعي قدراهتم ومستوايهتم النمائية .
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 حتديد أهداف سلوكية واضحة لكل درس من دروس اخلط من خالل التخطيط السليم وتوفريوسائل ومستلزمات كتابة اخلط.
 -تدريب وتعويد الطالب اجللسة السليمة ،واإلمساك الصحيح ابلقلم أو الريشة.

مير فيها
 تقدمي مناذج مكتوبة خبط واضح ودقيق ،متدرجة يف صعوبتها وفق مرحلة النمو اليت ّالطالب ولفت االنتباه ملواطن اجلمال فيها.

 عرض لوحات مكتوبة وخمططة خبط مجيل يف الصفوف واملمرات يف املدرسة ،حيث تكتب بعضاآلايت القرآنية أو األحاديث النبوية الشريفة أو بعض احلكم والشعر واألمثال ،واليت هت ّذب النفس
وتغرس القيم والعادات واألخالق احلميدة يف نفوس الطالب.
 حتقيق أهداف درس اخلط بصرب وتؤدة خباصة يف الصفوف الدنيا ،إذ إ ّن سيطرة الصغار علىحركات الكتابة أقل من سيطرة الكبار.

 توجيه الطالب وإرشادهم أثناء الكتابة وتصحيح أخطائهم أوال أبول ،وعدم إحساس الطالبابإلرهاق وامللل.
ط حسن ،أل ّن ضعف املعلم يف اخلط
يدرس اخلط للطالب أن يكون صاحب خ ّ
 يشرتط فيمن ّيعترب من العوامل األساسية يف ضعف الطالب يف اخلط.
 -يشرتط يف درس اخلط أن حيقق األهداف الثالثة التالية وهي الوضوح والسرعة واجلمال.

21

 ينبغي على املعلم حتديد اهلدف من درس اخلط وتدوين هذا اهلدف يف دفرت التحضري ،على أنيشمل اإلعداد النموذج املطلوب التدريب عليه واحلرف اجلديد املطلوب شرح أجزائه.
 جيب أن يقوم تعليم اخلط على منهج مناسب يعتمد على التكرار املنظّم والتدريب اهلادف ،إذ إ ّنحصة اخلط
اخلط عملية الب ّد أن أيخذ التكرار فيها دوره الواضح ،وجيب أال يقتصر التدريب على ّ
ط مع مالحظة أ ّن تدريب الطالب يف فرتة
وحدها ،بل على املعلم استغالل أي موقف لتعليم اخل ّ
احلصة ،فال تكون يف الكتابة
واحدة أو فرتات طويلة قليلة .لذلك ّ
ينوع املعلم العمل يف ّ
يفضل أن ّ
املتّصلة ،بل يتخلّلها فرتات للشرح والتوجيه يسرتيح فيها الطالّب ويرحيون أيديهم وأصابعهم.
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متس حاجاهتم النفسية
 جيب أن تق ّدم للطالب املادة الدراسية اليت يفهمون معناها ،واليت ّواالجتماعية وأن تكون مما مييلون إليه ويرغبون يف كتابته .فكلما كان ما يكتبه الطالب حمبّبا له،
كلما كان ذلك أدعى للنجاح والتق ّدم يف ممارسة مهارات اخلط.

 إعطاء اخلطة الدراسية وقتا يتناسب مع أمهية الدرس ،مع مراعاة أال تقتصر العناية فقط بتحسنياخلط وتكوين العادات السليمة ،بل جيب أن متتد إىل أبعد من هذا لتشمل الفروع الكتابية
22
األخرى كاإلمالء والتعبري والنحو وغريها.
 تنبيه الطالب دائما إىل العادات السليمة اليت ينبغي مراعاهتا عند مزاولة الكتابة ومنها: -أن جيلس الطالب معتدل القامة.

 -أن يكون رافعا رأسه حبيث ال تقل املسافة بني عينيه والورقة عن ثالثني سنتيمرتا.

 أن توضع كراسة اخلط يف جهة اليمني ،حبيث تكون حافتها موازية حلافة املقعد وليست مائلة عليهأو متعامدة معه.
 -أن ميسك القلم ابليد بني اإلهبام والسبّابة من جهة ،والوسطى من جهة أخرى.

