
 

 

  الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيتالجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

  وزارة التعلين العالي و البحث العلويوزارة التعلين العالي و البحث العلوي

  --  ننهستغانهستغان  --ديس ديس ااببعبد الحويد بن عبد الحويد بن     جاهعـتجاهعـت

    االجتواعيتاالجتواعيتكليت العلىم كليت العلىم 

  اإلنسانيتاإلنسانيت  العلىمالعلىم  قسنقسن

LLMMDD  

  

  
  و اإلعالو واالحصال ححج عُىاٌو اإلعالو واالحصال ححج عُىاٌنُيم شهادة ياسخيش في عهىنُيم شهادة ياسخيش في عهى    يزكشة حخشجيزكشة حخشج

  

اإلبداع اإلعالني وتأثيره على قرار 

  شراء الوتلقي
  

  
  ::تحـت إشرافتحـت إشراف                                              ::لبةلبةمـن إعـداد الطمـن إعـداد الط  
  بلعياشي بومدين  بلعياشي بومدين                                                نة حسنى  نة حسنى  ييبن عومر امبن عومر ام  
  بن عنتر مريم  بن عنتر مريم    

 

 

 22100100//21022102  السنة الجامعية:السنة الجامعية:

 

  انجًهىسيت انجضائشيت انذيًقشاطيت انشعبيتانجًهىسيت انجضائشيت انذيًقشاطيت انشعبيت

  وصاسة انخعهيى انعاني و انبحث انعهًيوصاسة انخعهيى انعاني و انبحث انعهًي

  --  ىىيسخغاَيسخغاَ  --عبذ انحًيذ بٍ باديس عبذ انحًيذ بٍ باديس     جايعـتجايعـت

    وانفُىٌوانفُىٌ  األدب انعشبياألدب انعشبيكهيت كهيت 

  قسى انذساساث انهغىيتقسى انذساساث انهغىيت

  

  في األدب انعشبيفي األدب انعشبي  انًاسخشانًاسخش  يزكشة حخشج نُيم شهادةيزكشة حخشج نُيم شهادة

  حخصص نساَياث حطبيقيتحخصص نساَياث حطبيقيت

  

  

  بعُىاٌ:بعُىاٌ:

  

  المهارات اللغويةالمهارات اللغوية  اكتساباكتسابعليمية و أثرها في عليمية و أثرها في اللسانيات التاللسانيات الت
  الطور االبتدائي أنموذجاالطور االبتدائي أنموذجا

  
  

  ::ةةاألسخاراألسخارإششاف إششاف                                                                                 ::خيٍخيٍنطانبنطانباا  إعـذادإعـذاد

  يسكيٍ حسُيتيسكيٍ حسُيتد/ د/ يبشك نيهى                                           يبشك نيهى                                           --  

  نصهع ساييتنصهع ساييت  --

  

  

  

  
  

  21022102  ⁄⁄  21022102انسُت انجايعيت: انسُت انجايعيت: 

  

  



 إهـــــــــــــــداء

 

 الحمد هلل الذي أنعم علٌنا بنعمته فً طلب العلم نحمده ونشكره أوال وأخٌرا.

 أهدي ثمرة جهدي وعملً إلى:

أغلى ما أملك فً الوجود إلى فٌض الحنان، و منبع األمان، ومن كان لهما الفضل فً 

 تنشئتً ورعاٌتً أمً وأبً فهما سر الوجود ورمز النجاح.

إلى من تطٌب الحٌاة بوجودهم وتكتمل الفرحة معهم إخوتً: محمد، فتٌحة، نادٌة وزوجها، 

 وإٌمان. 

إلى صدٌقاتً الالتً شاركننً مقاعد الدراسة وقدمن لً النصٌحة: سهام، إكرام، لٌلى، 

 زولٌخة، وسٌلة.

عمها كما أقدم خالص الشكر و التقدٌر لألستاذة المشرفة مسكٌن حسنٌة على مساعدتها ود

 وصبرها المتواضع معنا.

إلى كل من كان له فضل علٌنا وساعدنا حتى ولو بدعوة صادقة أو نصٌحة فً إنجاز هذا 

 العمل.
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 مدخـل
 

 
 

 



 مدخل
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 ة:توطئ  

  

 
  
 
 

  
 

 
linguistic

 
 

applied linguistis ، 
 

 
 

علم اللغة 

 . applied linguisticsالتطبيقي
 

 

                                                           

-1 

11341-911211
-2 19112

12



 مدخل
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 مفهوم علم اللغة التطبيقي: -1 

1231 

 
charles fries robert lado 

 

 

 

wilkins  

 علم  makey ،«الدراسة العلمية لتعليم اللغة اإلنجليزية 

علم اللغة  language didactics» spolskyتعليم اللغة 

ediecational linguisticsالتعليمي 

 

                                                           

-1 3911211
 -2 122210
-3  19
-4  11



 مدخل
 

 

6 

 
.

 

  

 

 فروع اللسانيات التطبيقية: -2

)

.

                                                           

-1  11341-
911114

 -2 
 1223119 -114



 مدخل
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

                                                           

 -1  911102 -21
-2  19



 مدخل
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 اللسانيات االجتماعية:-أ 

                                                           

-1 11341 -9112
23

-2–
11344- 911912

-311344- 911999
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9 

 
 اللسانيات النفسية:-ب 

 

 

 :)النقد اللسانياألسلوبية و(اللسانيات األدبية: -ج 

 

 اللسانيات التربوية: -د

 

                                                           

-1 99
-2 99- 94



 مدخل
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 اللسانيات األنثروبولوجية:- ـه

) sapir 

Worf  

البيولوجية:اللسانيات -و

 اللسانيات الحاسوبية:-ز

                                                           

-1 99
-2 94
-3 94



 مدخل
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 التعليمية:- 3

didactique didactique des langues

 



 مدخل
 

 

12 

 

 
 

 

    

 

 

ات التعليميةالشكل : أساسي
1

 مفهوم التعليمية:- 

(didactics) (didactique)لغة: 

(didaskein)

) 

: اصطالحا

) 

                                                           

-1 93
-2 9111191
-3 9111192

 المحتوى التعلم فاألهدا

 كيف نتعلم

 الوسائل البنية السيكولوجية البنية السوسيولوجية



 مدخل
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 REUCHLIN 

didactique générale:الديداكتيك العامة-

                                                           

-1 
12

-2911233



 مدخل
 

 

14 

didactique spécial::أما الديداكتيك الخاصة- ب

*:

                                                                                                                                                                                     

-1 19
-2 11391-911114

*



 مدخل
 

 

15 

: المثلث التعليمي1الشكل
1
  

 

 مفهوم التعليم و التعلم:- 

لغة: 

ْحَمُن  الرَّ

9-1 (2( َعلََّم اْلقُْرآََن )1)

3( 4)َعلََّمُه اْلَبَيانَ 

        learning apprentissage 

                                                           

-1 192
-2 9

011



 مدخل
 

 

16 

--

   

     teaching apprentissage 

    

                                                           

-1 13 – 12
-2 91
-3 1

911412
-4  11340-911292
- 5 12



 مدخل
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 أهداف التعليمية:- 

 

  

     didactique 

                                                           

- 1 92



 مدخل
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 -

-

-

 -

-

 
 -

 -

                                                                                                                                                                                     

-1 11
-2 ––9

911211
-3 113
-4 113



 مدخل
 

 

19 

 -

1 -

9-

4-

3-

2-

 -6

.

