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 أْذ٘ ْذا انعًم إنٗ:

 إنٗ كم يٍ عهًُٙ حزفا فٙ ْذِ انذَٛا انفاَٛح.-

إنٗ يٍ رتتُٙ ٔأَارخ درتٙ تانصهٕاخ ٔانذعٕاخ إنٗ أغهٗ -

 إَساٌ فٙ ْذا انٕجٕد أيٙ انحثٛثح.

إنٗ رٔح أتٙ انشكٛح انطاْزج،انهٓى ارحًّ ٔاجعهّ يٍ أْم -

 انجُح ٔاغفز نّ ٚا رب

 فاٚشج،َجاج"،"أيٍٛ،فزٚذ،دمحم"إنٗ أخٕاتٙ "أيُٛح،-

 إنٗ صذٚقاتٙ"شًٛاء،تحزٚح،يختارٚح،َصٛزج"-

أيا اإلْذاء انخاص فأقذيّ إنٗ يعهًٙ فٙ االتتذائٛح "يثارك -

 تهحٕل" نّ يُٙ كم انشكز ٔانتقذٚز.

 يغاُٚٛحسًٛحح

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انحًذ هلل رب انعانًٍٛ ٔانصالج ٔانسالو عهٗ خاتى األَثٛاء

 ٔانًزسهٍٛ. 

سٛذ انخهق أجًعٍٛ ٔ رحًح هللا نهعانًٍٛ صهٗ هللا  انٗ

 عهّٛ ٔسهى .

انٗ انُٛثٕع انذ٘ ال ًٚم انعطاء ٔيصثاح حٛاتٙ، إنٗ يعُٗ 

-ٔانذتٙ انعشٚشج–ٔ انتفاَٙ ٔتسًح انحٛاج  انحة ٔانحُاٌ

أطال هللا فٙ عًزْا، ٔكتة هللا نٓا انصحح ٔانعافٛح طٕال 

 حٛاتٓا.

َعى تانزاحح ٔانُٓاء انذ٘ إنٗ َٕر درتٙ ٔيٍ سعٗ ٔشقٗ أل

ٔانذ٘ –نى ٚثخم تشٙء يٍ أجم دفعٙ فٙ طزٚق انُجاح 

 انعشٚش أطال هللا فٙ عًزِ ٔحفظّ ٔرعاِ.

 ٔإنٗ كم يٍ نّ انفضم عهّٛا ٔ انحًذ هلل رب انعانًٍٛ.

 عثذ هللا تٍ سهٕٖ ساْٛح

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالمٌن و الشكر لجالله سبحانه و تعالى       الحمد هلل رب   

 

نشكر هللا سبحانه الذي وفقنا فً انجاز هذا العمل وأنعم     

 علٌنا بنعمة العقل و الفهم و الصبر و نور العلم

نتقدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذة الدكتورة "صدٌق    

تً لٌلى"التً لم تبخل علٌنا بنصائحها و توجٌهاتها المنٌرة ال

 ساعدتنا فً إتمام هذا البحث.

كما نتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة المناقشة على ما    

سوف ٌقدمونه من توجٌهات و تصوٌبات،كما نتوجه بالشكر 

إلى كل من مد لنا ٌد العون و نخص بالذكر الرفٌقة و األخت 

"محلة بحرٌة"التً كانت سندنا من أول المشوار الى آخره ،و 

ول بالها و رحابة صدرها  نشكرها على ط  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة  

 

 أ

د ع ت  أربعمهاراتتتمثلفًاالستماع،اللغةمنظومةمتكاملةتنطويتحتها

عنترتٌبطبٌعًلألداءاللغويوهًبهذاالترتٌبتعبّرالكتابة،القراءة،التحدث،

المهاراتالتًتتحدفٌمابٌنهامكّونةلغة،عندالفردفالتحصٌلاللغويمرهونبهذه

األساسٌة اللبنة ألنّها المهارات هذه تنمٌة إلى الدراسات من العدٌد هدفت ولذلك

الحٌاةالمختلفة،ومنهنارّكزالبحثجّلاهتمامهعلىللتعلٌموالسلوكفًمجاالت

انطالقامناإلشكالٌةاآلتٌة:مهاراتالتعلّمفًالعملٌةالتعلٌمٌة

ماهًمهاراتالتعلّم؟،وفٌماتكمنأهدافهافًالعملٌةالتعلٌمٌة؟. -

وعلٌهجاءموضوعبحثناموسومابمهاراتالتعلّمفًالعملٌةالتعلٌمٌة.

جملةاألسبابالتًدعتناإلىاختٌارهذاالموضوع:ومن

 *أسباب ذاتية:

الموضوع،-1 هذا حول عدٌدة مواضٌع انتشار انتباهنا فضولنالفت أثار مما

لخوضغمارالبحثفٌه.

معرفةالغاٌةوالهدفمنهذهالمهاراتفًالعملٌةالتعلٌمٌة.-2

*أسباب موضوعية:

موأهدافهافًالعملٌةالتعلٌمٌة.ضرورةالبحثفًمهاراتالتعلّ-1

البحث-2 تستحق التً المواضٌع أهم من التعلٌمٌة فً التعلّم مهارات اعتبار

والّدراسة.

البحثالعلمً.إثراءمحاولةأنٌسهمهذاالبحثفً-3

أهمٌتها التًمنالموضوعنفسهوتكتسبالدراسة إلىاألهمٌة وذلكنظرا

المراحل فً تداوال األكثر باعتبارها التعلٌمٌة العملٌة فً التعلّم مهارات تحتلّها



 مقدمة  

 

 ب

والسبٌالتعلٌمٌة ومنل، إلىتحقٌقغاٌاتوأغراضمتنوعة، الذيٌصلبالمتعلّم

األهدافالمرجوةمنهذهالدراسة:

 بيان ماهية التعليمية. (1

 م.ماهية مهارات العل   (2

 أهداف مهارات التعل م في العملية التعليمية. (3

ولإلجابةعلىالتساؤالتالمطروحةفًاإلشكالٌاتالسابقةاعتمدناالمنهجالوصفً

نظرالطبٌعةالموضوع.

ف إلى البحث انقسم بعنوانكما ومدخل مقدمة ٌسبقهما المفاهٌم صلٌن تحدٌد

التعلّم.التعلٌم،المهارة،التالٌة:حٌثتضمنمفهومالمصطلحات،المصطلحاتو

مفهوم فٌه فقدمنا التعلٌمٌة العملٌة فً مفاهٌم بعنوان الذيكان األول الفصل أما

والفصلالثانًالذيكانبعنوانالمهاراتاللغوٌةوعناصرها،وسائلها،التعلٌمٌة،

 اللغوٌة المهارات عن حدٌث محل االستماعفقجعلناه مهارة فٌه ،مفهومها)دمنا

التحدثهدافها(،أهاراتها،م مهارة مهارةبعدهاأهدافها(،مهاراتها،،)مفهومهاثم

أهدافها(،ثمأنواعها،)مفهومها،ةالكتابأهدافها(،مهارةأنواعها،)مفهومها،القراءة

ختمنابخاتمةضّمنّاهامجموعةالنتائجالتًتّوصلناإلٌهامنهذهالدراسة.

السابقة للدراسات بٌبالنسبة وقعت عالجتنفقد التً بعضالبحوث أٌدٌنا

تعلٌمٌةالتعبٌرالشفويفًالتحصٌل-مهاراتاللغوٌةفًالعملٌةالتعلٌمٌةمنبٌنها:

وذجا(لسمٌةمهديورشٌدةعصمانً،كٌفٌةتعلٌمالدراسً)السنةالرابعةابتدائًنم

العربٌةلغٌر لبوحفاطمةالزهراءاللغة منالدراساالناطقٌنبها تالتً،وغٌرها

تقاطعتمعظمنقاطهامعبحثنا.





 مقدمة  

 

 ج

وقداعتمدنافًبحثناعلىمجموعةمنالمصادرأهمها:

البنمنظور.،لسانالعرب*

التطبٌقٌة، اللسانٌات فً بلعٌد.*دروس لصالح فً اللسانٌاتدراسات

التطبٌقٌة،ألحمدحسانً.

محمودالحٌلة.التعلٌمٌة،لدمحم*تصمٌموإنتاجالوسائل

ٌعلمغاٌته-هللاوحده-المتواضعهوحصٌلةجهدجهٌدفإنهذاالعملوبعد

لق النسخةدومداه، على الحصول صعوبة منها الصعوبات بعض البحث واجه

التعلم.تمهارااختالفالمؤلفٌنفًشرحاالكتب،ومنهاألصلٌةلبعض

ونرجو فً فقنا و  قد نكون فإبحثناأن جانبنان، وان قصدنا فذلك أصبنا

التوفٌق.اولناوهللاولناالصوابفحسبناأنناح





2212-20-22فً:ممستغان







 



 



 

 

 

 

 

 

 

 تحديد المصطلحات و المفاهيم.

 

.تعريف المهارة -1  

 

تعريف التعلم.-2  

 

تعريف التعليم.-3  
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 :المهارة تعريف -1

 :لغة

فً أساس اللغة الَحِذٌق فً الشًء والماهر،والَحاِذُق فً تعنً "لال ابن منظور:

بالسابع المجٌد، والجمع مهارة،ٌمال:َمُهْرَت بهذا األمر  فكل أمر وأكثر ما  ٌوص

أَْمُهُر به مهارةً أي صرت حاِذلَا ولال ابن سٌّده:ولد مهر الشًء وفٌه وبه ٌمهر 

مهًرا وُمُهوًرا وَمَهاَرةً وِمَهاَرةً"
1
. 

 :اصطالحا

الدلة ،وأن هذا األداء ٌتسم بد على المٌام بأداء أعمال مختلفةهً لدرة الفر

تتسم هذه الصفات التً ٌتسم بها ، والفهم، والكفاءة واإلتمانسرعة والفاعلٌة ووال

هً استجابة محددة لعمل معٌن التدرٌب والممارسة والتكرار، و األداء من خالل

تعلٌم  ٌمتلكها،فهً ضرورٌة للمعلم الكفء إذ ال ٌستطٌع من ال تنمو بنمو التعلم

.المهارة
2
 

األسالٌب بنشاط معٌن بصورة ممنعة و ة ما أوالمهارة هً أداء مهمو"

ة كٌفٌهً التمكن من انجاز مهمة معٌنة بواإلجراءات المالئمة وبطرٌمة صحٌحة، و

"محددة،و بدلة متناهٌة و سرعة فً التنفٌذ .
3
 

 

 

 

                                                             
 118، صهر(ممادة) ،1،1991صادر،بٌروت،لبنان،ط ردا ،العرب ن، لساابن منظور-1
المحادثة،دار نة، المهارات الفنٌة فً الكتابة والمراءة وكامل عبد السالم الطراوٌنظر:-2

 7،ص3112، 1أسامة،عمان،األردن،ط
المتعلمٌن،المؤتمر الدولً الثالث للغة نوري عبد هللا هبال،دور اللغة العربٌة فً تنمٌة  اللغوٌة لدى -3

 .2صٌا،لٌبٌا،اوجامعة الز العجٌالت،-العربٌة،كلٌة التربٌة



 مدخل                                              تحديد المفاهيم و المصطلحات
 

6 

 

 :تعريف التّعلم-2

،أي اكتساب الفرد للمعلومات والمهارات ونعنً به التحصٌل أو االكتساب

رائك الموجودات واألشٌاء فً محٌطه،فالتعلٌم هو"إحراز طالتً تساعد على فهم 

،وكثٌرا ما ٌتخذ التعلم شكل حل المشاكل وإنما ٌحدث ترضً الدوافع وتحمك الغاٌات

التعلم حٌن تكون طرائك العمل المدٌمة غٌر صالحة للتغلب على المصاعب الجدٌدة 

الطارئة" ومواجهة الظروف
1
. 

