الباب الثاني
تدريبات الكتابة العربية بتطبيق أساليب اجلمل لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي
فيها
الفصل األول  :تدريبات الكتابة العربية بتطبيق أساليب اجلمل لرتقية حتصيل
التالميذ الدراسي فيها
أ .تدريبات الكتابة العربية
 .١مفهوم تدريبات الكتابة العربية
التدريب هو عملية الرتفاع معرفة املوظف ومهارته لعمل معني .عرب
Michel J. Jucius

( )١972مصطلح التدريب املفيد هنا إلشارة كل عملية اىل

تطوير مدى ومهارة وقدرة املوظف النتهاء أعمال معينة( .مصطفى كامل،
)١:١97١
أما كلمة " الكَِتابَ ُة " مشتقة من كَتَبَ – َيكْتُبُ – كَتْبًا ،كِتَبَةً على وزن
َف َعلَ – يَ ْف ُعلُ – َف ْعلًا ،فِ َعلَةً فهي املصدر .فالكتابة يف أصلها اللغوي تعين اجلمل
والشد والتنطيم ،وقال حممد علي اخلويل ( )١29:١982إهنا إحدى املهارات
األساسية يف تعلم اللغة األوىل واللغة األجنبية على حد سواء.
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وقال سوهيندار ( )2:١992إن الكتابة هي عملية تعبري األفكار أو
العواطف أو املشاعر فى الذهن إىل الرموز الكتابية التى هلا املعنى اخلاص .
والكتابة عند اويل نوحا ( )١23:20١2هي القدرة على تعبري األفكار من
الناحية البسيطة مثل كتابة الكلمة إىل الناحية املركبة مثل اإلنشاء.
وعند عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ( )237 :20١١الكتابة هي
حتويل األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة .وتأتى مهارة الكتابة متأخرة حبسب
ترتيبها بني بقية املهارات فهي تأتي بعد مهارة القراءة.
من ذلك الرأي ،تلخص الكاتبة إن الكتابة هي عملية قام هبا األفراد
للتصال األفكار يف شكل الكتابة.
كما هو املعروف ،أن الكتابة يف أساسها عملية تفكري ،فاإلنسان كما
قيل يفكر بقلمه ،فالكاتب يفكر يف كل مرحلة من مراحل الكتابة ،ولذلك قيل
إذا أردت أن تضع كالما فأخطر معانيه ببالك وتنق له كرائم اللفظ ،واجعلها
على ذكر منك ليقرب بلبك تناوهلا وال يتعبك تتطلبها ،واعمله مادمت يف شباب
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نشاطك ،فإذا غشيك الفطور وختوينك ااملالل فامسك ،فإن الكثري مع املالل
قليل (السيد أمحد اهلامشي ،د .ت .)25ّ،ولكي يكتب اإلنسان متدفق
االرؤى واضح الفكر البد أن يفكر يف موضعه الذي سيكتب فيه ،ويفكر يف
معانيه وألفاظه ،وطريقة عرضه هلذاالعمل .يبدأ من العام إىل اخلاص من اجلزء
إىل الكل ،من املعلوم للمجهول .ويفكر كذلك يف العالقات اليت تربت بني األفكار،
فالكتابة هي املظهر اخلارجي لعملية التفكري (ماهر شعبان عبد الباري،
 .)34 :20١0وكانت عملية التفكري من أساس الكتابة لوصول إىل األغراض
املعينة.
الكتابة هي نشاط حركي ونشاط فكري ومها معا يكونان املهارة الكلية
للكتابة اليت تنقسم بدورها إىل مهارتني :املهارة احلركية ثم املهارة الفكرية.
وجتدر اإلشارة إىل أمر مهم يفرق به بني مفهوم املهارة الفكرية يف كتابه اللغة األم
واملهارة الفكرية يف كتابة اللغة األجنبية ومدلول هذه املهارة واملستوى الذي ميكن
الوصول إليه يف اللغة الثانية( .حممود كامل الناقة)١985:233 ،
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الكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة .وتأتي مهارة
الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات ،فهي تأتي بعد مهارة القراءة.
(عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان)2005:١432 ،
يف الكتابة املواجه ،يواجه املدارس التالميذ إىل :
 .۱صناعة الكلمة بأسلوب معني
 .۲صناعة املكتوب مبادة معينة
 .۳أنشطة األخرى اليت تسهل التالميذ يف تعليمهم
كما يف بيان السابق ،فأنشطة من مقاربة التعليم هي :
أ .إدخال املفردات إىل مجل الفرغ واملفردات من املدارس
ب .إدخال املفردات إىل مجل الفرغ لكن املفردات من التالميذ
ت .ترتيب املفردات إىل مجل املفيدة
ث .ترتيب اجلمل إىل الفقرة
ج .ضم الكلمتني
ح .إجابة السؤال
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خ .صناعة احلوار
د .وغري ذلك.
وأما الكتابة احلرة يف أنشطتها يوجه املدرس التالميذ أن يكتبوا
املوضوع واملفردات من التالميذ (أمحد مورادي.)۷٦ -۷۵ :۲۰۱۱ ،
 .2أنواع الكتابة العربية
يتناول تعليم الكتابة اجملاالت التالية( :حممود كامل الناقة:١985 ،
)239
 .١اإلمالء هو قدرة التالميذ على كتابة ما مسعوه من األلفاظ .ويف
املرحلة األوىل – عادة – إن املواد اليت تعرض للتالميذ هي املعروفة
عندهم ،يقرأها املدرس ويتبع التالميذ قراءته قبل الكتابة ،واعرتفوا أيضا
املفردات وقواعد كتابه األحرف العربية.
 .2اخلط هو جزء من الكتابة ليس إال تأكيد يف كتابه احلروف املعني مع
صنعة الكلمات واجلملة ،بل يشتمل على جوانب اجلمال.

