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 شكر وعرفان
 

 

 

والصالة والسالم  نسأل هللا العصمة من الزلل، والتوفيق في لقول والعمل،

 على رسول هللا ومن اتبع هداه، بالحمد حمدا كثيرا على نعمته .

آيات الشكر والعرفان لألستاذة الفاضلة " غريب أمنة   نتقدم بأخلص

كم  " على كل المساعدات والتوجيهات التي قدمتها لنا إلتمام هدا العمل،

والى كل اساتذة وطلبة كلية  نتقدم بالشكر والعرفان الى لجنة المناقشة،

 اللغة واألدب العربي .



 

 

 
 .الجهل عتمات ٌضًء ومضى العلم شعلة حمل من كل إلى

 إلى من علمنً أول حرف ونور دربً بالدعم والدعاء أمً وأبً 

إلى من حول تعب الحٌاة وحزنها راحة وبهجة ،إلى مثلً األعلى فً الحٌاة 

،ومن كان سندي طوال حٌاتً إلى زوجً العزٌز موسى عبدهللا وابنً 

 الغالً عبد الباسط 

 إلى كل من إخوانً وأخواتً وإلى أعز صدٌقاتً

 إلى من تقاسمت معهن الحٌاة

بحلوها ومرها رفٌقاتً :خضرة سعٌدة وحنان. سنواتطٌلة خمس   

وفاءا وتقدٌرا واعترافا  منً بالجمٌل أتقدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذة 

 الفاضلة 

 غرٌب أمنة

ذه المادة الدراسٌة فجازاها التً كانت لنا بمثابة السند فً انجاز و تجمٌع ه

 هللا كل الخٌر

 /2012 2012إلى دفعة   

 أهدي هذا العمل المتواضع

 

 فضيلة مضمون

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 إلى من أوتً جوامع الكلم وسٌد العرب والعجم محمد صلى هللا علٌه وسلم

إلى والداي الكرٌمٌن اللذان تعهدانً بالتربٌة والرعاٌة ،وأولٌانً خالص 

وعظٌم العناٌة .االهتمام   

 إلى كل إخوتً وأوالد أختً العزٌزٌن على قلبً آٌة ولقمان

 إلى أستاذتنا المشرفة "غرٌب أمنة"

 وإلى جمٌع صدٌقاتً ورفٌقاتً.

 وإلى قسم اللغة واألدب العربً 

 تخصص لسانٌات تطبٌقٌة 

 وإلى كل من ٌعرفنً من قرٌب أو من بعٌد

 أهدي هذا العمل المتواضع

 

 

 

 قسوس خضرة

 



 
 

 

 

 مقدمة
 

 



 مقدمة

 أ 
 

اللغة هً أداة التواصل بٌن البشر ـبشقٌها المكتوب والمنطوق ـولكل جانب 

من الجانبٌن مهاراته ،فالمكتوب منها ٌمثل فنً الكتابة والقراءة ،والمنطوق منها 

 فنً التحدث واالستماع باإلضافة إلى الجانب المنطوق من القراءة الجهرٌة . ٌمثل

ٌهدف تعلٌم اللغة العربٌة فً مراحله المختلفة إلى تمكٌن الطالب من مهارات 

اللغة األربعة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة،واستخدام هذه المهارات فً  

الشفوي األوسع استخداما بٌن البشر عملٌة التواصل مع اآلخرٌن ،وٌعد التواصل 

،فلٌس له مواقف معٌنة ٌستخدم فٌها بل ٌستخدمه اإلنسان فً كل مواقفه الٌومٌة ،لذا 

ٌحظى التواصل الشفوي باالهتمام خاصة فً مراحل التعلٌم األولى حٌث ٌؤدي 

 دورا مهما فً عملٌة التعلٌم والتعلم.

وٌسعى هذا التقسٌم الذي تمٌزت به اللغة العربٌة من القراءة والقواعد 

واإلمالء والتعبٌر إلى تٌسٌر العملٌة التعلٌمٌة بغٌة الوصول ّإلى األهداف المسطرة 

المتمثلة فً تنمٌة المهارات اللغوٌة األساسٌة عند التلمٌذ مثل االستماع والتحدث 

غاء لآلخرٌن وفهم ما ٌقولونه ثم التعبٌر عما والكتابة ،إذ ٌتمكن التلمٌذ من اإلص

ٌرٌده بلغة مفهومة ،وكذلك أن ٌتقن القراءة بأنواعها المختلفة )الجهرٌة والصامتة 

واالستماعٌة(،مما ٌساعده على أن ٌكتب ما ٌرٌده بلغة سلٌمة ومعبرة ،وهذا ما 

 نلمسه فً مهارة التعبٌر الكتابً.

األنشطة التعلٌمٌة التً ٌسعى المعلم من وعلٌه ٌعتبر نشاط التعبٌر من أهم 

خاللها إلى تنمٌة لغة المتعلم الشفوٌة والكتابٌة ،ونظرا ألهمٌة التعبٌر التً ٌحتلها فً 

حٌاة البشر عامة والتلمٌذ خاصة ارتأٌنا أن نخص فً هذا البحث المتواضع تسلٌط 

 لكتابً.الضوء على نشاط القراءة وأثره فً تنمٌة التعبٌر بشقٌه الشفوي وا

 ولعل من أهم الدوافع التً خولتنا إلى أن نلم بهذا الموضوع وهً :

النقص الفادح الذي ٌعانً منه تلمٌذ الطور االبتدائً فً مجال التعبٌر ،سواء 

داخل المدرسة أو خارجها ،وعدم قدرته على التعبٌر خاصة  مشافهة ولو بطرٌقة 

ً ٌواجهها كل من المعلم والمتعلم بسٌطة ،وشدنا الفضول لمعرفة أهم الصعوبات الت

 أثناء إنجازه لهذا النشاط ،وما هً أهم الحلول المقترحة لتفادي هذه العراقٌل.



 مقدمة

 ب 
 

:"مهارة القراءة وفاعليتها في تنمية التعبير ولهذا جاء موضوع بحثنا الموسوم 

،لنطرح اإلشكالٌة التالٌة بنوعيه السنة الرابعة ابتدائي كنموذج" ،محورا لدراستنا 

 والتً مفداها :

إلى أي مدى توظف مكتسبات نشاط القراءة فً تنمٌة مهارة التعبٌر 

 ؟،وتتفرع عن هذه اإلشكالٌة مجموعة أسئلة فرعٌة :

ما هً عالقة نشاط القراءة بمهارة التعبٌر ؟،وكٌف تسهم هذه األخٌرة فً تنمٌة 

 دائً؟التعبٌر لدى تالمٌذ الستة الرابعة ابت

 ٌننظرٌ ٌن:فصل ثالث فصولوعلى هذا األساس قمنا بتقسٌم بحثنا إلى  

مفاهٌم وأساسٌات القراءة ة وفصل تطبٌقً ،فكان الفصل األول المعنون ب:مهار

القراءة والمبحث مفاهٌم  عنوناهحٌث قسم هذا الفصل إلى مبحثٌن :المبحث األول 

 .القراءة أساسٌاتالثانً 

ارة التعبٌر مفاهٌم وأساسٌات فٌه مبحثٌن: المبحث االول: أما الفصل الثانً: مه

 عبٌر الشفهًتعبٌر الكتابً والمبحث الثانً مهارة التمهارة ال

المعنون بدراسة مٌدانٌة تقوٌمٌة فً تعلٌمٌة التعبٌر بنوعٌه ،فقد  الثالثأما الفصل 

 خصصناه إلى مبحثٌن وهً كالتالً :

ئج االستبٌان والتعلٌق علٌها والتً تقنٌة البحث ،مكان البحث ،عرض نتا 

 خصصناها لمعلمً المرحلة االبتدائٌة وأخٌرا نتائج الدراسة .

كما اعتمدنا فً بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع والتً كانت لنا الٌد 

،فنون  الٌمن فً الوصول إلى األجوبة عن إشكالٌة بحثنا ونذكر منها :فراس السلٌتً

 .اللغة العربٌة وتدرٌس فنون اللغة ألحمد مذكور 

وبناء على ذلك فإن طبٌعة موضوعنا تقتضً استخدام المنهج الوصفً الذي ٌعتمد 

على آلٌة التحلٌل واصفٌن تعلٌم نشاط القراءة والتعبٌر وطرق تدرٌسهما ،أما آلٌة 

 ع على األساتذة .التحلٌل استعنا بها فً تحلٌل وعرض نتائج االستبٌان الذي وز



 مقدمة

 ج 
 

كما البد لنا من أن نشٌر إلى الصعوبات التً واجهتنا فً مشوار بحثنا والتً  

تتمثل فً ضٌق الوقت وصعوبة التنقل بٌن المدارس االبتدائٌة ،إضافة ّإلى ضٌق 

 الوقت المخصص لنشاط التعبٌر كونه ال ٌدرس إال مرة فً األسبوع.

من فراغ بل هً لبنة جدٌدة توضع ومما الشك فٌه أن كل دراسة ال تبنى  

فوق لبنات سابقة ،ومن بٌن الدراسات السابقة دراسة عامرة منصوري فاعلٌة نشاط 

 القراءة فً تنمٌة التعبٌر الكتابً لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً.

وفً األخٌر ال ٌسعنا إال أن نتوجه بالشكر الجزٌل إلى مدٌر المدرسة  

عبدهللا واألستاذة معراجً ،على تقدٌمهم لنا ٌد العون وتٌسٌر بل االبتدائٌة عباسة 

 العمل فً هذا العمل المتواضع.



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل األول
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 المبحث األول :مهارة القراءة 

 المبحث الثاني :أساسيات القراءة
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 تمهيذ

َالتي يمكه للطفل اكتسابٍا تعد القزاءة إحدِ المٍاراث األساسيت في تعليم اللغت 

في مزحلت مبكزة مه عمزي ,مما يمكىً مه التغلب علّ المشكالث التعليميت التي قد  

تُاجًٍ في المستقبل َال يُجد وشاط إال َيزتكز علّ القزاءة ,لٍدا فٍي تعتبز مه أعظم 

ل ٌذي الىعمت  تتجلّ في أوٍا فاتحت الزسالت المحمديت في قُلً وعم هللا علّ اإلوسان َلع

الَِّذي  (3)اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم  (2)َخَلَق اْْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق  (1)اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  تعالّ :)

ْعَلْم  (4)َعلََّم ِباْلَقَلِم  ٌَ  (5)َعلََّم اْْلِْنَساَن َما َلْم 
1 

 وهذا دلٌل على مدى اهتمام, وهً آٌات تحث بصٌغة اْلمر على تعلم القراءة 

 . اْلسالم وإدراكه ْلهمٌة القراءة ووظٌفتها فً المجتمع اْلنسانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .5-1، ،اآلٌة96، العلق سورة 1
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 .انمزاءة مهبرة :األول انمبحث

  :انمهبرة تؼزيف (1

السابح المجٌد  "الحذق فً الشًء والماهر الحاذق بكل عمل وأكثر ماٌو صف به لغة : -أ

"مر امهر به ٌمهر مهرا ومهورا ومهارة ومهارة والجمع مهرة وٌقال مهرٌت،وبهدا اْل
1 

 ٌتعلمه الذي الشًء بؤنها:"التربٌة علم قاموسه فً أٌضا المهارة  GOOD قوود وٌعرف

 البراعة تعنً وإنها عقلٌا أم جسمٌا اْلداء هذا كان سواء، ودقة بسهولة بؤدائه وٌقوم الفرد

"والٌدٌن واْلصابع الٌد حركات بٌن التنسٌق فً
2 

 فً والبراعة والسهولة الدقة هً المهارة أن فً كله هذا نجمل أن ٌمكن وعلٌه

 . وعقلٌا جسمٌا كان سواء ما عمل أداء

 والفهم السرعة  على فضال،  والكفاءة بالدقة ٌتسم لغوي أداء نهابؤ تعرف: اصطالحا-ب 

 الصوتً واْلداء، صوتً غٌر أو صوتٌا ٌكون أما اْلداء وهذا( ،أداء) فإنها وعلٌه

 النثرٌة النصوص وإلقاء  البالغً والتذوق، الشفوي والتعبٌر القراءة) على ٌشتمل اللغوي

 3"( الخطً الجمالً والتذوق والكتابة االستماع) على فٌشتمل صوتً غٌر أو، والشعرٌة

 من لكل الزمة ،وهً عام بوجه مثقف لكل ملحة ضرورة أصبحت اللغوٌة والمهارات

 لدٌه ما  توصٌل على المعلم قدرة أن ،والشك الخصوص وجه على التعلٌم حقل فً ٌعمل

 على قادرا تجعله التً المهارات هذه من تمكنه مدى على وقف هً ،إنما علم من

 . والسهولة المرونة من بشًء التوصٌل

 : انمزاءة تؼزيف(2

 والكلمات الحروف جمع بمعنى والضم الجمع تعنً اللغة مقاٌٌس فً( قرأ) مادة :لغة/ أ

،  القرٌة ذلك ومن واجتماع جمع على ٌدل صحٌح أصل فقوى ببعض بعضها والجمل

                                         
 ،مادة1994، ،لبنان ،بٌروت3،ط صادر ،دار العرب ،لسان الفضل أبو الدٌن جمال منظور ابن 1

 .184،ص5،ج(م،ه،ر)
2 Good-c-v-22-p-5-503 :دار ،صعوباتها ،مستوٌاتها،تدرٌسها اللغوٌة ،المهارات طعٌمة أحمد رشدي عن نقال، 

 .     29،ص2004، ،القاهرة1،ط العربً الفكر
 اللغوٌة المهارات تنمٌة ،وعوامل والكتابة ،والقراءة والتحدث ،االستماع اللغوٌة ـالمهارات الخوٌسكً الزٌن كامل  3

 .13،ص2008،مصر ،اْلزراطٌة1،ط الجامعٌة المعرفة ،دار وغٌرهم العرب عند
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 حملت ما ٌراد كؤنه تسلى الناقة هذه قرأت ما: "  ٌقلون فٌها الناس الجتماع قرٌة سمٌت

".ذلك وغٌر والقصص اْلحكام من فٌه ما لجمعه بذلك سمً كؤنه القران ومنه قالوا، قط
1
                                                         

 : منها نذكر واحد مفهوم فً تصب جمٌعها أن إال متعددة مفاهٌم للقراءة :اصطالحا/ ب

 إلى اْلنظار تحت التً واْلشكال الحروف من الذهن انتقال على ٌقوم فكري نشاط أنها*

 2" . إلٌها وترمز علٌها تدل التً واْللفاظ اْلصوات

 معانً تستدعً التً المطبوعة أو المكتوبة الرموز على التعرف:  بؤنها تعرف كما*

 الواقعٌة مضامٌنها أدرك،  مفاهٌم صورة فً للقارئ السابقة الخبرة خاللها من تكونت

 اْلداء حسب
3

 

 إلى وترجمتها استٌعابها ثم بها والنطق المكتوبة الرموز إدراك تعنً والقراءة

 الرموز هذه تملٌه لما االستجابة وأخٌرا ٌقرأ ما مع التفاعل ثم المقروءة المادة وفهم أفكار

 فً المتمثلة واْلشكال الرموز تفسٌر إلى تهدف عقلٌة عملٌة القراءة أن إلى نستنتج ومنه

 تفاعل وٌتم علٌه تدل وألفاظ أصوات إلى اْلنظار تحت تقع التً الكلمات و الحروف

 . فهمها اجل من المعانً بتلك الشخصٌة الخبرة بربط المقروء مع القارئ

 :انمزاءة أنىاع( 3

 الغرض اختلف فكلما منها الغرض بحسب القراءة ْلنواع مختلفة تصفٌات هناك

،  الجهرٌة القراءة)  شٌوعا القراءة أنواع أكثر ومن، منها نوع ذلك كان القراءة من

 (  الصامتة القراءة

 القارئ ٌنقل التً هً: : منها نذكر تعرٌفات عدة الجهرٌة للقراءة : انجهزيت انمزاءة-أ

النطق بجهاز مستعٌنا المستمع إلى ولفظه بمعناه المقروء بواسطتها
4
 اْلصوات جفتخر] .

 التً المعانً عن معبرة الحركة مضبوطة.  المخرج صحٌحة أدائها فً مسموعة

[ المختلفة بؤنواعها لألسالٌب المناسبٌن والتنغٌم النبر مراعاة على القدرة مع تضمنتها
5
 

                                         
 ،مادة5،ج1،1991،ط ،بٌروت الجبل ،دار هارون محمد السالم عبد ،تجقٌق اللغة ،مقاٌٌس فارس بن ا -  1

 .122،ص(قرأ)
 .26،ص1،2011،ط ،اْلردن العلمٌة ٌافا ،دار العربٌة اللغة تدرٌس فً العصرٌة ،اْلسالٌب زاٌد خلٌل فهد -  2
 .85،ص1،2012،ط ،الجزائر الحكمة ،بٌت التطبٌقٌة السانٌات فً ،محاضرات زٌد أبو سعودي نوارى -  3
 .145،ص1981،دط، ،بٌروت اللبنانً الكتاب ،دار التدرٌس ،أصول العامة التربٌة ،رائد فاٌد الحمٌد عبد - 4
 .108،ص1،2002ط ، اْلردن ،عمان، المسٌرة ،دار العربٌة اللغة ،مهارات مصطفى علً هللا عبد - 5
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 فً المختلفة الدراسٌة المواد تعلٌم:  منها كثٌرة مواقف فً الجهرٌة القراءة وتستخدم

.                                                                                    وغٌرها الخطب إلقاء،  المختلفة والموضوعات اْلخبار قراءة،  الصف غرفة

 طرٌق عن للمتلقً ونقلها المطبوعة الرموز التقاط هً الجهرٌة القراءة أن ٌعنً وهدا

 استخداما النطق أعضاء باستخدام الحركة مضبوطة وبصورة مسموع بصوت بها الجهر

         .               صحٌحا

 المعارف تحصٌل ووسٌلة المعرفة لإلكساب الطبٌعٌة الطرٌقة هً: الصامتة القراءة-ب

بالعٌن المقروء استقبال طرٌق عن وتكوٌنها المعانً تلقً وهً الدراسٌة المواد كافة فً
1

 

[ شفة أو لسان تحرٌك وال صوت فٌها لٌس إذ  ]
2 

 ٌحصل التً القراءة هً: الصامتة القراءة أن نستخلص التعرٌف هذا خالل ومن

 ، النطق بعنصر االستعانة دون المكتوبة الرموز من واْلفكار المعانً على القارئ فٌها

 : منها مزاٌا عدة الصامتة ،وللقراءة الدراسٌة المهارات أساس وهً

[الجهرٌة القراءة من أسرع  ْلنها التحصٌل فً اقتصادٌة طرٌقة أنها]  -
3
 أنها بمعنى 

 ٌستغرق ٌجعله مما النطق طرٌق عن تكون الجهرٌة ،فالقراءة والوقت الجهد فً أوفر

 . أطول وقت

 تساعد فهً"، لدٌه المالحظة دقة تنمً أنها كما واالنتباه التركٌز على القارئ تعود -

 احترام فٌها أن ،كما أحد ٌسمعه أن دون ٌقرأ حٌث أسراره حفظ على القارئ

 على المتعلم تساعد أنها ،كما مضاٌقات وال ضوضاء فال الهدوء توفر لآلخرٌن،فهً

 ،كما وألفاظها معانٌها فً والتراكٌب العبارات تؤمل له وتتٌح ودراستها اْلفكار تعمٌق

  فٌه والتمعن ٌقرأ ما تحلٌل على ٌساعده مما أكثر لالنتباه فرصة له تتٌح

                                         
 ،مصر ،القاهرة للنشر ،اٌتراك مٌولها وتنمٌة القراءة تعلٌم ،فً الحدٌثة عوض،اْلتجاهات محمد السٌد فاٌزة - 1

 .11،ص1،2003،ط
 الجامعٌة الراتب ،دار ومصطلحات جداول للطالب والبحث والكتابة القراءة تقنٌات معحم ،المتقن بقاعً إٌمان - 2

 .8،د،ط،ص ،بٌروت
 ،مكتبة العربٌة اللغة تدرٌس ،استراتٌجٌات فورة صبحً ناهض العٌد، ،فتح سلٌمان وإبراهٌم المفتاح عبد خلٌل  - 3

 .140،ص(2012-1433،)،د،ط، ،فلسطٌن للنشر منصور سمٌر
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 المعنى وتمثٌل واْللقاء النطق ْلجادة وسٌلة هً ] -
1

 من الحروف نطق به ،ونعنً 

 على تساعد التً واْلٌحاءات الحركات استخدام مع للقراءة السلٌم واْلداء مخارجها

 [ المعنى توضٌح

 : االستمبػيت انمزاءة ج-

 االستماع خالل من المقروءة المادة إلى التعرف فٌها ٌتم ذهنٌة عملٌة وهً]

 فعال عنصر اْلصغاء وٌعد االستعاب و للفهم الذهن ٌتفرغ وفٌها للقارئ واْلصغاء

[فٌها والدماغ اْلذن وتشترك
2 

 إذ واالنتباه اْلصغاء تستدعً التً المواقف فً تستخدم القراءة من نوع:" أنها كما

 االستماع ،وٌتم والعبارات اْللفاظ من ٌسمعه ومما واْلفكار المعانً التلمٌذ ٌستقبل

 المتكلم أداء ،ومالحظة االستماع آداب ومراعاة المسموع وإدراك والفهم باْلنصات

] اللفظً
3

 ما وراء الكامنة اْلفكار و المعانً اْلنسان فٌها ٌستقبل التً العملٌة وهً،

 فً التحدث أو جهرٌة قراءة القارئ بها ٌنطق التً والعبارات اْللفاظ من ٌسمعه

[ مسموعة ترجمة واْلشارات الرموز بعض ترجمة أو ما، موضوع
4

 

 المستمع قدرة على تعتمد االستماعٌة القراءة أن نستنتج تعرٌفات من سبق ما خالل ومن

 وتحتاج والدالالت اْلصوات ترجمة من بتمكنه ذلك وٌكون ، ٌسمع ما وإدراك فهم على

 . الذهنً الشرود عن بعٌد الجٌد واالستماع واالنتباه التركٌز من فائقة قدرة

 : االستمبع بمزاءة انخبصت األهذاف -د

 بسرعة ٌسمع ما ٌفهم اْلصغاء،بحٌث وحسن التركٌز التلمٌذ اكتساب على القدرة-

 .المتحدث سرعة مع تتناسب

 

 

                                         
 .141-140،ص نفسه المرجع- 1
 ،دط،طرابلس للكتاب الحدٌثة ،المإسسة وعلومها العربٌة اللغة مهارات تدرٌس فً ،المرجع الحالتق سامً علً - 2

 .212،ص2010، ،لبنان
 ،مطبوعات والتعلٌم العربٌة اللغة ،ندوة التربٌة ،ووزارة العالً التعلٌم وزارة مع بالتعاون العربٌة اللغة مجمع - 3