المنسمة إلى المتعلم أو أٌة معلومات وٌعرف كذلن :"نمل المعلومات 

تلمى،ومعارف تكتسب ،فهو نمل أو خبرات أو مهارات وإٌصالها إلى فرد أو أفراد 

بطرٌمة معٌنة"
2
. 

من ة فرضٌة نستدل علٌها من آثارها ووالتعلم من الناحٌة العلمٌة ٌعتبر عملٌ

لمتعلم ولذلن ٌمكن خالل النتائج المترتبة علٌها،وما ٌمكننا مالحظته هو أداء الفرد ا

لٌاسه وتمٌٌمه ألن كل ما هو لابل للمالحظة ٌمكن لٌاسه مع األخذ فً االعتبار 

شروط ومحددات المولف الذي تمت فٌه المالحظة
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11،ص1991ط،.أحمد حسانً،دراسات فً اللسانٌات التطبٌمٌة حمل تعلٌمٌة اللغات،الجزائر،د-1
،ص 3111، 1ط ،ن، األردنالشروق، عما رفً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، دا ًمحسن علً عطٌة، الكاف-2

55. 
 .15،ص 3118، 1، طنالمسٌرة، عما رالنشط، دا مكرٌمان دمحم بدٌر، التعل-3
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 :تعريف التّعليم-3

ٌعتبر التعلٌم جهدا شخصٌا لمساعدة الفرد على التعلم للوصول إلى األهداف 

لٌم هً عملٌة تحفٌز وإثارة لوى المتعلم العملٌة ونشاطه التربوٌة المحددة،فعملٌة التع

الذاتً،باإلضافة إلى توفٌر األجواء واإلمكانٌات المالئمة التً تساعد المتعلم على 

المٌام بتغٌٌر فً سلوكه الناتج عن المثٌرات الداخلٌة والخارجٌة مما ٌؤكد على 

حصول التعلم
1
. 

دٌة والنفسٌة التً تساعد المتعلم وٌعّرف كذلن على أنه توفٌر الشروط الما

على التفاعل النشط مع عناصر البٌئة التعلٌمٌة فً الولف التعلٌمً واكتساب الخبرة 

والمعارف والمهارات واالتجاهات والمٌم التً ٌحتاج إلٌها هذا المتعلم وتناسبه،وذلن 

بأبسط الطرق الممكنة
2
. 

التً تمارس من لبل المعلم خالصة المول فان التعلٌم هو العملٌة المنظمة و  

و ٌعد التعلم هو ،وتنمٌة اتجاهاتهم نحوها ،ل المعارف المهاراتٌة إلى الطلبةبهدف نم

 .الناتج الحمٌمً لعملٌة التعلٌم

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .315،ص1،1991طلبنان، ،،دار الشروق بٌروتمدخل إلى التربٌة والتعلٌم عبد هللا الرشدان وآخرون،-1
محمود الحٌلة،طرائك التدرٌس العامة،دار  مرعً، دمحمٌنظر:توفٌك أحمد -2

 .31ص،1،3113،األردن،طالمسٌرة،عمان



 

 

 مفاهيم في العملية التعليمية

 

 .مفهوم التعليمية-1

 

 .الوسائل التعليمية-2

 

 . عناصر العملية التعليمية -3
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 :عليميةمفهوم الت   (1

لد اف المعنٌة بالعملٌة التعلٌمٌة ولمد أصبح مفهوم التعلٌمٌة ٌستمطب كل األطر

تطورت األبحاث بشكل ملحوظ فً هذا السٌاق ساعٌة إلى بلورة التعلٌمٌة بوصفها 

التً تعتمد على مواهب تخصصا ٌعمل على تدرٌس المواد التعلٌمٌة فً صبغتها الفنٌة 

 الصبغة المعرفٌة التعلٌمٌة. إلىاجتهاداتهم و تجاربهم الفردٌة المدرسٌن و

 عليمية لغة:الت   - أ

أي  ،ما َعِلْمُت بخبر لدومه :ل، ٌماشعر بالّشًء:علم  من مادة "َعلََم ":التعلٌمٌة 

علم: علمته المراءة، وعلم األمر ٌت :ت به، وعلم وضع عالمات أو أرلامما شعر

{ انْ ٌَ البَ  هَ مَ ل  }عَ لوله تعالى :أتمنه، و تعلمه:و
1
فمعناه علمه المرآن الذي فٌه البٌان. 

2
 

التعلٌم فً كتب اللغة هً أصل ]ع ل م[ والعلم هو إدران الشًء والمعرفة به و 

.ذلن سبٌال إلىهو جعل اآلخر ٌتعلم و ٌفمهه بما استطاع 
3
 

 اصطالحا: -ب   

اشتمت من كلمة  التً  didactiqueترجمة لكلمة فهًأما اصطالحا 

didaktitos  .ٌتناول بالشرح معارف علمٌة أو تمنٌة 

استعمل لٌمدم و 4551ٌداكتٌن كان فً فرنسا سنة أول ما ظهر مصطلح الد

الوصف المنهجً لكل ما هو معروض بوضوح، أما فً المجال التربوي التعلٌمً فمد 

أو  و الدٌداكتٌن،لتعلٌمٌة أا –،كمرادف لفن التعلٌم 4667وظف هذا المصطلح سنة 

التعلٌم أو هً  هً علم موضوع دراسة طرائك و تمنٌاتعلم التدرٌس أو المنهجٌة، و

 تحسٌنجأ إلٌها من أجل إعداد وتنظٌم وتمٌٌم والمعارف التً نلمجموع النشاطات و

                                                             

.1سورة الرحمن، اآلٌة - 1  
148-147ابن منظور، لسان العرب، مادة)ع ل م(، ص - 2  
 دٌسمبر، ،88اللغوٌة،الجزائر،ع لممارساتمجلة ا تعلٌمٌة النحو العربً بٌن النظرٌة والتطبٌك، صالح بلعٌد، - 3

 .426ص
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موالف التعلٌم 
1
هً تمدم تطبك مبادئها على مواد التعلٌم وأو هً تلن الدراسة التً  ،

ضوع دراسً وكل وسٌلة تعلٌمٌة، ساسٌة الضرورٌة لتخطٌط كل موالمعطٌات األ

بعبارة أدق فإن التعلٌمٌة تؤسس نظرٌة التعلٌم فهً تدرس الموانٌن العملٌة التعلٌمٌة و

 ذاتها.

لهذا نجد البعض ٌعمد إلى الترجمة و ،مد تعددت مسمٌات مصطلح التعلٌمٌةل

 la–ممابل المصطلح الغربً الشهٌر  -تعلٌمٌة اللغات –الحرفٌة للعبارة فٌستعمل 

didactique des langue-، علم تعلٌم  –هنان من ٌستعمل المركب الثالثً و

 تاللسانٌالٌاسا على  -التعلٌمات–كما مال البعض إلى استعمال مصطلح  –اللغات 

 -سٌةلتدرٌأو ا –علم التركٌب –الصوتٌة و الرٌاضٌات ،و هنان من استعمل مصطلح 

.تناوال فً التربٌةالمسمى األخٌر هو األكثر شٌوعا وعلى أن  ،-التعلٌمٌة –أو 
2
 

 هذه بعض التعرٌفات التً وضعها عدد من المشتغلٌن بهذا المجال :و

 أشكال تنظٌم حاالت و لدراسة العلمٌة لطرائك التدرٌس وتمنٌاته،تعنً التعلٌمٌة ا

تحمٌك األهداف المنشودة......إنه  إلى التعلم التً ٌخضع لها المتعلم بغٌة الوصول

علم االجتماع.و علم النفس،اللسانٌات و عدة حموق معرفٌة مثل:تخصص ٌستفٌد من 
3
 

 تنفٌذهاكٌفٌة بالتخطٌط للوضعٌة البٌداغوجٌة و هً علم تتعلك موضوعاته 

.مرالبتها و تعدٌلها عند الضرورةو
4 

  األسس النظرٌة والتطبٌمٌة للتعلم الفاعل  إرسالهً العلم المسؤول عن

 المعملن.و

لف بحسب المواضٌع التً فمن خالل هذه التعرٌفات نالحظ أن التعلٌمٌة تخت

ٌفٌة كواد الدراسٌة من حٌث محتوٌاتها وهً مفهوم مرتبط أساسا بالمعالجتها و

ٌة لحل فهً بذلن تضع المبادئ النظرٌة الضرور أسسها،التخطٌط لها بكل مكوناتها و
                                                             

 .426ص ،2142د ط ، ، دار الهدى،االبتدائًالدلٌل البٌداغوجً فً مرحلة التعلٌم  دمحم صالح حثروبً، ٌنظر:- 1
 ،2117 ،4ط األردن، عالم الكتب الحدٌث، تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌك، بشٌر ابرٌر، ٌنظر: - 2

 .48ص
  74-71ص ،2118 ،8ع ،عنابةمجلة التواصل، جامعة  تعلٌمٌة الخطاب العلمً، فً ابرٌر، بشٌر - 3
  488ص ،4996 ،ط. د، الجزائر دراسات فً اللسانٌات التطبٌمٌة، احمد حسانً، - 4
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على هذا التصور تصبح  وبناء ،المشكالت الفعلٌة للمحتوى والطرق وتنظٌم التعلم

 تخصصات متنوعة.همزة وصل بٌن اهتمامات مختلفة و التعلٌمٌة
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 عليمية:الوسائل الت   (2

هً و أشكاله،ه وتشٌر هذه التسمٌة إلى ربط الوسائل بعملٌة التعلٌم بشتى صور

داخل غرفة الصف أو  غٌرها،م من أجهزة ومواد وأدوات وٌستخدمه المعلّ كل ما 

سر ووضوح مع االلتصاد ٌو ٌمٌة محددة إلى المتعلم بسهولة،خارجها لنمل خبرات تعل

طا وثٌما بثالثة محاور ترتبط الوسائل التعلٌمٌة ارتباو فً الولت والجهد المبذول،

والمولف  م الذي تعود علٌه الفائدة منها،المتعلو الذي ٌستخدمها، المعلم :أساسٌة هً

علٌه فإن و م تسهم فً تحمٌك أهدافه،تمن و تزٌد من فاعلٌته،التعلٌمً الذي تثرٌه و

بل هً جزء من المنهاج  إٌضاحٌةالوسٌلة التعلٌمٌة الجٌدة التً لٌست معنٌة أو 

.مٌةعنصر أساسً من عناصر العملٌة التعلٌومحور للنشاط التعلٌمً و التعلٌمً،
1
 

ها المدر المواد التً ٌستخدمبها كذلن أنها مجموعة األجهزة واألدوات و ٌمصدو

و أ ،ا وتوضٌح المعانً وشرح األفكارتمصٌر مدتهو التعلم،لتحسٌن عملٌة التعلٌم و

تعوٌدهم على العادات و تنمٌة االتجاهات و غرس تدرٌب التالمٌذ على المهارات و

أساسا على األلفاظ و الرموز و األرلام. المٌم فٌهم،دون أن ٌعتمد المدرس
2
 

مسمٌات التعلٌمٌة بعدة مراحل تطوٌرٌة و لد مر مصطلح الوسائلو

تعلٌمٌة فً العملٌة التعلٌمٌة، مختلفة،اختلفت باختالف الدور الذي تؤدٌه الوسائل ال

 ٌلً: من أهم هذه المراحل ما، وإدراكهاالمستخدمة فً وباختالف الحواس و

 األولى: التسمٌة على أساس الحواس التً تخاطبها: المرحلة 

فً هذه المرحلة اعتمدت تسمٌات الوسائل التعلٌمٌة على الحواس التً تخاطبها 

 هً كل ما[ وVisual aïds] هذه الوسائل، و لعل أول اسم هو الوسائل البصرٌة

و ٌسمٌه من أدوات و مواد تعلٌمٌة تخاطب حاسة البصر فً المتعلم، ٌستخدمه المعلم 

التعلٌم المربٌن بأن  العتمادذلن [ وVisual instruction] البعض التعلٌم البصري

من خبرات الفرد فً التعلٌم  % 91إلى  %81أن من ٌعتمد أكثر حاسة البصر و
                                                             

84ص  ،2111 ،4ط رة عمان،ٌدار المس تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة، ٌنظر:دمحم محمود الحٌلة،- 1  
  2 41-18، ص4،2141ٌنظر: صباح محمود، تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، دار الٌازوري، عمان، ط-
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عتمادها أٌضا على المبدأ السٌكولوجً ٌحصل علٌها عن طرٌك هذه الحاسة،وال

أوضح مما لو لرأ عنها أو راها إدراكا أفضل وألشٌاء التً ٌبأن الفرد ٌدرن ا“المائل:

سمع شخصا ٌتحدث عنها
1
. 