22

.3التعبري أو اإلنشاء هو كتابة موجهه إىل تعبري األفكار كالرأي والرسالة
واملشاعر وغريها باللغة الكتابية ،وليست مسعية بصرية أو احلرف
والكلمة أو اجلملة.
 .3أهداف تدريبات الكتابة
من املعروف أن الكتابة أهداف كثرية ،وقال تارجيان ( )24 :١994إن
أهداف الكتابة هي كما يلي:
أ) اهلدف التكليفي
هذا اهلدف يف احلقيقة ليس له من هدف .يكتب الكاتب شيئا إمنا
هو امتثال لألمر هبا.
ب) اهلدف الغري )(altruistik
يهدف الكاتب أن تشعر القارئ أن يساعد القارئ على الفهم وتوفري
شعورهم وفكرهتم.
ج) اهلدف املقنعي )(persuasif
الكتابة هلا هدف ليتقني القارئ على حقيقة الفكرة املذكورة
د) اهلدف البياني
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هتدف الكتابة إىل إعطاء البيان أو اخلرب للقارئ
ه) اهلدف التعبريي النفسي
هتدف الكتابة إىل تعريف الكتابة على القارئ
و) اهلدف اإلبتكاري
الكتابة هلا عالقة وثيقة هبدف لتعبري النفس ولكن هذا اهلدف
اإلبتكاري يفوق على تعبري النفس .تنمية مهارات التفكري بكافة أنواعه من
استقرائي ،واستنباطي ،وناقد ،وتاملي ،حيث إن هناك عالقة وثيقة بني
الكتابة والتفكري ،ألن الكتابة هي ترمجان التفكري ،فاإلنسان كما قيل يفكر
بقلمه.
قال دكتور حسن شحاتة يف كتاب تعليم اللغة العربية بني النظرية و
التطبيق ( )١993:223اهلدف من التدريب الكتابة:
أ.

تعويد التالميذ االعتماد على النفس ،واالستقالل فى الفهم ،والقدرة
على التفكري والقياس واالستنباط ،بشرط أال تبقى الكراسات عند
التالميذ بعد انتهاء اخلصة .وواجب املدرس أن يتسلمها بنفسه بعد
انتهاء احلصة مباشرة.
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ب .يربى فى التالميذ دقة املالحظة ،وتنظيم األفكار ،وترتيب الذهن،
ويغرس فى نفوسهم حب النظام والرتتيب والتنسيق.
ج .ويقف املدرس على مستوى كل تلميذ بدقة ،وعلى مبلغ نشاطه
واستفادته من دروس القواعد وتقديره بالنسبة لزمالئه.
د.