 .232،ص2002، ،د،ط،دمشق العربٌة اللغة مجمع
 ،عمان1،ط العالمً للكتاب ،جدار التعلٌمٌة ،البرامج ،المعوقات ،اْلهمٌة ،المفهوم اللغة ،فنون السلٌتً فراس - 4

 .16،ص2000، ،اْلردن
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 وبٌان المسموع مناقشة داب،وآ التشوٌش عن والبعد ستماعاال دابآ التلمٌذ ٌكتسب-

 فٌه الرأي
1

 

 واالنتباه اْلصغاء حسن على التالمٌذ تدرٌب ]:ٌؤتً بما االستماعٌة القراءة تتمٌز-

 و الفهم على التالمٌذ ومستوى الفردٌة الفروق معرفة من المعلم وتمكن ، الفهم وسرعة

 فً التالمٌذ ضعف كشف من أٌضا تمكنه ،كما مواهبهم عن والكشف والتحلٌل ستعاباال

 [ عالجها على والعمل القراءة

                                                     :       انمجتمغ و وانفزد انحيبة في انمزاءة أهميت

 مٌوله تكوٌن فً الفرد وسٌلة و نسانٌةاْل و الشخصٌة بناء أساس القراءة

 همٌتهاْل والتعلٌم والتعلم المعرفة وتحصٌل الفم وسٌلة وهً ثقافته وتعمٌق واالتجاهات

 . والمجتمع والفرد الحٌاة فً البالغة

 : انحيبة في أهميتهب

 عن فضال والموضوعات الكتب من ٌقرأ ما ختٌارا حرٌة نسانلإل تتٌح القراءة إن -

 ٌكون ما عادة والذي االستماع عن تختلف ذلك فً وهً ، والمكان الزمان اختٌاره

 . الشخصً اختٌاره نتٌجة ولٌس نساناْل على مفروضا

 ومن آخر إلى مٌدان من القارئ تنقل حٌث ، المعرفة فً التنوع تحقٌق على تعمل أنها  -

.خرآ  إلى فكر
2
  

 : انفزد إنً ببننسبت أهميتهب -4-2

 العلمٌة المواد فٌها ٌتم ال ةالقراء فبدون ، الدراسة مواد فً النجاح على التلمٌذ تساعد  -

 ٌحرز لم ما تقدما أكثر أخرى ىإل التعلٌمٌة المرحلة التلمٌذ ٌجتاز ال وبالتالً المختلفة

  فٌها النجاح

 بناء على تساعد كما.  الفكر تنمٌة على تساعد التً فهً ونفسً عقلً نداء القراءة  -

 . وثقافٌا فكرٌا ممٌز بمظهر مجتمعال أفراد بٌن وظهورها الشخصٌة
                                         

 ،اْلردن ،عمان1،ط والتوزٌع للنشر صفاء ،دار والكتابة للقراءة العربً الطفل ،إعداد المجٌد عبد طارق جمٌل - 1

 .84،ص2005،
 .111،ص ،والكتابة ،والقراءة والتحدث ،االستماع اللغوٌة ،المهارات الخوٌسكً كامل زٌن - 2
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 المجتمع بمشاكل الوعً الن االجتماعً السلم فً الرقً على الفرد القراءة تساعد قد  -

 ." القراءة طرٌق عن ٌتم والعالم
1 

  : نهمجتمغ ببننسبت أهميتهب -4-3

 أهم من القراءة تعد لذا وتقدمهم برقٌهم وترقى أبنائها بؤٌدي المجتمعات تبنى

 : فً أهمٌته تكمن حٌث المجتمع فً الهامة الوسائل

 التً الوسٌلة وهً الواحد المجتمع ٌشتركون الذٌن لألفراد الثقافً المستوى من ترفع  -

 . البعض بعضهم الناس أفكار تربط

 ٌعٌش االتجاهات و راءاآل اختلفت لو حتى المجتمع أفكار تنظٌم على تعمل فالقراءة  -

 . لفوالتآ االنسجام فً البعض بعضهم مع أفراده

 حول القراءة حٌث البعض بعضها مع المجتمعات اتصال وسائل من هامة وسٌلة القراءة  -

. اْلخرى البالد طبٌعة على وٌتعرفون المقروء حول المجتمعات أفراد تربط ما مادة
2 

 المبحث الثاني :أساسيات القراءة  

 :انمزاءة أهذاف -5

 خلق ٌشمل وهذا القراءة تستلزمها التً والمهارات االستعدادات تنمٌة على العمل-

 إدراك فً النفس على عتمادواال وإمعان بتفكٌر للقراءة العقل وتهٌئة بالقراءات االهتمام

 .شامال تفسٌرا وتفسٌره الواضح ،والفهم الكلمات

 بما وتمده ومستقبله حاضره فً اْلفكار تولً التً بالقراءة الدائم لالهتمام الدوافع تنمٌة"-

" صالحا استثمارا الفراغ أوقات استثمار على ٌعنٌه
3
. 

 اللغوي أسلوبه وتنمٌة والكتابً الشفهً التعبٌر فً التلمٌذ مستوى ارتفاع"-
4 

 : انمزاءة تؼهيم طزق-6

 والزما هاما أساسا الدرس حجرة فً المعلم ٌعتمدها التً القراءة تعلٌم طرق تمثل

 ، أهدافها بتنوع الطرق هذه تنوعت ،وقد ومهارتها القراءة مبادئ المبتدئٌن لتعلٌم

                                         
 ،اْلردن ،عمان1،ط والتوزٌع للنشر المناهج ،دار وتعلٌمها اللغوي اْلتصال ،مهارات عطٌة علً محسن - 1

 .256،ص2008،
 .109،ص2005، ،مصر ،د،ط ،الجامعٌة المعرفة ،دار العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق إسماعٌل زكرٌا - 2
 .109،ص العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق اسماعٌل زكرٌا - 3
 .6،ص التعلٌمٌة ،البرامج ،المقدمات ،واْلهمٌة ،المفهوم  اللغة ،فنون السلٌتً فراس - 4
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 .الجملة أو الكلمة أو الحرف كان سواء الدراسة منه تنطلق الذي اللغوي العنصر وبحسب

 التحلٌلٌة ،والطرٌقة والصوتٌة الهجائٌة بشقٌها التركٌبٌة الطرٌقة ، الطرق هده أشهر ومن

 المزدوجة الطرٌقة إلى ،إضافة وعٌوبها محاسنها طرٌقة ولكل والجملة الكلمة بشقٌها

 والتً المزدوجة الطرٌقة إلى ،إضافة وعٌوبها محاسنها بٌن تجمع أن حاولت والتً

 .عٌوبهما وتجنب الطرٌقتٌن محاسن بٌن تجمع أن حاولت

 (: انجزئيت) انتزكيبيت انطزيمت-1

 الطرٌقة هذه أن ،أي الجمل إلى ثم الكلمات إلى التدرج ثم الحروف بتعلٌم البدء وعمادها]

[. اْلكبر الوحدات إلى وتنتقل ممكنة وحدات أصغر من تبدأ
1 

 هده تركٌب إلى ثم اْلجزاء إلى  أوال تقصد ،ْلنها التركٌبٌة بالطرٌقة سمٌت" ولهذا

"الكل لتكوٌن اْلجزاء
2

 الحرف المدرس ٌقدم ،وفٌها الجزئٌة الطرٌقة أٌضا وتسمى 

 وتامة مفٌدة جملة فً ككل الكلمة ،ثم الكلمة فً الحرف هدا استعمال أوال،ثم وصوته

".الصوتٌة والطرٌقة الهجائٌة، الطرقة":  فرعٌتان طرٌقتان" الطرٌقة هذه تحت وٌندرج
3 

  :األبجذيت أو انهجبئيت انطزيمت1-1

 حروف الطفل تعلٌم على وتقوم القراءة تعلٌم فً المستعملة الطرق أقدم وهً

 نطقها طرٌقة على ٌتدرب ،ثم( ٌاء إلى...... -تاء-باء– ألف) بالترتٌب بؤسمائها الهجاء

 ذالك فً ٌسلكون ،والمدرسون وكتابة ومشددة،قراءة مكسورة ،ثم ومضمومة مفتوحة

 .قبلها للتً مكملة خطوة ،كل الخطوات من مجموعة على تقوم الطرٌقة وهذه شتى طرقا

 على تقوم الطرٌقة هده أن" معروف ناٌف" إلٌه هبذ ما وبحسب
4 

 ،ألف اْللفبائً لترتٌبها وفقا وصورها بؤسمائها الهجائٌة الحروف تعلم-

 المختلفة بؤشكالها الحروف جمٌع تعلم من االنتهاء ألخ،وبعد(........ت)،تاء(ب)،باء(أ)

  الفتحة: الثالثة بالحركات مرتبطة الحروف ،وتعلم خرهاوآ ووسطها الكلمات أول فً

                                         
 السعودٌة العربٌة ،المملكة ،الرٌاض والتوزٌع ،للنشر الشواف ،دار العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً - 1

 .150،ص
 .78،ص4،1968،ط ،مصر ،القاهرة للنشر المعارف ،دار العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد  2
 ،المإسسة( خاصة لألجانب العربٌة اللغة تعلٌم وفً عامة التعلٌم عملٌة فً) التعلٌمٌة الوسائل ،أهمٌة وطاس محمد - 3

 .217،ص1،1988،ط ،الجزائر للكتاب الوطنٌة
 ،لبنان ،بٌروت والتوزٌع والنشر للطباعة النفائس ،دار تدرٌسها وطرائق العربٌة ،خصائص معروف ناٌف - 4

 . 98-97،ص5،1998،ط
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 ثم اْلبجدٌة الحروف جمٌع من االنتهاء حتى ا،وهكذ) _ ( ،والكسرة)’( والضمة ،(-)

 .واْللفاظ المقاطع بناء فً استخدامها ٌجري

 منها اْلول الحرف اسم بذكر كلمة كل ،فتهجى الكلمات خالل من الهجائٌة الحروف تعلم-

 ٌشترط ال الحال هذه وفً الواحدة الكلمة فً الحروف جمٌع بقٌة مع ،وهكذا حركته مع

 لفظا) وٌسرا سهولة اْلكثر الحروف البدء ٌمكن ،إذ اْللفبائً اْلبجدي الترتٌب

 (.،َبَردَ (دَ ) فتحة ،بَر،دال(رَ ) فتحة ،وراء(بَ )فتحة َبرَد،باء:) ،ومثاله(وكتابة

 : محبسنهب ومن: انهجبئيت انطزيمت مزايب-

 منهم كثٌر أمام ٌبدوا خطواتها فً والتدرج المعلمٌن على سهلة الطرٌقة هده أن لوحظ-

 ٌعود إذ سرٌعة نتائج تعطً ،ْلنها اْلمور أولٌاء لدى القبول حازت أنها طبٌعٌا،كما أمرا

 ،وهذا( أكثر أو حرفا) شٌئا عرف وقد الدراسٌة حٌاته من ٌوم أول فً البٌت إلى الطفل

 فٌسهل الحروف وهً القراءة بمفاتٌح اْلطفال تزود أنها ،كما باءاآل به سٌستشٌر مما

.النطق علٌهم
 1

 

 : انهجبئيت انطزيمت مآخذ

 الملل فٌهم وتبعث، وشوقهم اْلطفال نشاط على تقضً أنها: الطرٌقة هده على ٌعاب مما-

 فً لها معنى ال أشٌاء ٌرددون ،ْلنهم بها عهدهم ٌوم أول فً المدرسة ،وكراهٌة والكآبة

.أذهانهم
 2

 

 معنى ٌفهم أن ،دون النطق عملٌة إلى همه توجٌه على المبتدأ على تحمل الطرٌقة هذه-

 التحدث لطبٌعة مخالفة أنها ،كما الفهم وهو ركانهاأ أهم القراءة تفقد ٌقرأ،وبذلك ما

 .مجزأة كلمات أو حروف العن ، معان عن ٌعبر ،إنما ٌعبر حٌن الطفل والتعبٌر،ْلن

 وهو الحرف فٌتعلم الجزء قبل الكل ٌدرك التلمٌذ أن حٌث ،من التعلم منطق تخالف أنها-

 . الحقٌقة هذه ،فتقلب الكل هً التً الجملة قبل جزء

                                         
 .78،ص السابق ،المرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد 1
 .79،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه ابراهٌم العلٌم عبد - 2
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 : انصىتيت انطزيمت1-2

 فً عنها تختلف ،ولكنها بالحروف تبدأ أنها فً اْلبجدٌة الطرٌقة مع تتفق الطرٌقة هذه-

 أنها على تعلم ال – مثال – ،فالمٌم بؤسمائها ال بؤصواتها  اْلطفال إلى تقدم الحروف أن

 [م" أنها على تعلم ،بل[] مٌم]
1

 فً الطفل ٌعوق الحروف أسماء تعلٌم أن ترى ،فهً

 . بها والنطق الكلمة تركٌب عملٌة

 المختلفة وأصواتها الحروف رموز اْلطفال ٌعرف أن تقتضً الطرٌقة وهذه

 بٌن ٌجمعون المعلمٌن من كثٌر أن ،والمالحظ بها النطق وطرٌقة الشكل ،باختالف

 . الصوتٌة والطرٌقة اْلبجدٌة الطرٌقة

 فً منفصلة تكتب التً بالحروف ،فٌبدأ الطرٌقة هذه فً ٌتدرج أن المدرس وٌستطٌع-

 ثم( زرع) مثل كلمة ،لتكوٌن مجتمعة ثم منفردة بها النطق على اْلطفال ،وٌمرن كلماتها

 إلى ٌنتقل ثم ،(قرأ) مثل بعضها وٌنفصل أحرفها بعض تتصل كلمات إلى بهم ٌنتقل

 (.جلس– كتب) مثل حروفها جمٌع تتصل كلمات

 : مزايبهب ومن: نهحزف انصىتيت انطزيمت مزايب-

 ،وإرضاء المعلمٌن على سهولتها حٌث ،من اْلبجدٌة الطرٌقة مزاٌا تحقق أنها كما

 ،ْلنه الجدٌدة الكلمات من علٌه ٌعرض بما ٌنطق أن الطفل على ،وتسهل اْلمور أولٌاء

 مشجعة الطرٌقة تلك كانت ،وبهذا الكلمات هذه حروف علٌها تدل التً اْلصوات عرف

. لألطفال
 2

 

 اْلطفال ٌتعلم حرف ،فكل المكتوب والرمز الصوت بٌن مباشر ربط الطرٌقة هذه فً-

 العربٌة اللغة تساٌر الطرٌقة هذه كتابته، على ،فٌتدربون المكتوب رمزه فً ٌفرغ صوته

 ٌوجه لنطقها موافق هجاءها الصوتٌة،وْلن ناحٌة علٌها تغلب لغة ،ْلنها كبٌر حد إلى

 .به خاص حرف له صوت ،وكل عام

                                         
 .80،ص. نفسه المرجع، ٌنظر - 1

  
 .81-80،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه ابراهٌم العلً ،عبد ٌنظر- 2
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 اْلطفال مٌول مع تتفق ،وهً معا والٌد واْلذن للعٌن تربٌة الطرٌقة هذه فً

 .واْلوان والعمل واللعب الحركة وحبهم

 : انصىتيت انطزيمت مآخذ

: العٌوب من جملة الصوتٌة الطرٌقة تشوب
1

 

 فً البطء الطفل وتعوٌد باْلجزاء البدء حٌث ،من اْلبجدٌة الطرٌقة عٌوب من كثٌر فٌها-

  النطق فً قبٌحة عادات اْلطفال فً تترك أنها ،كما بالمعنى االهتمام ،وعدم القراءة

 الالحقة المرحلة حتى التالمٌذ من كثٌرا تالحق العادة ،وهده دائما الحروف مد ذلك ،ومن

 اللم مثل به ٌنطق مماال الحروف بعض تكون ،وقد متعذر الساكن بالحرف البدء أن ،كما

 .منفردة المد بحرف النطق ٌتعذر ،كما الشمسٌة

 :انتحهيهيت انطزيمت2-2

 الطرٌقة هده وأساس الحروف إلى منها واالنتقال بالكلمات البدء" الطرٌقة هذه وعماد-

 علٌه ،فتعرض المدرسة ٌدخل أن قبل ،من وأسمائها اْلشٌاء من كثٌرا الطفل معرفة

 تدرٌجٌا ٌنتقل وثم وصوتا صورة الكلمات ٌعلم ،ثم حٌاته فً وٌستعمله ٌسمعه مما كلمات

  سمٌت ولهذا ثابتة، معرفتها ٌمكنه ،كً أجزائها  فً النظر إلى المعلم بإرشاد

الحروف ،وهً أجزائها إلى ٌحللها ،ثم مركبة الكلمة ٌتعلم الطفل ،ْلن التحلٌلٌة الطرٌقة
2

 

 النفس علم فً ٌةالجشطالت النظرٌة من مستمد الطرٌقة هده علٌه تقوم الدي اْلساس إن -

 . جزٌئاتها إدراك إلى ٌنتقل ثم أوال الكلٌة اْلمور ٌدرك اْلنسان أن وهو

 الكلمة، أو الجملة وهو ، الكل بتعلٌم تبدأ نهاْل ، الكلٌة الطرٌقة أٌضا الطرٌقة هذه وتسمى

 أنظر) ،طرٌقة الطرٌقة هذه تحت ٌندرج ما وأشهر الحرف وهو الجزء إلى وتنتقل

 وطرٌقة الكلمة طرٌقة: نوعان ،وهً بها النطق ثم الكلمات إلى النظر وعمادها(وقل

 . الجملة

 

                                         
 .81،ص السابق ،المرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً الموجه إبراهٌم العلٌم عبد-  1
 السعودٌة العربٌة المملكة ،الرٌاض والتوزٌع للنشر الشواف ،دار العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً  - 2

 .81،ص1991،(د،ط)،
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 :انكهمت طزيمت2-1

 الطرٌقة عكس على أنها ،أي الحروف قبل الكلمات بتعلٌم الطرٌقة هذه وتبدأ

 من جدٌدة كلمات تكوٌن ،ثم حروف إلى الكلمة تجرٌد ،ثم بالكلمة تبدأ فهً التركٌبٌة

 وطرٌقة ،وهكذا المناسبة القصٌرة الجمل تتكون الجدٌدة الكلمات ،ومن المجردة الحروف

 قورنت إذا مباشرة طرٌقة ،وهً للقراءة اْلساسٌة المفردات لتعلٌم الطرق أسرع الكلمة

. القراءة عملٌة التلمٌذ تعلٌم فً اْلخرى بالطرائق
1

 

 الكلمة طرٌقة مزاٌا أهم ومن-
2

 ولها كل ذاتها فً الكلمة ما،ْلن حد إلى كلٌة طرٌقة أنها:

 الممكن ،ومن القراءة تعلمه أثناء فً لغوٌة ثروة كسب من الطفل تمكن أنها كما ، مدلول

 الطفل ٌتعلم الطرٌقة وبهذه قصٌر، وقت فً الكلمات من جمل تكوٌن فً استخدامها

 .معا والمعنى واللفظ الرمز

 أكثر أو الكلمة فٌها الوحدة ْلن ، القراءة سرعة على الطفل تساعد الطرٌقة هده -

 .واحدا مقطعا ،أو واحدا حرفا ،ولٌست

 : انكهمت طزيمت مآخذ-

 فً خبرته تحصر علٌه،بل ٌعرض ما غٌر جدٌدة كلمات تمٌز على الطفل تساعد ال أنها-

 3 . الكلمات من محدودة دائرة

 خطؤ إلى هذا ٌإدي ،وقد المعنى مختلفة ،ولكنها رسمها فً تتشابه الكلمات من كثٌر-

 . المعنى فٌختلف ، الكلمات بعض نطق فً اْلطفال

 من هام ركن ،فٌضٌع حروف إلى الكلمات تحلٌل مرحلة المدرسٌن بعض ٌإخر قد-

 .القراءة أركان

 : انجمهت طزيمت2-2-

 وحدة هً الجملة أن ،وأساسها اْلمام إلى خطوة لها ،ودفع الكلمة لطرٌقة تطور هً-

 ٌؤلفه ،مما قصٌرة جمال المعلم ٌعد أن ،وطرقتها الحرف وال الكلمة ولٌست المعنى

 ٌنطق ثم ، السبورة على وٌكتبها المعنى فً ارتباط بٌنها الجمل هذه من طائفة أو اْلطفال

                                         
 .81،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً ٌنظر - 1
 .82،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه ابراهٌم العلٌم عبد - 2
 .83،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد - 3
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 تشترك أخرى جملة ٌعرض ثم كافٌة مرات وجماعات أفرادا اْلطفال ،وٌرددها بالجملة

 وهكذا الكلمات بعض فً اْلولى مع
1

 التالٌة الجمل تقدم  فً الباء حرف تعلٌم فمثال،

 صورة كل ،وتحت جملة لكل صورة توضع ،( بالكرة ٌلعب بالل)،(الباب خلف الكلب:)

. مغاٌر بلون الباء حرف ،وٌكتب علٌها الدالة الجملة تثبت
2

 

 :    شزوطهب-

 . قصٌرة قصة تإلف كؤن ، الجمل بٌن الترابط-

 . المختلفة الجمل فً الكلمات بعض تكرار -

. أربع أو كلمات ثالث عن الجملة تزٌد أال -
3

 

 : تذريسهب طزق -

 التً الجمل اْلطفال ٌإلف ثم ، معٌنة صورة حول اْلطفال مع المناقشة المعلم ٌبدأ -

 جمل عدة بٌن المزاوجة على التدرب فً ذلك بعد ٌبدإون ثم الصورة، هذه تناسب

 قراءة على التالمٌذ المعلم ٌدرب المرحلة هذه وفً ، علٌها للتعرف تالئمها التً والصور

. بصورتها ارتباطها دون ، معناها ،وفهم الجملة
 4 

 منفردة كلمات على التعرف المعلم منه ٌطلب ، الجمل من عددا التلمٌذ ٌتعلم  أن وبعد -

 . الجمل هذه فً واردة و

 على تالمٌذه وٌدرب ، وأصواتها حروفها إلى الكلمات هذه بتجرٌد المعلم ٌقوم وثم -

 الكلمات ،ومن الحروف هذه من جدٌدة كلمات تؤلٌف على ذلك ،وبعد وكتابتها نطقها

 .وهكذا..... جدٌدة جمال الجدٌدة

                                         
 .84-83،ص نفسه المرجع ٌنظر-  1
 .67،ص العربٌة اللغة تدرٌس طرائق فً ،الموجز السٌد أحمد محمود -2

 .84،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه ابراهٌم العلٌم عبد - 3
 .156،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً ٌنظر - 4
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 : انجمهت طزيمت مزايب -