 :التسمٌة على أساس دورها فً التدرٌس: المرحلة الثانٌة 

أو معٌنات  عدت الوسائل التعلٌمٌة فً هذه المرحلة على أنها معٌنات للتدرٌس،

[ فسمٌت وسائل اإلٌضاح أو المعٌنات teaching aïds/ instruction aïds] للتعلٌم

لكن بدرجات و بها فً تدرٌسهم، ااستعانوالسمعٌة البصرٌة نظرا للمعلمٌن الذٌن 

اعتمد وبعضهم لم ٌستخدمها و همٌتها له،أكل حسب مفهومه لهذه المعٌنات و متفاوتة

 أنها األفضل. العتمادهعلى الطرٌمة التً تعلم بها و نشأ علٌها 

 االتصالالثالثة: التسمٌة على أساس دورها فً  المرحلة: 

 على أنها وسائل لتحمٌك االتصال،فً هذه المرحلة اهتم بالوسائل التعلٌمٌة و

هو تحمٌك التفاهم بٌن عناصر عملٌة و هتمام بجوهر العملٌة التعلٌمٌة،فٌها بدأ االو

االتصال.
2
 

 التعلم:ارتباطها بعملتً التعلٌم والتسمٌة على أساس  :المرحلة الرابعة 

المحدود فً هذه المرحلة نرى أن مسمٌات الوسائل التعلٌمٌة لد خرجت من نطالها 

التدرٌس عاللتها الضٌمة بالحواس و إطارحٌث انتملت بها من  ،خالل المراحل السابمة

 التعلم.األكثر اتساعا بعملٌة التعلٌم و إلى عاللتها

أكثر من أن تحصى لكنه ٌمكن أن نشٌر عددة ومتشعبة وٌة متإن الوسائل التعلٌم

أو تلن الوسائل المتوفرة فً السوق  إلى الوسائل األكثر استعماال فً بعض مدارسنا،

ووسائل التلفاز  ،األشٌاء جنماذالبصرٌة والسمعٌة و الوسائل السمعٌة، العربٌة مثل:

 التً من وظائفها:و الفٌدٌو.و

                                                             

  1 29، ص الوسائل التعلٌمٌة إنتاجتصمٌم و  دمحم محمود الحٌلة،-

81ص المرجع نفسه،- 2  
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 خلك الدافعٌة .التحفٌز و -

 .باالستٌعاو التمثلالمساعدة على مرٌب المعانً وت -

 الوسائل التعلٌمٌة منتجة للتعلم.

مادة ٌتطلب تأهٌال و األزمةالنوعٌة الوسائل التعلٌمٌة وتوفٌرها بالكمٌة و إنّ 

 معتبرتٌن،إال أن والع الحال ٌشٌر إلى نمصها فً مؤسساتنا بسبب ضعف المردود

تعد الوسائل التعلٌمٌة عنصرا هاما فً طرائك الوسائل المتطورة، و إنتاجعدم المادي و

مالئمة ألنماط  ومٌسرة لحصوله، التعلٌم فٌجب أن تكون هادفة، دافعة إلى التعلم

 الكتاب منها:المادٌة و تتنوع الوسائل لتشمل الوسائلو وخصوصٌات كل مادة،

ما الوسائل أ، تالمجسماج ووم والنماذالرست والبطالا ،الخرائط ،السبورة ،المدرسً

المصص وتمثٌل األدوار المعنوٌة فهً كثٌرة وٌمكن أن تشمل استخدام األمثلة و

والوسائل السمعٌة السمعٌة المسجلة واألشرطة والوسائل السمعٌة مثل المذٌاع و

التلفاز  ،(الفٌدٌو) المشاهد ،آلة التصوٌر السمعً البصري مثل: ،البصرٌة

الحاسوب........و
1
. 

ٌز على الوسائل التً لها ٌمكننا التركإن الوسائل التربوٌة عدٌدة وكثٌرة و

 معتمدة فً عملٌة التدرٌس.ضرورة و

لذا سٌمع التركٌز علٌه من و هو أهم وسٌلة تعلٌمٌة فً العمل التربوي،و [ الكتاب:4

ه كذلن ألدم الوسائل باعتبارو ة المثلى التً ٌجب العناٌة بها،منظور أنه الوسٌل

 لمد شكل دوما مصدرا أساسٌا للمعرفة.تعلٌمٌة وال

الذي ٌحوي المادة  اإلناءإن الحدٌث عن الكتاب المدرسً الذي هو المعجم أو 

حٌث نجده ٌتمٌز بوضعٌة مركزٌة  ،لتً تعمل على تغٌٌر سلون المتعلمالتعلٌمٌة ا

داته لمنهاج التعلٌمً بمختلف وحمكونات امن  ألنه مكون أساس ضمن بالً الوسائل،

ممنهج مٌن المواد الدراسٌة بشكل مبسط وأهمٌته تكمن فً أنه ٌمدم للمتعلو ومواده،

أضف إلى ذلن ما ٌوفره من الحد األدنى من المعارف  لتحمٌك أهداف المنهاج،

                                                             
 85، ص2119، 1صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌمٌة، دار هومة، الجزائر، ط- 1
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ته تتجاوز تأسٌس ووظٌف الخبرات لكل متعلم فً مستوى دراسً معٌن،المعلومات وو

ثمٌف الذاتًتالمٌل للالمطالعة إلى إنماء عادات المراءة و
1
. 

من هنا و لممام األول فً الكتاب المدرسً،إن مصدر لغة التلمٌذ تكمن فً ا

رفة ودعم المكتسبات وتموٌمها ألداء وظٌفته المتمثلة فً تبلٌغ المعبه وجب االهتمام 

ه وفما لفلسفة التربٌة فكان من الضروري بناؤ حصول الملكة اللغوٌة،وأداة للتثمٌف و

توفٌر أدوات التوافك تعمل على تً تستهدف تنمٌة شخصٌة المتعلم والوالحدٌثة 

العلمًالتركٌز على األساس السٌكولوجً وب الثمافً  والفلسفً،االجتماعً و
2
. 

 [ الحاسوب:2

أنها تموم بوظٌفة عرض المثٌرات عندما نبحث فً دور الوسائل التعلٌمٌة نجد 

لذلن عدت مجرد وسائل ٌستخدمها  الطلبة،نادرا ما تسجل االستجابات التً ٌموم بها و

آلالت التعلٌمٌة الحدٌثة إال أن ا التعلٌم،و المدرس لتحمٌك بعض وظائف عملٌة التعلم

وال تمتصر على االتصال  ساسٌة،الحاسوب بخاصة تحمك وظائف التعلٌم األبعامة و

علم الذاتًتمدم أسالٌب التعزٌز المتكاملة فً نموذج للتتحلل السلون و إذ ،اإلعالمو
3
، 

 وذلن من خالل:

صور، وإشارات مختلفة عرض المثٌرات: أي عرض المعلومات من كلمات و -4

 ٌستجٌب لها.لٌالحظها المتعلم وٌمٌزها و

 تسجٌل استجابة الطالب: حٌث تسجل االستجابة ضمن الحاسوب. -2

فة تتم هذه الوظٌو وطة وتموٌة االستجابة الصحٌحة،تصحٌح االستجابة المغل -8

بٌان االستجابة الصحٌحة أي تمدٌم تغذٌة راجعة المتعلم نتٌجة عمله، وبإعطاء 

أي ٌعزز السلون  ٌثبت الصحٌحة،متعلم فٌصحح استجابته المغلوطة وفورٌة لل

 مما ٌزٌد من احتمال االستجابات المتعلمة فً المستمبل. السابك،

                                                             

 85دروس فً اللسانٌات التطبٌمٌة ، ص صالح بلعٌد،
1  
 81المرجع نفسه، ص - 2

117الوسائل، ص إنتاجتصمٌم و دمحم محمود الحٌلة،- 3  
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الصحٌحة سجٌل مجموع االستجابات عرض بمٌة سالسل البرنامج التعلٌمً و ت-1   

 .كرار التجمٌعً لمجموع االستجاباتالتو

 بعه من تحسٌن التعلٌم والتعلم،توامكن الحاسوب بأجهزته وبرامجه و لدو

سلون الناس فً حٌاتهم الٌومٌة والتحكم بسلون اآلالت األخرى و والثمافة، اإلعالمو

ى وال ٌجب أن ٌكون التركٌز فً عملٌة التعلٌم على الحاسوب بمدر ما ٌكون عل

تسجٌل، لحاسوب لٌس إال واسطة نمل وخزن وفا البرنامج التعلٌمً الذي ٌوضع فٌه،

لذلن فإن تصمٌم  أما البرنامج الموضوع ضمنه فهو الذي ٌموم بعملٌة التعلٌم الحمٌمٌة،

 البرنامج المالئم هو األكثر أهمٌة فً عملٌة التعلم.

ٌنٌة مع الهاتف ووصالت ب إسماطأسهمت توابع الحاسوب من شاشات تكبٌر،و 

البرنامج والجمعً معا. و ٌم أكثر مالئمة للتعلٌم الفردي،الفٌدٌو فً جعل التعلو

إال أن هذا ال ٌعنً  التعلٌمً ٌمكن أن ٌموم وحده بمٌادة عملٌة التعلم الذاتً لدى المتعلم،

لٌتاح له مجال أكبر مع األجهزة الجدٌدة و ٌتالءمبل تغٌٌر دوره بحٌث  ،المعلم إلغاء

لفردٌة التً ٌعانٌها كل  لتفاعل مع الطلبة و للعناٌة بالنواحً اإلنسانٌة و الصعوبات ال

من الجدٌر بالذكر أن استخدام الحاسوب فً التدرٌس أثار ردود فعل متباٌنة و متدرب،

من معارضٌه و سن له إلى درجة التأٌٌد المطلك،فً الدول الصناعٌة ،فمن فمن مستح

المعلم فً الصفٌتصورون أنه سٌلغى دور 
1
 أو تحوله إلى عامل صناعً ٌموم ،

خارج ستخدمونه فً التعلم داخل البٌت ولكن المتعلمٌن ٌو بضغط أزرار وفن كوابل،

 المدرسة،مما جعله منافسا لوٌا للمعلم.