 بعد مترين الطلبة على النمط أو النموذج اخلطي يقوم املعلم بتصحيح كراسات اخلط بصورةخاصة ومترين
واضحة ّ
تبني نواحي الصعوبة يف رسم بعض احلروف أو الكلمات ،ويوليها عناية ّ
الطالب عليها مترينا كافيا وبتوجيه منه.
متخصص،
 ينبغي االهتمام بتكوين مجاعة اخلط العريب من الطالب املوهوبني حتت إشراف معلّمّ
يعهد إليهم كتابة لوحات اإلعالانت والالفتات وعناوين جمالت احلائط وحنوها.
ط مبا يراه مناسبا من أساليب
تفوقا ابخل ّ
 ينبغي على املعلم تشجيع الطالّب الذين يظهرون ّ23
التشجيع املعنوي أو املادي.
واملشكلة أ ّن الكثري من معلّمي اللغة العربية يف مدارسنا ليسوا على دراية كافية بقواعد اخلط وأصوله
الفنية ،وليست لديهم القدرة على تعليمه بطريقة فنّية ،كما ّأهنم غري قادرين على تقدمي النموذج اجليّد
يدرس اخلط للطالب أن يكون صاحب خط حسن ،أل ّن ضعف
اجلدير ابحملاكاة والتقليد .فيشرتط فيمن ّ
24
املعلّم يف اخلط يعترب من العوامل األساسية يف ضعف الطالب يف اخلط أيضا:
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 اختيار النموذج واملادة املالئمة اليت تق ّدم للطلبة لكتابتها ،حبيث تكون من العبارات السهلة اليتيفهمها الطالب وتتصل حبياهتم ومت ّدهم أبلوان من الثقافة واملعرفة واخلربة.
 -التنبيه على أمهية عالمات الرتقيم أثناء الكتابة .

 الرتكيز يف التدريب على مهارة كتابة الكلمات ككل ،وعدم اللجوء إىل التدريب على احلروف إال25
لغرض عالج أخطاء الطالب.

سادسا /معايري احلكم على جودة اخلط:

تندر الدراسات اليت تتحدث عن املعايري اليت ينبغي اعتمادها للحكم على جودة اخلط وتقدير خط
الطالب وتق ّدمهم يف الكتابة ،فلكل معلم رأيه الذي خيتلف عن رأي املعلم اآلخر ،فالب ّد من وضع مقاييس
دقيقة لدراسة جودة اخلط أتخذ بعني االعتبار ميزات عدة منها :
 /1الوضوح :يتوقف على رسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمال ،ومراعاة التناسب بني احلروف طوال

واتساعا واتّباع قواعد رسم احلروف.

 /2السرعة :تكون بتمرين اليد على االسرتسال يف الكتابة واالنطالق من غري إفراط لكي ال تذهب

السرعة جبمال اخلط ووضوحه .فالغاية إقدار الطالب أن يكتبوا بسرعة وسهولة خطا واضحا فيه مجال
وتنسيق.
 /3اجلمال :للجمال خصائص يف اخلط وينبغي مراعاهتا ،وهي النظام والنظافة وانسجام احلروف والتناسق
26

يف أوضاع الكلمات وأبعادها.

سابعا /مراحل تدريب الطالب على اخلط:
مير تدريب الطالب على اخلط يف ثالث مراحل هي:
ّ

املرحلة األوىل :وتبدأ يف الصف األول األساسي ،ويتم تدريب الطالب يف هذه املرحلة على الكتابة أبن
يتبع املعلم اخلطوات اآلتية:
املرات يريد.
 -1يكتب املعلم كلمة أمام الطالب يف أي موقع من الصفحة األوىل وألي عدد من ّ
يدربه على كتابتها .
 -2يكتب كلمة أمام الطالب على ورقة بيضاء وضع عليها سطر واحد مث ّ
 -3يزيد املعلم عدد الكلمات اليت يدرب الطالب على كتابتها تدرجييا ،ويزيد عدد األسطر احملددة
للكتابة ليهيئ الطالب إىل الكتابة على الدفاتر املخصصة للكتابة.
 -4يقوم املعلم إبرشاد الطالب وتوجيههم وم ّدهم ابلتغذية الراجعة املناسبة.
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 -5مث يسري املعلّم يف تعليم الكتابة واخلط يف مرحلة متق ّدمة على النحو التايل:

أ /التمهيد للكتابة بطريقة مناسبة ومشوقة تثري دافعية الطالب.

ب /عرض منوذج اخلط أمام التالميذ ،مث يقرأ من قبل املعلم والطالب مث يناقش املعىن ويشرح مفهوم النص
ميسر دون إطالة.
أو النموذج بشكل ّ
ج /كتابة النموذج أمام الطالب ،مث يقرأ من املعلم والطالب مع شرح كيفية الكتابة هبدوء وإفهام الطالب
جمسمة أو لوحات ورقية ،أو استخدام أي وسيلة إليصال املهارة
بذلك .وميكن للمعلم عرض مناذج حروف ّ
إىل الطالب إلتقان كتابة اخلط بشكل صحيح.

د /كتابة الطالب للنموذج يف دفاترهم مع استمرار التوجيه واإلرشاد من املعلم وإعطاء التغذية الراجعة
27

املناسبة.

املرحلة الثانية:
الصف الثاين مث تنتهي يف الصف الثالث ،ويقوم فيها املعلم بتدريب طالبه على الكتابة
تبدأ هذه املرحلة يف
ّ
وفقا للخطوات اآلتية:
ميهد املعلّم للكتابة إباثرة دافعية الطالب ملوضوع الكتابة ،فيكلف طالبه بتجهيز دفاترهم
ّ -1
وأقالمهم وأدواهتم ...اخل استعدادا للكتابة.
 -2يعرض املعلّم النموذج أمام الطالب.
ومعربة.
 -3يقرأ املعلّم النموذج قراءة سليمة ّ
 -4يكلّف املعلم بعض الطالب الناهبني قراءة النموذج قراءة سليمة .
 -5يناقش النموذج بطرح سؤال أو سؤالني لتحديد املعىن اإلمجايل للنموذج.
 -6يسطّر اللوح متهيدا للكتابة.
موضحا مواقع احلروف وطريقة كتابتها.
 -7يكتب النموذج ّ
يدرب الطالب على كتابة النموذج على اللوح.
ّ -8
 -9يكلّف الطالب كتابة النموذج على دفاترهم.
ويزودهم ابلتغذية الراجعة املناسبة.
-10يرشد الطالب ّ
ويوجههم أثناء الكتابة ّ
28
-11يقوم املعلّم بتصحيح دفاتر الطالب ،ويرصد األخطاء الشائعة ويعاجلها بطريقة مناسبة.
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املرحلة الثالثة:
وتبدأ هذه املرحلة يف الصف الرابع وحىت هناية املرحلة األساسية ،وال ختتلف اخلطوات اليت يتبعها املعلم يف
تدريب طالبه على الكتابة عن املرحلة اليت سبقتها كثريا ،إذ يسري وفقا للخطوات اآلتية:
 -1يهيئ الطالب للكتابة ابلطريقة واألسلوب الذي يراه مناسبا.
 -2يعرض النموذج أمام الطالب.
 -3يقرأ النموذج قراءة سليمة.
 -4يكلّف الطالب الناهبني بقراءة النموذج.
 -5يناقش الطالب ابملعىن اإلمجايل للنموذج أو الفكرة الرئيسة منه.
 -6يسطر اللوح بشكل مناسب متهيدا للكتابة.
موضحا طريقة رسم احلروف بطريقة صحيحة.
 -7يكتب النموذج أمام الطالب ّ
التدرب على كتابة النموذج على السبورة أو على أوراق خارجية.
 -8يكلّف الطالب ّ
 -9يكلّف الطالب كتابة النموذج (احملاكاة) على دفاترهم مع مراعاة شروط الكتابة اجليّدة.
29
ويقوم آداءهم
ّ -10
يوجه الطالب ويرشدهم ّ
30

كما ّاجته الدكتور (علي سامي احلالق) إىل أنه يتم تعليم اخلط وفق املراحل اآلتية:

 /1مرحلة خط التهجئة :وهذه املرحلة يواجهها الطفل يف أول عهده ابملدرسة وبداية تعلمه القراءة
والكتابة ،وفيها يقبل منه أن يرسم احلروف والكلمات على حنو صحيح فقط.