 بهذا ،وهً المعنوٌة بالوحدات البدء وهو ، سلٌم نفسً أساس على الطرٌقة هذه تقوم -

 1 . اللغوي الكسب بجانب ، فكرٌة بثروة الطفل تمد

 سٌاق فً وردت الكلمات ْلن ، تخمٌن أو حدس دون الكلمة معنى ٌفهم الطفل إن-

 .الجملة

 : انجمهت طزيمت مآخذ-

 وٌإخر وكتابتها قراءتها على اْلطفال وتدرٌب الجمل عرض فً المعلم ٌسترسل قد-

 بتنوع منوعة ،وأصوات حروف إلى الكلمات وتحلٌل ل، كلمات إلى الجملة تحلٌل عملٌة

 .الجدٌدة الكلمات قراءة على المعٌنة الوسائل من هامة لوسٌلة تعطٌل هذا وفً ، الضبط

 اْلطفال بعض على ٌصعب ،أمر التعلٌم مرحلة أوائل فً واحدة دفعة الجملة استٌعاب-

 .ستعدادواال الذكاء محدودي
2 

 :انتحهيهيت طزيمت مزايب-

 بها ٌدرك التً الطبٌعٌة طرٌقة مع تتماشى ْلنها ، القراءة تعلم عملٌة تسهل أنها -

. وٌتعلمها اْلشٌاء  االنسان
 3 

 بخبراته تتصل وكلمات جمل من إلٌه تقدمه بما وطاقاته المتعلم دوافع تستغل أنها-

 . واستعداداته قدراته مع ئم ،وتتال وأغراضه

 عن البحث إلى المٌل المتعلم عند ٌكون القراءة تعلم فً البداٌة منذ بالمعنى اهتمامها أن-

 . القراءة أثناء  بالموضوع واالهتمام ، المعنى

 : تيانتحهيه انطزيمت مآخذ-

 . وتطوٌعه المدرسً الكتاب استخدام على ،وقدرة خاصا إعدادا المعلم فً تتطلب أنها-

 طرٌقة هناك لٌس أنه السابق العرض من لنا ٌتبٌن" :) إبراهٌم العلٌم عبد" ٌقول

 ٌنبغً المفضلة فالطرٌقة ،وإذن وعٌوبها محاسنها طرٌقة المزاٌا،ولكل كل تحتكر بذاتها

                                         
 .84نفسها،ص ،الصفحة السابقة ،الصفحة السابق ،المرجع ابراهٌم العلٌم عبد- 1
 .157،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً- 2
 .85،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد- 3



 مهارة القراءة  مفاهيم وأساسيات                                األول   الفصل 

19 
 

 السابقة الطرق مزاٌا بٌن نجمع أن أساسها ٌكون أن على ، جمٌعها الطرق من نشتقها أن

 التركٌبٌة الطرٌقة" أو" المزدوجة الطرٌقة" نسمٌها أن بعد ،ولنا عٌوبها ،ونتجنب

(والتحلٌل التركٌب بٌن تجمع التً أو"التحلٌلٌة
1 

 :انمزدوجت انطزيمت-3

 تبدأ ،وهً لتوفٌقٌةا الطرٌقة أٌضا وتسمى" التولٌفٌة الطرٌقة" اسم البعض علٌها ٌطلق-

 الحروف إلى وصوال ، مقاطع إلى الكلمات تحلل ثم ،ومن كلماتها تحلل حٌث بالجمل

 من تركب وإنما ، التحلٌلٌة الطرٌقة فً الحال هو كما الحروف عند تتوقف ال ،ولكنها

 حالٌا متبعة الطرٌقة وهذه التركٌبٌة الطرٌقة فً الحال هو ،كما جدٌدة كلمات الحروف

.التعلٌم مناهج أغلب فً
2

 

 : انطزيمت نهذه انهغىيت اننفسيت األسس3-1

 معرفة من أسبق الكل معرفة ،ْلن أجزاء إدراكها من أسبق جملة اْلشٌاء إدراك أن-

 3 .الجزء

 القراءة ،وأن الصغرى المعنوٌة الوحدة هً الكلمة ،وأن الجملة هً المعنى وحدة أن-

 ولٌست ومعان أصوات إلى وترجمتها ، المكتوبة للرموز بصري التقاط عملٌة إال لٌست

 هذه فً هام أساس الحروف فمعرفة وعلٌه الذاكرة، ستٌحاءإ أو التخمٌن على قائمة

 .  العملٌة

 : انمزاءة تؼهيم في انمزدوجت انطزيمت مزاحم-3-2

 المراحل ،وهذه مراحل أربع فٌها بتالمذته المدرس ٌسلك أن الطرٌقة هذه تقتضً-

 وكل ، ضرورٌة وظٌفة منها كل ٌإدي ،بل اْلخر عن أحدها ٌغنى ال ، متعاونة مترابطة

 التً الغاٌة إلى المعلم ٌصل ،ولن فٌها ،وتتداخل بعدها للتً تمهد المراحل هذه من مرحلة

 كامال تنفٌذا ، المراحل هذه بتنفٌذ قام إذا إال ، القراءة على اْلطفال قدرة تنمٌة من ٌنشدها

 : هً المراحل وهذه صحٌحا

                                         
 .68،ص سابق ،مرجع وآدابها العربٌة اللغة تدرٌس طرائق فً ،الموجز السٌد أحمد محمود - 1
 .86،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه ابراهٌم العلٌم عبد-  2
 .86،ص الصفحة ،نفس نفسه المرجع-  3
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 التحلٌل مرحلة ثم ، والجمل بالكلمات التعرٌف ،فمرحلة واْلعداد التهٌئة مرحلة

 .التركٌب مرحلة ،وأخٌرا والتجرٌد

 : واإلػذاد انتهيئت مزحهت-3-2-1

 لهذه استعدادهم وتنمٌة اْلطفال تعهد إلى– عام بوجه -العمل فٌها ٌتجه– المرحلة هذه-]

 فً جدٌدة أعماال فٌها ٌمارسون التً التعلٌمٌة المواقف ،وهً حٌاتهم فً الجدٌدة المواقف

[ بها عهد لهم ٌسبق لم ، جدٌدة وجوه ،ومع ٌؤلفوها لم اجتماعٌة بٌئة
1 

 . والكتابة للقراءة والتهٌئة ، العامة التهٌئة: نوعان التهٌئة وهذه-

 مٌصد ال ،وحتى والبٌت المدرسة بٌن الصلة عقد منها والغرض: انؼبمت انتهيئت-أ -

 واالستقرار باْلمن ٌشعر ،وحتى حٌاته فً الفجائً التغٌر هذا بمواجهة الطفل

 اْلطفال مستوى عن الكشف من المعلم تمكٌن أٌضا المرحلة هذه أغراض النفسً،ومن

.وطبائعهم صفاتهم إلى رف،والتع اللغوٌة وقدرتهم
2
  

 : وانكتببت نهمزاءة انتهيئت-ة-

 .بٌنها الفوارق كاتها،وإدراكاومح اْلصوات معرفة على اْلطفال قدرات تعهد-

 والمعانً اْللفاظ من بطاقة ،وتزوٌدهم أداء و استماعا الشفوٌة اللغة اْلطفال تقانإ

 سماع ،وعلى وطوٌل ،قصٌر وبعٌد قرٌب: مثل اْلضداد بٌن التمٌز على وتدرٌبهم

 وترتٌب الفكرة اتساق من ٌنتظمها ما ،وإدراك وتمثٌلها وحكاٌتها وفهمها القصص

. اْلجزاء
 3 

 .نماذجها أو صورها من وتسمٌتها اْلشٌاء معرفة على اْلطفال وتدرٌب-

 : وانجمم ببنكهمبث انتؼزيف مزحهت-3-2-2

 محاولة أول تعد ،وهً جةالمزدو الطرٌقة مراحل من الثانٌة المرحلة هً هذه

 هذه وفً المنطوقة واْللفاظ اْلصوات وبٌن بٌنها ،والربط المكتوبة برموز اْلطفال ْلخذ

: ٌلً فٌما نجملها المنوعة اْلعمال من بطائفة المدرس ٌقوم  المرحلة
4 

                                         
 .87،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه  ابراهٌم العلٌم عبد 1
 .87ص ، نفسها ،الصفحة نفسه المرجع-  2
 .111،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه ابراهٌم العلٌم عبد - 3
 .111الصفحة،ص ،نفس نفسه المرجع ٌنظر - 4
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 . بها النطق على ،وتدرٌبهم اْلطفال على سهلة كلمات عرض-

 مع السابقة الكلمات من جمل ،وتكوٌن ٌد جد درس كل فً أكثر أو جدٌدة كلمة إضافة -

 . بها النطق على التدرٌب

 . المعٌنة الحسٌة الوسائل من ونحوهما واللوحات البطاقات استخدام -

 التالمٌذ ٌتعلم المرحلة هذه تعلموه،وفً ما لدٌهم ٌثبت حتى كافٌا تدرٌبا اْلطفال تدرٌب -

 كتابة ٌتعلمون ثم ، والحروف اْلصوات إلى ٌنتقلوا ،ثم الجملة أو الكلمة قراءة أوال

 . والجملة الكلمة

 : وانتجزيذ انتحهيم مزحهت 3-2-3 

 ، أصوات إلى الكلمات وتجزئة ، كلمات إلى الجملة تجزئة بالتحلٌل والمقصود

 منفردا   به والنطق عملٌات عدة فً المكرر الحروف صوت اقتطاع بالتجرٌد والمقصود

 اْلطفال على عرض أن سبق مما والتجرٌد التحلٌل وكلمات ، التحلٌل جمل ونختار

 تعلٌم فً الطرٌقة هذه خطوات أهم من التجرٌد مرحلة وتعد أذهانهم فً وتثبت ، وعرفوه

 الجدٌدة الكلمات معرفة على التلمٌذ قدرة علٌها تتوقف التً هً ْلنها ، للمبتدئٌن القراءة

.  وقراءتها
1

 

 :   انمزحهت هذه خطىاث -

 ثم ومن ، التلمٌذ عرفها التً الحروف أصوات تجرٌد ثم كلمات إلى الكلمة بتحلٌل تبدأ

 . أصوات إلى الكلمة تحلٌل

 : هبومسبؤ انمزدوجت انطزيمت مزايب -

 : 2 فً تكمن الطرٌقة هذه محاسن أن إبراهٌم علٌملا عبد ٌرى -

 ٌنتفع ،وبهذا المعانً ذات الكلمات ،وهً للقراءة كاملة معنوٌة وحدات لألطفال تعد أنها-

 .  الكلمة طرٌقة بمزاٌا اْلطفال

 طرٌقة بمزاٌا ٌنتفعون بهذا الكلمات،و بعض فٌها تتكرر سهلة جمال بذلك لهم تقدم-

 . الجملة

                                         
 .85،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً الموجه ابراهٌم، العلٌم عبد- 1
 .118،ص نفسه المرجع - 2
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 برموزها، وربطها الحروف أصوات ،لتمٌز صوتٌا تحلٌال الكلمات بتحلٌل تعنً كما-

 . الصوتٌة الطرٌقة لمزاٌا تحقٌق هذا وفً

 .السابقة الطرق تشوه التً العٌوب من الطرٌقة تخلصت اْلساسٌة العناصر وبهذه-

 : انمزاءة مزاحم-

 القراءة قبل ما بمرحلة تبدأ ومتسلسلة متعددة بمراحل القراءة تعلم عملٌة تمر-   

 :ماٌالًفٌ المراحل هذه تلخٌص وٌمكن القراءة إتقان بمرحلة ،وتنتهً( للقراءة االستعداد)

 : نهمزاءة االستؼذاد مزحهت-1

 ،وٌتلقون المباشرة الخبرات ٌكتسب ،وفٌها بالمدرسة االلتحاق مرحلة تسبق المرحلة هذه-

 حاستً نضج ٌتطلب ذالك ،وكل القراءة تعلم إلى شغفهم وتثٌر تعدهم التً التدرٌبات

 هذه وتتطلب" بها والتلفظ واْلصوات الحروف بٌن التمٌز من ٌتمكن حتى والبصر السمع

 تلعب اْلسرة أن شك فال العاطفٌة والحوافز االجتماعٌة الشروط توفر أٌضا المرحلة

 المجال هذا فً هاما دورا
1 

 تجاه مٌل لهم ٌكون ال للمطالعة أفراده  ٌمٌل ال عائلً وسط فً ٌتربون الذٌن فاْلطفال-

 والمنشورات،وٌلعب بالكتب ٌزخر وسط فً ٌعٌشون الذٌن اْلطفال بخالف القراءة

 اْلسطر بتتبع القٌام تستلزم فالقراءة المرحلة هذه فً كبٌرة أهمٌة الحركً الجانب

 كل فً لحظً تثبٌت مع الحركات من بسلسلة الصفحة على العٌن تتحرك حٌث بالبصر

.الوقفات هذه خالل من القراءة وتحدث حركة
2

  

 : بسيطت مبدة لزاءة مزحهت-2

 الجملة على والتعرف وفهمها الكلمة على التعرف مهارة المرحلة هذه فً التالمٌذ ٌتعلم"-

" وتجرٌدها الحروف وعلى وفهمها
3 

 الحرف بٌن ،والربط الحروف بٌن التمٌٌز على قادرا التلمٌذ ٌصبح المرحلة هذه ففً-

 . والجمل الكلمات معانً ،وفهم ورمزه

                                         
 .263-262،ص2،1980،ط ،الجزائر للنشر الوطنٌة ،الشركة اللغوي النفس علم فً ،محاضرات عٌسى بن حنفً-  1
 .19977133،ص العربٌة اللغة تدرٌس ،فنون  مدكور أحمد علً - 2
 .http :llwww.onefd.edudz،4،ص القراءة فً التدرج ،مراحل بعد عن والتكوٌن للتعلٌم الوطنً الدٌوان - 3



 مهارة القراءة  مفاهيم وأساسيات                                األول   الفصل 

23 
 

 الكلمات بٌنما ، القراءة تسهل الدارجة القصٌرة المفردات كثرة أن على الدراسات وتدل"-

 من عالمة النص وفً القصٌرة الكلمات تردد ،وٌعتبر صعبة تجعلها النادرة الطوٌلة

. السهولة عالمات
1 

 : انمزاءة في انسزػت مزحهت-3

 عمُما القزاءة َفي َالفٍم التعزف مٍارتي في سزيعا تقدما خاللٍا مه التالميذ يحقق]

 [. الجٍزيت القزاءة قي َالىطق

 : انىاسؼت انمزاءة مزحهت-4

 المبسطة المواد بعض لتشمل اْلطفال عند القراءة مجاالت تتسع المرحلة هذه وفً]

 المرحلة هذه تالمٌذ ٌدركها التً االجتماعٌة المشكالت وبعض الكبار بٌن الشائعة
2 

 للمتعلم العمرٌة المراحل بحسب زمنٌا مقسمة المراحل هذه أن إلى هنا شارةاْل وتجدر-

 .[ المراجع فً توفرها لعدم وذلك مرحلة لكل المقدرة الزمنٌة الفترة د نحد لم أننا ،إال

 : نهمزاءة االستؼذاد ػىامم-

 مدى ٌحدد الذي العنصر ،هدا الذكاء عن للحدٌث ٌقودنا عامل هذا: انؼمهي االستؼذاد-1

 الذٌن طفالاْل من غٌره من أكثر االستعداد فً سرعته ،ومدى اللغوي الطفل استعداد

 عن ٌتؤخر الذكاء من كافً بقدر ٌتمتع ال الذي فالطفل ، الزمنً العمر فً معهم ٌتساوى

 عامال ٌكون بالطبع ،وهدا اللغوي التعبٌر فً ٌتؤخر ،وبذلك الذكً الطفل أو السوي الطفل

الدراسً وحتى اللغوي التحصٌل فً تؤخٌره عوامل من
3 

 اختلف ،ولقد العقلً النضج من معٌنا قدرا ٌتطلب فٌها والنجاح معقدة عملٌة القراءة]

 أنه بعضهم ،فٌرى الزمن حٌث من للطفل العقلً العمر تحدٌد فً والتربٌة النفس علماء

[ ونصف سنوات ست
4 

                                         
 .274،ص اللغوي النفس علم فً ،محاضرات عٌسى بن حنفً ٌنظر - 1
 .5،ص المرجع نفس ، بعد عن والتكوٌن للتعلٌم الوطنً الدٌوان - 2
 والتوزٌع ،للنشر العلمٌة الٌازوري دار ، والصعوبة المهارة بٌن العربٌة اللغة تدرٌس ،أسالٌب زاٌد خلٌل فهد - 3

 .46،ص2006،  اْلردن ،عمان
 اْلردن ،عمان1ط والتوزٌع للنشر الصفاء ،دار والكتابة للقراءة العربً الطفل ،إعداد المجٌد عبد  طارق جمٌل - 4

 .49،ص2005،
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 فً مهم مقٌاس ٌكون أن ٌجب المرحلة هذه فً للتالمٌذ العقلً العمر أن نستنتج ومنه-

 معٌار ْلنه التالمٌذ عند الجانب هذا ٌهمل ال أن المعلم على هذا ،ومع للدراسة االستعداد

 . للتعلم مهم

 : انجسمي االستؼذاد-2

 البصر،واالستماع حواس تستخدم عملٌة هً وإنما فحسب عقلٌة عملٌة لٌست القراءة إن-

 : فً وتتمثل الحواس هذه على نجاحها فً تعتمد فإنها ثم ،ومن والنطق

 المتعلم من تتطلب ،ْلنها التعلم لعملٌة لنجاح مهم عامل السلٌم البصر إن: البصر -أ-

 قد إبصاري فشل وأي سلٌم بشكل بٌنها والتمٌز واضح، بشكل والكلمات الحروف رإٌة

 صحٌح بشكل وقراءتها ، والجمل ،والكلمات الحرف رإٌة فً الوضوح عدم إلى ٌإدي

  . انطالقاتهم بداٌة فً اْلطفال من كثٌر أن ٌظهر النفس علماء لبعض رأي ،وهناك

 أو سلٌم بشكل بصار لإل القدرة على ٌعٌنهم كافٌا نضجا بلغو قد ٌكون ال قد]، التعلٌمٌة

[ الكبار بها ٌمتاز التً القدرة بنفس السطر متابعة
1 

 : واننطك انسمغ استؼذاد-

 بٌن التامة العالقة عرفنا ما إذا وبخاصة بالغة أهمٌة السمع على المتعلم لقدرة

 كان ،فإذا والقراءة المسموع فً استقر ما إظهار على وقدرته الكالم إلى المتعلم إسماع

 الصحٌح هجاء تعلم فً بالغة صعوبة سٌجد ،فإنه الجٌد االستماع على قادر غٌر المتعلم

 ربط ،أو وعناصره الصوت أساسٌات بٌن التمٌٌز وحتى الشفوٌة الدروس متابعة وفً

 الطفل حالة على خطورة تسبب قد الحالة هذه وفً خرٌناآل نطق من سمعه بما كالمه

. المناسب بالشكل تشخٌصها ٌتم لم ،إذا القرائٌة
2 

 االتصال الفهم إلى وسٌلة نهْل القراءة من نوع الستماع ا أن المربٌن بعض وٌرى-

. والسامع المتكلم بٌن اللغوي
3 

                                         
 .50،ص السابق ،المرجع والكتابة للقراءة العربً الطفل ،إعداد المجٌد عبد طارق جمٌل -  1
 .51،ص نفسه المرجع - 2
 .20،ص التعلٌمٌة ،البرامج ،المعوقات ،اْلهمٌة ،المفهوم اللغة ،فنون السلٌتً فراس - 3
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 االعتبار بعٌن أخذها المعلم على ٌنبغً التً المهارات من مهارة واالستماع

 ترتكز بالقراءة المرتبطة اللغوٌة نشطةاْل معظم ْلن ابتدائً ولىاْل السنة تالمٌذ وخاصة

 . االستماع على

 : انمزاءة صؼىببث

 البحوث أظهرت وقد ، مظاهرها بتحدٌد القراءة صعوبات أسباب  تعددت

 عن ٌنتج وإنما ، منفرد واحد حامل إلى ٌرجع ال القراءة فً الضعف أن والدراسات

 الكتب، مثل التعلٌمٌة الجوانب إلى ترجع عوامل فهناك ، المتشابكة العوامل من مجموعة

 ، قتصادٌةاال و جتماعٌةاال العوامل إلى ترجع وعوامل ، والمدرس والطرٌقة والمحتوى،

 البصرٌة العوامل إلى  النضج إلى ترجع وعوامل ، السابقة الخبرات إلى ترجع وعوامل

[ االنفعالٌة و الشخصٌة العوامل وإلى الجنسو الذكاء إلى ترجع وعوامل والسمعٌة
1

   

 لهاته[ محمد مصطفى وفهٌم ،"  أحمد هللا عبد أحمد"  الباحثٌن تقسٌم تباعإ وٌمكن

 :  كالتالً وهً العوائق

 : نهمتؼهم تزجغ ػىامم-أ     

 . ووضوح سٌر فً ٌقرأ ما فهم من تمكنه ال بصورة القراءة فً المتعلم عجز  -

 . المعانً لفهم العقلً ستعداداال ضعف  -

 . المتعلم عند الثقافٌة الخلفٌة وضعف الخبرة قلة  -

 . النفسً ضطراباالو والقلق نفعالًاال  االتزان ونقص التركٌز على القدرة عدم  -

 :  نهمؼهم تزجغ ػىامم  -ب  

 الفهم نحو تالمٌذه توجٌه على قدرته وعدم ، للمعلم والثقافً التعلٌمً المستوى ضعف  -

 . ومعانٌها للغة الصحٌح

 . تعلٌمها وأسباب وأهدافها وفلسفتها اللغة لطبٌعة المعلم فهم عدم  -

 

                                         
 والنشر للطباعة  الثقافة ،دار1981، المدنٌة والتربٌة العربٌة اللغة تعلٌم أساسٌات:  وآخرون ٌونس علً فتحً - 1

 والنشر ،للطباعة  غرٌب ،دار اْلطفال مكتبات ، وآخرون الهادي عبد  فتحً محمد عن ،نقال190،ص ،القاهرة

 .164،ص ـمصر القاهرة ، والتوزٌع
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 :  المقروءة للمادة ترجع عوامل -ج   

   الصور و اْلسالٌب أو المعانً حٌث من المتعلم لمستوى المقروءة المادة تناسب عدم -

 وبالتالً ، وفساده المعنى ضطرابا إلى ٌإدي مما ، الكلمات لبعض اْلصوات تقارب -

 كل مكان وضع إذا( طلع) و( اضطلع) كلمة مثل ، المقصود المعنى فهم عن العجز

 اْلخرى مكان منهما
1

 عرض عن أٌضا الباحثان ذهب والبٌئٌة نفعالٌةاال اْلسباب وعن 

 :  ٌلً ما وضعت التً الدراسات بعض نتائج

 ، بالمدرسة مالتحاقه عند التوافق وعدم نفعالٌةاال المشكالت من اْلطفال بعض ٌعانً -

 . القراءة تعلم فً صعوبة وٌجدون

 بدرجة متمتعٌن الدراسة القرائً التخلف من ٌعانون الدٌن التالمٌذ من كبٌرة نسبة تبدأ -