[ Atkinson] أتكنسون –ظهر التعلٌم بمساعدة الحاسوب على ٌد كل من 

 برنامج فً مجاالت التعلٌم كافة،هو و [،suppsسوبس ]و [، Wilsonوٌلسون]و

لٌكتشف  ٌمكن من خاللها تمدٌم المعلومات و تخزٌنها مما ٌتٌح الفرص أمام المتعلم،

تٌجة من النتائجلنل مسألة من المسائل أو التواصل بنفسه حلو
2
مجاالت  تتعددولد  ،

                                                             

118دمحم محمود الحٌلة، تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة، ص- 1  
118ص ،المرجع نفسه - 2  
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 كأداء،ننا استخدامه كهدف تعلٌمً أو وب فً العملٌة التعلٌمٌة حٌث ٌمكاستخدام الحاس

  .أو كمساعد فً اإلدارة التعلٌمٌة أو كعامل مساعد فً العملٌة التعلٌمٌة،

 تبر جزءا من تكنولوجٌا التعلٌم،مما سبك ذكره نستخلص أن الوسائل التعلٌمٌة تع

 أنزله على هذه األرض،عرفها منذ أن خلمه هللا تعالى و لدو ،اإلنسانهً لدٌمة لدم و

هو و ٌة التً ٌواري فٌها سوءة أخٌه،ح له الكٌفالفن الذي وضّ م هللا ابن آدم ذلن علّ  إذ

ً فِ  ثُ حَ بْ با ٌَ ا  رَ غُ  للَاُ  ثَ عَ بَ ما ٌعرف الٌوم بالمحاكاة أو التملٌد المفٌد،لال هللا تعالى:}فَ 

مرت الوسائل برحلة طوٌلة و [،84]المائدة  {ٌهِ خِ ة أَ ءَ وْ ي سَ ارِ وَ ٌُ  فَ ٌْ كَ  هُ ٌَ رِ ٌُ لِ  ِض رْ األَ 

خاللها من مرحلة إلى أخرى،حتى وصلت إلى أرلى مراحلها التً تطورت من 

تباطها بنظرٌة االتصال العشرٌن فً ظل ارا الٌوم فً بداٌة المرن الحادي ونشهده

حٌث أصبحت تلن الوسائل حلمة  فً سلسة  اعتمادها على منحنى النظم،الحدٌثة و

جمٌع عناصر المولف  ل معماأساسٌا فً منظومة متفاعلة تتك وجزء ة الحلمات،متعدد

 .التعلٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ألول                                      مفاهيم في العملية التعليميةالفصل ا  
 

18 
 

 عناصر العملية الت عليمية: (3

تحمٌك أهدافها  عدة عناصر تعتبر أساسا لنجاحها وعلٌمٌة من تتكون العملٌة التّ 

عناصر فهنان  عددها ووظائفها،فً ماهٌة هذه العناصر و اإال أن التربوٌٌن اختلفو

ممارسة العملٌة التعلٌمٌة أال وهً  االعتماد علٌها عندأساسٌة ٌجب االهتمام بها و

لو حذف أو العملٌة إال بوجود هذه العناصر وال تتم هذه  ،المتعلم والمنهاج[ ]المعلم،

فهذه العناصر البد منها فً  أي من هذه العناصر تصبح العملٌة التعلٌمٌة نالصة، دَ عُ بَ 

محددة متعلم وفك خطة العملٌة التعلٌمٌة التً تموم على نمل المعلومة من المعلم إلى ال

لكً ٌحكم على كساب المتعلم ضروبا من المعرفة وإهً المنهاج الممرر من أجل 

 الممررة له.كتسب الخبرة و المعرفة الالزمة والمتعلم أنه ا

 :المعلم 

ا ٌمتاز به من كفاءات ماذ أن المعلم و ،هو العنصر األساسً فً العملٌة التعلٌمٌة

رغبة فً التعلٌم ٌستطٌع أن ٌساعد الطالب على وومؤهالت واستعدادات ولدرات 

تزداد ضرورة وجود المعلم فً المراحل األهداف التعلٌمٌة بنجاح وٌسر وتحمٌك 

األولى للتعلٌم.
1
 

ذي ٌتصدر لعملٌة توصٌل الخبرات والمعلومات المعلم هو المائد التربوي الو

توجٌه السلون لدى المتعلمٌن الذي ٌموم بتعلٌمهم التربوٌة و
2

فهو ٌموم بعملٌة التعلٌم ، 

وذلن بأن ٌضعهم فً  التالمٌذ ومساعدتهم على اكتساب الخبرات؛ وإرشادونصح 

موالف تعلٌمٌة معٌنة وإذا لم ٌوجد المتعلم وهو التلمٌذ ،فإن مهمة المعلم تكون نالصة 

م، وهذه لعالمتعلم فهو الموضوع أو مادة التلم وأما حلمة الوصل بٌن المع ،الغٌهبل 

على أن  المادة ٌجب أن ٌكون لها منهاج وطرٌمة ٌؤدٌان إلى هدف العملٌة التعلٌمٌة،

فالبد والحالة هذه أن توجد أماكن  عملٌة التعلم ال ٌمكن أن تتم بدون أماكن محددة،

 ثم مكان العمل. لمدرسة،ثم ا مبتدئٌن بالبٌت كمكان تعلٌم، ،تموم بها عملٌة التعلٌم

                                                             
 ط، مكتبة ألنجلو المصرٌة، الماهرة، د.أحمد حسن عبٌد، فلسفة النظام التعلٌمً وبنٌة السٌاسات التربوٌة،  - 1

  278، ص4976
  48،ص 2119 ،4ط ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزٌع عبد هللا العامري ،المعلم الناجح، - 2
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فمد أجرٌت عدة دراسات و أبحاث كان الغرض منها الولوف على الصفات التً 

تدخل فً المدرة على التً تعبر ذات أهمٌة كبٌرة و المدرس،ٌجب أن تتوافر فً 

 كاآلتً:التدرٌس وهً 

 أن ٌكون المعلم صحٌح الجسم والعمل. -

 تكون لدٌه الحساسٌة بحاجات التالمٌذ. أن -

 الواعً. واإلدرانٌكون لادرا على االبتكار  أن -

 أن ٌكون مرحا مستبشرا متسما بروح الفكاهة. -

 أن ٌكون مظهره الخارجً جذابا وعاداته الشخصٌة طٌبة. -

 حٌح فً الولت المناسب.أن تكون لدٌه المدرة على المٌام بالعمل الص -

 االعتماد بأنه ٌمكن تحسٌن الناس جمٌعا عن طرٌك التعلم. -

تعتبر هذه الصفات من أبرز الصفات التً ٌجب على كل معلم أن ٌتحلى بها 

وٌجعلها نصب عٌنه لكً ٌكون بمثابة المدوة الصالحة لألجٌال الناشئة
1
وما ٌمكننا  ،

وٌوجههم  نفوسهم، ؤثر فًٌووحبهم له  لوله أن المعلم ٌستطٌع أن ٌكسب ثمة تالمٌذه،

 إلى ما فٌه الخٌر خٌرهم وخٌر اإلنسانٌة.

 المتعل م: 

لتلمٌذ هو مركز العمل لما كان هذا اصر فعال فً العملٌة التعلٌمٌة، وهو عنو

الحسبان جمٌع أبعاده المعرفٌة والنفسٌة  األخذ فًالتعلٌمً ومحوره وجب مراعاته و

د االجتماعٌة والثمافٌة وااللتصادٌة التً دانٌة التً تخص جانبه التكوٌنً، واألبعاالوجو

أثارها على  إلىالعوامل المذكورة و إلىذلن باعتبار أن االلتفات تشكل محٌطه و

هً التً تتولف علٌها المشاركة اإلٌجابٌة هو من صمٌم العملٌة التعلٌمٌة و التعلٌم

مة ألي تعلٌم أن ال لٌ إذتحصٌله للغة موضوع التعلم مه اللغوي وللمتعلم فً بناء نظا
                                                             

  18ص ،4،4988ط بٌروت، دار النهضة العربٌة، األسس العامة للتدرٌس، رشٌد لبٌب وآخرون،- 1
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متماشٌا مع مستوى النمو ما لم ٌكن متصال بخبرة التلمٌذ ولائما على أساس الخبرة و

الذي ٌمر به المتعلم
1
.  

 :هً ٌتعلك بالمعلم ومن أهم األمور األساسٌة التً ٌجب معرفتها بكل ما

 العادات اللغوٌة الخاصة اتٌة فً اكتساب المهارات ومعرفة لابلٌة التعلم الذ

 معٌنة.بلغة 

 االكتساب.علم و تحسٌن عاللاتها بالتحصٌل وتعزٌز آلٌة المشاركة لدى المت 

  مدى [ و االجتماعٌة ،الفروق الفردٌة ] العضوٌة، النفسٌةمراعاة

 .انعكاسها على المردود البٌداغوجً

  تدلٌل الصعوبات التً تعوق سبٌل المتعلم باستعمال الوسائل السمعٌة

البصرٌة.
2
 

فالبد من  أن المتعلم ٌعد أحد عناصر العملٌة التعلٌمٌة وأطرافها، ما ٌمكننا لوله

وبدون  لتلمً المعرفة والتفاعل اإلٌجابً معها، توفر االستعداد التام من لبله للتعلم،

 ذلن تفمد العملٌة التعلٌمٌة لٌمتها ووجدانها. 

  المحتوى:  -ج

هذه األخٌرة أهم مصادر التعلم  ٌعرف المحتوى بأنه المادة التعلٌمٌة بحٌث تعد

ما تشتمل علٌه من خبرات تستهدف إكساب المتعلمٌن األنماط السلوكٌة المرغوبة من و

وذلن من أجلال  معلومات  ومعارف ومهارات وطرق تفكٌر واتجاهات ولٌم اجتماعٌة،

وبعبارة أدق كل ما ٌشتمل علٌة  متحمٌك النمو الشامل للمتعلمٌن،وتعدٌل سلوكٌاته

 )الوجدانٌة( واالجتماعٌة،ف اإلدراكٌة واألدائٌة )المهارٌة( والمٌمٌة متعلم من المعارال

وذلن بمصد تحمٌك النمو الشامل للتلمٌذ طبما لألهداف التربوٌة المنشودة
3
. 

                                                             

41، ص4989، 8المالٌٌن، بٌروت، طفاخر عالل، التعلم ونظرٌاته، دار العلم - 1  
  12-14ص ،2144، 4ط ،الماهرة ،لٌم الذاتً بالمدلوالت التعلٌمٌةالتع عفت الطنطاوي، فوزي شربٌنً، -  2
 ،دار الفكر للطباعة، عمان ،سات فً المناهج واألسالٌب العامةٌنظر صالح ذٌاب، هندي،هشام عامر علٌان،درا- 3

 87ص  ،4999، 7ط األردن،
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كما ٌعد المحتوى من أهم عناصر المنهاج وهو المؤشر المباشر فً األهداف 

ألنه ٌشمل الممررات الدراسٌة وموضوعات  ها،التعلٌمٌة التً ٌسعى المنهاج إلى تحمٌم

التعلم وما تحتوٌه من دلائك ومفاهٌم ومبادئ وما ٌصاحبها أو ما تتضمنه من مهارات 

والمٌم واالتجاهات التً تنمٌها بها، ةعملٌة وجسدٌة وطرائك البحث والتفكٌر الخاص
1
. 