                                                                                                                                                                                     

-1 1311 
122113

-2 112 – 111
-3 

9111119
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21 

 توطئة:

 
 

 pedagogical linguisticمفهوم اللسانٌات التعلٌمٌة :1- 

languages skills

 

  
 langague didactics

                                                           

 -1 2005 76
-2114222002

121 
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22 

 
 

- 

 
-

 ماهٌة الوسائل التعلٌمٌة :2-

                                                           

-1
21435201416
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23 

: أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة3-

 : أهمٌتها للمعلم1-3- 

 
1  
2 

 
3  
4  

                                                           

1107
251423-2002

405 
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24 

5 

 
 

6 

 
7 -

 : أهمٌتها للمتعلم2-3- 

1 

 
2  
3 

 
4 

 
5 

 

                                                           

-152
21199812
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25 

 

1

2

3

4

5
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26 

6

 أهمٌتها للمادة التعلٌمٌة :3-3- 

1 

 : ٌمٌةار الوسٌلة التعلٌختاس مواصفات وأس4- 

1 

 
2  
3 

 
4 

 

                                                           

1

201419
-211-12 
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27 

5 

 

                                                           

11200616 

 المقرر الدراسي واألداء المطموب في المتعمم 
 

 نوع العمل 
 

 اختيار الطريقة
 خصائص المتعمم  حدود اإلمكانيات المادية 

ختيار الوسائل ا 
مرحمةمرحمةأخر   
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28 

 : أنواع الوسائل التعلٌمٌة5- 

 :الكتاب المدرسً-أ

 

                                                           

55 ص،  -
1
  

114212001
191 2
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29 

 

 : السبورة-ب

 السبورة الطباشٌرٌة:-1

                                                           

192 1
  

2 2
  

14252005211212
192 3
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30 

 

 
السبورة المغناطٌسٌة: -2

 
 الرسومات : -ج

 :الرسوم البٌانٌة-

 :الرسوم التوضٌحٌة-

 جهاز العرض األفقً وعرض الشرائح : -د
                                                           

192 1
 

193 2
  

.195المرجع نفسه، ص -
3
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31 

89

 
 النماذج والفنٌات:  -ـه

 :األفالم التسجٌلٌة والصور-و

                                                           

121430
2009207

2207208
3114232002

189
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32 

 

 
 

                                                           

1189190 
222
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33 

 نواعها : أالمهارات اللغوٌة و6- 

 ماهٌة المهارة : -1

المعنى اللغوي

:االصطالحً المعنى

                                                           

1 1200325 
225
307
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34 

 : تأهمٌة المهارا- 7

                                                           

1 2003261
2200011

-31
1426200526 
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35 

 كتساب المهارة : اشروط النجاح فً 8- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 أنواع المهارات اللغوٌة : 9- 

 :ستماعمهارة اال1-9

 :ستماعاالماهٌة  -أ

                                                           

127
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36 

 أنواع االستماع: -ب

 :ستماع التحلٌلً النقدياال-1

                                                           

175
221429

2009271
3

114202000241242
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37 

 ستماع المكثف: اال-2

 :ستماع الموسعاال-3

 

 : جتماعًاال ستماعاال-4

 ستماع: أهمٌة تدرٌس اال- ج

 

 

 

 

                                                           

1326
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38 

 
 : )المحادثة( مهارة التحدث2-9- 

 :هٌة التحدثما-أ

 :فً اللغة

 :صطالحفً اال

 

 
 

                                                           

176
229
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39 

فوائد وأهمٌة التحدث:- ب

-1 

-2

 
-3 

-4

 
 والتحدث: االستماعالعالقة بٌن -ج

-1 

-2

 
 

-3 

-4

 

                                                           

11200540
129 
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40 

 
 :أهمٌة تدرٌس التحدث-د

1 -

 
-2 

-3

 
-4

 
-5

 
-6

 
-7

 

                                                           

339 -1
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41 

مهارة القراءة :3-9-

 :ماهٌة القراءة-أ

  :المعنى اللغوي

 

 :االصطالحًالمعنى 
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42 

 : أنواع القراءة-ب

 القراءة الجهرٌة : -1 

 :أهمٌتها وفوائدها-

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 
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43 

 القراءة الصامتة:-2 

مهارة الكتابة :4-9-

 ماهٌة الكتابة: -أ
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44 

 
 :أنواع الكتابة-ب

 :الكتابة الوظٌفٌة-1
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45 

 الكتابة اإلبداعٌة:-2

 أهداف تدرٌس الكتابة:-ج

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7- 

-8
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46 

-9

 
-10

 

 :العالقة بٌن المهارات اللغوٌة-11
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47 

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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 تمهيد:

 

 تدريس اللغة العربية في االبتدائي:

                                                           

-1
1200532 

-2200543 
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50 

 

 

 

                                                           

-111434- 2016
18

-230
-314
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 أهداف تدريس اللغة العربية في االبتدائي:

- 

-

 
- 

-

 
- 

-

 
- 

-

 
-

 
-

 

                                                           

-131- 54 
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52 

-

 

 
 العالقة بين الوسائل التعليمية و المهارات اللغوية:

                                                           

1819882526
-229
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53 

                                                           

-135
-210
-334
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 مراحل تعليم المهارات:

                                                           

-115
-2150
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-

-

 
- 
- 
-

-

- 
-

                                                           

-1151
-22010151
-3151
-4151
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 : المهارات اللغوية بواسطة الوسائل التعليميةنموذج تدريس 

 الصور: -1

1 

 :األسئلة من رلموعة الصورة خالل من ادلعلمة طرحت

 الصور؟ ىذه سبثل ماذا :ادلعلمة

 .ادلذياع جهاز الصور سبثل  :التالميذ

 ادلذياع؟ جهاز يبث ماذا :ادلعلمة

                                                           

-1151
-2

120162017141
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57 

 برامج و حصص يبث : أ التلميذ

 .سلتلفة أخبار :ب التلميذ

 ادلذياع؟ يف تسمع أن ربب ماذا :ادلعلمة

 األخبار أمسع أن أحب :أ التلميذ

 ادلوسيقى إىل االستماع أحب :ب التلميذ

 .ادلسلية األطفال حصص إىل االستماع أحب :ج التلميذ

 
 ؟....... جهاز : (2)الصورة

 الصورة؟ يف اجلهاز يسمى ماذا :ادلعلمة

 .التلفاز الصورة يف اجلهاز يسمى :التالميذ

 التلفاز؟ جهاز يف يعرض ماذا :ادلعلمة

 .ادلتحركة الرسوم التلفاز يف يعرض :أ التالميذ

 .األخبار عليو يعرض :ب التلميذ

  األفالم عليو يعرض :ج التلميذ

 .اخلَتية احلصص أيضا عليو يعرض :د التلميذ

 .ادلباريات التلفاز على يعرض :ه التلميذ

 مشاىدهتا؟ ربب اليت ادلفضلة برامج ىي ما :ادلعلمة

  ادلتحركة الرسوم مشاىدة أحب : أ التالميذ

 .والتسلية الًتفيو برامج أشاىد أن أحب :ب التلميذ

 .التعليمية األطفال قنوات أشاىد أن أحب :ج التلميذ
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 ؟...................  :(3)الصورة

 فيها؟ تقرأ وماذا الصورة يف ترى ماذا :ادلعلمة

 .األخبار اجلريدة يف أقرأ :أ التلميذ

 .الطقس أحوال أقرأ :ب التلميذ

 اجلريدة؟ يف تقرؤوهنا اليت اإلخبار نوع ما :ادلعلمة

 رياضية أخبار :أ التلميذ

 .سياسية أخبار :ب التلميذ

 .اجتماعية أخبار :ج التلميذ

 .والتسلية ثقافية أخبار :ه التلميذ

 اجلريدة؟ فوائد ىي ما :ادلعلمة

 .األخبار على تطلعنا :أ التلميذ

 .التسلية وبعض السبعة األخطاء ألعاب فيها :ب التلميذ

  .القراءة تعلمنا :ج التلميذ

 ناقصة الكلمات تعطي فكانت ادلتعلمُت بُت التفاعل ربقيق بغرض األسئلة هبذه ادلعلمة قامت لقد
 طرح عند تقوم فكانت والتحدث، االستماع مهارة لديهم ربقق وبذلك انتباىهم جلب بغرض التالميذ ليتممها
 معينة، ألفكار زلددة بألفاظ التقيد عدم«:النقطة ىذه حول إمساعيل" زكريا" فيقول الكلمات ترتيب بتغيَت األسئلة

 يف أساسي شيء واأللفاظ ادلعاين ذبدد يتبعها اليت األفكار فتجدد لذا شاملة، وواسعة متجددة متغَتة اللغة ألن  
 1 ».اللغة وتطوير تطور
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 تغيَت ديكن مجل أي متحركة، مجل داخل الكلمات استبدال ضرورة إىل التأكيد إىل يدفعنا العامل ىذا
 األجهزة وأمساء احلصة عنوان :مثل السبورة على ادلهمة والنتائج التالميذ استنتاجات وتكتب فيها، الكلمات بعض