 القراءة تعلم فً للفشل مظاهر أول عند ولكنها ، باْلمان واْلحساس ، التوافق من كبٌرة

 ٌبرز وبذلك االنفعالٌة الجوانب فً بدوره ٌإثر الذي باْلحباط الشعور لدٌهم ٌتولد

 . االنفعالً الفعل لرد مباشر املكع القرائً التخلف

 : انمزاءة صؼىببث مظبهز   

 :بالفونولوجيا مرتبطة مشكالت-أ 

 أٌن الجهرٌة القراءة أثناء خاصة ، القراءة عناصر من عنصر أهم هو فالصوت

 فٌونالمعر النفس علماء وٌإكد ، وتقوٌمه التلمٌذ خلل عن الكشف المعلم ٌستطٌع

 مهارات تطور فً لفونٌمًا الوعً ٌلعبه الذي الدور ذلك على القراءة فً والباحثون

 الكلمات أن ٌدرك أن ٌجب التلمٌذ أن" تشمان بال" و" بول" ٌرى حٌث المبكرة القراءة

 النسق وٌبدو ، الهجائٌة الحروف فً الموجودة الرموز طرٌق عن تمثٌلها ٌمكن التً

 بتطور ٌبتسم الذي الشخص لذلك بالنسبة الهجائٌة الحروف ٌتضمن الذي أي الهجائً

عفوي  نسق وكؤنه فٌبدو جدا المحدود الفونٌمً الوعً ذوي أو الفونٌمً وعٌه
2

 

                                         
 ،مصر ،القاهرة اللبنانٌة المصرٌة ،الدار القراءة ومشكالت ،الطفل محمد  مصطفى وفهٌم هللا عبد أحمد - 1

 .27ص.3،1994،ط
 ،دار محمد هللا عبد عادل ،ترجمة العالجً ،التعلم طبٌعتها ،مفهومها التعلم ،صعوبات وآخرون هالالن دانٌال - 2

 .524-523،ص1،2007ط ،اْلردن ،عمان الفكر
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 أصوات ٌبٌن أن مراحل عبر المعلم على وجب وتكرارها كلمةلل التلمٌذ تهجئة فؤثناء  

 حتى وتكرٌرها جدٌدة كلمات فً هاوعض من الطفل ٌمكن وان ،للكلمة المكونة الحروف

 سواء أخطاء ارتكاب إلى بالطفل تإدي عوائق عدة العربٌة لغتنا فً وتوجد حفضها ٌتم

 مناسب أداء صوتٌا أدائها عدم إلى بالطفل ٌإدي ، كتابً أم فنولوجً جانب من ذلك أكان

 : كالتالً وهً

 (ض.د( )ط.  ت) مثل الصوت فً الحروف بعض تقارب ـ

 . الجماعة واو بعد فاْلل مثل تلفظ وال تكتب التً الحروف تعدد ـ

 والتنوٌن المشدد الحرف مثل تكتب وال تلفظ التً الحروف تعدد ـ
1  

 :  فزةانش بفك انمزتبطت انمشكالث ـ ة 

 الرموز تحوٌل التالمٌذ ٌحاول إذ ، الشفرة بفك المتعلقة المشكالت هً كثٌرة

 ٌفشل البعض لكن ، السابقة بخبراتهم مستعٌنٌن وتهجئتها ، مسموعة أصوات إلى المرئٌة

 التً المشكالت هاته تعتبر إذ ، المتكرر وإحباطهم معاناتهم تبدأ هنا ومن ، ذلك فً

 وهم التالمٌذ أولئك إلى ٌستمع من لكل واضحة فرةالش بفك ٌتعلق فٌما التالمٌذ ٌواجهها

 ذلك إلى ستماعاال فإن اْلمر واقع وفً ، مرتفع بصوت ونٌقرإ عندما ٌصارعون

 مثل ٌجعل الذي السبب ذلك حول الفروض من العدٌد ٌثٌر بصعوبة ٌقرأ الذي  القارئ

 منهم الكثٌر فإن اْلطار هذا وفً ، الشفرة فك عملٌة مشكالت ٌواجهون القراء هإالء

 محاوالت من لتلمٌذ ٌبذله ما على مرتكزا بعضها ٌبدو الذي اْلخطاء من العدٌد ٌرتكبون

. ٌقرأها التً للقطعة معٌن معنى إلى للوصول
2

 

 :  ٌلً فٌما العربٌة اللغة فً التالمٌذ ٌرتكبها التً اْلخطاء بعض عرض وٌمكن

 وسطها وفً الكلمة أول فً خاصة صورة حرف فلكل:  وتنوعها الحرب صور تعدد ـ

 . آخرها وفً

 (ــك. كـ.ك) مثل العربٌة اْلبجدٌة فً الواحد الحرف أشكال تعدد ـ

 ( خ.ح.ج) بٌنها الفروق إدراك الطفل على ٌصعب بحٌث الحروف من كثٌر تشابه ـ

                                         
 .76،ص السابق ،المرجع القراءة ومشكالت ،الطفل مصطفى وفهٌم هللا عبد ،أحمد ٌنظر - 1
 .525،ص العالجً ،التعلم ،طبٌعتها مفهومها ، التعلم ،صعوبات هالالن دانٌال - 2
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 : ببنطاللت انمزتبطت انمشكالث

 ، الجمل و للحروف النطق وإتقانه ، الطفل لدى اللغوٌة الحصٌلة زٌادة إن

  القراءة فً والطالقة السرعة مهارة ٌكسبه ، المقروءة المادة شفرات فك بكٌفٌة ومعرفته

 الباحثون ركز" إذ ، الطالقة فً مشكالت من ٌعانً من هناك لكن وٌسٌر، سهل بشكل

 و دٌنو ٌرى كما ، الماضً القرن من والسبعٌنات الستٌنات منذ التعلم صعوبات فً

 أي القراءة معدل على( lofit 1967) ولوفٌت.1777(DENO MIRKIN )  مٌركٌن

 دقٌقة فً صحٌحة وبطرٌقة ، مرتفع بصوت ٌقرأها أن للتلمٌذ ٌمكن التً الكلمات عدد

 عن بكثٌر تزٌد الطالقة فإن المنطق هذا ومن ، القراءة لكفاءة هام كمإشر وذلك واحدة

 ، القراءة معدل وهً مكونات ثالث تتضمن أنها إذ التالمٌذ بها ٌقرأ التً السرعة معدل

" والتعبٌر والدقة
1 

 :  ببنفهم انمزتبطت انمشكالث

 ، صحٌح بشكل القرائً الفعل ٌتم ال بدونه إذ ، القراءة عملٌة جوهر هو الفهم إن

 أن إل وسٌر، بسهولة والنصوص الجمل وقراءة ، الحروف تهجئة التالمٌذ أتقن وإن حتى

 سواء ، المناسبة بدالالتها والجمل الكلمات ربط من تمكنهم عدم على دلٌل لها فهمهم عدم

 ومع ، المجتمع مع التؤقلم ٌعٌستط ال وبهذا ، مجتمعٌة دالالت أم ، لغوٌة دالالت أكانت

 .   الصف داخل أفرانه

 : األخزي ببنمهبراث انمزاءة ػاللت ـ 

 المهارة ضم مجرد هنا التكامل ٌعنً وال ، بٌنها فٌما تتكامل اللغوٌة المهارات

 توظٌف إلى تحتاج ما غالبا المواقف فبعض ، ذلك من أبعد شًء هو وإنما ْلخرى،

 ـ واحد وقت فً أكثر أو مهارتٌن
2 

                                         
 .526،ص ،طبٌعتها ،مفهومها التعلم ،صعوبات السابق المرجع-  1
 العربً الفكر ـدار وتجارب ،نظرٌات العام التعلٌم فً العربٌة ،تدرٌس مناع السٌد ومحمد طعٌمة أحمد رشدي- 2

 .126-125،ص1،2000،ط ،مصر ،القاهرة
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 فً المتمثلة اللغوٌة المهارات المتعلم كتسابا إلى ٌوحً اللغة تعلٌم كان وإذا

 والتً مهاراته له اْللوان هذه من لون لكل] فإن ، والكتابة والقراءة ستماعواال المحادثة

[اكتسابها للمعلمٌن ٌتحقق علٌها المستمر المران من البد
1 

 : باالستماع القزاءة عالقت ـ 1   

 ترتبط بفاعلٌة ستماعاال على القدرة أن ، القراءة بتعلم المتعلقة الدراسات أثبتت ]    

 على الطفل قدرة على ٌعتمد القراءة مجال فً فالنمو ، القراءة فً بالنجاح مباشرا ارتباطا

 [بالكلمات اْلصوات وربط الدقٌق ستماعاال
2 

 ستماعاال قراءة على التالمٌذ ٌدرب أن للمدرس ٌمكن القراءة دروس أثناء وفً

 من تحمله وما المنطوقة الكلمات على انتباههم وتركٌز ، النص التالمٌذ ٌتابع بؤن وذلك

 اْلساسٌة اْلفكار فً التالمٌذ بمناقشة القراءة من نتهاءاال بعد ٌقوم ثم ، وأفكار معانً

 توضٌح العالقات من جملة إلى باْلضافة المقروء النص تضمنها التً الفرعٌة والمعانً

 :  منها نذكر والقراءة ستماعاال بٌن الترابط

 وإذا ، خرٌناآل من اْلفكار استقبال ٌشمل فكالهما أساسا متشابهان والقراءة ستماعاال ـ

 . والفهم اْلنصات ٌتطلب ستماعاال وإن ، والفهم النظر تتطلب القراءة كانت

 ٌعنً وهذا ، المنطوقة الرموز خالل من تتم ما عادة الناس بٌن تتم التً تصالاال عملٌة ـ

 كما والفهم االستقبال أو ، الكتابة و الكالم فً كما التعبٌر على تشتمل تصالاال عملٌة أن

 . والقراءة االستماع فً

 : ببنكتببت انمزاءة ػاللت ـ2

 القراءة فً الخبرات من فكثٌر ، بعٌد حد إلى قوٌة والكتابة القراءة بٌن العالقة

 ، والهجاء ، الترقٌم وعالمات ، ومكوناتها الجملة تكوٌن فمعرفة ، كتابٌة مهارات تتطلب

 قراءته فاعلٌة من تزٌد القارئ بواسطة ومعرفتها ، كتابٌة مهارات هذه كل
3 

                                         
 والنشر للطباعة العربً الفكر دار ، ،صعوباتها ،تدرٌسها ،مستوٌاتها اللغوٌة ،المهارات طعٌمة أحمد ،رشدي ٌنظر - 1

 .182،ص1،2004،ط ،مصر ،القاهرة
 .33السابق المرجع ، اللغة ،فنون السلستً فراس - 2
 .126السابق،ص ،المرحع العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً 3
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 : انؼاللت هذه مظبهز ومن

 على القراءة وتتوقف ، الكتابٌة الرموز حل من القارئ تمكن بمهارات ٌهتم القراءة تعلم ـ

 1 . اْلمالء قواعد ومراعاة الخط وضوح

 تلقٌا اللغوي داءاْل فن وهما ، والكتابة القراءة مجال فً المكتوبة اللغوٌة الرسالة ـ

 . وصٌاغة إنشاء الكاتب بها وٌرتبط وفهما تفسٌرا القارئ بها ٌرتبط حٌث ، وإنتاجا

                                         
 للطباعة المصرٌة ،المكتبة تربوٌة ،رإٌة االبتدائٌة المرحلة فً والكتابة القراءة ،تعلٌم وآخرون الوهاب عبد سمٌر - 1

 .130-129،ص2،2004،ط ،مصر ،المنصورة والتوزٌع والنشر



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
مهارة التعبير مفاهيم وأساسيات 

  

  انكتاتي انتعثيز: األول انمثحث

 انشفهي انتعثيزانمثحث انثاني: 
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  انكتاتي انتعثيز: األول انمثحث

 فً مهم عامل وهو األخرى، العربٌة اللغة فنون بقٌة مثل شؤنه ومهارة فن التعبٌر

 أفكاره عن التعبٌر إلى ماسة بحاجة كبٌرا أم كان صغٌرا ،واإلنسان تصالاال عملٌة

 . خروناآل لٌفهمها ومشاعره وحاجاته

 تكون ما غالبا والمعانً فاألفكار،  ذهنٌة رٌاضة ناآل أصبح التعبٌر أن كما

 الدهن إعمال إلى التعبٌر عند اإلنسان  ٌضطر لكذل، الدهن فً محددة وغٌر غامضة

شفهٌا أم كتابٌا التعبٌر كان سواء، وتوضٌحها والمعانً األفكار لتحدٌد
1

 

 تعلٌمها على ٌحرصوا أن المعلمٌن على ٌجب التً الغاٌات أسمى التعبٌر ٌعتبر إذ

 .منها وتمكٌنهم للتالمٌذ

 :انكتاتي انتعثيز مفهىو

 وعبارة عبًرا الرإٌا عبر»   :  منظور إلبن العرب لسان معجم فً ورد: لغة التعبٌر– أ

.»     أمرها إلٌه ٌإول بما ،وآخرها فسرها عبرها
2

 

 أي ،42 ٌوسف «    ي عابرون للرإٌا كنتم إن »    الكرٌم القرآن فً ورد وقد-

 العرب عند معروفا ٌكن لم التعبٌر مصطلح أن اآلٌة تفسٌر فً الواضح ومن تفسرون،

 . التفسٌر بمعنى ورد بل، ،والبٌان واإلفصاح ،الحدٌث صطالحًاال بمعناه

 المفاهٌم هده ومن متعددة بمفاهٌم التعبٌر الباحثٌن من الكثٌر تناول : اصطالحا التعبير-ب

 : ٌلً ما

 »     أفكار من نفسه فً ٌدور عما قلمه أو بلسانه اإلنسان إفصاح أنه»   
3

 أنه كما«   ،

 بلغة وكتابة، حدٌثا والمشاهد والخبرات واألحاسٌس والمشاعر األفكار عن اإلفصاح هو

»     صفوفهم فً الطالب مستوى تناسب  سلٌمة
4
. 

                                         
 ،للنشر المسٌرة ،دار تطبٌقٌة نظرٌة ،رإٌة العربٌة اللغة مناهح محتوى ،تحلٌل عطٌة الرحمان ،عبد الهاشمً - 1

 .09،ص1،2009،ط عمان، ،األردن والتوزٌع
 .1999، سابق ،مرجع العرب ،لسان الفضل أبو الدٌن ،جمال ر منظو ابن -  2
 الثانوي طالب لدى الوظٌفً الكتابً التعبٌر مجاالت بعض على مقترح ،برنامج زهري المجٌد عبد هللا عطا -  3

 .143،ص63 ،العدد التدرٌس وطرق المناهج فً دراسات ،مجلة
 .175،ص1،2011،ط والتوزٌع،األردن للنشر الفالح ،مكتبة العربٌة اللغة تدرٌس ،طرابق الرحمان عبد السفاسفة - 4
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 صورة ،من المتكاملة بعناصرها الصورة ترجمة على التلمٌذ قدرة هو الكتابً فالتعبٌر

 عن تلمٌذ كل خاللها من ٌعبر ،وعبارات وجمل تراكٌب شكل فً كلمات إلى ذهنٌة

، الموضوع لنوع وفقا ألخر تلمٌذ من الكتابة تلك وتختلف ته،لقدرا وفقا الصورة مضمون

 .ومعانً أفكار من ٌحمله وما

 : انكتاتي انتعثيز عمهيح طثيعح:ثانيا

 تصال،اال  وسابل من وسٌلة فهو، اللغوي النشاط أنماط أهم من الكتابً التعبٌر ٌعتبر-

 . النفس عن والتعبٌر التفكٌر عملٌة وتسهٌل

 الكتابة عملٌة على الكتابة مهارات تناولت التً والبحوث الدراسات أكدت وقد

 فالتعبٌر«   ، التربوٌة العملٌة فً أساسٌا عنصرا ٌمثل الكتابً التعبٌر تعلٌم أصبح ،حٌث

  »   التفكٌر على ٌقوم دهنً كنشاط للتالمٌذ إكسابها ٌمكن متعلمة ارةمه
1
. 

 ذاته،وإوأساتذ زمالبه مع كالتواصل الخاصة حاجاته تلبً الكتابة أن ٌشعر حٌث

 أن»    نجد ،فإننا بتلقابٌة حاجاته عن للتعبٌر المتعلم ٌصدره يالذ الحر الحدٌث استثنٌنا

 »   التعقٌد غاٌة معقدة الكتابً التعبٌر طبٌعة
2 

 : يلي ما تحقيقها يتطلب صعبة مهارة الكتابي فالتعبير

 .والمعارف الخبرات من مجموعة امتالك*

 .لآلخرٌن بفاعلٌة عنها والتعبٌر والمشاعر األفكار تنظٌم على القدرة*

 .األشٌاء فً والمنظم الواضح التفكٌر*

 .اللغوٌة السالمة أي للغة الصحٌح ستطالعاال*

 : انكتاتي انتعثيز أنىاع: ثالثا

 .اإلبداعً الكتابً التعبٌر، الوظٌفً التعبٌر: قسمٌن إلى الكتابً التعبٌر ٌنقسم

 

 

 

                                         
 .303،ص1،2002،ط ،عمان ،األردن ة المسٌر ،دار التعلم ،صعوبات ملحم محمد سامً - 1
 .نفسها الصفحة نفسه، المرجع - 2
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 :انىظيفي انتعثيز3-1

 اتصاله لتسٌر العامة حٌاته فً اإلنسان ٌستخدمه تعبٌر كل هو به والمقصود »   

«    .مهامه وتسهٌل حاجاته لقضاء ،أو حٌاته لتنظٌم بالناس،
1 

 ملا ،مثل حٌاته موقف فً لإلنسان وظٌفة ٌإدي يالذ التعبٌر من النوع دالك هو أو»   

 كتابة، الجلسات محاضرة ،قراءة المختلفة المناسبات فً الكلمات ،إلقاء االستمارات

«    .الرسمٌة الرسابل
2 

 الحٌاتٌة المواقف فً لخدمته نساناإل ٌوظفه يالذ التعبٌر هو الوظٌفً فالتعبٌر

 ....... البرقٌة، ،الدعوى الرسالة مثل المختلفة

 : اإلتداعي انتعثيز3-2

 حوله من األشٌاء تجاه حساسهإ حقٌقة الكاتب فٌه ٌترجم نثري بًأد فن هو»   

 ،ٌدور معٌن موضوع فً الكتابة خالل ،من الفكر،والمعتقد فً معٌنة فلسفة لنا وٌعكس

 واضحة وسٌطرة الكتابة فً فنٌة موهبة عن ٌكشف متمٌز أدبً ،بؤسلوب ما فكرة حول

 «    . اللغة على
3

 

 واألحاسٌس المشاعر إظهار به ٌقصد يالذ التعبٌر من النوع دالك أٌضا وهو»   

 على والقدرة، والسالمة بالجمال تتسم بدقة منتقاة بعبارات المجنح والخٌال والعواطف

 موضوع مع للتعامل لدٌه الرغبة إثارة أو السامع أو القارئ فً األثر وإحداث اإلثارة

 «    .ما
4
  

 : انكتاتي انتعثيز مجاالخ-4

 التعبٌر، مهارات تنمٌة أرٌد ما إذ مهم عامل الكتابً التعبٌر االتمج تحدٌد إن»   

 مجاالت على التعبٌر درس فً االقتصار علٌه ،وٌترتب ووضوحها المجاالت وتحدٌد

                                         
 المسٌرة ،دار ،عمان التربوٌة الطرابق ألحدث وفقا العربٌة اللغة  ،تدرٌس هللا عبد علوي طاهر - 1

 .180،ص1،2010،ط
 87،ص1،ط ،بٌروت العودة ،دار العربٌة اللغة تدرٌس طرابق فً ،الموجز محمود السٌد - 2
 .،غزة ماجستر ،رسالة الكتابً التعبٌر مهارات تنمٌة فً  المتعددة الوسابل برنامج ،فاعلٌة سعٌد ٌوسف المصري - 3
 .299،ص1،ط ،عمان المناهج األدبٌة،دار الكفاءات وفق العربٌة اللغة ،تدرٌس علً محسن عطٌة - 4
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 إلى تعلٌمٌة مرحلة من وتختلف ومتنوعة كثٌرة التحرٌري التعبٌر فمجاالت بعٌنها،

«    .وقدراتهم ورغباتهم التالمٌذ ،وحاجات تتناسب بحٌث خرىأ
1 

 : ٌلً ما المجاالت هده من

 األدبٌات ،شرح صاتالملخ ،كتابة والتقارٌر المذكرات ،كتابة الرسابل كتابة

 القصة ،وتحوٌل جتماعٌاتواال الجلسات محاضرة وكتابة الكلمات ونثرها،إعداد الشعرٌة

 . تمثٌلً حوار إلى

: مثل أخرى مجاالت أضاف من ومنهم
2

 

 .مخصوص مجال فً قصة تؤلٌف

 . المختلفة المناسبات فً المدرسٌة اإلذاعة فً إللقابها كلمات إعداد

 تحسة استخداما األكثز انكتاتي انتعثيز فمجاالخ: ومزاحهه انكتاتي انتعثيز مهاراخ-5

 : هي رأينا

 . المعلم أو الطالب جمعها صور عن الكتابً التعبٌر

 .الرحالت خالل من المناظر أو المناطق لبعض وصف

 .المناسبات مختلف فً المدرسٌة اعةاإلذ فً إللقابها كلمات إعداد

 : انكتاتي انتعثيز مهاراخ5-1

 تعلمها وأسالٌب العربٌة اللغة تدرٌس بطرابق اهتموا الدٌن الباحثٌن من الكثٌر أكد

 فروع شتى فً تنمٌتها ضرورة على أكدوا ،كما اللغوٌة المهارات أهمٌة على وإتقانها

 ولم المهارات من محدد عدد على ٌتفقوا لم أنهم ،إال التعبٌر بٌنها ،ومن العربٌة اللغة

: هما قسمٌن إلى الكتابً التعبٌر مهارات صنفت ،وقد لها ثابت تصنٌف على ٌتفقوا
3 

 الكتابة ،صحة الترقٌم ،عالمات الفقرة شكل:  يلي ما تحتها ويندرج الشكل مهارات-1

 .الخط وجودة نحوٌا،التنسٌق و إمالبٌا

                                         
 .81،ص العربٌة اللغة ،فنون السلٌتً فراس - 1
 ،عمان المسٌرة ،دار والتطبٌق النظرٌة بٌن العربٌة اللغة تدرٌس ،أسالٌب قاسم راتب عاشور -2

 .203،ص2،2007،ط
 ،المإتمر الكتابً التعبٌر ،مهارات الثانوٌة المرحلة طلبة اكتساب فً التعاونً التعلٌم فاعلٌة حسن محمد المرسً - 3

 .237،ص األول ،المجلد1995، ،السابع العالمً
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 ،وترابطها كفاٌتها»    حٌث من فكاراأل:  يلي ما تحتها ويندرج: المضمون مهارات-2