نا على المعلم أن فأوجب ه وبما أن المادة التعلٌمٌة تعتبر من أهم مصادر التعلم،

ٌكون على دراٌة فً اختٌار المادة التعلٌمٌة وذلن بمراعاة الغاٌات البٌداغوجٌة للعملٌة 

وٌكون ذلن  ،ودراٌاته الذاتٌة والولت المخصص التعلٌمٌة ومستوى المتعلم واهتماماته

 بالكٌفٌة التالٌة:

المتعلم فً  *على المعلم أن ٌدرن أنه لٌست كل األلفاظ اللغة وترتٌبها تالؤم

 طور معٌن من أطوار نموه اللغوي.

*لٌس بالضروري أن ٌكون المتعلم فً حاجة إلى كل مكونات اللغة المعٌنة 

 وإنما تكفٌه األلفاظ  للتعبٌر عن أغراضه واهتماماته التواصلٌة داخل المجتمع،

*ٌجب أن تكون المعرفة التً ٌتلماها المتعلم فً درس من الدروس محدودة جدا 

اب هذا األخٌر ن بهدف مراعاة الطالة االستجابٌة لدى المتعلم،وحتى ال ٌصوذل

التً لها صلة بالمفاهٌم  ، وبالتالً ٌنفر من مواصلة تعلمه.باإلرهاق اإلدراكً

العامة التً ٌحتاجها فً تحمٌك التواصل.
2
 

مما سبك نجد أن المحتوى ٌشكل جزءا أساسٌا فً العملٌة التعلٌمٌة فهو بمنزلة 

العمود الفمري لها ،فال ٌمكن لنا أن نتصور أي عمل تربوي تعلٌمً دون منهج واضح 

 ٌسٌر علٌه. 

 

                                                             
1
،  4998، 4عمان ،ط دار وائل للنشر، مناهج اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها، سعدون دمحم السامون وآخرون،- 

 64ص 
  418دراسات فً اللسانٌات التطبٌمٌة،ص أحمد حسانً،- 2
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:خالصة الفصل األول  

ط من حٌث محتواها وكٌفٌة التخطٌ ٌرتبط مفهوم التعلٌمٌة أساسا بالمواد الدراسٌة، (4

فهً بذلن تضع المبادئ النظرٌة الضرورٌة لحل  لها بكل مكوناتها وأسسها،

 المشكالت الفعلٌة للمحتوى وطرق تنظٌم التعلّم.

عرفها منذ  ،اإلنسانوهً لدٌمة لدم  الوسائل التعلٌمٌة جزء من تكنولوجٌا التعلٌم، (2

متعددة حتى ومرت هذه الوسائل بمراحل  أن خلمه هللا تعالى على وجه األرض،

التً نشهدها الٌوم فً بداٌة المرن الحادي والعشرٌن فً  وصلت إلى أرلى مراحلها،

حت هذه ظل ارتباطها بنظرٌة االتصال الحدٌثة واعتمادها على منحنى النظم، فأصب

 .ل مع جمٌع عناصر المولف التعلٌمًنظومة متفاعلة تتكامالوسائل جزءا أساسٌا فً م

 إرشادناصر المهمة والفعالة فً العملٌة التعلٌمٌة ٌستطٌع المعلم أحد أهم الع (8

 ، وتوجٌه سلوكهم إلى ما فٌه خٌر لإلنسانٌة.التالمٌذ والتأثٌر فٌهم

فالبد من توافر االستعداد التام من لبله  ،علم أحد أطراف العملٌة التعلٌمٌةٌعتبر المت (1

العملٌة التعلٌمٌة لٌمتها لتلمً المعرفة والتفاعل االٌجابً معها،وبدون ذلن تفمد 

 وجدواها.

شكل المحتوى جزءا أساسٌا فً العملٌة التعلٌمٌة فهو بمنزلة العمود الفمري ٌ (5

 لها،فال ٌمكن أن نتصور أي عمل تربوي تعلٌمً دون منهج واضح ٌسٌر علٌه.
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:االستماعمهارة  (1  

 *مفهومها:

هو أول مهارة ٌكتسبها اإلنسان فً حٌاته وهو الفن األول من فنون  االستماع

اللغوي بٌن أفراد المجتمع فً معظم  االتصالاللغة،فهو مهارة مهمة من مهارات 

وما  االستماعالموالف الحٌاتٌة، مما ٌستوجب المٌام بدراسة وصفٌة حول تنمٌة مهارة 

ٌندرج تحتها من مهارات فرعٌة
1
. 

كن التلمٌذ من  االستماعوتعرف مهارة  بالعالم  االتصالبؤنها المهارة التً تمًّ

تُعَدُّ الكلمة المنطولة عنصرا  ًوالت ،للمإثرات الخارجٌة فٌه واالستجابةالخارجً 

فعاال فٌها وأساسا لنمل الموروث الثمافً
2
. 

بها ٌتم تحوٌل اللغة  عملٌة معمدة ومركبة متعددة الخطوات، االستماعر بكما ٌعت

أحد مهارات اللغة ٌبدأ فعلٌا بوالدة   االستماعإلى معنى فً دماغ الفرد، كما ٌُعَدُّ 

فهو األول الذي ٌبدأ به  وٌستمر بعد ذلن كعملٌة تفاعلٌة مهمة خالل مراحل العمر،

الطفل وهو ضروري لنجاح عملٌة التعلم
3
. 

:االستماع*مهارات   

إلى مهارات عامة البد من توافرها فً كل عملٌة  االستماعلسمت مهارات 

 .االستماعاصة ألداء مهام الحمة لعملٌة خ ت، ومهاراناجحة استماع

 فً:وتتمثل : مهارات عامة -أ 

 المدرة على اختٌار مكان مناسب لالستماع. -
                                                             

. دعمان ،  للنشر والتوزٌع،دار الٌازوري العلمٌة  تعلٌم المراءة لمرحلة رٌاض األطفال، ،دمحم عدنان علٌوات - 1

 843،ص7002ط، 
السعٌد مبرون إبراهٌم، المكتبة المدرسٌة ودورها فً تفصٌل مهارة االستماع باستخدام استراتٌجٌة ما وراء  -2

  821م، ص.7084، 8المعرفة، دار الوفاء، اإلسكندرٌة، ط
م، 7082، 7تدرٌسها واستراتٌجٌاتها، عمان، طٌنظر: دمحم فخري ممدادي، المهارات المرابٌة والكتابٌة، طرابك  - 3

 .801ص
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 المدرة على التركٌز واالستمرارٌة فٌه لمتابعة المتحدث. -

 ٌمال داخل عمله. تلخٌص ما -

 .استخالص االستنتاجات -

 االستماع بتذوق وابتكار. -

 الشامل للكلمة المسموعة.اإلحاطة بالمعنى  -

 المدرة على فهم التراكٌب اللغوٌة. -

التعرف على الشخوص الواردة وتحدٌد أدوارها -
1
. 

 :فً تتمثل األخرى وهًمهارات خاصة:  -ب

 المدرة على االستماع للتعرف على األصوات. -

 المدرة على االستماع لتعلم اللغة. -

 معانً الكلمات. المدرة على االستماع لفهم -

 المدرة على االستماع لمشاركة المتكلم فً آرابه. -

 

 

 

 

                                                             
ٌنظر: سامً الحالق، المرجع فً تدرٌس اللغة العربٌة وعلومها، دار المإسسة الحدٌثة للكتاب، لبنان، د. ط، - 1

 .822، ص 7080
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 *أهداف تدريس االستماع:

األساسً من االستماع هو االستٌعاب لما سمع المستمع سواء كان إن الهدف 

معرفٌا أو سلوكٌا أو وجدانٌا،لٌس فً مجال الدراسة فمط وإنما  فً الحٌاة العامة أٌضا 

 ماٌلً: فاألهداولعل من أرز هذه 

 .اإلرشاداتالتوجٌهات و  ىإل‘أن ٌجٌد التالمٌذ عادات االستماع  -

 كٌفٌة االستماع الجٌد. اٌتعلموأن  -

أن ٌدركوا أهمٌة الكلمة وورودها فً المعنى والسٌاق اللغوي -
1
. 

واالنتباه والتركٌز على المادة المسموعة مع مراحل نمو  اإلصغاءتنمٌة لدرة  -

التالمٌذ.
2

 

 المدرة على التمٌٌز بٌن األفكار. -

 تنمٌة لدرة التالمٌذ على متابعة الحدٌث. -

 التدرٌب على المسموع والسٌطرة علٌه بما ٌتناسب مع غرض المستمع. -

تنمٌة جانب التفكٌر السرٌع ومساعدة التلمٌذ على اتخاذ المرار وإصدار الحكم على  -

 .ٌسمعه المسموع فً ضوء ما

 .إلٌهتنمٌة لدرة الطالب على استنباط النتابج مما ٌستمعون  -

 من أحداث. إلٌهلدرة الطالب على تخٌل ما ٌستمعون  -

 

                                                             
 .810ص ،7004 ط،. د ،عمان دار زهران، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، ،ٌنظر: أحمد صومان - 1
2
مبرون إبراهٌم، المكتبة المدرسٌة ودورها فً تفعٌل مهارة االستماع باستخدام استراتٌجٌة ما وراء سعٌد  -

  821المعرفة، ص
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 (مهارة التحدث:2

  * مفهومها:

التحدث هو مهارة مركبة تشم إتمان اللغة والمدرة على التالعب باألسالٌب 

ها من فكرة إلى أخرى، وتوظٌفها والمرونة فً موالع الكالم وتغٌٌرها واالنتمال ب

تلن العادات  فضال على المدرة على توظٌف حركات الوجه والٌدٌن وٌمصد به أٌضا

، الحوار لف االجتماعٌة مثل تبادل األفكارمختلف المواالشخصٌة المنطولة و

والهاتف
1
. 

وٌعد التحدث المهارة الثانٌة  من المهارات اللغوٌة بعد االستماع  وهو ترجمة 

تعلمه اإلنسان بواسطة االستماع والمراءة والكتابة،كما ٌعرف بؤنه نمل اللسان عما 

للمعتمدات واألحاسٌس واالتجاهات والمعانً واألفكار واألحداث من متحدث إلى آخر 

ٌنطوي على هذا التعرٌف عنصرٌن و  بطاللة مع صحة التعبٌر وسالمة األداء

ا لوام عملٌة الكالمأساسٌٌن هما التوصٌل و الصحة اللغوٌة والنطمٌة وهم
2
. 

 *مهارات التحدث:

 تتباٌن مهارات التحدث وفما للعوامل التالٌة:

 :حٌث أن المهارات الذكرٌة تختلف عن المهارات األنثوٌة. حسب المتحدث 

 :حٌث أن مهارات الصغار الكالمٌة تختلف عن مهارة الشٌوخ. عمر المتحدث 

 :ًالمٌذ االبتدابٌة تختلف عن حٌث أن مهارات الحدٌث عند ت المستوى التعلٌم

ة تختلف عن كما أن مهارات تالمٌذ الثانوٌ مهارات تالمٌذ المرحلة الثانوٌة،

مهارات طلبة الجامعة.
3 

                                                             
 .41ص  ،7088 مصر، ط،. د دار المعرفة الجامعٌة، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، ،زكرٌا إسماعٌل - 1
 .812، ص 7002،عمان، 8للنشر والتوزٌع،ط لاسم راتب عاشور، المهارات المرابٌة والكتابٌة، دار الخزامى - 2
 .813ٌنظر: علً سامً الحالق، المرجع فً تدرٌس اللغة العربٌة وعلومها، ص  - 3
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أبرز مهارات التحدث: ًوفٌما ٌل  

 المدرة على نطك األصوات العربٌة نطما صحٌحا وواضحا. -

فن اإللماء بما فٌه من تنغٌم الصوت وتنوعه والضغط علٌه وتنبه السامع إلى  إجادة -

 ما ٌتضمن الكالم من موالف التعجب واالستفهام.