 وتقوية ترسيخها بغرض تقوذلا اليت اجلمل إعادة التالميذ من أيضا تطلب ادلعلمة وكانت الكتاب يف موجودة اليت
 ما عن شفهيا التعبَت التالميذ من تطلب وكانت التحدث، ومهارة االستماع مهارة فتتحقق  عندىم السمع حاسة

 أمهية على للداللة األمحر باللون الدرس يف وادلهمة األساسية الكلمات تكتب كانت لقد .صور من  يشاىدوه
 .اللغوية ادلهارات ربقق من لتتأكد ذلا مشاهبة مجل تشكيل منهم وتطلب مجل تركب مث ادلصطلحات

 بشكل اللغة مضامُت تعر ف إمكانية للمتعلمُت تعطي الصور أن   لنا يتبُت ذكره سبق ما خالل من
 ادلفردات التالميذ تعليم على الصور تعمل كما ومدلوالهتا، لأللفاظ احلسية ادلعاين وكذلك وملموس، زلسوس
 كالقراءة، اللغوية النشاطات معظم تعليم يف هبا يستعان إذ العربية، اللغة كتب يف نلحظو ما وىذا .واجلمل
 وأمامو اخلطي النموذج يعرض فإنو .والكتابة اخلط تعليمو عند ادلعلم أن   صلد ذلك من واخلط بالصور، والتعبَت
 .مغاير بلون والكلمات احلروف كتابة وعلى األخَت، يف أو الوسط يف أو باحلرف مبتدئة للكلمة صورة

 اللغة نشاطات وتعليمو التعبَت على القدرة ادلتعل م اكتساب يف إجيابيا دورا تؤدي الصور فإن   وإمجاال
 والكلمات ادلعاين تلك لو وتًتجم لديو ادلدارك وتوسع ادلعاين وتنمي واللفظية اللغوية بالثروة إمداده على فتساعد

 .وتوضحها

 من األوىل ادلراحل يف والتحدث والكتابة، القراءة، مهارة تعليم يف األساس تعترب الصور أن القول ديكننا وبذلك
 .التعليم

 :المدرسي الكتاب-2

 بأسلوب وادلعارف احلقائق بعض للمتعلمُت توضح اليت الصور بعض على ادلدرسي الكتاب تضمن 
 .للعقل تغذية بذلك فتشكل الدرس دبوضوع صلة وذات مشو ق

ادلتعلم، وىذا يثبت إمكانية الكتاب على  الرسومات فيو اليت ذبذبننسى قيمة األلوان واألشكال و وال 
 أن يدعم الدرس ويسهل العملية التعليمية.
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 مذياع يف حصة  :(2) صورة

 :النص

 كانت السيارة، يف ادلذياع جهاز األب شغل الطريق ويف البيت، لوازم لشراء أمحد ابنو األب اصطحب« 
 إىل أمحد رفقة ودخل سيارتو، األب فركن األذان، صوت رفع حىت حلظات إال ىي ما األخبار، نشرة تلقي ادلذيعة

 .الظهر صالة معا وأديا ادلسجد،

 ىذه :قائلة حنان الطفلة حالة ادلذيعة عرضت رحيمة، قلوب حصة بث بدأ قد كان السيارة إىل عودهتما عند
 اإلذاعة عرب نداء وجو .ادلدرسة إىل والذىاب واللعب، السَت، من منعها رجلها، يف مرض من تعاين حنان الطفلة

 .حنان الطفلة مساعدة يريدون الذين الناس مجيع إىل

 يعاجل أن حنان عائلة على عرض طبيب بينهم ومن مكان، كل من احلصة على اذلاتفية ادلكادلات اهنالت
 .رلانا ابنتهم

  »والتآزر للتضامن فضاء فهو والتسلية، األخبار غَت كثَتة فوائد للمذياع أن   فعرف التأثر، شدة من أمحد بكى

 :التالميذ مع احلديث لفتح األسئلة ادلعلمة طرحت

 حصة؟ إىل يستمع كان من :ادلعلمة

 »رحيمة قلوب  »حصة بث إىل اجلميع استمع :التالميذ
 بواسطة اللوحة على مجلة تلميذ كل يكتب وأن مجلة يف الجميع كلمة توظيف ادلعلمة طلبت :ادلعلمة

 .الطباشَت
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 يكون أن ادلدرس أراد ما وإذا التعلم، عملية يف حاسة من أكثر إشراك الفع ال التدريس مسات من
 الوسائل وتعد التعليمية، العملية يف حاسة من أكثر تشًتك اليت الوسائل عن يبحث أن فعليو فعاال تدريسو

 أنو" السيد علي زلمد"فَتى .التعلم يف حواسو وإشراك ادلتعلم إثارة يف تسهم اليت العوامل أىم من التعليمية
 بدون ادلتعلمُت من أكرب عدد تعليم على يساعد التعليمية الوسائل باستخدام التعلم أن   وجد وباإلحصائيات«

  .«1أقل وبتكلفة %38 حوايل إىل يصل أطول لزمن وادلهارات ادلعارف هبذه حيفظون وأهنم وسائل،

 الطالب ويعر ف الدراسي، ادلقرر أساسيات على حيتوي فهو التعلم، عملية جوىر ىو ادلدرسي فالكتاب
 الوحيد ادلصدر ليس فالكتاب والتعلم، التعليم عملية عليهما ويسهل تعليمو، ينبغي دبا وادلدرس تعلمو، ينبغي دبا

 عملية تسهل اليت والرموز، والصور، والرسوم، وادلبادئ، واحلقائق، بادلعلومات، غنية تعليمية أداة ىو لكن للمعرفة،
 على احلصول سهولة يقدم وىو .ادلختلفة األساسية ادلراحل يف والتعلم التعليم عملية صلاح يف وتساعد التعلم؛
 فاعلية من وتزيد التعلم عملية تيسر اليت احلديثة والتكنولوجيا التعليم بوسائل واالىتمام وخرباهتم، اآلخرين الًتاث
 تعلم وتيسر التعليمية ادلادة دبوضوع تتصل ىادفة جذابة، واضحة، تكون أن الوسائل ىذه يف فيشًتط .ادلتعلم
 .التعلم إىل وتشده الطالب انتباه وذبذب ادلادة،

 لتحقيق ادلهمة الوسائل من وسيلة تعترب اليت التعليمية ادلادة حيتوي الذي الوعاء يعد ادلدرسي فالكتاب
 عن أىدافها وربقيق التعليمية، العملية إلصلاح الفاعل دوره يف تتجلى الكتاب أمهية لذلك التعليمي؛ ادلنهج أىداف

 جوانب جلميع شاملة األىداف ىذه تكون أن وجيب .زلددة أىداف ضلو موجهة منزىة معارف من يقدم ما طريق
 وادلهارات وادلبادئ وادلفاىيم ادلعلومات يتكون الكتاب وزلتوى .وادلهارية والوجدانية، ادلعرفية، ادلتعلم شخصية
 .تعلمها ادلتعلم من يراد اليت التعليمية الكتاب مادة عليها تنطوي اليت والقيم االذباىات عن فضال والعقلية األدائية

 :السبورة-3

  السبورة على مجلهم تدوين التالميذ من تطلب وكانت السبورة على واإلجابات ادلالحظات ادلعلمة تدون كانت

 :التايل النحو على إجابتهم كانت

  ميالدك عيد حفلة إىل أصدقاءك دعوت :مجلة ادلعلمة اقًتحت

 .ميالدي عيد حفلة إىل أصدقايت جميع أتى :التالميذ

 أصدقاءك؟ ربب ىل :ادلعلمة

 .أصدقائي جميع أحب أنا :التالميذ

 يصوم؟ فمن رمضان جاء :ادلعلمة 
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 .ادلسلمُت جميع فيصوم رمضان جاء :التالميذ

 حضر؟ فمن ادلدرسة إىل ادلهرج جاء :ادلعلمة

 .ادلشاىدة إىل اجلميع فحضر ادلدرسة إىل ادلهرج جاء :التالميذ

 بتوظيف الصحيحة اجلملة بالطباشَت األلواح على الكتابة التالميذ من تطلب مجلة أي اقًتاح بعد ادلعلمة كانت
 تلك تثبيت يف التعليمية الوسائل قيمة يثبت وىذا والتحدث الكتابة، مهارة لتعليمهم وذلك ،« الجميع» كلمة