                           .   بالموضوع ،وصلتها أصالتهاو

  المؤثورة قوالاأل ،و ،الحكم والشعر والحدٌث الكرٌم القرآن»    من االستشهاد

الغرض وحسن سلوباأل سالمة
1 

 .،وترتٌبه الخط ،وجودة إمالبٌا الكتابة صحة مثل: الشكل مهارات

 .مفٌدة جملة لتكوٌن الكلمات ترتٌب مهارة مثل: تؤسٌسٌة مهارات

 .لقطعة عنوان كوضع الربٌسٌة األفكار تحدٌد مهارات

 .معطاة صور عن مفٌدة بجمل التعبٌر: مثل بداعًاإل التعبٌر مهارات

 :انكتاتي انتعثيز مزاحم5-2

 : الكتابة قبل ما مراحل5-2-1

 :الموضوع اختيار-أ: وتتضمن للكتابة التهيئة يتم وفيها

بهوتجذ تشده التً الموضوعات فً تابةالك على التلمٌذ ٌساعد الموضوع فاختٌار
2 

 لم ،فإذا الكتابة على التلمٌذ ٌحفز ذيال الدافع بمثابة وهدا: الكتابة من الغرض تحديد-ب

.الكتابة فً رغبة هناك كونت ال التلمٌذ نفس فً دافع ثمة ٌكن
3 

 المتعلقة األفكار بجمٌع اإللمام التلمٌذ فعلى: للموضوع الرئيسية باألفكار قائمة كتابة-ج

 .بالموضوع

 من المرحلة هده فً للتلمٌذ الحرٌة إعطاء ٌجب:  االبتكار قائمة وترتيب مراجعة-د

 ٌحقق بما وترتٌبها األفكار ،وتنظٌم أدابها فً ،والرغبة الكتابة من الهدف تحدٌد خالل

 .بٌنهم فٌما واالنسجام ،والتالإم الوحدة

 األفكار تولٌد فٌها ٌتم والتً بالمسودة ٌسمى ما أو»  : األولية الكتابة مرحلة5-2-2

 تتضح ،حتى األولٌة المسودة كتابة إلى ،وتنقسم السابقة المرحلة فً دونوه بما باالستعانة

 ناسبةم خاتمة كتابة ،ثم للموضوع تمهٌدا تعد ،إذ للموضوع مقدمة كتابة فكار،ثماأل

                                         
 .240،ص نفسه المرجع - 1
 2007، ،دمشق الفكر ،دار تعلٌمها ،أصول ،مهاراتها ،أنواعها الكتابة ،فن الصوفً اللطٌف عبد - 2
 .94،ص العربٌة اللغة تدرٌس طرابق فً ،الموجز السٌد محمود - 3
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 إلٌها توصل نتٌجة ،أو الموضوع عن موجزا مختصرا التلمٌذ ٌقدم وفٌها للموضوع

»   .نصٌحة أو رأٌا تتضمن ما وغالبا
1 

 إجراء ،مع متؤنٌة اتٌةذ قراءة المسودة قراءة على وتشمل:  المراجعة مرحلة5-2-3

 ٌكسبه ،ما وتنظٌمها المسودة كتابة ،إعادة أخطابه من التلمٌذ الحظه لما وفقا التعدٌالت

 . المشكالت حل فً النفس على عتماداال ،و اتًالذ التصحٌح على القدرة

 .والنحوٌة اإلمالبٌة األخطاء على المرحلة هده فً التركٌز: التصحيح مرحلة5-2-4

 ونشره،وتتم األخٌر شكله فً التعبٌر إخراج ٌتم المرحلة هده فً» : النشر مرحلة5-2-5

 اعةاإلذ ،أو الحابط مجلة فً مٌذ،أوالتال على الموضوع بقراءة إما النشر عملٌة

  » ونحوها المدرسة مجلة فً أو المدرسٌة،
2

 

 :وصعوباته الكتابي التعبير تدريس طرق-6

 أهدافه،وأنشطة المعلم فٌه ،ٌرصد مسبق تحضٌر إلى الكتابً التعبٌر ٌحتاج

. ستواجهه التً الصعوبات توقع مع التعبٌر درس وخطوات
3 

 : انكتاتي انتعثيز تدريس طزيقح6-1

 .أذهانهم وٌهٌا الطالب ٌشوق بما للموضوع المعلم ٌمهد: المقدمة أو التمهٌد

 من أم منه مختارا كان  سواء المختار الموضوع المعلم ٌعرض: الموضوع عرض

 : ٌلً لما  وفقا الدرس وٌتم الطالب،

 . سلٌمة صحٌحة قراءة الموضوع التالمٌذ ٌقرأ-1

 بالحوار أنفسهم التالمٌذ طرٌق عن األساسٌة عناصره إلى الموضوع تحلٌل ٌتم-2

 .الصلة وثٌق هو ما وٌكتب به، ٌتصل ال ما التالمٌذ ٌستبعد بحٌث والمناقشة،

 . وتسلسلها وصحتها األفكار وضوح منطقٌا، ترتٌبا العناصر ترتٌب-3

 .األفكار بعض فٌها ٌكتبون محددة أولٌة فرصة التالمٌذ ٌعطً-4

                                         
 .37،ص  الكتابة ،فن الصوفً اللطٌف عبد -  1
 .94،ص العربٌة اللغة تدرٌس طرابق فً ،الموجز السٌد أحمد حمود - 2
 .60،ص العربٌة اللغة تدرٌس طرابق فً ،الموجز محمود السٌد - 3
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 من أفكارهم ٌلتقطوا أو التالمٌذ ،لٌستفٌد كتب ما لقراءة أكثر أو تلمٌذا المعلم ٌختار-5

 .زمالبهم

 .التحرٌرٌة الكتابة بعدها التالمٌذ ٌبدأ-6

 . الحصة كراس فً ٌكتب ،ثم خارجٌة ورقة على الموضوع ٌكتب أن ٌمكن-7

 . منه االنتهاء بعد الموضوع نقد ٌتم ثم-8

 ٌعرفها ،لكً بورةالس على الجمٌلة والعبارات فكاراأل الطالب بعض ٌدون أن ٌمكن-9

 الفرصة إتاحة عن ،فضال لدٌهم اللغوي وقالتذ تنمٌة جانب ،إلى ثروتهم نمٌةلت التالمٌذ

.للمواهب
1 

: الصعوبات من نوعان ٌوجد: انكتاتي انتعثيز صعىتاخ6-2
2 

 وصرف ونحو إمالء ،من الكتابة قواعد استخدام كفاءة بغٌاب متعلق نوع

 .صحٌحا استخداما

 تتشكل التً الحروف وترتٌب الكلمة شكل كرتذ على القدرة بعدم ٌتعلق ثان وعاون

 كرتذ على قادر غٌر الطفل ٌكون ،حٌث المخ فً بسٌط وظٌفً خلل عن عبارة منها،وهً

 كتابتها، فً ٌرغب التً الكلمة ٌعرف ،فالطفل والكلمات الحروف لكتابة التسلسل

 نتاجإ و تنظٌم على قادر غٌر دلك مع ولكنه لها مشاهدته عند وتحدٌدها نطقها وٌستطٌع

 .اكرةالذ من الكلمة كتابة أو لنسخ زمةالال المركبة األنشطة

 والكلمات والحروف األشكال بٌن وٌمٌز ٌفرق أن الطفل من ٌتطلب الكتابة تعلم إن

 أٌضا ،ٌعانون بصرٌا والكلمات الحروف تمٌز عدم من ٌعانون الدٌن ،فاألطفال واألعداد

    .بدقة نسخها أو إنتاجها إعادة فً صعوبات من

: منها التعبٌر فً الطلبة ضعف إلى تإدي عامة أسباب وهناك
3

 

                                         
 وعالقتها عشر الحادي الصف معلمً ،لدى اإلبداعً الكتابً التعبٌر موضوعات اختٌار ،معاٌٌر شفار لندىا - 1

 .46،ص التربٌة ،كلٌة اإلسالمٌة ،الجامعة ماجستر ،رسالة المتغٌرات ببعض
 .206،ص2003، ،عمان والتوزٌع النشر ،دار العربٌة اللغة تدرٌس فً العلمٌة الوابلً،الطرق وسعاد طه الدلٌسً - 2
 .38،ص1،2002،ط ،غزة منصورة ومطبعة ،مكتبة الوظٌفً التعبٌر ،فن المفتاح عبد خلٌل حماد - 3
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 ،وتقٌٌده العام خالل تدرٌسها المعلم على المفروض للتعبٌر المخصص الزمن قلة

 معٌنة، تعلٌمٌة مرحلة فً الطالب من معٌن مستوى تناسب ال قد وسنوٌة شهرٌة بخطة

 .المقرر إنهاء فً التسرٌع إلى المعلم ٌدفع الذي األمر

 الثنابٌة،وهً هده مع نزاع فً الطالب ٌجعل مما والعامٌة، الفصحى :اللغوية زدواجيةاال

. واألدب الثقافة و والفكر للمعلم وثانٌة العادٌة، للحٌاة لغة وجود
1 

 تدرٌس على المعلمٌن بعض قدرة لعدم تعود التعبٌر فً الطلبة ضعف أسباب فإن ومنه

 ضٌق إلى ،باإلضافة المناسبة التدرٌس لطرابق بعضهم وجهل التعبٌر، موضوعات

 .فقط والكتابة القراءة مهارة على ،والتركٌز الوقت

 : انكتاتي انتعثيز وأهميح أهداف-7

 مرحلة كل فً وخاصة عامة أهداف عدة على ٌشمل الكتابً التعبٌر إن:  األهداف7-1

 . دراسٌة تعلٌمٌة

 : ٌلً ما الكتابً للتعبٌر العامة األهداف فمن

 . التفكٌر على أكثر وسٌطرة وتركٌز بوضوح الكتابة على التالمٌذ تدرٌب

 الترقٌم وعالمات بالخط واالهتمام الموضوع ،وترتٌب بةالكتا آداب تحقٌق
2

 

 : الكتابً للتعبٌر الخاصة األهداف ومن

 . األغراض مختلف ،لتحقٌق الكتابة الستخدام التالمٌذ مٌل تنمٌة

 وٌكون والمعلومات الحقابق على ٌعتمد صادق محتوى لكتابة بالمسإولٌة إحساسهم تنمٌة

 .ومفٌدا ممتعا

.التعبٌر فً األخرى المواد استغالل على التلمٌذ تدرٌب
3

 

 

                                         
 للنشر القدس ،دار وآدابها العربٌة اللغة فً ،األصول مصطفى ،والنار سمٌح مغلً أبو - 1

 .130،ص1،1995والتوزٌع،األردن،ط
 .178،ص1991، العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد علً - 2
 .208،ص نفسه المرجع - 3
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 :انكتاتي انتعثيز أهميح7-2

 : فً أهمٌته تكمن ،إذ الفرد حٌاة فً بالغة أهمٌة بًالكتا للتعبٌر

 وعلمٌة، ثقافٌة معلومات من التعبٌر موضوعات تحمله ما خالل من التالمٌذ ثقافة تنمٌة-

 .أخالقٌة ،وقٌم واقتصادٌة وسٌاسٌة

 . ومشكالتهم لقضاٌاهم السلٌم والعرض والدقة والنظام الترتٌب الطالب ٌعود-

.األفراد بٌن واالجتماعٌة الفكرٌة الروابط لتقوٌة ،وأداة بغٌره الفرد اتصال وسٌلة فهو-
1 

 وصٌاغتها متسلسال منطقٌا عرضا ،وعرضها أفكاره تنظٌم على القدرة المتعلم إعطاء-

 فصٌح ابجذ بؤسلوب
2 

 عن التعبٌر من الفرد ٌتمكن به ،و التفاهم عملٌة جانبً أحد وهو اإلفهام وسٌلة هو-

 والتعلٌم التعلم أداة ،فهو المعرفة تحصٌل ومن أفكاره نقل نفسه،ومن
3 

 ،فال كتابة إلى ترجمته إلى دالك وٌتعدى الكالم حدود ٌتخطى الكتابً فالتعبٌر

 من ٌخفف نفسه عن الفرد ،وتعبٌر كتابة دون من قراءة ،وال متحدث دون من ستماعا

  .اتالذ وتحقٌق بالنفس الثقة ر،وٌكسبهوالسرو بالراحة ٌحس ،وٌجعله والتوتر القلق

  

                                         
 .145،ص14،ط القاهرة، المعارف ،دار العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد - 1
 ،د ،األردن ،عمان الٌازوري ،دار والصعوبة المهارة ،بٌن العربٌة اللغة تدرٌس ،أسالٌب زاٌد خلٌل فهد -2

 .150،ص2006ط،

 .19،ص2010،دط، ،عمان المناهج ،فلسفته،واقعه،أسالٌبه،تصحٌحه،دار ،التعبٌر الهاشمً الرحمان عبد - 3
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 انشفهي انتعثيزانمثحث انثاني: 

 :انشفهي انتعثيز مفهىو-1

 .يوسف44»   تعبرون للرؤيا كنتم إن»   تعالى لقوله «  تعبًٌرا الرإٌا عبر «  : لغة-أ

 تعبٌرها، سؤله أي إٌاه ستعبرهإ ،و إلٌه ٌتوصل بما وأخبرها ،فسرها عبارة وعبرها

  » الكالم من الضمٌر فً عما تكلم أي فالن عن عبر:وٌقال
1 

 إلٌها ،والنسب معه متكلما خاطبه أي شفاها، مشافهة شافه الفعل  من مشتقة شفهً وكلمة

 .وشفوي شفهً هو

 ،وأكثر الكتابً التعبٌر من أسبق وهو الشفوي اإلنشاء باسم وٌعرف »  : اصطالحا-ب

 ،وٌستقبله مشافهة المرسل ٌصدره الذي المنطوق الكالم ،وهو الفرد حٌاة فً استعماال

 الصوتً تصالاال وسابل خالل ،أومن المواجهة مواقف فً ،وٌستخدم استماعا المستقبل

  » وغٌرها...... والتلفاز كالهاتف
2 

 من النابعة وأحاسٌسه مشاعره عن التلمٌذ به ٌعبر الذي التعبٌر«  : أٌضا وهو

 «  شخصٌته وٌبرز ذاته التعبٌر هدا ٌعكس ،بحٌث ومإثر واضح بؤسلوب وجدانه
3 

 الذهنٌة الصور ترجمة خاللها من ٌتم تعلٌمٌة عملٌة عن عبارة الشفوي فالتعبٌر

 عن التعبٌر ،ٌدافع مدرسً أو حٌاتً بموقف مروره نتٌجة التلمٌذ عقل فً تكونت التً

  .،وحاجاته رأٌه

 : انشفهي انتعثيز مجاالخ-2

 ،تقوم تنوعها من الرغم على أنها إال ومتعددة كثٌرة الشفهً التعبٌر مجاالت

 : ،منها اللغوٌة بقدراتها عتناءاال ،و وصقلها المتحدث شخصٌة بإبراز

 وظروفهم الٌومٌة التالمٌذ بحٌاة صلة لها كثٌرة ماموضوعاته»  :  والمناقشات الحوار

 والفكرٌة والثقافٌة، قتصادٌةاال و السٌاسٌة جوانبه جمٌع فً المجتمع تهم التً تلك ،أو

 ٌنب ،أو والتلمٌذ المعلم بٌن الحوار وٌكون، لالتصال  عدٌدة قنوات تفتح حٌث.......... 

                                         
 .529،ص8 العرب،مج ،لسان منظور ابن - 1
 ،227،ص األدبٌة الكفاٌات ضوء فً العربٌة اللغة ،تدرٌس عطٌة علً محسن - 2
 ،عمان ،دبً نانسً ،مكتبة العربٌة اللغة تعلٌم حول تربوٌة ،قضاٌا الوهاب عبد  المرسً،سمٌر حسٌن محمد - 3

 .214،ص
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 فٌها ،وٌتبادل والمناقشة الحوار دابرة تشبع ،وقد التالمٌذ من محدود وعدد المعلم

  » المناقشة هً ،وهده البعض بعضهم إلى ستماعاال و الحدٌث والمتعلمون المعلمون
1
  

 لفٌإ ،حٌث المسرحً التمثٌل ،كدالك الحوار فٌها ٌتجسد التً الموضوعات ومن

، حوله ٌدور بما وإلماما وعٌا أكثر ٌكون المرحلة هده فً فالتلمٌذ، المسرحٌات التالمٌذ

 الرأي بداء،وإ والحقابق بالمعلومات التزود ًف منه رغبة والمناقشة الحوار إلى  ثم ومن

 ةباللغ الحدٌث إلى التالمٌذ ٌوجه نأ المعلم ،على الحوار وهدا المناقشات هده ،وإلدارة

: المناقش أو للمتحدث تكون ،وأن الفصحى العربٌة
2 

 والحدٌث الحوار بآداب ملما ٌكون ،وأن أفكاره إبراز على تعٌنه التً اللغوٌة الثروة

 . علٌها ستداللاال و وتسلسلها أفكاره عرض على والقدرة،

 هده ،وفً ٌختاره موضوع عن ٌتحدث كً للتلمٌذ الحرٌة تعطى فٌه   « : الحر التعبير

 المسموح للموضوعات العرٌضة الخطوط برسم ودالك، توجٌهٌا المعلم دور ٌكون الحالة

 مرت التً التجارب من ،أو االستكشافٌة والرحالت التربوٌة القصص من والمستمدة، بها

 اختٌار فً أحرار ألنهم، علٌه وٌقبلون  فٌه ٌنشطون التالمٌذ أن لوحظ ،وقد بالتلمٌذ

«  التعلٌمٌة المراحل مختلف فً التالمٌذ ٌالبم فهو، فٌها ٌتحدثون التً الموضوعات
3 

 للتعبٌر أخرى أنماط وهً: المختلفة بالمناسبات تتعلق والتً:  الكلمات وإلقاء الخطب

 أو خجل دون المواقف مواجهة على والقدرة ستعداداال التلمٌذ من ٌتطلب ،حٌث  الشفوي

 أٌة فً التعامل ضرورات ومن المجتمع مستلزمات من الخٌالً ،والنشاط اضطراب

 األعمال هده بمثل القٌام تتوالى أجٌال إعداد من البد كان ،ولهذا دٌمقراطٌة مإسسة

.......
4 

 عن بتعاداال ،و أفكارهم تنظٌم على القدرة التالمٌذ ٌعطً التعبٌر من النوع فهدا

 .العادات من وغٌرها...... والنطق السامعٌن كاحترام الحسنة العادات واكتساب التكرار

                                         
 .240،ص2001، القاهرة العربً الفكر وتطبٌقاتها،دار ،أسسها التربٌة ،مناهج مدكور أحمد علً - 1
 .191،ًص1999، ،الشاطبً،مصر الجامعٌة المعارف ،دار العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق إبراهٌم زكرٌا - 2
 .122،ص10،2015،ط ،دمشق الفكر ،دار العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق الركابً جودت - 3
 ،مصر ،القاهرة العربً الفكر ،،دار الثانوٌة المرحلة فً العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق مجاور دٌن صالح محمد - 4

 .262،ص200،
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 : انشفهي انتعثيز أنىاع-3

 : فً والمتمثلٌن نوعٌن إلى استعماله من الغرض حٌث من الشفهً التعبٌر ٌنقسم

 الفرد حٌاة فً خاصة وظٌفة ٌإدي الذي التعبٌر وهو  « : انىظيفي انشفهي انتعثيز3-1

   » واإلفهام الفهم مثل من والجماعة
1 

 عن التعبٌر على وٌساعدهم الطالب حٌاة فً وظٌفة غرض ٌإدي الذي التعبٌر وهو»   

    » ودقٌق ومحكم منظم وبؤسلوب صحٌحة بطرٌقة ومشاعرهم أفكارهم

 الكلمات وإلقاء، األخبار ،وسرد القصص وقص والمناقشة المحادثة فً وٌستخدم

 المجنح،ودقة والخٌال واالنفعال العاطفة عن والبعد بالموضوعٌة أسالٌبه وتتسم.......