وذلن بحسن العرض  مشد انتباههالسامعٌن الستمطابهم وإثارتهم و التؤثٌر الموي فً -

ولوة األداء وسالمة التعبٌر
1

أجل جذب والتفاعل واستخدام كل اإلمكانٌات من  

 المستمع.

 والتحدث إلٌهم دون خوف أو خجل. التمكن من مخاطبة الغٌر ومواجهتهم، -

 المدرة على استخدام المذكرات والملحوظات المدونة لتساعد على التحدث. -

خر من أجل نمل الخبر أو المعلومةلتمكن من طلب المعلومات من الطرف اآلا -
2
. 

 *أهداف التحدث:  

 ومتنوعة للتحدث ٌمكن حصرها فٌما ٌلً: هنان أهداف كثٌرة

 تنمٌة الثمة بالنفس. -

 تهٌبة الطفل نفسٌا واجتماعٌا. -

 أن ٌدرن الفرق بٌن الحركات الطوٌلة والمصٌرة. -

 وتشجٌع الطالب على أن ٌتكلم لغة غٌر لغته. معالجة الجوانب الخاصة بالحدٌث، -

 ره ومستوى نضجه.أن ٌكتسب الطالب ثروة لفظٌة كالمٌة مناسبة لعم -

                                                             
  8علً سامً الحالق، المرجع فً تدرٌس اللغة العربٌة وعلومها، ص - 1
 840ص  ت،. د. د ط،. د دار المسٌرة، مهارات اللغة العربٌة، عبد هللا علً مصطفى، - 2
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أن ٌكون المتحدث ملما بآداب الحدٌث والمخاطبة، وتكون لدٌه المدرة على فهم الذي  -

 ٌخاطبه أو ٌتحدث إلٌه.

وممارسة التمثٌل واالبتكار والتعبٌر الصحٌح تهذٌب الوجدان والشعور، -
1
. 

 .من موضوعات مالبمةالمٌذ من التعبٌر عما ٌدور حولهم تمكٌن الت -

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ص ، 7001 ،8ط مركز الكتاب للنشر والتوزٌع، هللا ،المرجع فً تدرٌس اللغة العربٌة، إبراهٌم عطا ٌنظر: - 1

817 
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 (مهارة القراءة:3

 *مفهومها:

مهارة المراءة من المهارات التً ال ٌستطٌع المتعلم أٌا كان مستواه أن ٌتمدم فً 

هً ال تخص إتمان مطابمة الرموز و ،لم ٌتمن هذه المهارة اتمانا جٌداالتعلم ما 

باألصوات فحسب بل فهم و إدران مرامً الرسالة المتضمنة فً النص ،بغض النظر 

نوع النص إن كان علمٌا أو أدبٌا. عن
1 

 المراءة هً فن تحصٌل المعرفة للمساعدة على التكٌف االٌجابً مع الحٌاة،و

هً عملٌة فكرٌة رالٌة تتمثل فً حل الرموز المكتوبة و فهم معانٌها،حٌث أنها تموم و

ً وتتؤلف لغة الكالم من المعان الرموز الكتابٌةلى إٌجاد الصلة بٌن لغة الكالم وع

.المعانً األلفاظ التً تإدي إلى هذهو
2
  

لد استخدام المارئ اللغة بؤكملها و فهً عملٌة حصول المعنى المطبوع من خالل

فرد تطور مفهوم هذه العملٌة حتى أصبح على أنها عملٌة ممعدة ٌتطلب حدوثها لٌام ال

.بجملة من العملٌات البصرٌة والذهنٌة واألدابٌة المتكاملة
3

 

لرابٌة، نصوص مهارات المراءة والحفظ نحتاج الستخدام محتوٌات وولتنمٌة 

أعظم تمثل فً كل لغة أفضل مظهر فكري والمراءة تخدم وظابف المراءة عامة و

المراءة بهذا ك كثٌرا من األهداف والغاٌات، وانجاز حضارة ساعد اإلنسان على تحمٌ

                                                             
، 8فخر الدٌن عامر، طرق التدرٌس الخاصة باللغة العربٌة فً التربٌة اإلسالمٌة، جامعة طرابلس لٌبٌا، ط -1

 . 72، ص8447
ٌنظر: مراد على عٌسى سعد، الضعف فً المراءة وأسالٌب التعلم )النظرٌة والبحوث والتدرٌبات واالختبارات(  - 2

 .23، ص7002، 8دار الوفاء، اإلسكندرٌة، ط
، 7002، 8دمحم فندي عبد هللا، أسس تعلٌم المراءة النالدة للطلبة المتفولٌن عملٌا، عالم الكتب الحدٌث األردن، ط -3

 .80ص
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من حٌث توسٌع الثمافة  ،اتبل تكون وسٌلة لغٌرها من الغاٌ، ال تكون غاٌة فً ذاتها

ما تحمله من معانً و أفكار.لى الربط بٌن الرموز المكتوبة  وتدرٌب العمل عو
1

 

 *أنواعها:

 المراءة الجهرٌة،و الصامتةالمراءة  :ن الباحثون أن المراءة نوعٌن هماٌشتر

فهم ساسٌة للمراءة مثل تعرف الرموز ووٌشترن هذان النوعان من المهارات األ

 :كن لكل منهما  ممٌزاته الخاصة بهو ل المعانً

هً استمبال الرموز المطبوعة وإدران معانٌها فً حدود   :الصامتة القراءة أ*     

، وفً المراءة الصامتة تلتمط العٌن ما لتفاعالته مع المادة الممروءةخبرات المارئ ووف

فٌها،فهً سرٌة ال الرموز المكتوبة والعمل ٌترجمها وال عمل لجهاز النطك اإلنسانً 

 صوت فٌها وال تحرٌن للسان أو الشفتٌن.

وتعرف كذلن بؤنها العملٌة التً ٌتم بها تفسٌر الرموز الكتابٌة وإدران مدلوالتها 

رٌن شفاه فهً تموم على تح ً ذهن المارئ دون صوت أو همهمة أوومعانٌها ف

 :عنصرٌن

 د النظر بالعٌن إلى رموز الممروءمجر. 

  ًالذي ٌستشٌره المنظور إلٌه من تلن الرموز وتشكل المراءة النشاط الذهن

% من موالف المراءة األخرى ولهذا النوع من المراءة أثر 40الصامتة نحو 

.فً نمو الطفل نفسٌا و اجتماعٌا وجسمٌا
2 

 

 

                                                             
  4، ص7001، 8فهد خلٌل زاٌد، استراتٌجٌات المراءة الحدٌثة، المراءة فن ومهارة، دار ٌافا،األردن،ط - 1
2
 عمان، الفكر،  دار  المرحلة األساسٌة، الممارسة،صول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة وأ عبد الفتاح حسن البجة، -

  288ص ،7000د.ط،
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 :مزايا القراءة الصامتة 

  من الناحية النفسية:

أو ٌسرع، ٌخطا وٌعدل، وٌتولف  إنها تشعر المارئ بالحرٌة فً المراءة ببطء -

 األمر كله بٌنه و بٌن نفسه. ٌستؤنف،و

إنها تعود التالمٌذ على االعتماد على أنفسهم فً الفهم-
1
. 

فهً ال تحتاج إلى تشكٌل الكلمة أو  كما أن المراءة الصامتة مجردة من النطك،

 السرور،ة ووبالتالً فٌها نوع من المتع ،ها أو إخراج الحروف إخراجا صحٌحاإعراب

ود فً جو هادئ بعٌدا عن الفوضى ألنها تسألن فٌها انطاللا من لواعد اللغة، و

.تداخل األصواتو
2

 

 :من الناحية االجتماعية 

 ال مضاٌمات.فال ضوضاء و ،من ٌمارسها ٌحترم مشاعر اآلخرٌن -

بالترابط بٌن أفراد المجموعة ألن كل منها ٌعمل حسابا  كما أنها تعطً إٌحاءا -

 لراحة اآلخرٌن.

ٌمرأها دون أن ٌسمعها أحدا تساعد المارئ على حفظ أسراره، وأنه -
3
. 

 تمدٌر حرٌاتهم.احترام شعور اآلخرٌن و -

تساعد األشماء فً المنزل الواحد أن ٌدرسوا سوٌة فً غرفة واحدة دون أن  -

خرٌإثر أحدهم على اآل
4
. 

                                                             
  28ص ،7002، 7ط الماهرة، عالم الكتب، فً تدرٌس اللغة العربٌة،االتجاهات التربوٌة  دمحم رجب فضل هللا، - 1
  287عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة المرحلة األساسٌة، ص - 2

27-28االتجاهات التربوٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة،ص دمحم رجب فضل هللا، - 3  
  13مهارة ،صالمراءة فن و المراءة الحدٌثة،جٌات ٌاسترات فهد خلٌل زاٌد، - 4
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فهً تستخدم فً لراءة الصحف أو  تعد المراءة الصامتة أكثر المراءات شٌوعا، -

أو الكتب المنهجٌة التً تمتضً طبٌعتها المراءة الصامتة المجالت،
1
. 

 :باالستيعاناحية الفهم ومن 

من  باالستٌعالمراءة الصامتة أعون على الفهم وأثبتت البحوث التربوٌة أن ا -

الجاهرة فٌها  بٌنما ،فٌها تركٌز على المعنى دون اللفظألن  المراءة الجاهرة،

المعنى معا تركٌز على اللفظ و
2
. 

غٌرها إلى فٌها ترجمة الرموز الكتابٌة و ٌتم هً العملٌة التً :الجهرية القراءة*ب

هً إذا و ،نة الداللة، بحسب ما تحمل من معنىأصوات مسموعة متباٌو ،ألفاظ منطولة

 عناصر هً:تعتمد على ثالثة 

 *رإٌة العٌن للرمز.    

 *نشاط الذهن فً إدران معنى الرمز.   

*التلفظ بالصوت المعبر عما ٌدل علٌه ذلن الرمز   
3
. 

موع، وٌراعى فٌها سالمة تعرف كذلن بؤنها نطك الكلمات و الجمل بصوت مسو

 كما ٌراعى صحة الضبط ،ل و التكرار أو الحذف أو اإلضافةعدم اإلبداو ،النطك

 النحوي،و هً أصعب من المراءة الصامتة.

 

 

 

                                                             
  287البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، المرحلة األساسٌة، ص عبد الفتاح - 1
  287، صالمرجع نفسه - 2
  20فهد خلٌل زاٌد، استراتٌجٌات المراءة الحدٌثة، المراءة فن ومهارة، دار ٌافا العلمٌة،األردن،عمان،ص -3
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 :مزايا القراءة الجهرية 

 من الناحية النفسية:-أ

 إشباع لكثٌر من أوجه النشاط عنده.راءة الجهرٌة تحمٌك لذات الطفل، وفً الم -

ب له حٌن ٌمدحه المعلم لمراءته ٌطرالطفل ٌسترٌح لسماع صوته، وأن  -

 .ٌرى اآلخرٌن ٌستمعون له ٌسر عندماو ٌشعر بالسعادة بنجاحه،و

 من الناحية االجتماعية:

 أحادٌثهممشاركة اآلخرٌن حواراتهم و  ،هً تدرٌب للتواجد فً المجتمع

توافر موالف ٌتعود من خاللها المتعلم التعامل مع الجماهٌر بحٌث ٌنبغً علٌه     - 

 أن ٌكون   لادرا على إٌصال كالمه لهم.