  .ادلهارات

 اليت الوسائل قيمة ننكر أن ديكن فال ادلدارس، يف ادلوجودة الوسائل على فقط القيمة ىذه تنحصر وال
 يدخل أن قبل فالطفل لألطفال؛ تعليمية قنوات على يتوفر أصبح الذي التلفاز مثل ادلدرسة خارج باألطفال ربيط

 ادلوقف وحسب االستعمال يف وضبطو بتوجيهو ادلدرسة تقوم مشتت لغوي رصيد ديلك يكون فإنو ادلدرسة إىل
  .التعليمي

 بو يقوم ما خالل من اخلربة، بإكساب للمتعلم تسمح اجملموعة ىذه تضمنها اليت التعليمية والوسائل
 ودلس  وشم وبصر مسع من اجملردة حواسو كافة استخدام تتطلب واقعية عملية ومهام ألنشطة فعلية شلارسة من

 يكسبها اليت واخلربة ادلتعلم، ديارسها اليت العملي ة ادلهام لطبيعة وفقا بعضها، أو العقلي، احلدس وكذلك وتذوق،
 دلزيد وتشويقو ادلتعلم حفز إىل إضافة استيعابا، وأعمق أثرا أبقى تكون احملسوس العمل وسائل باستخدام ادلتعلم

 .التعلم من

 :الميدانية اإلجراءات

 :الدراسة مجاالت :أوال

 :المكاني المجال

 الدراسة ىذه يف الًتكيز وكان حجاج، ببلدية زلمد عبو بن ابتدائية يف مستغاًل بوالية الدراسة جرت
 ادلهارات اكتساب يها يتم اليت ادلراحل سبثل باعتبارىا  (والثالثة الثانية، األوىل، ) األوىل الثالث السنوات على

 اللغوي التحصيل أساس ىي ادلراحل فهذه األوىل، وأساسياهتا اللغة تعلم من ادلتعلم فيها يتمكن واليت اللغوية
 .واالكتساب التعلم عتبة فتشكل عنو اللغة بناء وقاعدة

 :الزماني المجال

 لعبت واليت التطبيقي باجلانب اخلاصة ادلعلومات مجع يف أفادتنا واليت  استطالعية بدراسة قيامنا بعد
 وىي ادليدان إىل فيها نزلنا اليت الزمنية الفًتة اجملال ىذا وحيدد ومنهجو، البحث عنوان وربديد ضبط يف مهما دورا

 .2019|04|18 غاية إىل 2019 |04 |14 مابُت
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 :الدراسة عينة

 (والثالثة والثانية األوىل السنة) األوىل الثالثة ادلستويات وىي ادلستويات من عينة على الدراسة طبقنا لقد
 :قسم كل يف التالميذ عدد يًتاوح واليت معلمُت 6 على االستمارات بتوزيع وذلك

 40  فيو التالميذ عدد  األول الصف من (أ) القسم  -

 38 فيو التالميذ عدد األول الصف من (ب) القسم -

 39 فيو التالميذ عدد الثاين الصف من (أ) القسم -

 37 فيو التالميذ عدد الثاين الصف من (ب) القسم -

 37 فيو التالميذ عدد الثالث الصف من (أ) القسم-

 38  فيو التالميذ عدد الثالث الصف من (ب) القسم -

 
 :الدراسة منهج

 عن والبحث الدراسة زلل ظاىرة وصف من ديكننا الذي ىو ألنو الوصفي ادلنهج ىذا حبثنا يف اعتمدنا
 أثر يف ادلتمثلة ادلوضوع طبيعة مع يتوافق ألنو للدراسة، وإخضاعها وربليلها، وتصنيفها، ادلعلومات مجع طريق

 مدى يف مساعدة كأداة التحليلي اإلحصائي ادلنهج واستعملنا .اللغوية ادلهارات اكتساب يف التعليمية اللسانيات
 اليت واألسباب األدلة على التعرف نستطيع التحليل خالل فمن ادلهارات، اكتساب يف التعليمية الوسائل ىذه تأثَت

 مرتبطة ظواىر حيصي أن حياول حيث العينات، من عينة دراسة يف ويستعمل ادلتوفرة اإلحصائيات من تستخلص
  .متنوعة دلقاييس وفقا الدراسة دبوضوع

 :االستبيان تحليل

 ادلهارات اكتساب »:  لحو  األوىل الثالثة لسنوات العربية اللغة معلمي آراء دلعرفة معدة االستمارة ىذه
 البد اليت (بادلعلمة اخلاصة الشخصية ادلعلومات :مها زلورين من مكونة وىي ،»التعليمية الوسائل بواسطة اللغوية

 اللغوية بادلهارات ادلتعلقة األسئلة من رلموعة يف فتمثلت :الثاين احملور أما مصداقية، بكل عليها اإلجابة  من
 .التعليمية والوسائل

 
 
 
 



 الفصل الثاني:                             اللسانيات التعليمية وعالقتها بالمهارات اللغوية
 

 

64 

  وتستخرج النسبة ادلئوية عن طريق العملية اآلتية:

 
 
 
 
 

 أما استمارة األسئلة كانت اإلجابة فيها بالطريقة التالية: 
 إذا وما ادلؤسسة عليها تتوفر اليت الوسائل ىي دبا ادلتعلق األول، السؤال عن اإلجابة خيص فيما :أوال •

 ما كل ىي والوسيلة ادلختلفة، الوسائل من رلموعة على تتوفر ادلؤسسة أن   فنجد ادلرجوة الفائدة ربقق كانت
 الوسيلة ألن جدا، مهمة الوسيلة لذلك .حواسهم هبا وخياطب تالميذه إلفهام أدوات من ادلدرس بو يستعُت

 بُت ومن تعليمية، مادة أي ويف وقت أي يف استخدامها للمعلم تسمح حبيث التالميذ، رغبة ذبذب أن ينبغي
 :كالتايل  كثَتا فائدة ذات وىي هبا يستعُت واليت تالميذه، تدريس يف ادلعلم يعتمدىا اليت التعليمية الوسائل

 

 % الدرس يف هبا االستعانة فائدة نسبة التكرارات عدد التعليمية الوسيلة

 %100 6 السبورة

 %100 6 ادلدرسي الكتاب

 %66 4 الصور

 %33 2 احلاسوب

 %16 1 االنًتنت

 %33 2 اجملسمات

 %66 5 أخرى أجهزة

 

ا التدريس يف ضرورية التعليمية الوسيلة أن   إىل راجع النسب تفاوت يف والسبب  كبَتة فائدة ربقق وأهن 
 وقت، أسرع ويف طريقة بأبسط ادلتعلمُت عقول إىل ومصطلحات مفاىيم من حيتويو وما الدرس تقريب يف وفعالة
 منهم كبَتا جهدا تتطلب وال ادلتعلمُت عقول مع تتناسب وألهنا الًتبوية ادلؤسسات معظم يف لتوفرىا وذلك

 .الستخدامها

    
تكرار العدد

المعلمين العدد  اإلجمالي  
  النسبة المئوية 
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 أهنم أكدوا قد %66 نسبة صلد الدرس، يف التعليمية الوسائل استعمال مدى إىل بالنسبة أما :ثانيا •
 الوسائل يستعملون أهنم أكدوا %34 نسبة أما .وعرضو الدرس تقدمي يف دائما التعليمية الوسائل يستخدمون

 .فقط أحيانا هبا ويستعينون التعليمية

 

 الوسيلة يستخدم ال أحيانا الوسيلة استخدام دائما الوسيلة استخدام التعليمية الوسيلة

   √ السبورة

  √  الصور

 √   احلاسوب

 √   االنًتنت

   √ ادلدرسي الكتاب

  √  أخرى أجهزة

 

 بزيارهتا قمنا اليت االبتدائية فحسب غياهبا، أو ادلؤسسة يف الوسيلة توفر على معتمدة كانت وإجابتهم
 ويف...وادلذياع احلواسيب، مثل التكنولوجيا أدوات إىل تفتقر لكن الصور وبعض والكتب السبورة على تتوفر

 احلاسوب أو ادلذياع :مثل توفرت إذا الشخصية بأجهزهتم االستعانة إىل ادلعلمون يلجأ األحيان غالب
 السبورة على برسم يقوم أو التمثيل دون اللفظي الشرح على ادلعلم يعتمد الوسيلة غياب يف وأحيانا الشخصي،