 . ووضوحها الكلمات

 والعرض األداء فً بالفنٌة ٌتسم الذي التعبٌر وهو»  :  اإلتداعي انشفهي انتعثيز3-2

 الدي التعبٌر ،وهو جٌدة بكٌفٌة انتقاإها تم عبارات ،دو محبوك مصقول أسلوب دو ،إنه

 شخصٌة فٌه تظهر شكل فً والعامة الشخصٌة والخبرات المشاعر الكاتب فٌه ٌصور

«  . وعاطفته الكاتب
2 

 كالمحادثة الناس اتصال فً ٌسهم الذي هو الوظٌفً التعبٌر أن سبق مما ونلخص

 فً ٌجول عما التعبٌر من المتعلم ٌتمكن خالله من اإلبداعً التعبٌر والمناقشة،أما

 .خاطره

 : انشفهي انتعثيز تدريس طزيقح

 بمٌول والتعبٌر الدرس ربط من ،البد الشفهً التعبٌر بحصة البدء قبل»   

 وربط، الشفهً بالتعبٌر الخاصة المهارات على والتدرب، بؤهمٌته إشعارهم و الطالب

 والمرح الفرح من جو ٌسود أن على والعمل، التالمٌذ وبٌبة العملٌة بالحٌاة الدرس مادة

                                         
 .202،ص1،2014،ط ،األردن ،عمان المسٌرة ،دار العربٌة اللغة تدرٌس ،أسالٌب عاشور قاسم راتب ـ 1
 .54،ص2010، ،الجزابر الهومة دار، تربوٌة سٌكو ،ملفات ٌربح بن نذٌر ـ 2
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 ،بما السلوك وتهذٌب النظام لحفظ المعلم وٌستعد والملل بالسؤم التالمٌذ ٌشعر ال حتى

   » العطف مع الحزم من ٌالبمه
1 

 المعلم عليها يسير أن يجب التي الخطوات
2

: 

 وقد، التعبٌر لموضوع واضح محدد عنوان إلى للوصول طالبه المعلم ٌناقش

 أو، معٌنة حادثة أو العلوم كتاب من علمٌا ٌكون ،أو القراءة دروس من الموضوع ٌكون

 على الجمٌع سٌتفق وبالمناقشة موضوع من أكثر الطالب ٌختار ما ،وكثٌرا تارٌخٌا

 .األنسب العنوان

 له وتمهد بالموضوع متصلة وتكون المعلم بإشراف المقدمة الطالب ٌصوغ

 .االنتباه وتجدب

 للموضوع الفرعٌة األفكار و الربٌسٌة الفكرة الطالب فٌستنتج الموضوع عرض

 قدر سلٌمة بلغة فكرة  شرحها ٌتم ،ثم السبورة جانب على تثبٌتها وٌتم المعلم بمساعدة

 .  الطلبة شرح على  المعلم ٌعتمد وقد، اإلمكان

 : انشفىي انتعثيز وأهميح أهداف-5

 : انشفىي انتعثيز أهداف5-1

 تدرٌس حول ألفت التً الكتب معظم ،تناولتها جدا كثٌرة الشفوي التعبٌر أهداف

: فً األهداف هده وتتجلى، العربٌة اللغة
3 

 أمراض عن ٌكشف الشفهً التعبٌر أن إلى نشٌر ،وهنا اإللقاء وحسن النطق سالمة

 وٌرفض نفسه على فٌنطوي بالخجل المتكلم تشعر ،فهً وغٌرها الفؤفؤة و  كالتؤتؤة النطق

 . خاطره فً ٌجول ما عن التعبٌر

 .  إلٌهم والتحدث اآلخرٌن مواجهة على القدرة المتحدث ٌكسب

  والتخٌل االبتكار ممارسة إلى المتعلم ،ودفع اللغوٌة والقدرات المهارات نمو زٌادة

 . العامٌة استعمال على والتغلب الفصحى باللغة التحدث

                                         
 الجامعً الكتاب ،دار األساسً التعلٌم بمرحلة العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق وزمالبه مصطفى ،جمال العٌسوي ـ  1

 .101،ص1،2005،ط اإلمارات ،العٌن
 .90،ص1،2014المشرق،ط ،دار والتعبٌر والبالغة األدب تدرٌس ،طرابق الكرٌم عبد سعاد الوابلً ـ  2
 .92،ص1،1989،ط ،األردن الكندي العربٌة،دار اللغة فً ،البسٌط مهٌدات فالح محسن محمد ـ 3
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 مصادرها فً والمفاهٌم والمعلومات الحقابق عن البحث على القدرة المتعلم إكساب

. المختلفة
1 

 .ببعض بعضها وربط األفكار وترتٌب المنطقً التفكٌر على التالمٌذ تعوٌد

 . الحاجة وقت بها لالستشهاد شعرٌة وقصابد نثرٌة نصوص من اآلثار حفظ

 :انشفهي انتعثيز أهميح5-2

 وهً لدٌه ما أغلى التلمٌذ فٌه ٌصب الذي القالب ٌكون نقٌم الشفهً التعبٌر ٌكفً

، وخارجها المدرسة داخل فٌه ٌعٌش الذي المجتمع وبٌن بٌنه الصلة ٌكون ،وأن األفكار

ٌلً فٌما أهمٌته وتتضح
2
 : 

 أقصى إلى بمواهبهم ،والوصول التالمٌذ من الموهوبٌن الكتشاف فرصة الشفوي التعبٌر

 . درجة

 فٌه ،وٌغرس المواجهة على وٌعوده فٌه ٌعٌش الذي المجتمع مع التكٌف على الفرد ٌساعد

 . بالنفس الثقة داخله وٌبث الجرأة

 تتطلب التً الضرورٌة الحاجات ،وقضاء الحٌاة فً العملٌة المواقف عن للتعبٌر وسٌلة

  الفصاحة

 به بؤس ال وزمنا كبٌرا حٌزا تشغل التً األداة ،وهو اللغوي االتصال أدوات من أداة هو

 اللغوي اإلنسان نشاط فً
3 

 أن قبل تكلمنا  ،فنحن الوجود فً الكتابة سبق ككالم أهمٌته الشفهً التعبٌر ٌستمد

 .له وخادما الكتابً للتعبٌر مقدمة الشفوي التعبٌر ٌعد ثم نكتب،ومن

 :عالجه وطزق انشفىي انتعثيز في انتالميذ مستىي تدني أسثاب

 التً المكانة ورغم، العربٌة اللغة فروع من مهما فرعا الشفوي التعبٌر باعتبار

 األخرى المهارات مثل مثله الكثٌر اهتمام ٌلق لم أنه إال، اللغوٌة المهارات بٌن ٌحتلها

                                         
 .59،ص1،2013الوفاء،ط التعبٌر،دار مهارات وتنمٌة المدرسٌة ،المكتبة مرسً محمد أنور ـ 1
 .195،ص1،1999،ط ،غزة األمل ،مكتبة العربٌة اللغة تدرٌس فً ،المرشد شحاتة محمد ـ 2
 ،مصر ،القاهرة الكتاب ،عالم العربٌة اللغة تدرٌس فً المعاصرة التربوٌة ـاالتجاهات هللا فضل رجب محمد ـ  3

 .50،ص2،2003،ط
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 ،وحتى للتالمٌذ بالنسبة فٌه كبٌرا ضعفا ٌشهد الزال لكذ،ل وغٌرها والكتابة كالقراءة

 بجملة حتى ولو بطالقة ٌعبر ال الٌوم تلمٌذ فنرى، تدرٌسه من ٌنفرون أصبحوا المعلمٌن

 :منها أسباب عدة إلى ٌرجع دلك ولعل، وبسٌطة قصٌرة

 :األسثاب 6-1

 : إلى تعود التً األسباب أهم السٌاق هدا فً الكندري الكرٌم عبد ذكر

 .التلمٌذ ٌنتاب الذي واالضطراب الخجل
1 

 ٌجد فالتلمٌذ، الفصحى العربٌة للغة العامٌة اللغة مزاحمة بها وٌقصد: اللغوٌة االزدواجٌة

 .بالعامٌة الحدٌث لتعوده نتٌجة ،ودلك الفصحى باللغة التحدث فً  صعوبة

 فً االنطالق على قدرته وعدم ٌتلعثم ٌجعله ،ما الحدٌث أثناء فً للتلمٌذ المعلم مقاطعة

 .الحدٌث

 ال التعبٌر والتعبٌر،وأن القراءة بٌن وثٌقة الصلة أن المقررة الحقابق فمن القراءة قلة

 . القراءة بكثرة إال ٌجود

 إلٌهم تقدم التً الموضوعات أن كون فً راجع ودلك التالمٌذ، لدى اللغوي المحصول قلة

 .بها لهم دراٌة خبراتهم،ال عن بعٌدة

 ٌتعلمها التً المادة من الهدف تماما ٌدرك لم إذ المتعلم أن»   النفس علماء وٌإكد

 ،فإنه إلٌه بحاجة هو غرض له تحقق المادة هده أن علمٌة بصورة له ٌتضح لم إذا

   » المادة هده عن ٌنصرف
2 

 بعض أن: إلى ترجع األسباب أن السٌاق نفس فً حسٌن خالد أضاف وقد

 الشفوي التعبٌر ،بعزل الفصٌحة اللغوٌة الطالب حصٌلة ٌنمون ال المدارس فً المعلمٌن

  لتدرٌب راقٌة  لغوٌة أنماط من اللغة دروس فً ما ٌستثمرون ،وال اللغة فروع باقً عن

 .استعمالها على تالمٌذهم

                                         
 ،كوٌت العلمً للتقدم كوٌت ،مإسسة اإلبداعً التعبٌر مهارات ،تنمٌة االكندري الرحمان عبد هللا عبد ـ  1

 .95،ص1،ط
 .54،ص األلوكة ،شبكة التدرٌبً اللغة علم ضوء فً والكتابً الشفهً ،التعبٌر عمشة أبو حسن خالد ـ  2
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 فً التالمٌذ عدد أن كما، السلٌمة المحادثة على ٌدربونهم ال أنهم إلى باإلضافة

   فً بواجبه القٌام على قدرته من ٌحدان المعلم عاتق على الملقاة الحصص وعدد الصف

 . الشفهً التعبٌر دروس

 وال بالحدٌث ٌستؤثر المعلم تجعل ،والتً مدارسنا فً المتبعة التدرٌس طرابق

 .التلمٌذ على سلبا ٌنعكس الذي األمر، للمشاركة حظا ٌعطً

 التعبٌر حصة فً التلمٌذ ٌواجهها التً الصعوبات أو المشاكل أهم من األسباب هده تعد

 تدنً إلى ٌإدي مما، الدراسً تحصٌله فً تعٌقه حواجز عن عبارة ،وهً الشفهً

. الدراسً مستواه
1

 

 : انشفىي انتعثيز في انتالميذ مستىي تدني عالج6-2

: وهً المقترحة الحلول أهم الكرٌم عبد وسعاد علً طه ذكر السٌاق هدا وفً
2 

 المناسبات ،وخلق للعبٌر الدافع وخلق الموضوعات اختٌار فً الحرٌة التالمٌذ إعطاء

 . التحدث إلى التالمٌذ تدفع التً الطبٌعٌة

 قدر لدٌهم ٌكون ،وبالتالً ثقافتهم دابرة تتسع ،حتى والقراءة اإلطالع على التالمٌذ تعوٌد

 . التحدث على تعٌنهم التً واأللفاظ األفكار من

 التعبٌر مواقف على للتدرب االبتدابً األول الصف ومند التالمٌذ أمام المجال إفساح

 كتبهم فً  الموجودة ،والصور ومشاهدهم األطفال خبرات عن الحدٌث ،مثل الشفوي

 . إلٌهم واالستماع القصص ،وقص

 وأفكار معان من تتضمنه ما ،حول الشفوي والتعبٌر القراءة مواقف تحقق التً المناقشات

 . مناسبة وكلمات

 زٌادة فً ٌسهم فٌه التالمٌذ مستوى تدنً فعالج قصوى أهمٌة الشفوي فالتعبٌر

  .المختلفة الحٌاتٌة مواقفهم ،وفً بهم المحٌطٌن مع واصلهموت تفاعلهم

                                         
 والتوزٌع للنشر الوراق تدرٌسها وطرابق العربٌة اللغة مناهج فً ،دراسات الهاشمً علً عبد الرحمان عبد ـ  1

 .325،ص1،2007،ط ،األردن
 .447،ص1،2005،ط ،األردن الحدٌث الكتاب ،عالم العربٌة اللغة تدرٌس فً حدٌثة ،اتجاهات الدلٌمً علً طه ـ  2
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 : تانتعثيز انقزاءج عالقح

 الكتابة فً الرغبة لدٌهم وتثٌر، المعارف كتسابا على التالمٌذ تساعد القراءة

 والعبارات والعمل بالكلمات التالمٌذ معرفة تزداد القراءة فمن، (المعبرة) الموحٌة

 إحساسهم تكوٌن فً التالمٌذ تساعد فهً هذا وعلى، والكتابة الكالم فً المستخدمة

 ٌكتبون و ونوٌقرإ ٌستمعون فٌما، وصوره الجمل لمعانً وتذوقهم.اللغوي
1

 فهناك . 

 عملٌة تسبق أن ٌجب أنه أي،  الواعٌة المتنوعة المستمرة القراءة بٌن وطٌدة عالقة

. تعبٌر عملٌة كل القراءة
2

 

 :  ذلك على المساعدة العوامل ومن

  األخرى الدراسٌة وبالمواد اللغة بفروع التعبٌر موضوعات ربط ـ

 قدر لدٌهم ٌكون وبالتالً، ثقافتهم دابرة تشع حتى، واإلطالع القراءة على التالمٌذ تعوٌد ـ

 . والتحدث الكتابة على تعٌنهم التً األلفاظ و األفكار من

 من  تتضمنه ما حول الشفوي والتعبٌر والكتابة القراءة مواقف تعقب التً المناقشات ـ

 . مناسبة وكلمات وأفكار معان

 

 

 

                                         
 .126،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مدكور أحمد ،علً ٌنظر  1
 ،عمان الشروق ،دار والتطبٌق النظرٌة بٌن والتعبٌر والبالغة األدب تدرٌس ،طرابق الوابلً الكرٌم عبد سعاد  2

 .78،ص1،2004،ط األردن

 

 



 
 

 

 الفصل الثالث

 دراسة ميدانية وتقويمية

 لالستبيان التحليلية الدراسة :األول المبحث 

 االستمارة نتائج وتحليل عرضالمبحث الثاني:              
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 : نالستبيان انتحهيهيت اندراست: األول انمبحث

 :اندراست إشكانيت: أوال

 األساس ،لكونها المختلفة التعلٌم مراحل من حساسٌة األكثر االبتدائٌة المرحلة تعد

 هذه فً العربٌة اللغة تعلٌم ،وٌهدف الالحقة التعلٌمٌة المراحل جمٌع علٌها تقوم الذي

 ،وإكسابهم المختلفة الدراسٌة المواد على السٌطرة من المتعلمٌن تمكٌن إلى المرحلة

 الالحقة الدراسٌة مراحلهم فً بها لالنتفاع والمعانً واألفكار والتراكٌب المفردات بعض

  العقلً النمو إلى والسبٌل والتعلم لتعلٌم مفتاحا القراءة كانت ،ولما الٌومٌة حٌاتهم وفً

 . الحٌاة مٌادٌن جمٌع فً للمرء الزمة وهً والمعرفً

 والتعلٌم، التربٌة وأهداف أساسٌات أولى من القراءة بتدرٌس االهتمام أصبح ولهذا

 تكون كً شخصٌاتهم وتكوٌن مفاهٌمهم وترقٌة التالمٌذ خبرات تنمٌة ٌتم القراءة فبفضل

 . متكاملة متوازنة

 علٌه تقوم الذي األساس ،باعتبارها االبتدائٌة المرحلة فً القراءة ألهمٌة ونظرا

 موضوعا تكون بأن ،ارتأٌنا والنحو والصرف والكتابة كالتعبٌر األخرى اللغوٌة العملٌات

 : اآلتً السؤال حول تتمحور بحثنا إشكالٌة فإن هنا ومن هذه دراستنا

 بأنواعه؟ التعبٌر مهارة القراءة تنمً هل

 ؟ اللغوٌة األنشطة باقً مع عالقة كمهارة للقراءة هل

 : اندراست إجراءاث: ثانيا

 ،الذٌن ابتدائً الرابع الصف تالمٌذ جمٌع من الدراسة مجتمع ٌتكون: اندراست مجتمع ـ1

 الخٌر، وادي ،بلدٌة األولى تادلس عٌن ،مقاطعة"الشارف فغلوا" مدرسة فً ٌدرسون

 .مستغانم تادلس،والٌة عٌن دائرة

 المدرسة هذه كم،تأسست12ب الوالٌة م،وعن5ب البلدٌة مقر عن تبعد حٌث

 منهم أستاذا12 أساتذتها وعدد التربوٌة األفواج من21و حجرة21 على ،تحتوي2491عام

 .إناث25و ذكور5
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 : اندراست عينت ـ2

 تلمٌذا12 من قسم كل وٌتكون ابتدائً الرابعة السنة مستوى أقسام1 اختٌار تم 

 . وتلمٌذة

 : اندراست منهج ـ3

 وتحلٌلها أفكاره لتنظٌم الباحث ،ٌعتمده والعمل للتفكٌر أسلوب هو] المنهج ٌعد 

[الدراسة موضوع الظاهرة حول معقولة وحقائق نتائج إلى الوصول وبالتالً وعرضها
1 

 المنهج كان بحثه،وذلك إلنجاز الباحث علٌها تسٌر التً الطرٌقة بمثابة أنه أي 

 على ٌعتمد ،ألنه األنسب المنهج ،باعتباره الدراسة هذه فً المعتمد المنهج هو الوصفً

 .علٌه هً التً الوقع فً الظاهرة وصف

 : اندراست أدواث ـ 4

 :أولهما المعلومات لجمع أداتٌن على المرحلة هذه فً اعتمدنا كما

[ واألماكن الناس مالحظة طرٌق عن المعلومات جمع عملٌة وهً]: المالحظة أـ
2 

 علٌه تقوم الذي النشاط هذا إطار فً التلمٌذ وسلوك أداء مالحظة دراستنا تتطلب ومنه

 . الدراسة هذه

 : االستبيان ـ ب

 باستطالع تتصل األسئلة من عدد ٌتضمن كشف أو صحٌفة عن عبارة وهو]

 اإلجابات مجموع ،ومن ثقافً أو اقتصادي بنشاط متعلقة ظاهرة أٌة بخصائص أو الرأي

[ جمعها بصدد التً اإلحصائٌة المعطٌات على نحصل األسئلة عن
3 

 مجال فً بها قمنا التً المالحظات طرٌق عن أسئلة مجموعة تسجٌل أي

 .ابتدائً الرابعة السنة معلمً على وتوزٌعها الدراسة،

                                         
 .29،ص2،1222،ط ،الجزائر واآلداب اللغة أبحاث مخبر ،منشورات العلمً البحث ،منهجٌة خان محمد ـ  1
 .25،ص نفسه المرجع ـ  2
 العامة ،الهٌئة السٌد العزٌز عبد: اشراف، والتربٌة النفس علم معجم/ فهمً الدٌن سٌف ومحمد الجطٌب أبو فؤاد ـ 3

 .18،ص2419ط، ،د2،ج ،مصر العربٌة اللغة ،مجمع األمٌرٌة المطابع لشؤون
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 االستمارة ارتبطت ،وكذلك المطروحة باإلشكالٌة األسئلة ربط حاولنا ولقد

 : قسمٌن إلى االستمارة قسمت وقد علمٌا قٌاسها بغٌة وذلك البحث وفروض بمحاور

 . اإلجرائٌة بالدراسة الخاصة البٌانات ٌتضمن والذي: األول القسم

 : وهً محاور1 ٌتضمن والذي : الثانً القسم

 . األخرى اللغوٌة باألنشطة وعالقته القراءة نشاط: األول المحور

 . الشفوي التعبٌر نشاط: الثانً المحور

 .ٌنالتعبٌر بٌن والعالقة الكتابً التعبٌر نشاط: الثالث المحور
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  االستمارة نتائج وتحهيم عرضانمبحث انثاني: 

 . انقراءة مهارة: األول انمحىر

 السنة االبتدائً التعلٌم أساتذة على االستمارات بتوزٌع قمنا ،لقد األمر أول فً

 . جداول شكل على األسئلة كل بتحلٌل ثم، الرابعة

 )×(.ب إلٌهم أشرنا اإلجابة عن امتنعوا الذٌن األفراد: مالحظة

 :  إلى ٌعود القراءة فً التالمٌذ ضعف سبب

 ؟ كاف العربٌة للغة المخصص الساعً الحجم أن ترى هل 2:س

 اإلختٌارات نعم ال

 اإلجابات 11 11

 النسب %59 %98

 

 ،وٌرى بقلٌل أعلى نسبته ،األول الفرٌقٌن بٌن متباٌنة رؤٌا هناك أن الواضح من

 خالل من واضح ،وهذا كبٌرا اهتماما لها وأولت العربٌة باللغة اهتمت الجدٌدة المناهج أن

 . األخرى المواد باقً مع العربٌة للغة المخصصة الحصص مقارنة

 ،وهذا كاف غٌر العربٌة للغة المخصصة الحصص أن ٌرى: الثانً والفرٌق

 احتجوا ما جملة ،ومن اللغة هذه لتدرٌس األولوٌة وإعطاء الشدٌد الحرص من بالرغم

 . والتعبٌر اللغة قواعد فً نقص ،ووجود الساعً الحجم من أكبر الدروس به،أن

 كافٌة؟ العربٌة للغة المخصصة الحصص هل:1س

 االختٌارات نعم ال ×

 اإلجابات 11 22 2

 النسب %18 %22 %1

 

 ،مقارنة األسد بحصة ،وحظٌت العربٌة للغة األولوٌة أعطٌت كما أنه المالحظ من

 أعلى لها خصصت قد الجدول فً مدون هو ما بحسب أٌضا ،فالقراءة المواد باقً مع
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 والمطالعة والقواعد كالتعبٌر األخرى األنشطة مع ،مقارنة األخرى الحصص من نسبة

 . النشاطات باقً على مباشر وتأثٌر كبٌرة أهمٌة من لها لما وذلك. والكتابة

 ذهب ما ٌنفون ،ال كافٌة غٌر للقراءة الحصص أن ٌرى والذي الثانً الفرٌق أما

 الحصص من أكبر القراءة دروس كون إلى ذلك ٌرجعون ،وإنما األول الفرٌق إلٌه

 . كلها إستعابها المتعلم على ٌصعب الواحد األسبوع فً المواضٌع ،فتعدد لها المخصصة

 للتلمٌذ؟ اللغوٌة الثروة تنمٌة فً أساسً عامل القراءة هل:1 س  

  

 نسبة ،وهً بنعم إجابتهم ،كانت اإلجابة عن امتنع فقط واحد العٌنة أفراد كل

 الثروة زٌادة فً المؤثرة العوامل أهم من القراءة تكون أن جدا الطبٌعً ،فمن منطقٌة

 ،وٌتعرف كتبوه وما أمته أبناء نتاج على اإلطالع  ٌستطٌع ،فبالقراءة التلمٌذ عند اللغوٌة

 . التعبٌر فً أسالٌبهم على

  ؟ وسٌلة لغوٌا نشاطا أم غاٌة لغوٌا نشاطا القراءة تعد هل:9س

 االختٌارات وسٌلة غاٌة وسٌلةوغاٌة ×

 اإلجابات 49 5 22 2

 النسب %81 %22   %12 %1

 

 نشاط تعد القراءة أن ٌرون العٌنة ،أفراد األكبر النسبة أن اإلجابة خالل من ٌتضح

 التلمٌذ نجد ،ولذلك األخرى األنشطة التلمٌذ بها ٌتعلم الوسٌلة ألن ،وذلك وسٌلة لغوٌا

 الحصة كفاءة لتحقٌق تستغل ،والوسٌلة األخرى األنشطة فً ،ضعٌفا القراءة فً الضعٌف

 :  المثال سبٌل ،وعلى أخرى بوسٌلة واستبدالها تغٌٌرها ٌمكن ال ،ولذلك

           االختٌارات نعم                    ال ×                     

 اإلجابات                    49 2 2

 النسب %41 %0 %1
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 المبتدأ،الخبر أنواع مثال: والصرف القواعد حصص فً أمثلة ٌطبق أن المعلم ٌستطٌع

 النحوٌة الظواهر جمٌع ٌتتبع وال المنشود الهدف ٌحقق ال النص ،ألن.... اللفظً ،التوكٌد

 . والصرفٌة

 فً وغاٌة وسٌلة القراءة بأن ترى التً ئةالف أقل نسبة ،فتأتً الثانٌة المرتبة فً أما

 أصحاب ،وتوافق وسٌلة كونها فً األولى الفئة أصحاب منحى تنحنً ،فهً واحد آن

 ترى ،فهً غاٌة ذاتها حد فً القراءة أن إلى ذهبت ،والتً قلٌلة نسبة وهً الثالثة الفئة

 توصله أن شأنها من ، االبتدائٌة قراءاته حٌث من المنشود الهدف إلى التلمٌذ وصول فً

 . ومعانٌه النص مفردات بفهمه تتحقق التً وغاٌاته مرغوبه إلى

 الشفوي) التعبٌر ترمً آخر نشاط ،ألي وسٌلة لغوٌا نشاطا كانت إذا:9س

 ؟( والمطالعة القواعد)،(والكتابً

 االختٌارات بنوعٌه التعبٌر القواعد المطالعة ×

  اإلجابات 15                 9 5 8

 النسب %12 %1 %22  %21

 بأن أجابت المعلمٌن من عالٌة نسبة أن ،الحظنا علٌها المتحصل النتٌجة خالل من ـ

 النهائً الهدف هو بنوعٌه التعبٌر بأن تفسٌرها ٌمكن النتٌجة وهذه التعبٌر، وسٌلة القراءة