االجتماعٌة.تشعر المتعلم بالمسإولٌة  -   
1

 

 :من الناحية االنفعالية 

 االرتبان.مجاال مناسبا للمضاء على الخجل والتردد وتعد  -

 المدرة على مواجهة اآلخرٌن.النفس، وتمنح المتعلم الثمة فً  -

 وجوده إعالنألرانه بمنحه فرصة إثبات ذاته و ترفع معنوٌات المتعلم وسط -

 :من الناحية اللغوية 

 حسن األداء.على صحة المراءة، وجودة النطك، و تعد وسٌلة للتدرٌب -   

 من خاللها تكتشف األخطاء فً النطك. -   

 عالجها.على أخطاء المراءة الشابعة، وعن طرٌمها ٌتم التعرف  -   

تمثٌل للمعنىرصة للتدرٌب على األداء الصوتً وهً ف -   
2
. 

                                                             
 . 82، ص7001، 8الفً، المراءة وتنمٌة التفكٌر، عالم الكتب، ط سعٌد عبدا هلل - 1
 82المرجع نفسه،ص- 2
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 طرق تدريس مهارة القراءة :*

 تنمسم إلى فرعٌن: )التركيبية الجزئية(: الطريقة[1

أبناء كثٌر من و هً ألدم الطرق المستعملة فً تعلٌم المراءة،و الطريقة األبجدية:-أ

 هو المدرة على تعرفوهً المفهوم البسٌط للمراءة و ،العصر  الحاضر تعلموا بها

بتدئ الحروف فً هذه الطرٌمة ٌتعلم الفرد المالحروف والكلمات والنطك بها، و

 ثم طرٌمة نطمها مفتوحة، تاء....وهكذا. باء، )ألف، ةاألبجدٌة مستملة ومسلسل

ثم منونة، ثم كلمات هذه المماطع أو  ثم مشددة، فساكنة. ،فمكسورة فمضمومة،

موم فلسفتها بذلن على شًء واحد وهو السٌطرة على تو الحروف ثم تكوٌن الجمل،

لمبتدئ من الغرض من ذلن تمكٌن االمماطع و  عناصر الكلمة وهً الحروف أوال ثم

النطك بها مواجهة جمٌع الكلمات و
1
. 

   ٌسٌر المدرس فً تدرٌسها على النحو التالً:و

ٌد ٌموم التالمٌذ بالتردكتوبة على اللوح أمام التالمٌذ وٌنطك المعلم الحروف الم -

 حسب لدرةلد ٌكتب المعلم عددا من الحروف وراءه، وٌكرر ذلن عدة مرات، و

ث...( عدة  ت، ب، )أ، ٌموم األطفال بتردٌدها خلفهاألطفال وٌمرإونها بالتسلسل. و

ثم ٌسؤل  ثم ٌموم بعملٌة مخالفة بٌن موالع الحروف، مرات ثم ٌسؤلهم عن أشكالها،

 عنها لٌتؤكد من معرفتهم بها.

 ٌموم المعلم بتدرٌب التالمٌذ على كتابتها حتى ٌتمونها. -  

هكذا مع التركٌز على أهمٌة علم إلى مجموعة أخرى من الحروف ولمٌنتمل ا -  

الترتٌب لهذه الحروف
2
. 

ى معرفة أسماء بالكلمة مع االعتماد عل دءالبوهً طرٌمة  الطريقة الصوتية:

فً هذه الطرٌمة ٌبدأ التلمٌذ فً تعلمه للمراءة بتمطٌع حروفها أو أصواتها. و

                                                             
 77-78سعٌد عبد هللا الفً، لراءة وتنمٌة التفكٌر، ص -1

  281عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، المرحلة األساسٌة، ص - 2
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، ثم نطمها مرة واحدة بعد بؤسمابها و أصواتهاحروفها مسماة الكلمة المفردة إلى 

 ،ة تاتاء فتح كا، ،أو كاف فتحةباء،  تاء، كلمة "كتب" كاف،ذلن،فٌمول فً نطك 

با، كتب فٌموم برسمها بعد ذلن باء فتحة،
1
. 

لمة عن طرٌك ٌنبغً فً هذه الطرٌمة تعلٌم األصوات التً تتركب منها الكو

معرفة أسماء  إن  بل  ،ر االهتمام بؤسمابهاصواتها من غٌأتعرف أشكال الحروف و

النطك بهاالمتعلم فً أثناء تحلٌل الكلمة والحروف لد تعود 
2
. 

 *مزايا الطريقة التركيبية:   

علٌم ألن عددا من الحروف محدود ورسمها بسٌط أنها وسٌلة سهلة فً الت -

المتعلم أن ٌحفظ أشكال الحروف وٌربط  من السهل علىوأصواتها ثابتة، و

 بٌن أصواتها.بٌنها و

 .لكلمة و إخراج الحروف من مخارجهاتساعد على حسن نطك ا -

 إلىومن البسٌط  ،تدرجا طبٌعٌا من السهل إلى الصعبتتدرج بالمتعلم  -

ثم الجمل المعمد، و من الحروف ثم الكلمات،
3. 

 [ الطريقة التحليلية)الكلية(:2

وف على عكس الطرٌمة االنتمال منها إلى الحرلبدء بالكلمات وعمادها ا

أسمابها من لبل را من األشٌاء وتفترض هذه الطرٌمة أن الطفل ٌعرف كثٌالتركٌبٌة. و

ثم تعلمه هذه الكلمات صورة أن ٌدخل المدرسة فتعرض علٌه الكلمات مما ٌعرفه 

جزاء الكلمة أي الحروف فً أ تنتمل به تدرٌجٌا بإرشاد المعلم إلى النظرو ،وصوت

كتابتها، وتعتمد هذه الطرٌمة على أساس )انظر ومعرفتها و حتى ٌتمكن من تهجبتها

لل( و
4

 هً على ثالثة أنماط:، و

                                                             
  224ص تموٌمها، تدرٌسها، مهاراتها، أسسها، المفاهٌم اللغوٌة عند األطفال: آخرون،هران وحامد عبد السالم ز - 1
  77ص تنمٌة التفكٌر،المراءة و سعٌد عبد هللا الفً، - 2
  72-77ص المرجع نفسه، - 3
  84ص م،7،7002طاألردن،  ،دار مجدالوي، عمان األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة، سمٌح أبو مغلً، -  4
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o :طريقة الكلمة 

روٌة و ثم ٌملدها مة التً ٌنطك بها المدرس بوضوح وٌنظر فٌها الطفل إلى الكل

وٌتكرر ذلن  ،صورتها فً ذهنه تحلٌلها حتى تثبتعدة مرات ثم ٌرشده المدرس إلى 

لصور واضحة، لد تمترن هذه الكلمات بصورتها على أن تكون ابكلمات أخرى، و

 :فً هذه الطرٌمة مراعاة عدة أمور ٌجبو

ٌتمكن من النطك بها ا كافٌا لكً تثبت فً ذهن الطفل وتكرار الكلمات تكرار -  

 بمجرد أن ٌراها.

 ل بعد ذلن تحلٌل الكلمة إلى حروفها.تكرار بعض الحروف فً الكلمات ٌسه - 

الكلمة  التدرج من االستغناء عن الصور إلى أن ٌصبح لادرا على معرفة. -

 .أن ٌمٌز حروفها بعد ذلنو ،بمجرد أن ٌراها بدون صورة

o الجملة طريقة : 

تعد الجملة و ظهرت هذه الطرٌمة نتٌجة المآخذ التً وجهت إلى طرٌمة الكلمة،  

 تموم على األسس التالٌة:حدة التً ٌتم بها تعلم المراءة والوفً هذه الطرٌمة 

عل اللوح أو     كتابتهان لبل المعلم مما ٌؤلفه الطالب وإعداد جمل لصٌرة م -

 لد تكون الجمل من أفواه التالمٌذ.على   بطالات، و

تركٌز و دلة.الجملة بانتباه و إلىٌنظر التالمٌذ  - 
1

 

 فرادى مرات كافٌة،ٌرددها األطفال وراءه جماعات وٌنطك المتعلم الجملة و -   

فً بعض الكلمات من حٌث المعنى  ثم ٌعرض جملة أخرى تشترن مع األولى

 ٌتبع فٌها ما فعله فً األولى.والشكل و

                                                             
 . 70ص األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة، سمٌح أبو مغلً، - 1
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ٌختار منها الكلمات المتشابهة لتحلٌل جمل ٌبدأ المعلم بتحلٌل الجمل و بعد عدة - 

الحروف
1
. 

 طريقة القصة:  

فً تعلٌم المراءة للمبتدبٌن امتدادا لطرٌمة الجملة ألن جعل تعد طرٌمة المصة 

اذ الجملة ثم اتخ ،ة إنما ٌموم على تحلٌلها الى جملالمصة أساسا فً هذه الطرٌم

معنى أشمل أو أكبر  إن السبب فً استخدام هذه المصة .عنصرا فً عملٌة التعلم

تردٌد جملها لبل المصص وتمثٌلها و وأن األطفال ٌسرون بحفظ أدعم من الجمل.و

عملٌة التحلٌل
2
. 

 )الكلية(: *مزايا الطريقة التحليلية

تعلٌم المراءة أن فتعود المبتدئ منذ بدئ  تعنً بالمعنى أكثر اللفظ، -        

ذا بهوبة وسٌلة فمط إلى فهم المعانً، وفتكون العبارة المكت ،ٌبحث عن المعنى

 .ءةٌتحمك الغرض العام من المرا

االنطالق فً المراءة كنتٌجة ذه الطرٌمة المتعلم على السرعة وتعود ه -         

تعوده تعرف الكلمات من النظرة ه على المراءة وفهمه لما ٌمرأ، وطبٌعٌة إللبال

 األولى.

ثم تعرف  هو البدء بالكلٌات،فك مع المانون الطبٌعً لإلدران، وأنها تت -      

 طرٌك التجرٌد أو التحلٌل.التفاصٌل عن العناصر و

فتشبع حاجاته فالمتعلم منذ البداٌة ٌمرأ عبارات مفهومة لدٌه  أنها شابعة، -     

 تشعره أن المراءة تحمك غاٌته فً نفسه.إلى استطالع جدٌد و

                                                             
  78-70األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة، ص سمٌح أبو مغلً، - 1
  77ص م،7002 ،8ط عمان، دار الفكر، ،تعلٌم المراءة والكتابة لألطفال سلوى ٌوسف مبٌضٌن، - 2
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تساعد على تنمٌة الثروة اللغوٌة للدارس بما ٌتعلمه فً كل درس من كلمات  -

جدٌدة
1
. 