إثاره املنافسة الشريفة بني التالميذ ،مبا يقدره املدرس لكل منهم من
درجات ،تكون باعثا على اجلد والنشاط.
.4منزلة الكتابة يف اللغة العربيّة
قال عبد الرمحن إبراهيم الفوزان يف كتاب اإلضاءات
( )20١١:١7٦إن اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب ،وهو ميارس
االستماع والقراءة ،على حني أنه حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة ،وهو
ميارس الكالم والكتابة .والرتابط متحقق بني املهارات ،فبعضها خيدم
بعضا ،إذا استخدمت مهارتا اإلرسال (الكالم والكتابة) استخدمت
صحيحا منط مهارتي االستقبال ( االستماع والقراءة) ألن اللغة ممارسة،
فإذا مل تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عندك اللغة .وكذلك فإن
ملهارتي االستقبال أثرا يف منو مهارتي اإلرسال.
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بناء على هذا الواقع ،ظهر أن منزلة الكتابة ضرورية ألن إتقان
الكتابة سوف يؤدى إىل إتقان التالميذيف املهارات األخرى.
 .5أمهية الكتابة
مهارة الكتابة من املهارات العليا .فهي تعبري عن غنى الكاتب يف
املفردات وفهمه للموضوع وحتكمه بأساليب اإلنشاء والتعبري وقدرته على التعبري
عما جيول يف فكره وخاطره (صاحل حممد نصريات.)١5١:2002 ،
قال حممود كامل ( )229:١985تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات
اللغة .كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعلم اللغة
األجنبية .وإذا كان للغة يف حياة اإلنسان وظيفتان أساسيتان مها االتصال
وتسهيل عملية التفكري والتعبري عن النفس ،فإن الكتابة قادرة على أداء هاتني
الوظيفتني ،فيمكن القول إن التعبري الكتابي وسيلة من وسائل االتصال كما أنه
ترمجة للفكر وتعبري عن النفس يف ذات الوقت ،بناء على ذلك أصبحت للكتابة
أمهية كبرية يف حياة الفرد واجلماعات.
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وقال أجيف هريماوان ()١٦3:20١4يف كتابه طريقة تعليم اللغة العربية
إن من وظائف الكتابة األساسية هي:
أ .آلة اإلتصال غري مباشرة
كانت مهارة الكتابة هي سعي لتعبري األفكار والشعور املوجودة عند الفرد
وقام هبا بالكتابة حتى هؤالء التالميذ يقدرون على اتصال افكارهم
بالكتابة.
ب .آلة التفكري املناظمة
تشجيع التالميذ للتفكري منظما حتى يطلبوا كيف تكوين احلالة اجلديدة
واجلذابة بالكتابة.
ج .التعميق على قوة اإلستجابة
إعطاء الفرصة إىل التالميذ ألن اليتفكر كيف استخدام اللغة مضبوطة
ولكنهم يفكرون األفكار امللقية.
د .ترقية القدرة على حل املشكالت
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كانت مهارة الكتابة تعتمد على مهارة اللغة النشيطة واملنتاجة حتى تسهل
التالميذ حلل املشكلة املوجودة.
ه .املساعدة على تعبري األفكار امللقية
يف تعبري الشعور أو األفكار بالكتابة ،كان الفرد له الفرصة السمينة
الستعداد نفسه على مايفعله أو يعربه.
الفصل الثانى  :بتطبيق أساليب اجلمل
أ.مفهوم األساليب
ورد كلمة