  الدراسات حسب للغة

 الكتابة وهً القراءة ذلك فً بما األخرى اللغوٌة المهارات وأن، والتعلٌمٌة التربوٌة  ـ

 .بنوعٌه التعبٌر وسائل تعد كلها والمطالعة والصرف والنحو

 منطوقة لغة هو األخٌر هذا ،وأن للتعبٌر مرادفة اللغة أن نقرر أن ذلك بعد ونستطٌع

 األنشطة كل ،ألن الرؤٌا فً واضح قصور عن تتم فهً اآلخرٌن إجابات ،وأما ومكتوبة

 من متمكنا ٌكون أن البدٌهً من التعبٌر من ٌتمكن ،فالذي التعبٌر تجسد أنفا ذكرناها التً

 .صحٌح والعكس اللغة
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 الطرٌقة/ التركٌبة الطرٌقة: القراءة مهارة تنمٌة أجل من أفضل تعد الطرائق أي:8س

 المزدوجة؟ الطرٌقة/ التحلٌلٌة

 الطرٌقة  ×

                 المزدوجة

 الطرٌقة

 التحلٌلٌة

 الطرٌقة

 التركٌبة

  االختٌارات

 اإلجابات 1 21 11 2

 النسب %8 %18 %88 %1

 

 إجابات فً وتماٌز   تباٌن هناك ،أن النتائج من تضمنه وما الجدول خالل من ٌتضح ـ

 أفضل أن رأوا حٌث موفقة إجاباتهم كانت المعلمٌن أغلب من الرغم ،فعلى المعلمٌن

 تجتمع الطرٌقة وهذه،" المزدوجة الطرٌقة" هً القراءة مهارة تنمٌة أجل من الطرائق

 . األخرى الطرق مزاٌا فٌها

 التركٌب بٌن تجمع التً ،أي التحلٌلٌة التركٌبة الطرٌقة اسم علٌها أطلق من منهم أن حتى

". والتحلٌل
4

 

 أغلب فً متبعة الطرٌقة وهذه"، للمبتدئٌن القراءة تعلٌم فً المفضلة الطرٌقة تعد وهً

" التعلٌم مناهج
5

 أفضل التركٌبة  الطرٌقة ،أو أفضل التحلٌلٌة الطرٌقة أن رأوا الذٌن أما ،

 إطار ،فً تدرٌسهم طرائق فً ٌخلطون المعلمٌن بعض كون إلى ذلك نرجع أن ،فٌمكن

 .القراءة حصص سٌر ٌوافق نهج

 ؟ الطرٌقة أم الكتاب: القراءة مهارة تنمٌة فً أهمٌة ذات تعد التالٌة العوامل أي:1س

 االختٌارات الكتاب الطرٌقة ×

 اإلجابات 11 28 2

 النسب %98 %51 %1

 

                                         
 .15،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد ـ  4
 .81،ص سابق مرجع، وآدابها العربٌة اللغة تدرٌس طرائق فً ،الموجز السٌد أحمد محمود ـ 5
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 واضح دلٌل ،وهذا متقاربة نسبتها تكون تكاد المعلمٌن إجابات أن الجدول من ٌالحظ ـ

 االبتدائٌة المرحلة هذه فً أن القول ٌمكن ،وعلٌه أهمٌة من الوسٌلتٌن لهاتٌن ما على

 على المعلم تساعد التالمٌذ،فهً لدى القراءة مهارة  تنمٌة فً  عامل الطرٌقة تعتبر

 قراءتهم عند لدٌهم الخلل مواطن على الوقوف من ،وتمكنه القرائٌة مستوٌاتهم معرفة

 األساسٌة الدعائم أحد المدرسً الكتاب ٌعد أخرى جهة ،ومن علٌها والتغلب للنصوص

 ،وذلك عنه االستغناء ٌمكن وال للمعلم مساعد أساسً ،وعنصر التعلٌمٌة العملٌة فً

 فً قراءته خالل من ٌكتسب ،فالتلمٌذ القراءة فً المتناولة النصوص على لتوفره

 على تساعده ،التً اللغوٌة والصٌغ والتراكٌب المفردات من العدٌد المختلفة الموضوعات

 .وخطٌبا وباحثا أدبٌا كاتبا ٌكون أن إلى مستقبال وتؤهله لدٌه القرائٌة الملكة تنمٌة

 والقراءة عامة العربٌة اللغة فً التالمٌذ مستوى تدنً أسباب ترجعون ما إلى: عام سؤال

 ؟ خاصة

 مهامه؟ أداء أمام عائقا وتقف المعلم تواجه التً الصعوبات أكثر هً وما

 تكون ،وتكاد المالحظات نفس تحوي مجملها فً السؤال هذا عن اإلجابة كانت: اإلجابة

 ،نجمل لنا قدم ما على ،وبناء بعٌد حد إلى متشابهة اإلجابات تلك ،فجاءت واحدة رؤٌا لها

 : فٌماٌلً المالحظات تلك

 خاصة والقراءة عامة العربٌة اللغة فً التالمٌذ مستوى تدنً إلى أدت التً ـاألسباب(2

 : منها عدٌدة

 الرصٌد على ٌتحصل ال ،فالتلمٌذ األول الطور فً القرائً باألداء الجٌد االهتمام عدم ـ

 .الكافً اللغوي

 المتعلم على ٌصعب الواحد األسبوع فً المواضٌع ،وتعدد المخصص الوقت ضٌق ـ 

 . كلها استعابها

 والعقلٌة الفكرٌة القدرات تفوق فهً للمتعلم العقلً المستوى مع الدروس انسجام عدم ـ 

 .لدٌه

 على تحتوي ال النصوص بعض ومضمونا،وأن شكال النقائص تشوبه المدرسً الكتاب ـ

 . والتحفٌز التشوٌق عنصر
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 التً الهفوات هذه إلى ٌتفطنوا أن النصوص هذه واضعً على واجبا صار هنا ومن

 الٌومً بالواقع وربطها النصوص تلك معانً وفهم إدراك فً للمتعلم صعوبة شكلت

 . سنهم ٌناسب الذي العقلً للتالمٌذ،ومستواهم

 : هي المعلم تواجه التي الصعوبات عن أما ـ2

 . آلة مجرد المعلم من جعلت االبتدائٌة المرحلة فً الدراسٌة المواد كثرة ـ

 . القسم فً التالمٌذ اكتظاظ ـ

 ًف الحركة مشلول ٌجعله ،مما كاف غٌر فقط التوجٌه على مقتصرا وجعله المعلم دور حصر ـ 

                          . والمتعلم المعلم من جهد إلى تحتاج التعلٌمٌة العملٌة أن حٌن ،فً قسمه 

 وعدم األولٌاء دور غٌاب فً ،المتمثلة العائلً المحٌط من المستمرة المتابعة نقص ـ

 .ألبنائهم المستمرة مراقبتهم

 .انشفىي انتعبير: انثاني انمحىر

 :بسب الشفوي التعبٌر نشاط فً التالمٌذ ضعف أن ترى هل:2س

 :الشفوي التعبٌر لحصة المخصص الوقت ـضٌق2

              االختٌاراتاااالال                 التكرار النسبة

 نعم 22 51%51

 أحٌانا 55 %19

 ال 5 %19

 

 مستوى فً ٌؤثر التعبٌر لحصة المخصص الوقت ضٌق أن الجدول خالل من ٌتضح

 بلغت وبٌنما51ب بلغت بنعم اإلجابة نسبة خالل من واضح الشفوي،وهذا التعبٌر التالمٌذ

 التعبٌر لحصة المخصص الوقت أن نجد ،ومنه19،والب19ب بأحٌانا اإلجابة نسبة

 . للقلة إال الفرصة تمنح التالمٌذ،حٌث لجمٌع ٌسع ال الشفوي

 : والفصحى العامٌة اللهجة بٌن التداخل ـ1
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 االختٌارات التكرار النسبة

 نعم 1 %11

 أحٌانا 22 %91

 ال 1 %29

 بلغت قد بأحٌانا إجابتهم كانت الذٌن المستجوبٌن نسبة أن الجدول من لنا ٌتبٌن ـ

 كانت وبٌنما91ب

 العامٌة اللهجة بٌن التداخل أن ذلك من ،والواضح29والب11ب قدرت قد بنعم اإلجابة 

 والفصحى

 التعامل فً وكفاءته المعلم تمكن حسب التعبٌر،وذلك فً التلمٌذ أداء فً ٌؤثر ما أحٌانا

 .الوضع هذا مع

 : التالمٌذ خجل ـ1

 اإلختٌارات التكرار النسبة

 نعم 5 %19

 أحٌانا 21 %81

 ال 1 %29

 

 الشفوي،وذلك التعبٌر فً التالمٌذ ضعف فً سببا ٌعد ما أحٌانا التالمٌذ خجل ٌعتبر

 بنعم اإلجابة نسبة قدرت وبٌنما81ب قدرت التً اإلجابة نسبة خالل من واضح

  . آلخر تلمٌذ من تختلف التً تلمٌذ كل طبٌعة إلى راجع ،وهذا29والب19ب
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 :األخطاء فً الوقوع من ـالخوف9

 النسبة التكرار االختٌارات

 %11 1 نعم

 %51 22 أحٌانا

 %22 1 ال

 

 بلغت قد بنعم إجاباتهم كانت الذٌن المستجوبٌن عدد أن الجدول من المالحظ

 خوف أن هذا خالل من نجد ،حٌث22والب51ب بأحٌانا المجٌبٌن نسبة بلغت وبٌنما11ب

 لدٌهم،وذلك الشفوي التعبٌر مستوى فً ٌؤثر ما أحٌانا األخطاء فً الوقوع من التالمٌذ

 التً األخطاء من ٌتحسسن ال تجعلهم جرأة ٌمتلكون من فمنهم التلمٌذ طبٌعة إلى راجع

 على قادرٌن غٌر تجعلهم مما بها وٌتحسسون األخطاء بهذه ٌتأثر من ،ومنهم فٌها ٌقعون

 . والتعبٌر المشافهة

 :للتعبٌر الفرصة التلمٌذ إعطاء عدم ـ5

 اإلختٌارات التكرار  النسبة

 نعم 1 %44

 أحٌانا 4 %44

 ال 4 %44

 

 بلغت بنعم إجابتهم كانت الذٌن المستجوبٌن نسبة أن الجدول خالل من نالحظ

 المجٌبٌن عند نجدها النسبة ،ونفس91ب بأحٌانا المجٌبٌن نسبة كانت ،بٌنما29

 الفرصة إعطائهم عدم فً ٌكون قد التعبٌر فً التالمٌذ ضعف أن هذا من بال،ونستنتج

 حٌث نفسه التلمٌذ فً ٌكون ،ربما السبب هو هذا ٌكون ال ،وقد األوقات بعض فً للتعبٌر

 .والمشافهة التعبٌر فً الرغبة لدٌه تكون ال
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 :للتلمٌذ اللفظً الرصٌد قلة ـ8

  االختٌارات التكرار  النسبة

 نعم 21 %18

 أحٌانا 1 %29

 ال 2 %22

 

 واضح وذلك التعبٌر نشاط فً التلمٌذ ضعف فً رئٌسٌا سببا اللفظً الرصٌد قلة ٌعتبر ـ

 له شكل كلما قلٌل للتلمٌذ اللفظً رصٌد كان كلما أنه نجد ،ومنه اإلجابات خالل من

 . التعبٌر فً عاجزا

 : األصوات بٌن التمٌز عدم ـ1

 االختٌارات التكرار النسبة

 نعم 2 %2

 أحٌانا 4 %91  

 ال 21 %51

 

 فً سببا ٌعتبر األصوات بٌن التالمٌذ تمٌٌز عدم أن الجدول هذا خالل من نالحظ ـ

 المجٌبٌن نسبة بلغت ،حٌث المجٌبٌن نسبة بٌن تقارب هناك ،ألن التعبٌر فً ضعفهم

 المتشابهة وخاصة األصوات بٌن التالمٌذ تمٌٌز عدم أن نجد58 ،مما91،وأحٌاناب51بال

 . التعبٌر فً ضعفا لهم ٌشكل منها
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 :الشفوي التعبٌر حصة سٌر طرٌقة

 المراحل ـ نموذج المقترحةـ األنشطة التقوٌم

 اإلنسان حققها التً االقتراحات بعض أذكر ـ2  للحصة تمهٌدا ٌجٌب أن

 حٌاته؟ وغٌرت

 ؟ النص عنوان اختٌار على الكاتب توافق ـهل1

 .آخر عنوان اقترح

 االنطالق وضعٌة

 وٌصف أفكاره ٌختار أن

 االختراعات هذه أحد

 مكوناتها ٌذكر وأن

 .وخدماتها

 الرادٌو: اإلنسان اخترعها التً األشٌاء بٌن من

 ،الحاسوب،

 . ،السٌارة النقال الهاتف

 ومما االختراعات هذه من أعجبك ما بدقة صف

 تتكون؟

 ٌنفرد التً وخدماته وخصائصه ممٌزاته هً ما

 االختراعات؟ بقٌة عن بها

 التعلمات بناء

 فً رأٌه عن ٌعبر أن

 .سلٌمة بلغة التكنولوجٌا

 لحٌاة االختراعات هذه أضافت ،ماذا برأٌك

 ؟ اإلنسان

 .قبلها من حٌاته كانت وكٌف

 االستثمار

 

 مرحلة تعد ،حٌث الشفهً التعبٌر تدرٌس فً المتبعة المراحل هً المراحل هذه تعتبر ـ

 المراد الموضوع إلى الدخول المعلم بها ٌمهد ،والتً االنطالق وضعٌة هً األولى

 . عنه التعبٌر

 القراءة، بنشاط مرتبطة األحٌان غالب فً تكون األسئلة بطرح المعلم ٌقوم حٌث

 النموذج مثل القراءة نشاط من مستقى عنه التعبٌر المراد الموضوع ٌكون أن وذلك

 تأتً التمهٌد هذا ،وبعد القراءة بنشاط متعلقة األسئلة كانت ،بحٌث الجدول فً المقدم

 ،وبالمقابل عنه التعبٌر المراد الموضوع فٌها وٌطرح تعلمات بناء ،وهً الثانٌة المرحلة

 المرحلة تأتً ،ثم الموضوع هذا عن ٌمتلكها التً األفكار عن بالتعبٌر المتعلم ٌقوم
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 لما استعابه و فهمه مدى عن التلمٌذ فٌها ٌتحدث خالصة هذا عن عبارة وهً األخٌرة

  مع التلمٌذ بتوجٌه المعلم ٌقوم المراحل هذه كل ،وفً سبق

 .األفكار تسلسل على تساعد التً السلٌمة اللغة مراعاة مع

 :الشفوي التعبير نشاط لتنمية وحلول قترحاتا

 .النشاط لهذا كافٌا وقتا ٌخصص أن ـ

 . للتعبٌر الفرصة ٌمنحهم وأن تالمٌذه بجمٌع ٌحتاط أن المعلم ٌحاول أن ـ

 .تالمٌذه ٌقوله لما ٌهتم أن المعلم على ٌجب ـ

 ٌهتم أن ٌجب فقط،بل للفكرة المعنى جانب على مقتصرا المعلم اهتمام ٌكون ال أن ـ

 .لها والنحوي الصرفً بالجانب

 .جٌدة بطرٌقة ٌعبرون الذٌن التالمٌذ مكافأة ـ

 .انكتابي انتعبير نشاط:انثانث انمحىر

 :بسبب الكتابً التعبٌر فً التالمٌذ ضعف أن ترى هل ـ

 : للغة التركٌبٌة للقواعد التالمٌذ إدراك عدم ـ2

 االختٌارات التكرار  النسبة

  نعم 21 %51

  أحٌانا 4 %91

 ال 2 %2

 وذلك الكتابة، عملٌة فً عائقا له ٌشكل للغة التركٌبة القواعد من التلمٌذ تمكن عدم أن نجد

 .اإلجابات خالل من واضح

 

 

 

 

 



 وتقويمية ميدانية دراسة                                                 الثالث الفصل
 

64 
 

 :األلفاظ دالالت فهم عدم ـ1

 االختٌارات التكرار النسبة

 نعم 1 %11

 أحٌانا 21 %51

 ال 2 %5

 

 صعوبة له ٌشكل قد األلفاظ لدالالت التلمٌذ فهم عدم أن الجدول هذا خالل من ٌتضح ـ

 ،وهذا المناسب المكان فً توظٌفها ٌستطٌع ال فقد اللفظة معنى عرف لم الكتابة،فإن أثناء

 .المقدمة اإلجابات تفسره  ما

 : الترقٌم لعالمات التلمٌذ إدراك عدم ـ1

 االختٌارات                       التكرار  النسبة

  نعم 9 %24

 أحٌانا 22 %51

 ال 8 %14

 

 ما أحٌانا الترقٌم لعالمات التلمٌذ وإدراك معرفة عدم أن الجدول خالل من لنا ٌتضح

 أو الجملة لنهاٌة معرفته عدم خالل من ،وذلك الكتابة فً التالمٌذ ضعف فً سببا ٌكون

 .الترقٌم عالمات من ،وغٌرها واألخرى الجملة بٌن الفصل

 : التعبٌر لتصحٌح سلمٌة غٌر طرٌقة إتباع ـ5

 االختٌارات التكرار النسبة

 نعم 1 %29

 أحٌانا 1 %11

 ال 22 %91
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 لطرٌقة ٌرجع ،ال التعبٌر فً التالمٌذ ضعف أن الجدول خالل من نالحظ

 معظم أن ،فنجد29،ونعمب11ب ،وأحٌانا91 بلغت بال المجٌبٌن نسبة ألن التصحٌح

 ٌرجعونه فٌمكن التالمٌذ ضعف فً السبب هً التصحٌح طرٌقة ٌعدون ال  المعلمٌن

 .للمادة اهتماما ٌعطً ال الذي ذاته حد فً للتلمٌذ

 : المختارة المواضٌع طبٌعة ـ8

 االختٌارات التكرار النسبة

 نعم 9 %24

 أحٌانا 28 %18

 ال 2 5 % 

 

 بعض فً للتعبٌر المختارة المواضٌع طبٌعة أن اإلجابات خالل من لنا ٌتضح

 . التعبٌر عملٌة فً التلمٌذ لدى صعوبة تشكل األحٌان

 :التلمٌذ عند والقراءة اإلطالع دائرة ضٌق ـ1

 االختٌارات التكرار  النسبة

 نعم 24 %42

 أحٌانا 2 %5

 ال 2 %5

 الوقت ضٌق أن ٌعتبرون تقرٌبا المعلمٌن جل بأن الجدول خالل من لنا ٌتضح

 الكتابً التعبٌر فً كبٌر ضعفا ٌشكل ما ،هو التلمٌذ عند والقراءة اإلطالع بدائرة الخاص

 بشكل الكتابة عملٌة من تمكنه لغوٌة ثروة التلمٌذ تكسب والمطالعة القراءة عملٌة ،ألن

 .جٌد
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 :الكتابي التعبير لتنمية النصائح أهم

 . المتعلم خبرة من قرٌب عنه التعبٌر المراد الموضوع ٌكون أن

 . معٌنة فئة على ولٌس تالمٌذه بجمٌع المعلم ٌهتم أن

 .وظائف شكل على لهم إعطائه طرٌق عن النشاط هذا بممارسة التالمٌذ تعوٌذ

 .والمتنوعة المستمرة المطالعة فً التالمٌذ تحبٌب

 المراحل  المتنوعة األنشطة المتعلم منتوج

 نشاط عنه تحدث الذي الرائع االختراع هو ما .للحصة تمهٌدا ٌجٌب أن

 ؟ القراءة

 للسؤال؟ تستخدمها التً األدوات بعض أذكر

 

 .بتمعن األجوبة ٌقرأ أن

 

 السؤال صٌاغة من ٌتمكن أن

 .إجابة لكل المناسب

 . السبورة على األجوبة المعلمة تكتب

 ؟:......................2س

 بن عباس هو الطٌران حاول من أول:ج

 . فرناس

 ؟:.....................1س

 بل الطٌران عن المحاوالت تتوقف لم ال:ج

 .مستمرة ظلت

 ؟:....................1س

 عملٌات فً المروحٌة طائرةال تستعمل:ج

 .الكوارث حلول عند اإلنقاذ

 على للتحرٌر المتعلمٌن أمام المجال فتح

 .الكرارٌس

 

 

 

 

 التعلمات بناء

  التعابٌر بعض قراءة .زمالئه إلجابات ٌستمع أن

 الكرارٌس جمع

 استثمار

 المكتسبات
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 عن بتمهٌد الكتابً التعبٌر نشاط بدأ المعلم أن نجد هذا الجدول خالل فمن

 الجدول فً مالحظ هو كما ،مثل أسئلة كطرح النشاط لهذا التالمٌذ لتهٌئة الموضوع

 هذا ،وبعد القراءة بنشاط ٌتعلق التعبٌر نشاط أن المطروح السؤال خالل من نجد حٌث

 عنها التعبٌر المراد التعلٌمٌة بإعطاء المعلم فٌها ،ٌقوم الثانٌة المرحلة تأتً التمهٌد

 عن عبارة كانت الجدول فً المقدم النموذج فً  التعلٌمٌة أن ،حٌث شرحهاو للتالمٌذ

 .الكرارٌس تجمع ثم اإلجابات بعض تقرأ األخٌرة المرحلة ،وفً ألجوبة أسئلة إعطاء

 :الكتابي التعبير تصحيح طريقة

 المراحل المقترحة األنشطة التقوٌم

 تمهٌدا ٌجٌب أن

 للحصة

 عن بها نسأل التً األدوات هً ما

 والحال والزمان والمكان الشخص

 والسبب؟

 االنطالق وضعٌة

 ؟ الطٌران حاول من أول هو من:2س 

 الطٌران؟ محاوالت توقفت هل:1س

 المروحٌة؟ الطائرة تستعمل فٌما:1س

 التعلمات بناء

 االستثمار .الكتابً التعبٌر كرارٌس على التصحٌح أخطاءه ٌصحح أن

 

 للحصة،ثم بتمهٌد المعلم فٌها ٌقوم االنطالق بوضعٌة الكتابً التعبٌر تصحٌح عملٌة تبدأ ـ

 إجابات إلى باالستماع المعلم فٌها ٌقوم التعلمات ببناء تسمى ما أو الثانٌة المرحلة تأتً

 الفرصة التالمٌذ المعلم ٌعطً ،حٌث فٌها وقعوا التً األخطاء على التالمٌذ،والوقوف

 األخطاء بتصحٌح التالمٌذ ٌقوم ،ثم لهم ٌقدمها ذلك من ٌتمكنوا لم ،فإن بأنفسهم للتصحٌح

 .الكرارٌس على

  



 وتقويمية ميدانية دراسة                                                 الثالث الفصل
 

68 
 

 (وانكتابي انشفهي:) بانتعبير انقراءة عالقت

 الكتابة فً الرغبة لدٌهم وتثٌر المعارف اكتساب على التالمٌذ تساعد القراءة]