 فهم من يتمكنون ال قد أو الشرح استيعاب حيسنون وقد والثانية؛ األوىل السنة خاصة للتالميذ ادلعٌت لتقريب
 ذلا ودلا.حواسهم وإثارة التفاعل وربقيق الدرس إثراء يف التعليمية الوسيلة قيمة يثبت كلو وىذا ادلعلم، يقولو ما

 .وادلصطلحات باللغة تزويدىم أهنا على القدرة

 إجابة تنوعت فقد الدرس يف التعليمية الوسائل استخدام من والغرض السبب عن السؤال أما  :ثالثا •
  :ىي ذكرىا مت اليت األسباب وأىم ادلعلمُت،

 .استخداماهتا و الوسائل أمساء معرفة  -

 .التدريس من اذلدف توضيح -

 .ادلرجوة التعليمية األىداف ربقيق بغية ذلك و والتعلم التعليم عملية تسهيل -

 .ادلالحظة على تعويدىم -

 .التالميذ عند اللغة إثراء -

 .الًتبوي األداء يف وادلتعلم األستاذ ومساعدة ادلعطيات توضيح -
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 .للمتعلمُت الًتبوية النشاطات لتيسَت ادلناسب اإلطار توفَت -

 .بالواقع وربطها ادلعلومات ذبسيد -

 العقلية التالميذ قدرات التعليمية الوسائل استخدام يف ادلعلم يراعي ىل حول اإلجابة كانت :رابعا •
 يراعون فإهنم نوعها كان أيا الوسيلة استخدام أن ادلعلمُت إجابة من %100 نسبة فكانت والعمرية، والفطرية
 حبيث .أصعب والفهم التعلم ذبعل ألهنا قدراهتم نفوق وسائل استخدام ديكن ال ألنو وذلك التالميذ قدرات
 معرفتو ومستوى ادلتعلم، وطبيعة يتناسب ما ومع والًتبوية، النفسية، ادلعايَت من دبجموعة اختيارىا يستند

 يف ادلتوفرة الوسائل وحسب الدراسي للمنهج طبقا االختيار يكون كما وبيئتو؛ السابقة خرباتو ومع وحاجاتو،
 .ومفهومة مبسطة للتالميذ وادلعارف ادلصطلحات إيصال على تعمل فهي .ادلدرسي احمليط

 معها، تفاعال أكثر ىم واليت التالميذ على تأثَتا األكثر الوسائل أي سؤال عن اإلجابة وكانت :خامسا •
 :كالتايل بالنسب اإلجابة وكانت للتالميذ أنسبها حول اإلجابات اختلفت فقد

 

 الدرس يف تأثَتىا نسبة التكرارات عدد التعليمية الوسيلة

 %100 6 السبورة

 %83 6 ادلدرسي الكتاب

 %83 5 الصور

 %50 3 أخرى أجهزة

 

 ادلهارات اكتساب على تساعد التعليمية الوسيلة أن    %100 بنسبة ادلعلمُت مجيع أمجع :سادسا •
 وجود يف إال ادلهارات ىذه تعلم ديكن ال أرائهم حسب إذ القراءة الكتابة، التحدث، االستماع، :اللغوية

 .والتعليم التعلم وتسهيل توضيح على تعمل اليت الوسائل

  :التالية ادلراحل حسب ادلهارات اكتساب يتم أرائهم وحسب

  :االستماع مهارة -أ

 شيئا يفقو ال يكون التعليمية حياتو بداية يف التلميذ ألن األوىل، السنة يف كبَت بشكل تتحقق وىي
 طريق عن جبمعو يقوم الذي لغوي رصيد يشكل ادلرحلة تلك يف فيكون تعلمها بصدد ىو اليت اللغة حول

 ويف درسو، لدعم ادلعلم يرفقها اليت الصور أو السبورة يف يراه وما الدرس أثناء ادلعلم يقولو ما وزلاكاة االستماع
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 مثل ادلتشاهبة احلروف من غَتىا عن سبييزىا وكيفية احلروف فيتعلم التحدث وال القراءة يستطيع ال ادلرحلة ىذه
 :يلي ما خالل من ذلك ويظهر...) ث_ت_ب( ادلنقوطة احلروف

  :الدرس وأثناء ابتدائي األوىل السنة قسم يف

 .تلميذ 38 :الصف يف التالميذ عدد

  .%81,57 نسبة أي .تلميذ 31 :ادلهارة مارسوا الذين التالميذ عدد

 .18,42 نسبة أي.تالميذ 7 :ادلهارة أداء عن زبلف

 الدرس أثناء للمعلم يستمعون كانوا لكوهنم راجع فهذا االستماع مهارة مارسوا الذين التالميذ أما
 يستخدم كان أنو كما وراءه، إعادتو التالميذ من ويطلب يقولو كان ما يكرر ادلعلم كان كما يقولو، دلا وينتبهون
 يلعب، كان منهم البعض ألن ذلك سبب فَتجع زبلفوا من أما .التالميذ يفهم حىت يقول ما كل لشرح السبورة
 يف ادلهارة تلقُت وقت أضاعوا قد %18,42 فنسبة .انتباىا ادلعلم كالم يعَت وال بينو فيما يتحدث كان والبعض
 وأمساء واحلروف الكلمات عن ليعرب الصور يستخدم كان كما .السبورة مثل الوسائل وجود رغم اللعب،

    .اخل...احليوانات

  :التحدث مهارة-ب

 قد يكون التلميذ ألن الثانية ادلرحلة يف كبَت بشكل لكن:والثانية األوىل السنتُت يف ادلهارة ىذه تكتسب
  :يف ذلك ويظهر غَته مع احملادثة بو يبدأ لغوي رصيد اكتسب

 وذلك كان، موضوع أي عن احلديث يف اخلوض على القدرة ادلتعلم يكتسب الصور استعمال خالل من
 .الدرس يف معا عنها واإلجابة األسئلة طرح بواسطة بادلمارسة

 اليت الصور حول النقاش بفتح التحدث مهارة ربقيق على ادلعلمة زلاولة الحظنا ادليدانية الدراسة ويف
 وألن أمامهم جاىزة كانت الصور ألن بسرعة، التالميذ معها يتجاوب فكان الشفهي، التعبَت لنشاط حظرهتا
   .يشاىدوه ما عن للتعبَت احلرية تعطيهم كانت ادلعلمة

  :القراءة مهارة-ج

 :الثانية السنة لقسم ادلربرلة القراءة حصة أثناء

 .39 :التالميذ عدد

  .%82,04 ادلهارة مارسوا الذين نسبة تلميذ، 32 :ادلهارة مارسوا الذين التالميذ عدد

 .%10,26 أدائها عن زبلفوا الذين نسبة تالميذ، 4 :ادلهارة أداء عن زبلفوا الذين التالميذ عدد
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 عدم إىل راجع وذلك ضعيف كان للمهارة أدائهم %5,12 ادلهارة عن زبلفوا الذين التالميذ ومن
 لعدم راجع فتخلفهم اآلخر البعض أما .الدرس يفيد ال ما يف والتحدث اللعب بسبب الدرس أثناء انتباىهم
 اجلمل، وتكوين الكلمات بُت الربط يف صعوبة عندىم فنجد بينها؛ والتمييز احلروف نطق إتقان من سبكنهم
 بعض على وتصرخ تعاقب كانت ادلعلمة ألن ادلعلمة من خوفا اخلطأ يف الوقوع من اخلوف بسبب والبعض
 يف ادلشاركة من واخلجل اخلوف من نوع عندىم خلق شلا اخلطأ، يف وقوىم عن أصدقائهم أمام أحيانا التالميذ
  .ادلهارة أداء عن التخلف نتيجتو كان والذي القراءة

  :الكتابة مهارة-د

 يف الكلمات مث باحلروف مرتبطة األمر أول يف فتكون ادلراحل مجيع يف لالكتساب صاحلة ادلهارة وىذه
 للسنة القسم نفس يف ادلعلمة فكانت القصَتة، والفقرات اجلمل كتابة إىل الثانية السنة يف لتتطور األوىل السنة
 يكتبون كانوا التالميذ أغلب أن الحظناه ما ،لكن السبورة على مدون ىو ما كتابة التالميذ من تطلب الثانية
 احلديث يف الغوص منها ألسباب وىذا الكتابة يف تأخره نالحظ كنا اآلخر البعض لكن واضح خبط و بسرعة
   .اخلط حيسنون ال ألهنم الكتابة على قدرتكم عدم أو الدرس، وإمهال