 /2مرحلة البدء يف التحسني :وهذه املرحلة تبدأ عندما يتقدم الطالب يف املرحلة االبتدائية ،ويصبح
على قدر من النضج اجلسمي والعقلي مي ّكنانه من استيعاب اخلربات السابقة .وتتهيأ قدراته يف هذه
املرحلة ملمارسة املهارات الكتابية كاملوازنة واحملاكاة واملالحظة والتمييز بني األشكال والتحكم يف حركة
يوجه الطالب إىل حتسني خطوطهم شيئا فشيئا والعناية مبحاكاة
اليد .عندئذ يستطيع املدرس أن ّ
النماذج.
وأفضل الوسائل للمبتدئني يف التحسني وإجادة اخلط طريقة االقتفاء اليت تقوم على أساس رسم
احلروف والكلمات ابلنقط ،مث يكتب الطالب فوقها مكررين ذلك يف النموذج الواحد ،فتعتاد أيديهم
ابلتكرار رسم احلروف والكلمات بصورة حسنة.

 /3مرحلة اإلجادة واإلتقان :وتصلح هذه املرحلة للطالب الناضجني القادرين على اإلتقان واحملاكاة
واملالحظة ،حيث أصبحت أعضاء الكتابة قوية متح ّكمة يف القلم وحتريكه على حنو صحيح.
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ويستطيع املعلم استخدام مناذج متع ّددة هلذه الغاية منها:

أ :مناذج البطاقات اخلطية وتكتب فيها عبارات خيتلف بعضها عن بعض يف مجيع البطاقات،

ل ينصرف كل طالب إىل حماكاة منوذجه ،فال يشغل مبا يكتبه زميله وليناسب كل منوذج مقدرة صاحبه.
وهذه النماذج توفّر للطالب فرصة التدقيق يف احملاكاة لوقوعها بني يديه وحتت بصره .
ب :مناذج يكتبها املعلم يف كراسات الطالب حملاكاهتا ،مراعيا قدرة كل منهم فيما يكتبه ،وهذه

ينوع النماذج
الطريقة مفيدة مت ّكن الطالب من مشاهدة معلّمه أثناء الكتابة فيقلده ،وتتيح للمعلم أن ّ
لرعاية قدرات الطالب املتفاوتة ابلرغم من أ ّهنا قد تكون شاقة عسرية عليه إذا كثر عدد طالب
الفصل ،فيضطر حينها إىل كتابة النماذج خارج الفصل ،وهذا يتطلب أن يكون لدى املعلم املهارة
واملعرفة هبذه النماذج.

ج :مناذج األلواح املعلقة على السبورة أو اجلدران أو تلك املكتوبة على السبورة ،وهذه مناسبة يف
حالة كثرة عدد الطالب يف الفصل ،إال أهنا بعيدة عن أعني الطلبة .وقد يعجز بعضهم عن الدقة يف
حماكاهتا.
د :مناذج كراسات اخلط اليت تناسب الفصول الكثرية العدد ،وحتوي عادة عبارات جذابة وأسطرا

عريضة وفرية ،مت ّكن الطالب من تكرار احملاكاة مرات عديدة ،ومما يؤخذ عليها أ ّن النموذج املكتوب يف
أعلى الصفحة ال يكون أمام أعني الطالب ومالحظته ،إال فيما يكتب يف السطر األول بعد النموذج،
مث حياكي الطالب نفسه بعد ذلك دون قصد.
ومن كل ما سبق يتّضح أ ّن تعليم اخلط يعتمد على عناصر رئيسة تقوم على القدرة واملهارة وهي:

 اإلدراك البصري للنموذج حىت يستوعب الطالب أبعاد احلروف ونسبها وتنسيق العبارات وتنظيمالكلمات والتمييز بني املتشاهبات ،مث نقل هذا األثر البصري إىل املراكز العصبية اخلاصة ابلكتابة
وهي األصابع واليد والذراع.
تتجسد فيها مهارة نقل النموذج نقال
 احملاكاة واليت متثّل عنصرا مهما يف تعليم اخلط ،حيثّ
مطابقا ألشكال احلروف والكلمات بنسبها وإتقان اتصال بعضها ببعض.

 النقد واملوازنة ويتوقفان على قدرة الطالب إىل التعرف على مدى إجادته حماكاة النموذج واملفارقة31
بني الكتابة والنموذج ليتداركها عند التكرار الذي يزيد من مهارته ويكسبه قدرة على اإلجادة.
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كما يرى األستاذ (راتب قاسم عاشور) أن طريقة تدريب الطالب على اخلط تكمن يف اخلطوات
32

اآلتية::

 /1التمهيد :
وفيه يقوم املعلم ابلطلب من الطالب إخراج كراسات اخلط وأدوات الكتابة اليت حيتاجوهنا بعد ش ّد
ويفضل استخدام
انتباههم ،ويف هذه األثناء يقوم املعلم بكتابة الدرس على السبورة بشكل واضحّ ،
األلوان يف رسم احلروف اليت يدور الدرس حوهلا ،ويفضل تقسيم السبورة إىل قسمني :القسم اليمني
يكتب فيه النموذج الذي يراد خطه ،وقسم آخر للشرح والتوضيح.