 فً المستخدمة والعبارات والجمل بالكلمات التالمٌذ معرفة تزداد القراءة ،فمن الموحٌة

 ٌستمعون فٌما إحساسهم تكوٌن فً التالمٌذ تساعد فهً" هذا ،وعلى والكتابة الكالم

 6[وٌكتسبون وٌقرؤون

 المعرفً بالبعد ٌعنى التعبٌر أن ،ذلك والتعبٌر القراءة بٌن وطٌدة عالقة فهناك]

 إال ذلك ٌتم وال والخبرات واألفكار والحقائق المعلومات بتحصٌل ٌرتبط البعد ،وهذا

 عملٌة كل القراءة عملٌة تسبق أن ٌجب أنه ،أي الواعٌة المتنوعة المستمرة بالقراءة

 7[تعبٌر

 :ذلك على المساعدة العوامل ومن

 .األخرى الدراسٌة وبالمواد اللغة بفروع التعبٌر موضوعات ربط

 قدر لدٌهم ٌكون وبالتالً ثقافتهم دائرة تتسع ،حتى واإلطالع القراءة على التالمٌذ تعوٌد

 .والكتابة التحدث على تعٌنهم التً واأللفاظ األفكار من

 معان من تتضمنه ما حول الشفوي والتعبٌر والكتابة القراءة مواقف تعقب التً المناقشات

 .مناسبة وكلمات وأفكار

  

                                         
 .218،ص سابق ،مرجع العربٌة اللغة فنون ،تدرٌس مذكور أحمد علً ـ 6
 .11،ص سابق ،مرجع األدب تدرٌس ،طرائق الوائلً الكرٌم عبد سعاد ـ 7
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 ،توصلنا األخرى األنشطة باقً تنمٌة فً وأثره القرائً للدرس متابعتنا خالل من

 األخرى المهارات جانب إلى العربٌة اللغة مناهج فً هام عنصر القراءة أن إلى

 دون إحداهما تقوم ال ،إذ بٌنهما فٌما متكاملة عالقة تربطها ،والتً والتعبٌر كاالستماع

 فً بنجاح السٌر على ٌساعده الذي العلمً التحصٌل من التلمٌذ تمكن ،فالقراءة األخرى

 المتعلم اكتساب فً  تسهم ،وبذلك الفعالٌة ٌستدعً كنشاط مورست ،وقد المدرسٌة حٌاته

 و المعانً تحصٌل على والقدرة ،كالسرعة ذلك على المساعدة المهارات من مجموعة

 .لفظه وإجادة أداءه وحسن التلمٌذ لسان لتقوٌم وسٌلة القراءة إستعابها،وتعتبر

 المالحظات بعض استنتاج إلى االستبٌان تحلٌل بعد الدراسة نتائج أظهرت ولقد

 : أهمها من والتً

 ولكن اللغوٌة األنشطة وتنمٌة بناء فً بالغة أهمٌة القراءة لنشاط بأن العٌنة أفراد اتفاق

 نظرا كبٌرة ومساحة وقت تخصٌص من كاف،والبد غٌر لتعلٌمها الساعً الحجم

 .ألهمٌتها

 لتدعٌم الدائم والسعً اللغوٌة األنشطة تدرس فً التنوٌع بضرورة العٌنة أفراد اتفاق

 . مستواها وتحسٌن

 تعمل فهً المختلفة المهارات تنمٌة فً دور له القراءة نشاط بأن المعلمٌن معظم إجماع

 .واالستماع والمحادثة الكتابة مهارة اكتساب على
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 البارز األثر معرفة إلى هدفت والتً الدراسة هذه نهاٌة إلى وصولنا مع 

 تالمٌذ لدى والكتابة كالتعبٌر اللغوٌة األنشطة تنمٌة فً وفاعلٌتها القراءة لماهرة

 معطٌات إلى واستنادا النظرٌة الدراسة هذه من ،وانطالقا ابتدائً الرابعة السنة

 : ٌلً ما استخالص ،ٌمكن التطبٌقٌة الدراسة

 مهارة تنمٌة إلى ٌؤدي ما للتلمٌذ اللغوي الرصٌد إثراء فً ٌسهم القراءة نشاط أن-

 .لدٌه التعبٌر

 مثلها مهارة القراءة أن ،ذلك والتعبٌر القراءة بٌن وارتباط تكامل عالقة هناك أن-

 والكلمات الجمل كتابة إلى ٌحتاج مثال البصري ،فالتمٌٌز األخرى اللغة مهارات مثل

 .ذلك له ٌتٌح والتعبٌر صحٌحة بصورة علٌها ٌتعرف أن بعد ٌراها التً والحروف

 اكتساب ثم ومن والتحلٌل والنقد اإلبداع على تساعدهم كتاباتهم فً التالمٌذ مناقشة ـ

 . التعبٌر مهارة

 مواضٌع فهم فً صعوبة حتما ٌجدون القراءة فً صعوبة ٌعانون الذٌن التالمٌذ أن ـ

 .انجازها عن العجز ثم ومن التعبٌر

 . القراءة مهارة وخاصة المختلفة اللغوٌة األنشطة بٌن التنسٌق الجٌد التعبٌر ٌستلزم ـ

 ،ٌؤدي والقراءة والتحدث كاالستماع األخرى اللغوٌة النشاطات من اإلفادة ضعف ـ

 .التالمٌذ من كثٌر عند التعبٌر مهارة فً الضعف إلى

 بعض نقترح أن ارتأٌنا التعبٌر فً جلً أثر من القراءة حققته وما سبق ما على بناء

 :وهً التعبٌر مستوى لتحسٌن المهارة هذه استغالل أجل من النقاط

 واالستماع والكتابة كالمحادثة المختلفة اللغوٌة األنشطة بٌن التنسٌق مراعاة ـ

 . التعبٌر فً منها لإلفادة والقراءة

 حصص زٌادة وكذلك أسبوعٌا واحدة حصة تدرٌسه من بدل التعبٌر حصص زٌادة ـ

 . بالنحو المفرط االهتمام من بدال بها واالهتمام القراءة

 . لهم المناسبة التعبٌر موضوعات اختٌار فً للمتعلمٌن الفرصة إتاحة ـ

 ٌزٌد مما ومفٌد نافع هو ما بكل فراغه بوقت لالستمتاع محببا نشاطا القراءة جعل ـ

 . التعبٌر إجادة على قدرته فً



 
 

 

 المصادر قائمة

 والمراجع
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والمراجع المصادر قائمة  

 أوال : المصادر:

  الكريم القرآن ـ1

 المصادر والمراجع-2

 المصرٌة ،الدار القراءة ومشكالت ،الطفل محمد مصطفى وفهٌم هللا عبد أحمد .1

 .3،4994،ط ،مصر ،القاهرة اللبنانٌة

 ،جداول للطالب والبحث والكتابة القراءة تقنٌات معجم ،المتقن البقاعً إٌمان .2

 .2002،د،ط، ،بٌروت الجامعٌة الراتب ،دار ومصطلحات

 للنشر صفاء ،دار  والكتابة للقراءة العربً الطفل ،إعداد المجٌد عبد طارق جمٌل .3

 .2005، ،عمان،األردن4والتوزٌع،ط

 .40،2005،ط ،دمشق الفكر ،دار العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق الركابً جودت .4

 الشروق ،دار العربٌة اللغة تدرٌس فً العلمٌة ،الطرق سعاد والوائلً طه الدلٌمً .5

 .2003، ،عمان والتوزٌع للنشر

 نظرٌة ،رؤٌة العربٌة اللغة مناهج محتوى ،تحلٌل عطٌة الرحمان ،عبد الهاشمً .6

 .4،2009،ط ،األردن والتوزٌع للنشر المسٌرة ،دار تطبٌقٌة

 عمر جامعة ،منشورات العام التعلٌم فً العربٌة اللغة تعلٌم ،طرق جاسم الحسون .7

 .4،4996،لٌبٌا،ط المختار

 ،غزة منصورة ومطبعة ،مكتبة الوظٌفً التعبٌر ،فن الفتاح عبد خلٌل حماد .8

 .4،2002،ط

 ،للنشر الوطنٌة ،الشرطة اللغوي النفس علم فً ،محاضرات عٌسى بن حنفً .9

 .2،4980،ط ،الجزائر

 ،استراتٌجٌات فورة ناهض،صبٌحً العٌد ،فتح سلٌمان وإبراهٌم المفتاح عبد خلٌل .40

 .4433،2042ط، ،فلسطٌن،د للنشر منصور سمٌر ،مكتبة العربٌة اللغة تدرٌس

 هللا عبد عادل ،ترجمة العالجً التعلم ،صعوبات وآخرون هالالن دانٌال .44

 4،2005،ط ،األردن ،عمان الفكر محمد،دار

 ،غزة األمل ،مكتبة العربٌة اللغة تدرٌس فً ،المرشد شحاتة محمد زقوت .42

 .3،4999،ط

 ،الشاطبً الجامعٌة المعارف دار العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق ابراهٌم زكرٌا .43

 .4999، ،مصر
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 ،ط،مصر ،د الجامعٌة المعرفة ،دار العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق اسماعٌل زكرٌا .44

2005. 

 وعوامل والقراءة والتحدث ،االستماع اللغوٌة ،المهارات الخوٌسكً كامل زٌن .45

 ،مصر ،األزراطٌة الجامعٌة المعرفة ،دار وغٌرهم العرب عند اللغوٌة المهارات تنمٌة

،2008. 

 المسٌرة ،دار التربوٌة الطرائق وفق العربٌة اللغة ،تدرٌس عبدهللا علوي طاهر .46

 .4،2040،ط

 التعلٌم ،بمرحلة العربٌة اللغة تدرٌس وزمالؤه،طرق مصطفى جمال العٌسوي .47

 .4،2005،ط ،اإلمارات ،العٌن الجامعً الكتاب ،دار األساسً

 بٌن العربٌة اللغة تدرٌس فؤاد،أسالٌب محمد الحوامدة و قاسم راتب عاشور .48

 .3،2007،ط ،عمان المسٌرة ،دار والتطبٌق النظرٌة

 للنشر المعارف ،دار العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم  عبد .49

 .4،4968،ط ،مصر ،القاهرة

 اللبنانً الكتاب ،دار التدرٌس ،أصول العامة التربٌة ،رائد فاٌد الحمٌد عبد .20

 4984ط، ،د ،بٌروت

 واقعه،أسالٌبه،تصحٌحه،دار، ،فلسفته التعبٌر ، الهاشمً حمان الر عبد .24

 .2040المناهج،عمان،

 ،القاهرة المعارف ،دار العربٌة اللغة لمدرسً الفنً ،الموجه إبراهٌم العلٌم عبد .22

 .2006، ،عمان

 الفكر ،دار تعلٌمها ،أصول ،مهاراتها ،أنواعها الكتابة ،فن الصوفً اللطٌف عبد .23

 .2007،دمشق،

 كوٌت ،مؤسسة اإلبداعً التعبٌر مهارات ،تنمٌة الكندري الرحمان عبد هللا عبد .24

 .4،2004،ط العلمً للتقدم

 المناهج الكفاٌات،دار و األداء وفق العربٌة اللغة ،تدرٌس علً محسن عطٌة .25

 .4،2007،ط ،األردن

 ،القاهرة العربً الفكر ،دار وتطبٌقاتها أسسها التربٌة ،مناهج مدكور أحمد علً .26

.2004. 

 والتوزٌع للنشر الشواف ،دار العربٌة اللغة فنون تدرٌس مدكور أحمد علً .27

 .4994،د،ط، السعودٌة العربٌة المملكة ،الرٌاض

 الحدٌثة وعلومها العربٌة اللغة مهارات تدرٌس فً ،المرجع الحالق سامً علً .28

 .2040، لبنان ط،طرابلس ،د ،الكتاب
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 مٌولها وتنمٌة القراءة تعلٌم فً الحدٌثة ،االتجاهات عوض محمود السٌد فاٌزة .29

 .4،2040،ط ،مصر ،القاهرة للنشر ،أٌتراك

 ،دار المدنٌة والتربٌة العربٌة اللغة تعلٌم ،أساسٌات وآخرون ٌونس علً فتحً .30

 .2003، ،القاهرة والنشر للطباعة الثقافة

 التعلٌمٌة ،البرامج ،المقدمات ،المفهوم،األهمٌة العربٌة اللغة ،فنون السلٌتً فراس .34

 .4،2008،ط ،األردن العالمً الكتاب ،جدار

 ،دار والصعوبة المهارة بٌن العربٌة اللغة تدرٌس ،أسالٌب زاٌد خلٌل فهد .32

 .2006، ،عمان الٌازوري

 ،الهٌئة والتربٌة النفس علم ،معجم فهمً الدٌن سٌف ومحمد الحطٌب أبو فؤاد .33

 .2،4984،ط4،ج ،مصر العربٌة اللغة ،مجمع األمٌرٌة المطابع لشؤون العامة

 والتوزٌع ،للنشر الفالح ،مكتبة العربٌة اللغة تدرٌس ،طرائق الرحمان عبد القافسة .34

 .4،2044،األردن،ط

 العربٌة اللغة تعلٌم ،حول تربوٌة ،قضاٌا الوهاب عبد ،سمٌر حسن محمد المرسً .35

  2004. دٌمٌاط،عمان نانسً ،مكتبة

 والتوزٌع للنشر المناهج ،دار وتعلٌمها اللغوي االتصال ،مهارات عطٌة محسن .36

 .2008، األردن ،عمان،4،ط

 واألدب اللغة أبحاث مخبر ،منشورات العلمً البحث ،منهجٌة خان محمد .37

 صادر ،دار العرب ،لسان الفضل أبو الدٌن جمال منظور ابن .4،2044،ط ،الجزائر

 .8،4999،ج4،ط بٌروت

 والتوزٌع للنشر القدس ،دار وآدابها العربٌة اللغة فً ،األصول سمٌح المغلً أبو .38

 .4،4995،ط ،األردن

 العربٌة اللغة تدرٌس فً ،المعاصرة التربوٌة ،االتجاهات هللا فضل رجب محمد .39

 .2،2003،ط ،مصر ،القاهرة الكتاب ،عالم

 ،دار الثانوٌة المرحلة فً العربٌة اللغة تدرٌس ،طرق مجاور الدٌن صالح محمد .40

 .2000، ،مصر ،القاهرة العربً الفكر

 ،دار العربٌة اللغة فً ،البسٌط البوٌرنً مخٌر مهٌدات،زٌاد فالح محسن محمد .44

 .4،4989،ط ،األردن الكندي

 ،بٌروت العودة ،دار العربٌة اللغة تدرٌس طرائق فً ،الموجز السٌد محمود .42

 .4،2003،ط

 ،الجزائر للكتاب الوطنٌة ،المؤسسة التعلٌمٌة الوسائل ،أهمٌة وطاس محمود .43

 .4،4988،ط
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 ،الجزائر الحكمة ،بٌت التطبٌقٌة اللسانٌات فً زٌد،محاضرات أبو سعودي نوارى .44

 .45،2044،ط

 والنشر للطباعة النفائس ،دار تدرٌسها وطرائق العربٌة ،خصائص معروف ناٌف .45

 .5،4498،ط ،لبنان ،بٌروت والتوزٌع

 .2040، ،الجزائر الهومة ،دار تربوٌة سٌكو ملفات ٌربح بن نذٌر .46

 المشرق ،دار والتعبٌر واألدب البالغة تدرٌس ،طرائق الكرٌم عبد سعاد الوائلئ .47

 .4،2004،ط هللا ،رام

 

 :الرسائل-3

 التعبٌر مهارات تنمٌة فً المتعددة الوسائل برنامج سعٌد،فاعلٌة ٌوسف المصري ـ .48

 . ماجستر ،رسالة الكتابً

 معلمً لدى اإلبداعً الكتابً التعبٌر موضوعات اختبار معاٌٌر شفا الندى ـ .49

 اإلسالمٌة ،الجامعة ماجستر ،رسالة المتغٌرات ببعض وعالقتها عشر الحادي الصف

 . التربٌة ،كلٌة

 :والدوريات المجالت-4

 الكتابً التعبٌر مجاالت بعض على مقترح ،برنامج زهري المجٌد عبد هللا عطا ـ .50

 .63،العدد التدرٌس وطرق المناهج فً دراسات ،مجلة الثانوي طالب لدى الوظٌفً

 ،ندوة التربٌة ،ووزارة العالً التعلٌم وزارة مع بالتعاون العربٌة اللغة مجمع ـ .54

  .2000ط، ،دمشق،د العربٌة اللغة مجمع ،مطبوعات والتعلٌم العربٌة اللغة

 الثانوٌة المرحلة طلبة اكتساب فً التعاونً التعلم ،فاعلٌة حسن محمد المرسً ـ .52

 4،4995 ،المجلد السابع العالمً ،المؤتمر الكتابً التعبٌر ،مهارات

 

 :االلكترونية المواقع-5

53. http: //www- onefd-dz. ، القراءة فً التدرج ،مراحل بعد عن والتكوٌن للتعلٌم الوطنً الدٌوان   
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         الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزائرٌة ورٌةالجمه
 

      العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

ـ مستغانم ـ بادٌس ابن الحمٌد عبد جامعة  

         واللغات اآلداب كلٌة

        وآدابها العربٌة اللغة قسم

 

 القراءة مهارة"ب ،الموسومة الطالبتٌن تقدٌم من الماجستر شهادة لنٌل رسالة إعداد إطار فً

. االبتدائً التعلٌم من الرابعة السنة" التعبٌر تنمٌة فً وفاعلٌتها  

 بهذا ٌتعلق فٌما خبراتكم واكتشاف آرائكم معرفة أجل من االستمارة بهذه  الكرام أساتذتنا إلى نتقدم

.                   االستمارة فً الواردة األسئلة عن اإلجابة منكم ،راجٌن الموضوع  

.                                                                   القراءة نشاط:   األول حورالم  

                                   ؟  كاف غٌر العربٌة للغة الساعً الحجم أن ترى هل ـ1

  نعم        ال 

                                          ؟ كافٌة العربٌة للغة المخصصة الحصص هل ـ2

  نعم ال 

                             ؟ للتلمٌذ اللغوٌة الثروة تنمٌة فً أساسً عامل القراءة هل ـ3

  نعم ال 

                                     ؟ وسٌلة لغوٌا نشاطا أم غاٌة لغوٌا نشاطا القراءة هل ـ4

  غاٌة   وسٌلة  ووسٌلة غاٌة  
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             ؟ المطالعة/ القواعد/ التعبٌر: ترمً آخر نشاط ،ألي وسٌلة لغوٌا نشاطا كانت إذا ـ5

                               المطالعة                  القواعد                              التعبٌر   

                                  ؟ القراءة مهارة تنمٌة أجل من أفضل تعد الطرائق أي ـ6          

المزدوجة الطرٌقة                   التحلٌلٌة الطرٌقة                  التركٌبة الطرٌقة  

           ؟ الطرٌقة أم الكتاب: القراءة تنمٌة فً أهمٌة ذات تعد التالٌة العوامل أي ـ7

  الكتاب  الطرٌقة 

 

.                                                           الشفوي التعبٌر نشاط: لثانًا المحور  

:بسبب الشفوي التعبٌر فً التالمٌذ ضعف أن ترى هل  

    ال         أحٌانا             نعم             الشفوي التعبٌر لحصة المخصص الوقت ضٌق ـ1

                                                  

ال          أحٌانا             نعم                          والفصحى العامٌة اللهجة بٌن التداخل ـ2

                 

 ال          أحٌانا              نعم                                                    التالمٌذ خجل ـ3

      

  األخطاء فً الوقوع من الخوف ـ4 نعم أحٌانا  ال

نعم        أحٌانا   ال . للتعبٌر الفرصة التلمٌذ إعطاء عدم ـ5   

. للتلمٌذ اللفظً الرصٌد قلة ـ6       نعم               أحٌانا  ال     

. األصوات بٌن التمٌٌز عدم ـ7  نعم        أحٌانا      ال  

   

 

للتلمٌذ؟ عائقا تشكل الشفوي التعبٌر تدرٌس فً المتبعة المنهجٌة هل ـ8  
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.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................  

: الكتابً التعبٌر نشاط: الثالث المحور  

:بسبب الكتابً التعبٌر فً التالمٌذ ضعف أن ترى هل  

  نعم.     للغة التركٌبٌة للقواعد التالمٌذ إدراك عدم ـ1  أحٌانا ال 

  نعم.                        األلفاظ دالالت فهم معد ـ2   أحٌانا ال 

  نعم.                   الترقٌم عالمات إدراك عدم ـ3  أحٌانا  ال 

  نعم.   التعبٌر لتصحٌح سلٌمة غٌر طرٌقة إتباع ـ4   أحٌانا   ال 

  نعم.                 المختارة المواضٌع طبٌعة ـ5    أحٌانا     ال 

  نعم. التلمٌذ عند والقراءة اإلطالع دائرة ضٌق ـ6     أحٌانا       ال 

 

الكتابً؟ التعبٌر إلتقان للتلمٌذ تقدمها التً النصائح هً ما  

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................  

 

 

 



 

 ملخص الدراسة: 

  

تمثل اللغة أداة انتماء إنسانٌة ٌتعلمها الفرد للتعبٌر عن حاجاته األساسٌة         

 وال ٌتم تعلم اللغة إال بامتالك فنونها ومهاراتها .

إذ ٌعد تعلم وتعلٌم القراءة من أهم مرتكزات تعلٌم اللغات،  وترتبط مهارة       

التعبٌر على نحو موحً بمهارة القراءة التً تزود التلمٌذ بالثروة اللغوٌة 

 الالزمة لممارسة نشاط التعبٌر. 

وٌحتل التعبٌر المركز األعلى فً هرم تعلم المهارات والقدرات اللغوٌة  ،        

علم ٌقوم أثناء التعبٌر بعملٌات ذهنٌة ، فهو ٌسترجع المفردات بالعودة ألن المت

ختار من بٌنها األلفاظ التً ٌؤدي بها فكرته ، وبعد ذلك لٌ ثروته اللغوٌة، إلى 

ٌعٌد ترتٌب المفردات واألفكار لٌخرجها على شكل نتاج لفظً أو كتابً معبرا 

 عن المعنى الذي  ٌرٌده .

لتكامل فً اللغة ٌمكن أن تتخذ القراءة كوسٌلة لتنمٌة وانطالقا من دور ا   

 مهارة التعبٌر لدى التالمٌذ ،وقد توصلنا فً األخٌر :

ـ عالقة القراءة بالتعبٌر هً عالقة تكاملٌة ، فنشاط القراءة  ٌسهم فً إثراء 

 الرصٌد اللغوي  للتلمٌذ ، مما ٌؤدي إلى تنمٌة مهارة التعبٌر لدٌه.

ـ التالمٌذ الذٌن ٌجدون صعوبة فً القراءة، سٌعانون حتما من صعوبة فً 

 التعبٌر .

ـ فالقراءة وسٌلة مهمة من وسائل  التعبٌر فاكتساب مهارة القراءة ٌسهل 

 اكتساب مهارة التعبٌر .
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