 متنوعة وصفوف مستويات على مهارة ربقق الوسيلة حظرت ومىت بادلهارات الوسائل ترتبط أي

 :اللغوية ادلهارات ىذه اكتساب على تساعد اليت الوسائل من رلموعة ادلعلمون اقًتح لقد :سابعا •
 السبورة، الصور، :ىي الوسائل وىذه والتعلم االكتساب ذلذا األنسب وىي والقراءة الكتابة التحدث، االستماع،

 .التكنولوجية واألدوات والطباشَت، األلواح ادلدرسي، الكتاب

 وسيلة مهارة أو موقف لكل ادلعلم فيختار تستهدفها، اليت واحلاسة ربققها اليت ادلهارة مع وسيلة كل وترتبط
 :يف ذلك ويظهر درسو، يف تخدامهااس خالل من لتحقيقها ادلعلم يسعى الذي واذلدف تتناسب تعليمية

 :الصور •

 لتدريو ادللونة الصور تستخدم وذلذا إليها؛ األطفال دييل ما وكثَتا البصر، حاسة مع كبَت ارتباط للصور
 وذلذا مصورة، كانت إذا وخاصة وسردىا القصص مساع إىل أيضا ودييل األسئلة، بطريقة من وذلك احلديث على

 يالحظو ما عن والتحدث التعبَت على األطفال لتدريب صاحلة أداة وادلشوقة ادلصورة القصَتة القصص كانت
 :مثل الكالم على التلميذ اِلستثارة التعليمية بالوسائل واالستعانة احلديث، أو التعبَت إصدار منو فيطلب .بعينو

 درس يف ادلعلمة تشرع أن قبل االبتدائية إىل ادليدانية زيارتنا أثناء الذكر لنا سبق وكما .والتسجيالت النماذج
 منهم تطلب وأخذت   )اجلريدة التلفاز، ادلذياع،( الوسائل لبعض صور بإحضار قامت واالتصال اإلعالم وسائل
 .األسئلة وطرح التحاور خالل من الصور يف يشاىدونو ما التعبَت
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 :السبورة •

 والكتابة غالبا القراءة دبهارة السبورة عالقة فتكون بالعُت ادلالحظة أي أيضا البصر على السبورة وتعتمد
 الصبورة يف مهم ىو ما تدوين التالميذ من فتطلب السبورة على ادلعلمة فتستعُت األحيان، بعض يف والتحدث

 .الدرس أثناء ذكروىا اليت إجاباهتم أو

  :المدرسي الكتاب •

 صلد حيث القراءة حصة يف ذلك ويظهر والتحدث القراءة مهارة كبَت وبشكل ادلدرسي الكتاب يرتبط
 نشاط يف التعبَت خالل من التحدث مهارة أما القراءة، تدريس يف الكتاب على يعتمدون ادلعلمُت أغلب أن

   والتحدث النقاش ادلعلمُت فيو يفتح اليت ادلدرسية الكتب يف ادلربمج وأناقش أتأمل

 :الطباشَت و األلواح •

 قدرة من التحقق يف ادلعلم هبا يستعُت اليت ادلصغرة السبورة للمتعلمُت بالنسبة سبثل والطباشَت اللوحة إن  
 فتحقق اجلمل، يف للكلمات التسلسلي الًتتيب ومعرفة األفكار عن والتعبَت الصحيحة الكتابة على التالميذ

 نشاط يف ذلك يظهر و بسرعة الكتابة على أصابعو وتعود عقلو استثارة على ادلتعلم وتساعد الكتابة مهارة
 .اإلمالء

  :التكنولوجية األدوات •

 ادلذياع :منها نذكر التكنولوجي بالتطور تتعلق كثَتة وسائل التكنولوجية األدوات مسمى ربت تندرج
 تعليم على القدرة لو الذي التلفاز وجهاز ، االستماع على القدرة التلميذ تعلم اليت األجهزة أحد ىو الذي

 قنوات يف األغاين خالل من االستماع وتعليمو الشاشات، يف تظهر اليت اإلعالنات خالل من القراءة التلميذ
  .الكالم يف كثَتا يقلدىا أصبح واليت يشاىدىا اليت الكرتون أفالم وخاصة بلغة والتحدث األطفال،

 :ادلهارات وإكساب التدريس يعيق كان إذا الدرس عن التعليمية الوسيلة غياب كان إن حول أما:ثامنا •
 وادلهارات ادلعلومات توصيل على كايف غَت اللفظي الشرح ألن التدريس تعيق أهنا أمجعوا قد %66 وبنسبة فإنو

 وألهنا .والتعليم التعلم يف أساسية ركيزة وىي التدريس يف ومهمة ضرورية الوسيلة أن   حبجة للتالميذ، وادلعارف
 تأثر فال الدرس عن غابت إن الوسيلة أن قالوا فقد %40 نسبة أما.وادلعارف ادلعلومات ترسيخ على تساعد

 يكتفي وأن عنها االستغناء لو وديكن والتعليم للتعلم كايف وىو ادلعلم زلل ربل أن ديكن ال ألهنا شيء يف عليو
 ادلنطوق فهم ديكنهم ال مثال األوىل السنة تالميذ ألن كايف غَت اللفظي الشرح يبقى لكن.اللفظي بالشرح

 .كتابتها شكل على التعرف دون الكلمات أو للحروف
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 اللغوية ادلهارات اكتساب صعوبات ذباوز على تساعد التعليمية الوسائل كان إذا ناحية من أما :تاسعا •
 الظروف هتيئة على ادلعلم تساعد ألهنا السبب ويرجع ذلك، يف تساعد نعم أهنا %100 وبنسبة اإلجابة فكانت
 وادلعرفة وادلفاىيم أبسط بواسطتها الدرس ويكون التالميذ فهم إىل أكثر ادلعاين تقرب وألهنا (للمتعلم) ادلالئمة
 أكرب واكتساهبا وقراءة، وكتابة، وربدثا، استماعا، بأنواعها اللغوية ادلهارات ربصيل يكون وبواسطتها وأدق أوضح
 مع وتوافقها استخدامها وأسس التعليمية، الوسيلة اختيار أسس مراعاة إىل يرجع ىذا وكل أوفر، تعلمها وفرصة

 .التعليمية األىداف لتحقيق ادلسطر الدراسي الربنامج

 ادلثَت غياب يعٍت الدرس يف التعليمية الوسائل غياب أن   نستنتج ذكره سبق ما خالل ومن األخَت يف
 يشعر كان الذي الفراغ لسد التعليمية اللسانيات جاءت لذلك أصعب، االكتساب يكون وبذلك التالميذ حلواس

 من فضاء كوهنا العربية واللغة اللغات، يف تعلمو عليو صعب ىو ما فهم حلاجتو وذلك .التعليم يف ادلتعلم بو
 قامت ولذلك.ادلتعلم لذىن وتبسطو للواقع تقرهبا لوسائل حباجة كانت لو حدود ال وادلفردات ادلصطلحات

 .بتعلمها للراغبُت ببساطة إليصاذلا الالزمة الوسائل بتقدمي التعليمية اللسانيات
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 النتائج، بعض أفرز اللغوية املهارات اكتساب يف وأثرىا التعليمية اللسانيات موضوع يف البحث إن 
 :يلي ما أمهها من لعل

 نظرا املشاكل، لتلك حلوال ليجد التطبيقي اللغة علم ظهر اللغات تعليم مشاكل ظهور بعد -  
 تعىن العلم ىذا عن انبثقت فروع ظهرت اللغوية اجملاالت وتعدد التعليم مشاكل وكثرة الدراسات لتشعب

 الفروع تلك بني ومن األخرى التطبيقية اللغوية الفروع من غريىا عن هبا تتفرد معينة، بدراسات
 .التعليمية اللسانيات

 اليت األدوات هبا ويقصد بالوسائل هتتم اليت التطبيقية الفروع أحد ىي التعليمية اللسانيات إن   -   
 اخلطط العلم ىذا ويضع وتعليمها، اللغات تعلم على تساعدمها واليت واملتعلم املعلم من كل عليها يعتمد