 /2قراءة النموذج :من قبل املعلم وبعض الطالب الناهبني ،مث يناقش املعلم الطالب يف املعىن والشرح
ميسرا دون إطالة.
ويراعي أن يكون شرحا ّ

 /3الشرح الفين :يطلب املعلم من الطالب االنتباه واملالحظة أـثناء الكتابة ،مث يكتب احلرف يف
مقوسة لضبط أجزاء
القسم األيسر مبيّنا أجزاءه أبلوان خمتلفة ،ومستعينا خبطوط أفقية أو رأسية أو ّ
جمسمة أو لوحات ورقية أو استخدام
احلرف إلبراز كل حرف وحتديد اجتاهه .وميكن هنا عرض حروف ّ
أي وسيلة أخرى مث يكتب احلرف كامل األجزاء ،مث يكتب احلرف يف كلمته اليت ورد فيها يف اجلملة
النموذج .ويتخلل ذلك الشرح والتوضيح.
 /4احملاكاة :وحيسن أن تبدأ احملاكاة يف غري كراسات اخلط يف أوراق أو كراسات أخرى ،مث يطلب
التأين يف حماكاة النموذج.
املعلم من الطالب الكتابة يف كراسات اخلط ،مع مراعاة الدقة و ّ

 /5اإلرشاد الفردي :ويتم مبرور املعلم بني الطالب وإرشاد كل طالب على حده إىل مواطن اخلطأ،
توضح له الطريقة املثلى لكتابة احلرف أو الكلمة .وليس ضروراي تتبّع كل
ويكتب له بعض النماذج اليت ّ
األخطاء فقد يكتفي إببرازها.

 /6اإلرشاد العام :إذا الحظ املعلم خطأ شائعا مكررا لدى الطالب ،يطلب منهم وضع األقالم على
ويوضح هلم اخلطأ على السبورة يف قسم الشرح بعرض صورة احلرف أو الكلمة الصحيحة
املقاعدّ ،
وطريقة رمسها.
 /7متابعة اإلرشاد الفردي واإلرشاد العام :كما جيب على املعلم التنويع يف أساليب ووسائل تدريس
اخلط وعدم االعتماد على طريقة احملاكاة .فمن هذه األساليب والوسائل على سبيل املثال تشجيع
الطالب على الكتابة على السبورة الكتساب الثقة واملهارة.
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 يقوم املعلم بكتابة احلرف أو الكلمات أو العبارات بطريقة النقط ،وعلى الطالب أن يسري ابلقلمعليها وذلك يف احلروف والكلمات والعبارات اليت تقتضي تدريبا أكثر.
 ا لكتابة على الورق الشفاف ،حبيث يوضع على النموذج الذي يراد كتابته ومن مث يكتب الطالبعلى الورق الشفاف وحياكي النموذج.
ويوضح عليها قواعد رسم
 كتابة احلروف أو الكلمات أو اجلمل على السبورة خبط كبري جداّ ،احلرف ووضع أسهم مرقّمة تشري إىل خطوات رسم احلرف.

تصور احلروف أو الكلمات على ورق وتوزيعها أو متريرها على الطالب لرتسيخ كيفية رسم احلرف
ّ
توزع على الطالب.
يف ذهن الطالب واستخدام مناذج البطاقات اخلطية اليت ّ

 تصويب الطالب خلطوط زمالئهم ابستخدام املناقشة واحلوار ،وقيام املعلم بكتابة مناذج خبطّه يفليوضح هلم الطريقة الصحيحة لرسم بعض احلروف ،اليت يشكل عليهم كتابتها
كراسات الطالب ّ
33
بشكل صحيح ومالحظة الطالب للمعلم وهو يكتب.
وعلى املعلم يف درس اخلط أن يعمل جهده على جتنيب طالبه امللل والسأم ،وذلك بتنويع النشاط يف
احلصة ،وذلك ابالنتقال من التدريب إىل اإلرشاد إىل املوازنة والنقد وتشجيع اجمل ّد ،واألخذ بيد
املوجهة يف احلصة.
الضعيف وإضفاء نوع من املرح واحلرية ّ

اثمنا /طرق تدريس اخلط:

لتغري املفاهيم وتطور البحث العلمي يف جمال الكتابة يف
هناك ثالث طرق لتدريس اخلط كانت مثرة ّ
34
اآلونة األخرية وهذه الطرق هي:

 /1طريقة جتزئة احلرف :ميثّل احلرف املفرد يف هذه الطريقة حمور االهتمام ،حيث تتم جتزئته إىل اخلطوط أو

األجزاء األساسية اليت يتألف منها ،مث يقوم املعلم ببيان كل جزء من هذه األجزاء للطالب مستقال عن اجلزء
املوجه هلذه الطريقة أ ّهنا ال
اآلخر .وأتيت بعد ذلك مرحلة التدريب على احلرف موضوع الدرس .والنقد ّ
تستثري اهتمام الطالب للكتابة العتمادها على تعليم أجزاء احلرف املفرد اليت ال حتمل أي معىن للطالب،
وال تفيده يف كتابة كلمات أو مجل ذات مغزى.

 /2طريقة احلرف املفرد :ويف هذه الطريقة أيضا يكون احلرف هو األساس الذي يقوم عليه تعليم اخلط،
حيث يتم تدريب الطالب على احلروف مستقلة واحدا بعد اآلخر .وميكن أن تقدم هذه احلروف وفقا
لرتتيبها اهلجائي (أ.ب .ت )....أو تقدم وفقا لتشابه هيئتها يف الرسم مثل (ع،غ  ،س  ،ش  ،ص  ،ض
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 ،ط  ،ظ )....وعندما يتدرب الطالب على عدد كاف من هذه احلروف ويتقن رمسها ،يقوم بكتابتها على
أهنا أجزاء من كلمات كاملة.
املوجه هلذه الطريقة أهنا ال تستثري اهتمام الطالب ،أل ّن التعلم فيها يتم عن طريق كتابة احلروف
والنقد ّ
املنفصلة لفرتة طويلة ،مما يقلّل دافعية الطالب للكتابة ،إضافة إىل أ ّن كتابة احلرف املفرد تتأثّر بدرجة كبرية
بعالقته مبا يسبقه ومبا يلحقه من حروف.

 /3طريقة الكلمة :وهي الطريقة الكلية يف تعليم اخلط ،حيث تبدأ ابلتدريب على رسم الكلمة املفردة أو

اجلملة القصرية .ومن مميزات هذه الطريقة أهنا تستثري اهتمام الطالب وتدفعه لبذل اجلهد ومواصلة التدريب
لشعوره أبنّه ميارس عمال ذا معىن وله فائدة مباشرة .وسرعان ما جيد نفسه يكتب كلمات ومجال عديدة.
يقل االهتمام برسم احلروف املفردة ،على املعلم أن يلجأ إىل حتليل الكلمات إىل أجزائها وهي
وحىت ال ّ
يدرب الطالب على كتابتها يف أوضاعها املختلفة ،سواء كانت منفصلة أو يف أول الكلمة أو
احلروف ،مث ّ
35
يف وسطها أو يف آخرها.

اتسعا /وسائل حتسني اخلط:

إ ّن األطفال يتعلمون الكتابة أحسن وخبط ينمو وتنمو مهارته مع التدريب املستمر اهلادف ،إذا ما
حتققت العوامل اآلتية:
تضمن أفكارا حم ّددة يريدون نقلها لآلخرين.
إذ ما ّدرب األطفال على شيء له معىن عندهم أو ّ
أن تكون لديهم فرص كافية للتدريب حتت إشراف املعلم وتوجيهه املستمر.36
تشجيع الطالّب على تقومي ما يكتبون واحلكم عليه من حيث اجلمال والوضوح.أن يكون اخلط مادة تدريسية مستقلة يف التعليم األساسي والثانوي وكذلك يف معاهد املعلمني وكلياتالرتبية.
ليتم االهتمام هبا من قبل التالميذ.
أن تكون لتلك ّاملادة التدريسية عالماهتا اخلاصة هبا كأية مادة أخرىّ ،
خمتصني بفنّه.
أن يكون معلمو خ ّط ّ
ط ،مثل زايدة العالمات ملن يكون خطه جيدا.
أن تكون هناك حوافز للطلبة لالهتمام ابخل ّ عرض لوحات من يكتب اخلطوط اجلميلة يف املعارض الفنية ،وكتابة النموذج من اخلط يف اللوحات37
اجلدارية اليت تعلقها املدرسة.
تشجيع الطالب على حتسني خطوطهم من قبل معلمي املواد املختلفة عن طريق منح عالمات خاصة38
لذوي اخلط اجليّد وحسم عالمات على اخلط الرديء.
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اخلاةمة:
تريب اإلحساس
فن يدوي راق حيتاج إىل انتباه وتفكري وتكرار ،وهو من الفنون اجلميلة اليت ّ
اخلط ّ
والذوق واجلمال لدى التالميذ ،ويتوقّف النجاح يف تعلّمه على املعلم الذي جييد شرحه ومناذجه وطريقته،
تعرب بوضوح عن مالمح
ويتوقف كذلك على الطالب ابنتباهه ودقّة حماكاته .وهو من الفنون اجلميلة اليت ّ
احلضارة العربية اإلسالمية من خالل اخلطوط اهلندسية البديعة اليت تزدان هبا املساجد واألبنية واألضرحة
واملتاحف .فاخلطاطون العرب استطاعوا االستفادة من إمكاانت حرف اللغة العربية إبخراج لوحات فنية
غاية يف اجلمال والروعة ،وأاثرت إعجاب الناظرين.
اهلوامش:

 .1ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،اجمللد الثاين ،ابب اخلاء ،ص.1198
 .2ينظر  :راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة  :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
والتطبيق ،عامل الكتب احلديث ،إربد  ،ط ،2009 ، 1ص.202
 .3العيسوي مصطفى مجال وموسى حممد حممود وآخرون :طرق تعليم اللغة العربية مبرحلة التعليم
األساسي بني النظرية والتطبيق ،دار الكتاب اجلامعي ،العني ،دط ،2005 ،ص.217
 .4راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
والتطبيق ،ص.202
 .5فتحي ذايب سبيتان :أصول وطرائق تدريس اللغة العربية ،دار اجلنادرية ،عمان ،دط، 2009 ،
ص.165
 .6راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
والتطبيق ،ص.204
 .7املرجع نفسه ،ص.204
 .8سعدون حممود الساموك ،هدى علي جواد :مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،ص.250
 .9فتحي ذايب سبيتان :أصول وطرائق تدريس اللغة العربية ،ص.163
 .10راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
والتطبيق ،ص.214
 .11علي سامي احلالق ،املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،املؤسسة احلديثة للكتاب،
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.12املرجع نفسه ،ص.260
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.14فتحي ذايب سبيتان :أصول وطرائق تدريس اللغة العربية ،ص.164
.15حسن جعفر اخلليفة :فصول يف تدريس اللغة العربية (ابتدائي متوسط اثنوي) مكتبة الرشد للنشر
والتوزيع ،الرايض ،ط ،2003 ،2ص.325
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والتوزيع ،األردن ،ط ، 2005 ،1ص.251
.18علي أمحد مدكور :طرق تدريس اللغة العربية ،دار املسرية للنشر والتوزيع  ،عمان األردن ،ط،1
 ،2007ص.247
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 .22علي سامي احلالق :املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،ص.270-269
.23حسن جعفر اخلليفة :فصول يف تدريس اللغة العربية  ،صص.332، 331
 .24فتحي ذايب سبيتان :أصول وطرائق تدريس اللغة العربية ،صص.171-170
 .25راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
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 .27فتحي ذايب سبيتان :أصول وطرائق تدريس اللغة العربية ،ص .182
 .28املرجع نفسه ،صص.183-182
.29املرجع نفسه ،ص.183 -182
 .30علي سامي احلالق :املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،صص265 -263
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 .31فخر الدين عامر :طرق خاصة بتدريس اللغة العربية والرتبية اإلسالمية ،عامل الكتب ،القاهرة،
ط ،2000 ،2صص.102،104
 .32راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
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 .35علي فتحي يونس وحممود الناقة وآخرون :أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية ،دار
الثقافة ،القاهرة ،دط ،دت ،ص.247
 .36راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد احلوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية
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 .37سعدون حممود الساموك ،هدى علي جواد :مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،ص .254
.38مسيح أبو مغلي :مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية ،دار البداية  ،عمان ،ط،2010 ،1
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