Style

أي أسلوب له كثري من املعاني ،حتى يصعب الصعب

حتديدها بتعريف واحد .وهذا راجع إىل أن هذه الكلمة ال ختص اجملال
اللساني وحده ،بل استعملت يف جماالت أخرى عديدة من جماالت احلياة اليومية
والفن.
األسلوب عند اللغة كمايف املعجميات له استعماالت شتى وإن األصل
فيها هو مبعنى أي األخذ أخذ شيئ من شيئ .قال ابن دريد ( 32١ه) سلبت
الرجل وغريه أسلبه سلبيا .سلكت أسلوب فالن -أي طريقته .ويقال-
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كذلك" -كالمه على أساليب حسنة .كما يقال للسطر من النخيل :أسلوب،
وكل طريق ممتد فهو أسلوب.واألسلوب :الطريق والوجه واملذهب .وقال
الزخمشري" :إن قوهلم :أنف فالن يف األسلوب ،كناية عن التكبري فهو ال يلتفت
مينة واليسرة .وعلى معنى األخذ يأتي قوهلم :األسلوب الطريق ،واجلمع أساليب
من القول ،أي يف فنون منه .وصار قوهلم :سلكت أسلوب فالن يعين :طريقته،
وكالمه على أساليب حسنة.
واألسلوب عند عبدالقاهر اجلرجاني ( (١7: 2007يشمل جانبني:
طريقة التفكري.ثم طريقة األداء اللفظي الذي يتجلى يف أمناط التعبري .واألسلوب
عند ابن خلدون ال يرجع إىل إفادة الرتاكيب أصل املعنى (النحو) وال إىل كماله
(البيان) وال موافقته للوزن (العروض) فذلك كله خارج عن صناعة األسلوب-
شعرا ونثر .وإمنا األسلوب عنده هو :األداء اللفظي املطابق للصورة الذهنية
ملفهوم األسلوب الناجم عن قوة امللكة يف اللسان العربي الذي هو مثرة االعتماد
على الطبع والتمرس بالكالم البليغ .وقد اتضح األسلوب عند ابن خلدون بأنه
صورة ذهنية التأخذ الشكل املتجسد إال بتمام الرتكيب اللغوي ،فهي طريقة من
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طريق التعبري يسلكها املتكلم كخطاب األطالل أو استدعاء الصحب للوقوف
والسؤال.
واألسلوب عند القرطاجين طريقة الضم والتأليف لأللفاظ يتضح ذلك يف
قوله :فكان "األسلوب" مبنزلة النظم يف األلفاظ والعبارات واهليئة احلاصلة عن
كيفية النقلة من بعضها إىل بعض وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأحناء
التأليف.
ب.مفهوم تطبيق أساليب اجلمل
أساليب اجلمل أو ما يسمى باألسلوب هو طريقة أو أسلوب اللغة
يستخدمها أشخاص للتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم من خالل سالسل من
الكلمات وهتدف إىل القراء واملستمعني.
يف الواقع أن جمال مناقشة األسلوب يتم تضمينه يف مناقشة القواعد .يف
حالة اللغة العربية  ،فإن دراسة األسلوب تكون يف دراسة علم النحو (بناء
اجلملة) .ألن  ،مضمون املناقشة األسلوب تدور حول مناقشة اجلمل  ،بل هو
أيضا جمال علم النحو  ،ال يتم تضمني مناقشة األسلوب يف مناقشة بنية اجلملة
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بشكل عام  ،ولكن يتم وضعها يف فصل منفصل .على سبيل املثال  ،الفصل
األسلوب النحوية .وبناءً على هذه احلقيقة  ،ميكن تعريف األسلوب مؤقتًا على
أنه مجلة عربية هلا توجه حنوي خيتلف عن اجلملة النحوية العربية العامة .هذا
التعريف من األسلوب على أساس النحو هو ما سوف تستخدم يف هذا البحث
تدريبات الكتابة العربية بتطبيق أساليب اجلمل تؤدي إىل تأثريه على
حتصيل التالميذ الدراسي .التحصيل الدراسي هو األنشطة النهائية ألنشطة
التعليم يف املدرسة .وهناية عملية التعليم هي اكتساب حتصيل التالميذ
الدراسي .من جانب املدرس ،يعلم من إنتهاء عملية التقييم .حتصيل التالميذ
الدراسي وهو هناية وذروة عملية التعليم (دميياتي ومودجييونو.)2009 ،
ج.خطوات تطبيق أساليب اجلمل
اخلطوات يف تدريبات الكتابة العربية بتطبيق أساليب اجلمل على ما
يلي:
اخلطوات:
.1

يشرح املعلم األشياء املهمة حول تطبيق أساليب اجلمل
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.2

يعمل التلميذ تدريبات الكتابة بتطبيق أساليب اجلمل

.3

تؤكد املادة املوصولة

.4

يعمل التقويم بإعطاء اإلمتحان إىل التالميذ ويلخص الدراسة



سندرس اآلن تدريبات الكتابة بتطبيق أساليب اجلمل وسنستعمل عشرة
أساليب هلذه املدة منها .:حياننظر األمثلة ،األمثلة األول (كما ندرس فى
أسبوع القدم (التدوى) ثم نستعمل املفردات الذي قد أوتيكم مجيعا فى
أسبوع القديم يف هذه األمثلة مثال عن التدوى حيا نستعمل هذه املفردات إىل
هذه األمثلة:ها هو طبيب



وبعد أوتيكم األمثلة السابقة كما ندرس القبل وبعد أوتيكم األمثلة عن هذه
األساليب أرجو إليكم أن جتعلوا األمثلة األخرى كهذه األمثلة



فانظر إىل األمثلة الذي أذكر إليكم من قبل ،تسهال لكم إلجعل مجلة
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د.مميزات تطبيق أساليب اجلمل
أما هذه املميزات فهي كما يلي:
 .١القدرة على ترتيب املفردات
 .2القدرة على صناعة اجلملة البسيطة بالكلمة املنشودة
 .3القدرة على إكمال اجلملة الفراغة
 .4القدرة على تغيري اجلملة
 .5القدرة على إمناء اجلمل
 .٦اإلستعمال على األساليب فى كل الكلمة

الفصل الثالث  :حتصيل التالميذ الدراسي
أ.مفهوم التحصيل الدراسي
كلمة التحصيل يف القاموس اإلندونسي األكرب ( )١995:787هو النتائج
اليت حتققت ،واليت ثم العمل هبا .التحصيل الدراسي هو نتيجة لعملية التعلم مع
وجود تغيري يف التالميذ ،مبا يف ذلك املهارات ،والنضج ،على مدى فرتة معينة.
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وعند عمر مهالك ( )١99٦:94يظهر أن التحصيل الدراسي هو النجاح يف
حتقيق األهداف اليت يدعمها النضج ،وخلفية التالميذ واملواقف واالستعداد حنو
الدرس والقدرة على استيعاب املقررات اليت يتم تدريسها.
وقال حمبني شاه ( )200٦:٦7إن التحصيل هو ما حصل عليه الفرد
بعد القيام بعملية التعليم والتعلم .وقال نانا سوجانا ( )2009:3إن حتصيل
التالميذ الدراسي األساسي تغيري السلوك من نتيجة التعلم مبعنى الواسع حيث
تشمل جماالت املعرفية والوجدانية واحلركية.
ومما سبق بيانه تستنبط الكاتبة أن التحصيل الدراسي هو كل ما حصل
عليه الفردبعد القيام بعملية التعليم حبيث يكون التغيري يف نفسه من اجملال املعريف
والوجداني واحلركي.
ب.أنواع التحصيل الدراسي
قال بلوم " "Bloomكما نقله نانا سوجانا ( )20١0:32إن التحصيل
الدراسي ينقسم إىل ثالثة جماالت وهي اجملال املعريف واجملال الوجداني واجملال
احلركي.
.١اجملال املعريف
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كان اجملال املعريف يتعلق بالتحصيل الدراسي العقلي الذي يشتمل
على ست نواح .الناحيتان األوليتان تسمى باملعرفة املنخفضة وأربع
النواحي األخرى تسمى باملعرفة العالية .والنواحي املقصودة هي التأمل
والتذكر والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب.
.2اجملال الوجداني
واجملال الوجداني متعلق باملواقف اليت يشتمل على مخسة نواح،
االستقبال واالستعداد والتعبري والتدقيق واالستيعاب.
 .3واجملال احلركي
يتعلق اجملال احلركي باملهارة والقدرة على العمل .ويشتمل هذا
اجملال على ستة نواح ،وهي حركة رد الفعل ومهارة احلركة األساسية
واملهارة اإلدراكية املتناسقة واإلحكام ومهارة احلركة املعقدة وحركة
التعبري والتفسري.
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ج.مؤشرات التحصيل الدراسي
املؤشرات يف التحصيل مشتملة على ثالثة جماالت هي اجملال املعريف
واجملال والوجداني واجملال احلركي .وقال حمبني شاه ()١5١-200٦:١52إن
املؤشرات يف التحصيل الدراسي مشتملة على ثالثة جماالت وهي:
.١اجملال املعريف مشتمل على ستة ،منها:
أ) التأمل .وهو مشتمل على ثالث مؤشرات منها :قدرة اإلشارة ،وقدرة
التقرين ،وقدرة التعليق.
ب) الذاكرة .وهي مشتملة على مؤشرتني منها :قدرة على التذكر،
وقدرة إعادة اإلنتاج.
ج) الفهم .وهو مشتمل على مؤشرتني منها :قدرة الشرح ،والتعريف
باللسان.
د) التطبيق .وهو مشتمل على مؤشرتني منها :قدرة إتيان املثال ،وقدرة
استخدام شيء متاما.
ه) التحليل .وهو مشتمل على مؤشرتني منها :قدرة البيان ،وقدرة
التفصيل.
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و) الرتكيب .وهو مشتمل على ثالث مؤشرات منها :قدرة التعليق،
وقدرة االستنباط ،وقدرة التعميم.
 .2اجملال الوجداني مشتمل عل مخسة نواح
أ) االستقبال .وهو مشتمل على مؤشرتني :الداللة على املقابلة ،والداللة
على موقف الرد.
ب) االستعداد .وهو مشتمل على مؤشرتني  :االستعداد لالشرتاك،
واالستعداد لالنتفاع.
ج) التعبري .وهو مشتمل على ثالث مؤشرات منها :اعتبار االهتمام،
والنافع اعتبار احلسن ،واالنسجام و الإعجاب.
د) التدقيق .وهو مشتمل على مؤشرتني :االستيعاب واليقي االنكار
د) االستيعاب .وهو مشتمل على مؤشرتني :اجلمع أو عدمه ،واإلظهار
يف السلوك اليومي.
 .3اجملال احلركي مشتمل على مؤشرتني:
أ) املهارة احلركية تشتمل على مؤشر واحدوهو تنسيق حركة العني واليد
والرجل وأعضاء اجلسم األخرى
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ب) املهارة التعبريية اللفظية وهي فصاحة النطق وصنع التعبري واحلركة
اجلسمانية
اجملاالت الثالث السابقة تركز الكتابة على بعض اجملال للتسهيل يف
كشفه ،وإن مؤشرات التحصيل كثرية تشتمل على الفهم أو تأمل التالميذ أو
تطبيق املعرفة يوميا.
اعتمادا على البيان السابق تشرح الكاتبة تلك املؤشرات منفصلة فيما
يلي:
 .١فهم املادة
فهم املادة هو استيعاب التالميذ على ما ألقاه املدرس من املادة املختلفة
من إهتمامهم ونشاطتهم وكثرة السؤال وغريها ،حتى يقدر التالميذ على
شرحها إىل غريهم يف غري اجلدوال الدراسي.
.2تأمل التالميذ
تأمل التالميذ هو قدرهتم من عملية التعليم على التقرين والتعليق
.3تطبيق املعرفة يوميا
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تطبيق املعرفة يوميا إفادة التالميذ كل مانالوه من عملية يف اجلدوال
الدراسي أم يف غري اجلدوال الدراسي.
د.العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي
إن التحصيل الدراسي الذي حصل عليه الفرد يتأثر يف احلقيقة بعدة
العوامل داخلية كانت أم خارجية وكذلك حمصول من التفاعل بني تلك العوامل.
ولذلك على املدرس أن يعرف هذه العوامل حبيث يكون مساعدا للحصول على
نتيجة جيدة.
وقال سالميتو ( )٦0-54- :2004إن العوامل املؤثرة يف التحصيل
الدراسي هي ما يلي:
.١العوامل الداخلية
وهي العوامل املوجودة يف نفس التالميذحيث حتتوي على ثالثة
عوامل ،وهي:
أ) عامل جسمي من عامل صحيح و عامل عيب اجلسم
ب) عامل سيكولوجي من عامل الذكاء واملواهب وامليول والتنضج.
ج) عامل الوارثة من اجلوانب اجلسمية والنفسية.
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 .2العوامل اخلارجية
وهي العوامل املوجودة من خارج نفس التالميذ ،وحتتوي على
ثالثة عوامل ،وهي:
أ) العوامل العائلية اليت حتتوي على )١( :كيفية األبوين يف الرتبية
()2العالقة بني أعضاء األسرة ( )3حاالت البيت ( )4حاالت
اقتصاد األسرة
ب) العوامل املدرسية اليت حتتوي على )١( :طريقة التعليم ( )2املنهج
( )3العالقة بني املعلم والتعلم ( )4العالقة بني التالميذ ( )5نظام
املدرس ( )٦أدوات التعليم ( )7حصة التعليم ( )8معاير الدرس
على حدة األعلى ( )9حالة البنيان ( )١0الواجب املنزيل
ج) العوامل اإلجتماعية اليت حتتوي على )١( :استعداد التالميذ يف
اجملتمع ( )2وسائل التالميذ ( )3معاملة التالميذ ( )4أشكال حياة
اجملتمع