 واليت  والقراءة الكتابة، والتحدث، االستماع، :اللغوية املهارات تعليم على املعلم  تساعد اليت والربامج
 .االتصال أساس ىي

 على فتعمل التدريس، أثناء التعليمية العملية لعناصر كبرية أمهية التعليمية الوسائل اِلستخدام -     
 أثناء واملتعلم التعليم عملية أثناء  املعلم يواجهها اليت والصعاب هلا يتعرض اليت اللغوية املشكالت حل

 التعليمي، املوقف إدارة يف األداء حتسني على وعملها عليهم التأثري على قدرهتا ملدى وىذا التعلم، عملية
 وجود سبب وىذا  التعليمية باألىداف الرتباطها وذلك.املتعلمني ألذىان توصيلو هبدف الدرس وتبسيط
 .واستخدامها الوسيلة قيمة كلو ذلك فيثبت واملساعدة التوضيحية الوسائل

 أدى  التعليم عملية وتتطور التعليمية باألىداف التعليمية الوسائل ارتباط أن فيو شك ال ومما -     
 تدريسها، يراد اليت واللغة بالتعليم الرقي يف واملعلمني الرتبويني من رغبة وذلك وتعددىا الوسائل تنوع إىل

 .وتفوقو املتعلمني لدى العقل مستوى من أعلى تكون اللغة ألن األحياء بعض يف صعوبتو وبسبب

 بتعليم كبري بشكل مرتبط ىو املدرسة دخولو عند اللغة من التلميذ يتعلمو ما أول كان لطاملا  -   
 املتعلم على جيب أدائية مهارات وىي والقراءة والكتابة، التحدث، االستماع، :األربعة اللغوية املهارات
 مرور ومع واالكتساب، التعلم عملية يف الكبرية ألمهيتها وىذا تعلمو، من األوىل املراحل يف اكتساهبا

  .واالندثار للزوال قابلة غري لكوهنا املعرفة ميادين من أكثر اللغوية املهارات أصبحت الوقت

 وترتبط لغة، أي أساس ألهنا مبكر وقت يف املهارات املتعلمني إكساب املتعلمني على وجب -  
 حلقة لتشكل ترابطها إىل يؤدي مما .هلا ومتهد األخرى تستدعي مهارة وكل بينها، فيما اللغوية املهارات

 يتعلق فيما وخاصة جاباإ أو سلبا عليها وتنعكس باألخرى تتأثر مهارة كل ألن .بينهم لغوية وصل
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 دون قراءة وال قراءة دون كتابة وال متحدث وجود يتطلب ووجوده استماع دون حَتدُّث فال هلا، باإلتقان
 املهارات، ىذه دون يفشل التواصل ألن األخرى، حساب على مبهارة االىتمام جيب ال لذلك كتابة،

 االستقبال، بصحة كبري وبشكل ترتبط اإلنتاج وصحة االستقبال، مهاريت تتطلب اإلنتاج مهاريت ألن
 املنظومة وتسطرىا املعلم يسطرىا اليت التعليم أىداف لبلوغ للغة، والسليم اجليد التعلم بذلك فتحقق
 .والتعلم التعليم عملية خالل من الرتبوية



 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر و المراجع:

 القرآن الكريم برواية ورش لنافع -1

 المصادر والمراجع:

، دار ادلطبوعات اجلامعيةـ حقل تعليمية اللغات :أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية 2-
 م.2009، 2اجلزائر، ط

 ط، د سنة. عة عبد ادلالك السعدي، تطوان، دأمحد الفاسي، الديداكتيك مفاىيم و مقاربات، جام 3-

 م. 2009ىـ_ 1438دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  أمل يوسف التل، التعليم و التعلم، 4-

ط، ىراء الشرق، القاىرة،دز آخرون، مهارات التدريس، مهارات التدريس، مكتبة أمام سلتار محيده و  5-
 م.2000

، 1لعربية، بريوت، طآخرون، تعلمية اللغة العربية، دار النهضة اإنطوان صياح و  -6
 م.2006ىـ_1427

جاسم زلمود احلسون، حسن جعفر اخلليفة، طرق تدريس اللغة العربية يف التعليم العام، دار الكتب  -7
 م.196، 1الوظيفية، األردن، ط

: 1شر والتوزيع، األردن،طاللغويات، تر: زلمد العناين، دار جرير للنلغة و جون لونز، ال -8
 م.2009ىـ_1430

ن، دار تعليمها، تر: عبده الراجحي، علي علي أمحد شعبادوجالس براون، أسس تعلم اللغة  و   -9
 م.1994النشر، بريوت، النهضة العربية للطباعة و 

، 1نوز ادلعرفة، عمان، طالتطبيقية، دار كوليد العنايت، العربية يف اللسانيات  -10
 م.2012ىــ_1433
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التوزيع، عمان، صفاء للنشر و  رزىري زلمد عيد، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، دا 1-1
 م.2011، 1ط

 م.2005ط،  ، دار ادلعارف اجلامعية، دزكريا امساعيل، طرق تدريس اللغة العربية 2-1

التوزيع، دار ادليسرة للنشر و  وآخرون، ادلفاىيم اللغوية عند األطفال،حامد عبد السالم ىارون  3-1
 م.2009ىـ_ 1429، 2عمان، ط

العامة السورية للكتاب، دمشق، الكتابة، منشورات اذليئة حسني البصيص، مهارات القراءة و  حامت 4-1
 م.2011ط،  د

 .2005اجلامعية، مصر، د ط، حلمي خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار ادلعرفة - 15

 م.2006، 1التوزيع، عمان، طدار أسامة للنشر و  محزة اجلبايل، الوسائل التعليمية، 16-

الثانوية، و  اإلعداديةحسين عبد اذلادي، االجتاىات احلديثة يف تدريس اللغة العربية يف ادلرحلتني  7-1
 م.2000ندرية للكتاب، اإلسكندرية، د ط، كمركز اإلس

، 1مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، ط التطبيق،بني النظرية و  حسن شحاتة، ادلناىج الدراسية 8-1
   م.2002ىـ_ 1423

، 5الدار ادلصرية اللبنانية، مصر، ط  التطبيق،النظرية و بني  حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية  9-1
  م.2002ىـ_ 1423

، 2التوزيع، عمان، طدار ادليسرة للنشر و  اإللقاء،فن أبو العدوس، ادلهارات اللغوية و  يوسف -20
 م.2009ىـ_ 1430

التوزيع، دار أسامة للنشر و  احملادثة،ت الفنية يف الكتابة والقراءة و كامل عبد السالم طراونة، ادلهارا  -21
 .2013، 1ط

 التقومي،و  -األنشطة-ادلهارات-اجملاالت-ماىر شعبان عبد الباري، الكتابة الوظيفية و اإلبداعية 2-2
 م.2014ىـ_ 1435، 2التوزيع، عمان، طدار ادليسرة للنشر و 
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ذوي االحتياجات اخلاصة، دار صفاء وإنتاجها للعاديني و  ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية 3-2
 م.2014ىـ_ 1435، 2للنشر و التوزيع، عمان، ط

اد توفيق زلمود، اجمللس األعلى ميشال ماكارثي، قضايا يف علم اللغة التطبيقي، تر: عبد اجلو  4-2
 .2005: 1للثقافة، ط

التوزيع، القاىرة، دط، النشر و دار غريب للطباعة و  علم اللغة احلديث،ود، العربية و زلمد زلمد دا 5-2
 م.2001

، 2التوزيع، عمان، طدار ادليسرة للنشر و  زلمد زلمود احليلة، مهارات التدريس الصفي، 6-2
 م.2007ىـ_ 1427

.1988: 8مكتبة ادلنار، عمان، طزلمد علي السيد، الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم،  7-2
 م.2010منري بن دريح، ملفات سيكوتربوية تعليمية، دار ىومو، اجلزائر، د ط،  8-2 

، 1التوزيع، عمان : طيات التدريس، دار الشروق للنشر و سهيلة زلسن كاظم الفتالوي، كفا- 29
 م.2003

، 1موزعون، عمان، طدار البداية ناشرون و  سحر سليمان عيسى، مهارات تدريس اللغة العربية،30- 
 م.2016ىـ_ 1434

سليمان عبد الواحد يوسف ابراىيم، ادلرجع يف صعوبات التعلم، مكتبة األجنلو ادلصرية، القاىرة،  -31
 م.2010، 1ط

التوزيع، األردن، د دار رلدالوي للنشر و  ية، مسيح أبو مغلي، األساليب احلديثة لتدريس اللغة العرب -32
 م.1997ىـ _ 1417ط، 

دار وائل طرق تدريسها،د الشمري، مناىج اللغة العربية و سعدون زلمد الساموك، ىدى علي جوا -33
 م. 2005، 1التوزيع، األردن، طللنشر و 



 78 

ط، سنة  ية، مصر، ددار ادلعرفة اجلامع تعليم العربية،ه الراجحي، علم اللغة التطبيقي و عبد -34
1995. 

، دار (اكتساب ادلهارات األساسية)تطبيقاىا يف علوم اللغة اجمليد عيساين، نظريات التعلم و  عبد -35
 م.2012ىـ_ 1433، 1الكتاب احلديث، القاىرة، ط

، 1آداهبا، دار الكتاب اجلامعي، األردن، طة، أساسيات تدريس مهارات اللغة و عبد الفتاح البج -36
 م.2005

والنشر  ادلمارسة، دار الفكر للطباعةبني النظرية و عبد الفتاح البجة، أصول تدريس العربية  7-3
 م.2000ىـ_ 1420، 1التوزيع، عمان، طو 

، 1التوزيع، عمان، طدار صفاء للنشر و عبد القادر عبد اجلليل، علم اللسانيات احلديثة،  8-3
 م.2002ىـ_ 1422

عبد الرمحن عبد علي اذلامشي، فائزة زلمد فخري العزاوي، تدريس البالغة العربية، دار ادليسرة  9-3
 م2005ىـ_ 1426، 1الطباعة، طيع و للنشر و التوز 

، ةالنحو الوظيفي: األسس ادلعرفية والديداكتيكيالبيداغوجيا منوذج علي آيت أوشان، اللسانيات و - 40
 م.1998، 1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

علي سامي احلالق، ادلرجع يف تدريس اللغة العربية، دار ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  -41
 م.2010

االتصال  تكنولوجيا التعلمبد ادلقصود، الوسائل التعليمية و عطية سامل احلداد، علي فوزي ع -42
 م. 2014الرتبوي، مؤسسة شباب اجلامعة، إسكندرية، ط

 م.2009آخرون، ملفات سيكوتربوية تعليمية، ملحقة سعيدة اجلهوية، فريدة شدان و  3-4

 م.1998، 1صباح زلمود، تكنولوجيا الوسائل التعليمية، دار اليازوين، عمان، ط 4-4

 م.2009، 4صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار ىومو، اجلزائر، ط 5-4
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التوزيع، الرياض، دار وجوه للنشر و  اللسانيات التطبيقية،صاحل ناصر الشويرخ، قضايا معاصرة يف  6-4
 .2017ىـ_ 1437، 1ط

دار الكتاب احلديث،  عالقتو بالعلوم اإلنسانية،و  علم اللغة ادلعاصراللسانيات و  ،صالح حسني 7-4
 م.2008ىـ _ 1428ط، سنة  القاىرة، د

أساليب تدريسها بني النظرية و راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنون اللغة العربية  8-4
 م.2009 -ىـ 1430: 1التوزيع، عمان، ط، عامل الكتب احلديث للنشر و التطبيق و 

لتوزيع، عمان، ادار ادليسرة للنشر و توفيق أمحد مرعي، زلمد زلمود احليلة، طرائق التدريس العامة، 9-4
 م2005ىـ_ 1425، 2ط

دار التنوير،  األىداف،ف مبقاربة الكفاءات و خالد لبصيص، التدريس العلمي والفين الشفا -50
 سنة. اجلزائر، د ط، د

ط،  اإلسكندرية للكتاب، القاىرة، د ، مركزقبني النظرية والتطبيخالد عبد الرزاق السيد، اللغة  -51
 م.2003

  المعاجم:

ط،  دألعلى للغة العربية، اجلزائر، بدر الدين بن تريدي، قاموس الرتبية احلديث، اجمللس ا -52
 م.2010

تح: أمني زلمد عبد الوىاب، زلمد الصادق ،الرتاث العريب ابن منظور، لسان العرب، دار -53
 .2بريوت، مج  العتريي،

 مواقع األنترنيت: 

 .net   www.alukahمناذج تعليمها : علي ربابعة، مهارة الكتابة و  -54
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 ........العــٌ: ) اخزُبسٌ(........................ا

 اىصف: .............................................

 اىَذسعخ:............................................

 

 

 بيانات خاصة بالمعلم:

 
 
 

 
 

 
 
      ٍؼيٍَ اىَشحيخ االثزذائُخ اىَحزشٍُن، وفقنٌ هللا

حُش أننب نقىً ثذاسعخ اىؼالقخ ثُن اعزخذاً اىىعبئو اىزؼيَُُخ فٍ اىزذسَظ وامزغبة 

 اىَهبساد اىيغىَخ، نشجى ٍننٌ ٍغبػذرنب فٍ اإلجبثخ ػيً هزه األعئيخ.

( √َُخ ثبىَذسعخ: وفبئذرهب فٍ إصشاء اىذسط: ضغ ػالٍخ): ٍذي وجىد اىىعبئو اىزؼيُأوال

 أٍبً اىؼجبسح اىزٍ رَضو وجهخ نظشك:

 غير متوفرة متوفرة الوسيلة التعليمية

   اىغجىسح

   اىحبعىة

   جهبص اىؼشض

   اىَجغَبد

   األنزشنذ

   اىصىس

 

 ........................................أجهضح أخشي:.....................................................

................................................................................................................ 
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 إىً أٌ ٍذي رغزخذً اىىعبئو اىزؼيَُُخ:: ثانيا

 ( أٍبً اىؼجبسح اىزٍ رَضو وجهخ نظشك: √ضغ ػالٍخ )

 : ًئَب:                       أحُبنب:                          ال رغزخذدا

 : ٍب هى اىغشض ٍن اعزخذاً اىىعبئو اىزؼيَُُخ: ثالثا

 رمش اىغجت:................................................................................................

...................................................................................................... 

: هو َشاػٍ اىَؼيٌ فٍ اعزخذاً اىىعبئو اىزؼيَُُخ قذساد اىزالٍُز اىؼقيُخ واىفنشَخ رابعا

..............واىؼَشَخ:.......................................................................................

................................................................................................................. 

 : أٌ اىىعبئو أمضش رأصُشا ػيً اىزالٍُز واألمضش رفبػال ٍؼهب:خامسا

 اىصىس:              اىنزبة اىَذسعٍ:                                     اىغجىسح: 

 اىَجغَبد:                       اىحبعىة:                                األنزشنذ:

 

 أجهضح أخشي:................................................................................................

........................................................................................................... 

اىزحذس،  هو رغبػذ اىىعبئو اىزؼيَُُخ ػيً امزغبة اىَهبساد اىيغىَخ ) االعزَبع،  :سادسا

 اىنزبثخ، اىقشاءح(.

  نؼٌ:                                           ال:                          ال أدسٌ:

: إرا مبنذ اىىعُيخ رغبػذ ػيً امزغبة اىَهبساد اىيغىَخ ٍب ٍقزشحبرل حىه أنغت سابعا

 اىىعبئو اىزٍ رغبػذ ػيً امزغبثهب:

................................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 : هو غُبة اىىعُيخ اىزؼيَُُخ ػن اىذسط رؼُق عُش اىزذسَظ: ثامنا

 نؼٌ:                                           ال:                  

 وص صؼىثبد امزغبة اىَهبساد اىيغىَخ:: هو رغبػذ اىىعبئو اىزؼيَُُخ فٍ رجبتاسعا 

 نؼٌ:                                           ال:                          أحُبنب:  

 رمش اىغجت:..................................................................................................

........................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات
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 48...........................................................................مهارة الكتابة د.

 51............................................................العالقة بني املهارات اللغوية .14

 املهارات اللغويةالتعليمية و الفصل الثاين: العالقة بني اللسانيات 

 54.........................................................االبتدائيتدريس اللغة العربية يف  .1
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 84...................................................ملوضوعات......................فهرس ا
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