 قراءة:  *أهداف تدريس مهارة ال

إن الهدف العام لتعلٌم مهارة المراءة هو مساعدة كل تلمٌذ أن ٌصبح لاربا ممتدرا 

الخدمات و البرامج المتاحة له، و ٌمكن ،إلى المدى الذي ٌسمح بمدراته و أو متنوعا

 اإلشارة إلى تلن األهداف كما ٌلً:

 تمثٌل المعنى.و ،جودة النطك وحسن األداء -

 مراءة.تنمٌة المٌل إلى ال -

 الكسب اللغوي و تنمٌة حصٌلة التالمٌذ من مفردات و تراكٌب جدٌدة. -

إحسان الولف و االستمالل بالمراءة كالسرعة وكسب المهارات المرابٌة المختلف -

.عند اكتمال المعنى
2

                                              

 اكتساب لدرة االستماع.  -

 فهم الفكرة العامة.النطك وجادة المدرة على المراءة السلٌمة مع صحة ا -

 إجادة فهم ما نمرأ. -

 .تعوٌد السرعة فً المراءة والفهم -

 .و تعوٌضه على االنتباه والتركٌزتموٌة دلة المالحظة لدى التلمٌذ  -

 .ة روح النمد والحكم لدى التلمٌذتنمٌ -

ا صحٌحا.             نطك الكلمات نطمو راج الحروف من مخارجها الصحٌحةإخ -

 النحوي للكلمة.    مراعاة الضبط اللغوي و -

                                                             
  20ص تنمٌة التفكٌر،راءة والم سعٌد عبد هللا الفً، - 1
  21،ص7004د.ط، دار الزهران للنشر والتوزٌع، ،ةأسالٌب تدرٌس اللغة العربٌ أحمد صومان، - 2
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مراعاة مواطن الولف التً ٌحسن الولوف علٌها كالولوف على النهاٌة  -

 .الفكرٌة

المراءة عملٌة من عملٌات التعلم اإلنسانً العام من خاللها ٌكتسب المتعلم        -

ر التً تإدي إلى عملٌة التواصل.األفكادٌد من المعارف والع
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .21ص ،أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ومان،أحمد ص- 1
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 الكتابة:مهارة  (4

 *مفهومها:

 لم ٌعد النظر إلى الكتابة على أنها مجرد معرفة نمش الحروف على الورق،

تتمثل فً إعادة الترمٌز للغة المنطولة  ،بحت عملٌة معمدة ومتعددة الجوانبلكنها أص

وفك نظام  ترتبط بعضها  ببعض،فً شكل خطً على الورق من خالل أشكال 

األشكال ممابلة لصوت  معروف اصطلح علٌه أهل اللغة بحٌث ٌعد كل شكل من هذه

علٌه وذلن بغرض نمل األفكار واآلراء والمشاعر من كاتب إلى أفراد لغوي ٌدل 

بوصفهم مستمبلٌن
1
. 

والوجدانً وٌدخل فً تكوٌن فعل الكتابة جوانب متعددة تتمثل فً الجانب العملً 

،فؤما الجانب العملً فٌرتبط بعملٌات التفكٌر المختلفة التً تعمل على اإلنتاج الفكري 

إضافة إلى  والجانب الوجدانً ٌرتبط بالدافعٌة والرغبة فً الكتابة، والتعبٌر عنها،

 ، والجانب الٌدويسٌسالتعبٌر عن مكنونات النفس وما ٌعتمد فٌها من مشاعر وأحا

برسم الحروف ونمشها على الورق بشكل واضح وصحٌح. مرتبط )الشكلً(
2

 

 *أنواعها:

 هً الكتابة التً تإدي وظٌفة خاصة فً حٌاة الفرد والجماعة، الكتابة الوظيفية:-أ

كوسٌلة للفهم واإلفهام والتواصل االجتماعً، وتهدف فً األساس إلى نمل الفكر إلى 

ولذلن فهً كتابة  والمتلمً،وبصورة مباشرة بٌن المرسل  اآلخر بوضوح وشفافٌة،

من أبرزها   وتضم هذه الكتابة تشكٌلة واسعة من المجاالت الوظٌفٌة؛ عملٌة نفعٌة،

 مجال الرسابل بؤنواعها والتلخٌص والمالحظات والتمارٌر والبرلٌات والمذكرات

                                                             
منشورات الهٌبة  استراتٌجٌات متعددة للتدرٌس والتموٌم، تنمٌة مهارات المراءة والكتابة، حاتم حسٌن البصٌص، - 1

 .21ص ،7088، 8ط دمشك، العامة السورٌة للكتاب،

21.ه،ص المرجع نفس- 2  
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والتعلٌمات الهادفة التً توجه إلى اآلخرٌن وغٌرها من مجاالت الكتابة األخرى التً 

أن تإدي وظٌفة لحٌاة الفرد أو الجماعة ٌمكن
1
. 

هً الكتابة التً تسعى إلى توظٌف اللغة توظٌفا جمالٌا بغرض الكتابة اإلبداعية: -ب

ل، وبغرض التعبٌر عن الفكر والمشاعر النفسٌة ونملها إلى اآلخرٌن بؤسلوب أدبً جمٌ

ارب الحالة االرتماء بمستواه االنفعالً إلى مستوى ٌمالتؤثٌر فً نفس المارئ و

تختلف من  االنفعالٌة لمبدع النص ذاته، وهً ابتكار ال تملٌد، وتؤلٌف ال تكرار،

وخبرات سابمة ولدرات لغوٌة  آلخر حسب ما ٌتوفر لها من مهارات خاصة، شخص

ومواهب أدبٌة وهً تبدأ فطرٌة ثم تنمو للتدرٌب وكثرة االطالع
2
. 

 *أهداف مهارة الكتابة:

 ٌدرن التالمٌذ العاللة بٌن شكل الحرف وصوته. أن -

كتابة الحروف العربٌة بؤشكال ٌتمٌز بعضها عن بعض من حٌث الشكل  -

 والنطك.

 تدرٌب التالمٌذ على الكتابة بخط واضح تكتمل فٌه الحروف. -

تدرٌب التالمٌذ على كتابة الكلمات ذات الصعوبات اإلمالبٌة التً تحتاج إلى  -

 ٌة والتدرٌب.مزٌد من العنا

 تدرٌب التالمٌذ على استخدام عالمات الترلٌم استخداما صحٌحا فً كتاباته. -

تعوٌذ التالمٌذ النظام والحرص على توفٌر مظاهر الجمال فً الكتابة -
3
. 

الكتابة إحدى وسابل اتصال اإلنسان  -الكتابة وسٌلة لحفظ تراث البشرٌة. -

 والمكان.بغٌره، وبما ٌتجاوز حدود الزمان 

                                                             
 .32-37تنمٌة مهارات المراءة والكتابة استراتٌجٌات متعددة للتدرٌس والتموٌم، ص  حاتم حسن البصٌص،- 1
 .32ص المرجع نفسه،- 2
 .243ص ،7088األردن، ،عمان ،2ط المسٌرة،دار  الكتابة أسسها مهاراتها تموٌمها، ،طعٌمةرشٌد أحمد - 3
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 الفصل الثاني: خالصة*

االستماع مهارة نشطة وتفاعلٌة تمارس فً أغلب الجوانب التعلٌمٌة ، وتهدف الى  (8

توجٌه انتباه تالمٌذ المرحلة الدراسٌة،إلى موضوع مسموع وفهمه،والتفاهم معه لتنمٌة 

 الجوانب الوجدانٌة و المهارٌة لدٌهم.

للفظً،فهو عبارة عن رموز لغوٌة منطولة مهارة التحدث إحدى أوجه االتصال ا (7

تموم بنمل أفكارنا إلى اآلخرٌن عن طرٌك االتصال المباشر كالحوار مثال،لذلن ٌعتبر 

 أكثر تداوال فً حٌاتنا الٌومٌة.

ثالث المهارات اللغوٌة التً تجمع المجتمع اإلنسانً على حك الفرد فً  المراءة (2

تعلمها ألنها وسٌلة التفاهم واالتصال وهً عامل من عوامل النمو العملً واالنفعالً 

 للفرد.

الكتابة أداة من أدوات التعبٌر التً ٌلجؤ إلٌها اإلنسان لٌعبر عن أفكاره ومشاعره  (4

 ٌس عن النفس واالتصال والتواصل مع المجتمع.وأحاسٌسه،فهً وسٌلة للتنف
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 النتائج اآلتٌة: إلىتمدم فً هذا البحث توصلنا  بعد كل ما

 اإلنسان، وهً لدٌمة لدم لٌمٌة جزءا من تكنولوجٌا التعلٌمتعتبر العملٌة التع -

ى وأنزله على هذه األرض، حٌث مرت هذه الوسائل لعرفها منذ أن خلمه هللا تعا

وصلت إلى آخر بمراحل متنوعة تطورت من خاللها من مرحلة إلى أخرى حتى 

مراحلها وصارت جزءا أساسٌا فً منظومة متفاعلة تتكامل مع جمٌع عناصر 

 المولف التعلٌمً.

تختلف التعلٌمٌة بحسب المواضٌع التً تعالجها وترتبط أساسا بالمواد  -

، فهً بذلن التخطٌط لها بكل مكوناتها وأسسهاالدراسٌة من حٌث محتوٌاتها وكٌفٌة 

الضرورٌة لحل المشكالت الفعلٌة للمحتوى وطرق تنظٌم تضع المبادئ النظرٌة 

 العلّم.

 ،ذي ٌعتبر عنصرا هاما وفعاال فٌهامن عناصر العملٌة التعلٌمٌة، المعلم ال -

 فهو الذي ٌعمل على توصٌل المعارف والمعلومات والخبرات التعلٌمٌة للمتعلم،

 بٌنهم. ٌب الفنٌة التً تحمك االتصاللوذلن باستخدام الوسائل واألسا

من توفر  د، فالبأطرافهام أحد عناصر العملٌة التعلٌمٌة وٌعد المتعل -

التفاعل اإلٌجابً معها، وبدون ذلن المعرفة و ً، لتلماالستعداد التام من لبله للتعلم

 تفمد العملٌة التعلٌمٌة لٌمتها وجدواها.

مود فهو بمنزلة الع ،زءا أساسٌا فً العملٌة التعلٌمٌةٌشكل المحتوى ج -

الفمري لها،فال ٌمكن لنا أن نتصور أي عمل تربوي تعلٌمً دون منهج واضح ٌسٌر 

 علٌه.

االستماع مهارة نشطة وتفاعلٌة تمارس فً أغلب الجوانب التعلٌمٌة وتهدف  -

والتفاهم معه  إلى موضوع مسموع وفهمه،إلى توجٌه انتباه تالمٌذ المرحلة الدراسٌة 

 والمهارٌة لدٌهم.لتنمٌة الجوانب الوجدانٌة 
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عبارة عن رموز  واللفظً، فهمهارة التحدث إحدى أوجه االتصال تعد  -

لغوٌة منطولة تموم ٌنمل أفكارنا إلى اآلخرٌن عن طرٌك االتصال المباشر كالحوار 

 أكثر تداوال فً حٌاتنا الٌومٌة. لذلن ٌعتبرمثال 

سانً على حك الفرد تجمع المجتمع اإلن اللغوٌة التًثالث المهارات  المراءة -

فً تعلمها ألنها وسٌلة التفاهم واالتصال وهً عامل من عوامل النمو العملً 

 واالنفعالً للفرد.

الكتابة أداة من أدوات التعبٌر التً ٌلجأ إلٌها اإلنسان لٌعبر عن أفكاره  -

ومشاعره وأحاسٌسه،فهً وسٌلة للتنفٌس عن النفس واالتصال والتواصل فً 

 المجتمع.
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 ملخص

رّكز هذا البحث عن مهارات التعلم التي أصبحت ضرورية في حقل التعليم 

فكلما كان  الكتابة،التحّدث، القراءة و ،االستماع :ق إلى المهارات األربعفتّم التطر،

منه جاء بحثنا موسوما بـ و ة،قة صحيحة نجحت العملية التعليميتقديمها بطري

مل فصلين ،شعتمدنا فيه على مدخل وا "،عليمية"مهارات التعلم في العملية الت

الى مفاهيم الفصل األول تطرقنا فيه و يم،المفاهالمدخل تحديد بعض المصطلحات و

 أما الفصل الثاني عن المهارات الغوية. ،في العملية التعليمية

 العملية التعليمية. ،التعليم ،التعلم ة،المهار كلمات مفتاحية:


