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 : اإلهداء

 إلى كل أفراد عائلتً..

 ..فً مختلف األطوار التعلٌمٌة إلى كل األساتذة و المعلمٌن

 سواء من قرٌب أو بعٌد.. ساهم فً نجاحً ساندنً و  إلى كل من

 .أهدي هذا الجهد المتواضع إلٌهم جمٌعا
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 ةـــمقدم

إن وجود اللؽة و تطورها ،أمر مرتبط بوجود اإلنسان فً حركٌة دابمة،       

لذلك اهتم  فهً أداة التفكٌر و التعبٌر عن االنفعاالت و العواطؾ و األحاسٌس،

      الكتبو المفكرون بدراستها قدٌما و حدٌثا،فقد ألفت فٌها الباحثون و العلماء 

و المصنفات و البحوث و الرسابل و عقدت أجل تطوٌرها الندوات و المإتمرات 

و أسست جمعٌات و منظمات ألجل دراسة اللؽة دراسة مبنٌة على أسس منهجٌة 

      أكثر مردودٌة و فاعلٌة و كذا العمل على تحسٌن الطرابق و توفٌر الوسابل 

 و األدوات الكفٌلة بتعلٌم اللّؽة للناطقٌن و لؽٌر الناطقٌن بها. 

لحفاظ على الّتراث إّن اللؽة فً أي نظام تربوي،هً الوعاء الّضروري ل       

ٌّز كل مجتمع عن ؼٌرة من الّثقافً  و الّتارٌخً و الّدٌنً و االجتماعً الذي ٌم

ة األجٌال و تربٌتهم على المجتمعات،كما أن اللّؽة هً الّضامن األساس لتنشب

و األخالقٌة ألجل كسب الّتحدٌات و تحمل لمواطنة و على القٌم اإلنسانٌة ا

 المسإولٌات التً ٌفرضها التطور الحاصل فً مختلؾ مجاالت الحٌاة.

الشك أن تعلٌم اللؽة العربٌة فً الجزابر قد مّر بعدة إصالحات و تؽٌرات       

و األهداؾ و الكفاءات، وهذا استجابة لدعوات جذرٌة مست المناهج و الطرابق 

التؽٌٌر و اإلصالح من جهة و من جهة أخرى ، استجابة للتقارٌر السلبٌة التً 

رفعت إلى وزارة التربٌة حول واقع تدرٌس اللؽة،وحتى تسترجع اللؽة العربٌة 

مكانتها الرابدة فً خرٌطة البرامج التعلٌمٌة،و حتى ٌتمكن المتعلّم أٌضا من 

   متالك اآللٌات اللؽوٌة الضرورٌة و إرساء الموارد و تنمٌة القدرة على التفكٌرا

و التواصل مشافهة و كتابة ،كانت هذه العناٌة الخاصة، باعتبار أن اللؽة العربٌة 

      هً اللؽة الرسمٌة وهً الركٌزة األساسٌة و المكون الربٌس للهوٌة الوطنٌة 

 و االرتباط الروحً .

خصصنا بحثنا هذا لدراسة نشاط القراءة فً الطور األول من الّتعلٌم  لقد      

ث من داالبتدابً و الذي نقصد به السنة األولى و السنة الثانٌة بعد التقسٌم المستح

 طرؾ وزارة التربٌة فً الجزابر، وباعتبار أن القراءة هً القاعدة األساسٌة فً

 ـ أ ـ
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ومفتاحا للتحصٌل  ،أن تكون وسٌلة بل هً هدؾ قبل ،هذه المرحلة الحساسة 

و منطلقا لدراسة المواد األخرى، وأداة للتعبٌر و الّتواصل مع  ،المعرفً و الثقافً

 و االجتماعً.العابلً و المحٌط المدرسً   األقران فً الفضاء

أن تدرٌس اللّؽة العربٌة فً الطور الدراسة من إشكالٌة مفادها  هذه تنطلق     

ٌواجه صعوبات و مشكالت بٌداؼوجٌة بسبب الطرابق  ٌم االبتدابًاألول من الّتعل

و األسالٌب المعتمدة من طرؾ األساتذة فً تعلٌم نشاط القراءة و الكتابة ، األمر 

لوطنٌة إلى ترسٌم المنهج الذي دفع بمدٌرٌة التعلٌم األساسً بوزارة التربٌة ا

ٌتضمن مجموعة من ً فً تدرٌس اللؽة العربٌة، و الذي الخطّ  الّصوتً ـ

اإلجراءات التدرٌبٌة و األدوات المنهجٌة التً ٌجب على األستاذ إتقانها و تطبٌقها 

فهل تكون  هذه  فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة من أجل تحسٌن األداء القرابً،

وهل ٌمكن لهذه   اللؽة ؟ تحسٌن واقع تدرٌسوسٌلة ناجعة  لمقترحة  الحلول ال

كفاءات  المستهدفة فً مناهج الجٌل الثانً بالنسبة تحقٌق ال الحلول أن تساهم فً

        و نظرا للمعاٌنات و الزٌارات التفتٌشٌة.للطور األول من التعلٌم االبتدابً؟

و االطالع على وسابل و نتابج التقوٌم المعتمد فً مختلؾ مراحل التعلٌم االبتدابً 

اٌة مرحلة التعلٌم و من خالل اإلشراؾ على ورشات تصحٌح امتحان نه

االبتدابً،اخترت المقاطعة التربوٌة التً أشرؾ علٌها بوالٌة ؼلٌزان و التً 

تحتوي على أربع عشرة مدرسة بٌن حضرٌة و رٌفٌة حتى أتمكن من الوقوؾ 

مدى وعً المعلمٌن  و التحقق من لحقٌقٌة لتفسٌر األخطاء اللؽوٌة على األسباب ا

ً من خالل التوجٌهات و عقد وتً ـ الخطّ صّ بؤهمٌة االعتماد على المنهج ال

ٌّام الدراسٌة.  الندوات و األ

 : تتمثل األؼراض المنشودة من خالل هذا البحث فٌما ٌلً: أغراض البحث

 ـ تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً الطور األول من التعلٌم االبتدابً.

 ـ دراسة و تحلٌل منهاج اللؽة العربٌة للطور األولى .

 وبات و المشكالت الصوتٌة فً تعلٌم و تعلّم القراءة.ـ معرفة الصع

 

 ـ ب ـ 
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 ـ معرفة األخطاء الكتابٌة و اإلمالبٌة لدى المتعلمٌن.

ـ التعرؾ على مدى تحكم األساتذة فً تطبٌق المنهج الصوتً و الخطً فً تسٌٌر 

 حصص القراءة فً الطور األول من التعلٌم االبتدابً.

  سابقة قد تطرقت إلى هذا الموضوع،الدراسات البعض ومما الشك فٌه، أن     

على سبٌل التمثٌل ال  ذكر منهاو ٌمكن أن أ و التً أفدت منها علما ؼزٌرا

الحصر:كمال بشر فً " علم األصوات" و محمد علً الخولً و إبراهٌم أنٌس فً 

كتابٌهما " األصوات العربٌة" و الدراسة المٌدانٌة للباحث الطٌب بن جامعة  " 

لٌمٌة الصوت اللؽوي فً المستوٌات الدنٌا" و كذا دراسة  ناعم محمد هشام " تع

    مالمح الفكر الصوتً فً مقررات اللؽة العربٌة فً مر حلة التعلٌم االبتدابً" 

و كذلك و عفاؾ شٌخاوي فً دراستها " تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً االبتدابً" 

الموسومة ب"تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً  الدراسة التً قامت بها " العالٌة حّبار" و

وؼٌرها من ضوء النظام التربوي الجدٌد / القراءة فً المرحلة االبتدابٌة أنموذجا" 

 الدراسات التً علمت و التً لم أعلم.

، وإنما هذا الموضوع تحدٌداتستهدؾ ؼٌر أن أؼلب هذه الدراسات لم تكن    

تتعرض له بالذكر فً بعض أبوابها وفصولها، وتشٌر إلٌه بصورة إجمالٌة   كانت

كما وجدت صعوبة فً التعامل مع المصطلحات و المفاهٌم الصوتٌة التً تختلؾ 

بعض اإلشكالٌات  علىز أن أركّ  -قدر المستطاع -حاولت  ولذلكمن باحث آلخر 

لٌمٌة اللؽة العربٌة بعد خطً فً تعال ـ الصوتً منهجالمحدودة، منها ما ٌتعلق بال

 . التعدٌالت المستحدثة فً مناهج الجٌل الثانً و منها ما ٌتعلق بنشاط القراءة

 منهج البحث:

الوصؾ و التحلٌل بجمع المالحظات  تمدت فً إعداد هذا البحث على آلٌتًاع     

ابً من الزٌارات المكثفة لألساتذة الذٌن ٌدرسون فً الطور األول من التعلٌم االبتد

الزمالء المفتشٌن  األساتذة و المعلمٌن و و كذا االعتماد على آراء و مالحظات

التربوٌٌن فً المقاطعات األخرى،وكذا البحث المكتبً بقراءة الكتب و المناهج 

و تحلٌلها  و مقارنتها و تفسٌر و الوثابق  و جمع المعلومات  التربوٌة و األدلة

على  باإلشكالٌة و معالجتها، معتمدا فً ذلك اإلحاطةالظاهرة المبحوثة، و بؽٌة 

 الخطة التالٌة:
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 ـ ج ـ

  ـ مقدمة

 الصوت  الخط  ساسٌة:القراءة  المنهج األمفاهٌم ال وشرحت فٌه بعضـ مدخل  

 التعلٌمٌة  المقطع.

      : الدراسات الصوتٌة و الخطٌة عند العرب قدٌما و حدٌثااألولالفصل ـ 

 ت اللؽوي عند العرب قدٌما الصو  ـ1

 .جملة ما توصل إلٌه العرب من مباحثهم الصوتٌة قدٌماـ  2

 ـ جهود المحدثٌن العرب فً الدراسات الصوتٌة.3

و مخارجها  العربٌة،صفاتها و خصابصها و أقسامها اللؽةحروؾ و أصوات  ـ 4

 و صفاتها

 .نشؤة الخط العربً و تطوره عبر العصورـ 5

 المنهج الصوتً ـ الخطً فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة :الثانًـ الفصل 

 .المنهج الصوتً و موقعه فً تعلٌمٌة القراءة 1

 .القراءة المقطعٌة بالمدرسة الجزابرٌة 2

 .كٌفٌة تسٌٌر حصص القراءة فً الطور األول من التعلٌم االبتدابً 3

 المنهجٌة المعتمدة فً تسٌٌر نشاط الخط و الكتابة. 4

 ته.الكتابً و أسالٌب معالجالقرابً و ـ الضعؾ  5

وفً الخاتمة حاولت قدر المستطاع أن أشٌر إلى أهمٌة المنهج الصوتً      

       الصوامتبالخطً فً تعلٌمٌة اللؽة من حٌث تنمٌة قدرة المتعلم فً الوعً 

و المهارات الصوتٌة و كذا الوعً بالظواهر الصوتٌة،كما الصوابت و المقاطع و 

المنهج الصوتً و الخطً فً معالجة األخطاء القرابٌة و الكتابٌة أشرنا إلى أهمٌة 

 فً الطور األول من التعلٌم االبتدابً.

 و هللا نسؤل الّتوفٌق و الّسداد.

 ـ دـ 
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  مفاهٌم أساسٌة

إٔ ٗؼالهع  ٓؼالا٢ٗ تؼالغ ؤُظالتِؽاخ أنقٗا ٖٓ ـاللٍ ٛالمٙ وُٞهلالح ؤُلا٤ٔ٤ٛالح      

كاالطالالتلغ ٣عؼالالَ ُظُلالالا  . تاػرثانٛالالا أقٝوخ ٝ ٓلالالاذ٤ػ وُالالٞونقج كالال٢ تؽص٘الالا ٛالالمو

ٓكُٞالخ ظك٣كج ؿ٤ه ٓكُٞالذٜا وُِـ٣ٞح ، ٝالتك كال٢ ًالَ ٓظالتِػ ٓالٖ ٝظالٞق ٓ٘اٌالثح 

أٝ ٓشالالالانًح أٝ ٓشالالالاتٜح، ًث٤الالالهج ًاٗالالالد أٝ طالالالـ٤هج، تالالال٤ٖ ٓكُُٞالالالٚ وُِـالالال١ٞ ٝٓكُُٞالالالٚ 

ِػ أقوج ٖٓ أقٝوخ وُرل٤ٌاله وُؼِٔال٢ ٝوبقتال٢، ٝٛالٞ هثالَ لُالي كأُظت." والطتلؼ٢

ُـح ت٤ٖ وُ٘اي ػآح، أٝ ػ٠ِ وبهَ تال٤ٖ ؽثوالح أٝ ك الح ـاطالح، كال٢ ٓعالاٍ ٓؽالكق ٓالٖ 

ٓعاالخ ؤُؼهكح ٝوُؽ٤اج، كبلو ُْ ٣رٞوكه ُِؼالاُْ ٓظالتِؽٚ وُؼِٔال٢ وُالم١ ٣ؼالك ٓلراؼالٚ 

ؿٚ، ٝذؼتِد ٝ ٤لرٚ َٞ  .1"كوك ٛمو وُؼِْ ٍٓ

نغح: حـــانتعهيًي  

من  المشتقة تعلٌم لكلمة صناعً مصدر العربٌة اللغة فً التعلٌمٌة كلمة إن    
ا،و به وضع عالمة على الشًء لتدل علٌه و جعل له أمارة ٌعرفه أي الفعل علّم

بسٌمى،فالفاعل معلّم ) بكسر الالم( و المفعول معلّم )بفتح  علّم نفسه،وسمها
         وُرؼ٤ٔ٤ِح وٌرؼِٔد ًِٔحٝ جعله ٌتعلّمه.الالم(،و علّم فالنا الشًء تعلٌما أي 

ٗوَ ؤُؼِٞٓاخ  وُرؼ٤ٔ٤ِح ذٍرٜكفٝ،أٝ وُك٣كوًر٤ي ك٢ وُؽوَ وُرهت١ٞ ٓ٘م ٓكج

ّٕ ٝؤُٜانوخ ٖٓ ؤُكني ا٠ُ وُرل٤ٓم و ًث٤هو تؽٍة ذتٞنػهكد ؤٌُِح ،ؿ٤ه أ

ذـ٤ه ٝتاُرا٢ُ  وُ٘ظه٣اخ وُرهت٣ٞح ٝ والذعاٛاخ وُؼ٤ِٔح ٝ وُرفظظاخ وُعك٣كج،

اخ، كٖٔ ٗاؼ٤ح ٢ٛ ًَ ٗشاؽ ٣ىوُٝٚ ؤُؼِْ قوـَ وُرؼه٣لٝ ذؼكقخ ؤُظتِػ  

       ؼعهج وُكني، ٝ ٖٓ ٗاؼ٤ح أـهٟ ٢ٛ ػِْ ٍٓروَ ٖٓ ػِّٞ وُرهت٤ح ٝ وُرؼ٤ِْ 

 ٝ ؼوَ تؽص٢ ظك٣ك. 

اططالحا: حـــانتعهيًي      

شه٣ٖ،ٝ ذشهغ  ٜه ٓظتِػ وُرؼ٤ٔ٤ِح/وُك٣كوًر٤ي ك٢ وُ٘ظق وُصا٢ٗ ٖٓ وُوهٕ وُؼ      

وػرثهٙ  8811وُوٞو٤ًٓ ٝ ؤُؼاظْ ٛمو ؤُظتِػ ػ٠ِ أّٗٚ كْ وُركن٣ً أٝ وُرؼ٤ِْ،ٝك٢ ٌ٘ح

استراتٌجٌة تعلٌمٌة تواجه ٝ ذؼّهف وُرؼ٤ٔ٤ِح ػ٠ِ أّٜٗا "الُ٘ك كهػا ٖٓ كهٝع وُث٤كوؿٞظ٤ا،
مشكالت كثٌرة: مشكالت المتعلم، مشكالت المادة، أو المواد وبنٌتها، المعرفٌة 

"مشكالت الطرابق، مشكالت الوضعٌات التعلٌمٌة التعلمٌة
2
  

                                                           
 .3  ص0551محمد. مصطلحات نقدٌة من التراث األدبً العربً  وزارة الثقافة  دمشق   عزام  - 1

 .33ص 2003منشورات صدى التضامن ط  الدلٌل البٌداغوجً مفاهٌم مقاربات  محمد مكسًـ  2 
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ٖٓ وُلٌه وُـهت٢  وُلٌه وُؼهت٢ ؤُؼاطه أـم ٗظهو ُرؼكق ٓظاقن ؤُؼهكح كوك    

وُثؽس ك٢ ؤٍُائَ وُر٢  ذٜكف وُرؼ٤ٔ٤ِح ا٠ُ، ػ٠ِ ذ٘ٞع ـتاتاذٚ ، ٝ ٛمو ؤُظتِػ

ذؼ٤ٔ٤ِح ، ذؼ٤ٔ٤ِاخ ، ػِْ  وُم١ ذواتِٚ ك٢ وُِـح وُؼهت٤ح ػكج أُلا  :٣تهؼٜا ذؼ٤ِْ 

ك٢ ٤ًِاخ ؤُظتِػ وٍُائك  ّٕ ؿ٤ه أ..يوُركن٣ً ،ػِْ وُرؼ٤ِْ ،وُركن٤ٍ٣ح،وُك٣كوًر٤

وُر٣ٌٖٞ وُرهت١ٞ ، ُِكالُح ػ٠ِ وُك٣كوًر٤ي ، ٛٞ  ؼاٛكػِّٞ وُرهت٤ح ٝك٢ تؼغ ٓ

ًٝاٗد ذرؼٖٔ وُثؽس ك٢ ؤٍُائَ وُر٢ ٣تهؼٜا ذؼ٤ِْ ٓفرِق  ،"وُرهت٤ح وُفاطح"

ؤُٞوق وُكنو٤ٌح ؤُوهنج، ٖٝٓ ٛ٘ا ظاءخ ذ٤ٍٔح وُرهت٤ح وُفاطح أ١ ـاطح ترؼ٤ِْ 

 ٝ وُرهت٤ح وإلٌل٤ٓح ٝ ؿ٤هٛا، ،ؤُٞوق و ُكنو٤ٌح، ٓصَ وُرهت٤ح وُفاطح تاُه٣اػ٤اخ

ّٕ  ٓغ          اتَ وُرهت٤ح وُؼآح ك٢ ٓو وُفاطح ظاء  وُرهت٤ح ٓظتِػ وإلشانج ا٠ُ أ

تَ ٝك٢ وُ٘ظاّ  ،أٝ وُث٤كوؿٞظ٤ا ٝوُر٢ ذٜرْ تٔفرِق وُوؼا٣ا وُرهت٣ٞح ك٢ وُوٍْ

   ٝ ك٢ ٓؼعْ "ٓظتِؽاخ ؤُ٘اٛط ح ،ٍرٜككتهٓرٚ، ٜٓٔا ًاٗد ؤُاقج ؤُ وُرهت١ٞ

 : ػ٠ِ وُ٘ؽٞ وُرا٢ُ ٝ ؽهم وُركن٣ً" ٝنقخ ػكج ذؼه٣لاخ

٤ٔح ك٢ ًراتٚ " ذؽ٤َِ وُؼ٤ِٔح وُرؼ٤ٔ٤ِح"  ٢ٛ ػّهف ٓؽٔك وُكن٣ط وُرؼ٤ِ       

وُكنوٌح وُؼ٤ِٔح ُتهم وُركن٣ً ٝ ذو٤٘اذٚ،ٝ بشٌاٍ ذ٘ظ٤ْ ٓٞوهق وُرؼ٤ِْ،وُر٢ 

 1ؤُٞوق.٣فؼغ ُٜا ؤُرؼِْ،هظك 

ك٤وٍٞ :" ذٜرْ وُرؼ٤ٔ٤ِح تكنوٌح وُرلاػلخ وُر٢  M/devlay أٓا ٓشاٍ ق٣لل١    

ذهتؾ ًَ ٖٓ ؤُؼِْ ٝ ؤُرؼِْ ٝ ؤُؼهكح قوـَ ٓعاٍ ٓلا٢ٔ٤ٛ ٓؼ٤ّٖ ٝ لُي هظك 

 2ذ٤ٍَٜ ػٔا٣ح ذِٔي ؤُؼهكح ٖٓ هثَ ؤُرؼ٤ِٖٔ."

اقج وُكنو٤ٌح تـ٤ح ٔوُ ٢ك هٌاي ذل٢ٛ٤ٌ تاب" JASMIN.B : ـتاٍُ٘ثح ُ    

اقج وُكنو٤ٌح ٝت٤٘رٜا ٔخ ذرؼِن تاُخ: ٓشٌلٖٓ وُشٌل ٖذكن٣ٍٜا، ك٢ٜ ذٞوظٚ ٗٞػ٤

ٝػؼ٤ح وُرؼِْ، ٢ٛٝ ٓشاًَ ٓ٘تو٤ح  ٢ٝٓشاًَ ذهذثؾ تاُلهق ك ...ٝٓ٘توٜا

 3"٤ٌٌُٝٞٞظ٤ح. 

ذرلهع وُرؼ٤ٔ٤ِح ا٠ُ ه٤ٍٖٔ،ذؼ٤ٔ٤ِح ػآح ،ذٜرْ تابًٌ ٝ وُوٞوػك وُؼآح        

 ؤُشرهًح ت٤ٖ ظ٤ٔغ ؤُٞوق ٝ ذؼ٤ٔ٤ِح ـاطح ذٜرْ تاٌُٞائَ ٝ وُتهوئن ٝ وبٌا٤ُة

، ٝ ؤٍُاػكج ػ٠ِ ذؽو٤ن أٛكوف ؤُؼرٔكج ك٢ ذكن٣ً ؤُاقج وُٞوؼكج ٝ وُثهوٓط

وُرتث٤و٢، تاػرثانٛا ذٍؼ٠  تتاتؼٜاوُفاطح ٤ٔ٤ح تؽ٤س ذر٤ٔى وُرؼِ .وُرؼ٤ِْ ٝ وُرؼِْ

 ت٤كوؿٞظ٤ح ٝ ٓشان٣غ وٌرهوذ٤ع٤اخ ؤُ٘ظٞٓح وُرهت٣ٞح ٝكنف وٛكأا٠ُ ذؽو٤ن 

وٍُِا٤ٗاخ  ٝ أُٞٞظ٤ٝوالتٍر٤ٌٍُٞٞٞظ٤ا تؼِّٞ و٤ٌٍُُٞٞظ٤ا، ٝوُ ٍٓرؼ٤٘ح ك٢ لُي

 .ؿ٤هٛا ٝ
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ّٕ وُرؼ٤ٔ٤ِح ٖٓ ـلٍ ٓا ٌثن ٣ٌٖٔ وُوٍٞ         ؤُٜ٘ع٢ ٝ وُر٘ظ٢ٛ٢ٔ٤ وبٌاي  أ

ُٔرؼِْ تاُكنظح ذ٢ُٞ أ٤ٔٛح ًث٤ه تكٝنو، ك٢ٜ  وُرؼ٤ِٔح عٞٛه وُؼ٤ِٔح وُرؼ٤ٔ٤ِحُ

ٓكنٌٝح ٜٓ٘ع٤ح   تاـت وُرؼ٤ٔ٤ِح ٝ ذؼغ عؼِٚ كاػل ك٢ ت٘اء وُرؼِٔاخت  وب٠ُٝ

وُرؼ٢ٔ٤ِ  ُِلؼَ جؤٍُته ٝ وُـا٣اخ ؤُٞظٞج فوٛكوب ذؽو٤ن وُٞطٍٞ ا٠ُ هظك

، كٖٔ وُؼهٝن١ إٔ ٗؤـم تؼ٤ٖ والػرثان  تؽٍة ؤُهوؼَ وُكنو٤ٌح وُرؼ٢ِٔ

ط٤اؿح  ٝ هكنوذْٜ ك٢ ٍْٜٝٓر٣ٞاذ ٔرؼ٤ِٖٔوُ خٝ ٓٞوهق ٝ وذعاٛا ذظٞنوخ

              ًَ ٍٓرعكوخ وُؽوَ وُؼ٢ِٔ  ٞوًثحٔت  ٝ وُثهوٓط ٝ ؤُؽر٣ٞاخ ْؤُلا٤ٛ

ػ٤ِٔح وُرؼِْ، ٝظؼِٜا  ث٤ٍؾرت  ، رع٣ٞك ٝ ذؽ٤ٍٖ وُرؽظ٤َ وُكنو٢ٌظ٢ ُٝ وُث٤كوؿٞ

اُرؼ٤ٔ٤ِح ، ٝتاُرا٢ُ كوذفال وإلظهوءوخ ؤُ٘اٌثح  ٝ ،ٖٓ ؤُرؼ٤ِٖٔ ٌٓٔ٘ح بًثه ك ح

ًٔا  ٝ ؤُؼهكح،وُرلاػَ ت٤ٖ ؤُؼِْ ٝ ؤُرؼِْ  وُرٞوطَ ٝ أ٤ٔٛح قنوٌح  ذئًك ػ٠ِ

ػ٠ِ ٓؽر٣ٞاخ ؤُاقج وُكنو٤ٌح وُر٢ ٣٘ثـ٢ إٔ ذٌٕٞ ٓرٔاش٤ح ٓغ  وُرؼ٤ٔ٤ِح هًىذ

وُو٤ْ  ٝ ذهت٤رْٜ ػ٠ِوُرل٤ٓم وُؼو٢ِ ٝ ذؼَٔ ػ٠ِ ذ٤ٔ٘ح ٜٓانذْٜ ؤُؼهك٤ح ٍٓرٟٞ 

  وال٣عات٤ح. ْٜٓٞوهل وإلٍٗا٤ٗح ٝ وُعٔا٤ُح ٝ ذؼى٣ى

 يفٕٓو انقراءج ٔ تطٕرِ:

باإلضافة إلى مهارات االستماع  ،تعد القراءة إحدى مهارات اللغة العربٌة      
العلمٌة و النفسٌة     لتكوٌن الخبراتهً ألهم مصدر معرفً و،والتحدث والكتابة

فالقراءة نشاط هام للطفل عند دخوله إلى  ،الحٌاتٌةو و االنفعالٌة و االجتماعٌة
المدرسة فً الصفوف االبتدائٌة وهً مرتكز أساسً الستمرارٌة الطفل فً التعلم 

،بشكل والتدرج فً تلقً المعلومات من الصفوف األولٌة إلى الصفوف العلٌا
بواسطة الوسائل التعلٌمٌة التً توفرها المدرسة مثل الكتاب  و مخططمقصود 

حتى ٌتمكن من النطق السلٌم و طالقة .المدرسً و غٌره من الوسائل األخرى
     اللسان و إدراك العالقة بٌن الصورة و الّصوت فً شكلٌه،القصٌر و الّطوٌل

 و استعمالها. و ٌربط الصلة بٌن الحروف و ضوابطها و ٌتدرب على قراءتها
فمن خاللها  ،مٌنت التً تقدمها المدرسة للمتعلّ وتعد القراءة من أهم المهارا

 ،االتصال بباقً فنون المعرفة األخرى الفهم واإلدراك والتحلٌل و ٌستطٌع المتعلم
ٌستطٌع  تعامله مع أنماط مختلفة من النصوص المسموعة و المكتوبة،ومن خالل 

،و اكتشاف العالم و المحٌط  أن ٌتوسع فً اكتساب جمٌع صنوف المعرفة متعلّمال
 .من حوله

 وتهذب ،الفكرٌة  وتنمً قدراتهم ، متعلمٌنقراءة توسع دائرة خبرة الفال
  ف على أنفسهم واآلخرٌن من حولهموتشبع فٌهم حب االستطالع والتعر ،أذواقهم

   ،و توسعت مدركاته  خبراتهفً االطالع ازدادت  متعلمفكلما أُشبعت رغبات ال
 و هً أداة من أدوات التعبٌر عن األفكار و العواطف و المواقف.

 مفهوم القراءة لغة:



4 
 

نها الصوت الذي ٌنتج عن نطق المرء بالكالم أفً اللؽة على  القراءة تعرؾ
مصدر  القراءةو و صامتة، ةالبصر علٌه،و هً نوعان:جهورٌ أو ألقىالمكتوب،
وقرأ ٌقرأ،قراءة و قرآنا،فهو نها المطالعة،ؤ، وٌمكن تعرٌفها كذلك ب”أقر“ من الفعل
تتبع قرأ الكتاب قراءة و قرآنا:عول مقروء،وجاء فً المعجم الوسٌط " المفقارئ و 

كلماته نظرا و نطق بها،و تتبع كلماته و لم ٌنطق بها و سمٌت بالقراءة الصامتة ـ 
  أو حفظ.فهو قارئ و جمعها قّراء. ة من القرآن،نطق بؤلفاظها عن نظرو قرأ اآلٌ

نا:جمعه و ضم بعضه إلى و قرآم:أبلؽه إٌاه ـ و جمع الشًء قرءا و قرأ علٌه السال
بعض." 

1
و قرأ للمستقبل حسابه، أي احتاط له.و قرأ على فالن ،أي درس على  

كما نجد ّعّدة معان للقراءة حسب السٌاق الذي ترد فٌه،فالقراءات السبع ٌدٌه، 
وقراءة بالؽٌب، أو الفنجان،أي التكهن ً أوجه قراءة القرآن،وقراءة الكؾ،وه

    األفكار،أي القدرة على معرفة أفكار الؽٌر.
 

 : اصطالحامفهوم القراءة 
العدٌد  قف علىٌ ،المطلع على األدبٌات التً تناولت موضوع القراءةالشك أّن  

      ،نظرا لتعدد النظرٌات العلمٌة تعرٌف القراءة التً اهتمت بمن المصطلحات 
المهارة األساسٌة التً تقوم على إدراك  أن القراءة هًومنها و المناهج التعلٌمٌة 

و التفاعل بوعً األصوات اللغوٌة و تفكٌك  الرموز المكتوبة و الخطٌة و قراءتها 
       ٌهاناتمٌٌز هذه الرموز وإدراك معالقدرة على رؤٌة والوتشمل  ،مع المقروء

 . المختلفة تهاو دالال
تشمل تفسٌر  دافعٌة، انفعالٌةعملٌة عقلٌة "كما عّرف البعض القراءة بأنها:    

ط بٌن ،وفهم المعانً،والربتً ٌتلقاها القارئ عن طرٌق عٌنٌهال و الرسوم الرموز
هذه المعانً،و االستنتاج و النقد و الحكم و التذوق و حل الخبرة السابقة و 

" المشكالت
2

 
و "القراءة نشاط إدراكً بصري و فكري ٌتٌح فك ترمٌز معنى نص بواسطة 

إعادة بناء الخطاب الذي تم ترمٌزه فً هٌئة معلومات خطٌة." 
3

 
أداة تثقٌف تساعد المتعلم على  عملٌة عضوٌة و عقلٌة و نفسٌة،وهً فالقراءة   

تساعد  و نمو شخصٌته،وهً وسٌلةه اكتساب الخبرات و تطوٌر معارفه و أفكار
فً حل  بشكل كبٌر و تساهمالعوائق  و تجاوز على الصعوبات المتعلم فً التغلب

لة كما أنها عملٌة تفاعلٌة تأملٌة تحدث فً شكل عملٌات مرحلٌة متداخالمشكالت، 
 بعض تفقٌ ، ووبةتستهدف الحصول على المعانً من المادة المكت،متسلسلة 
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ٌث للقراءة ٌتضمن الحد هوممفاللى أن ع ن فً البحث التربويالمتخصصو
 :ة التالٌةمعرفٌالعملٌات ال

 .المكتوبة فك الرموزالقدرة على اإلدراك البصري و     ـ

 .مدلوالتهامعانٌها م القدرة على ربط الكلمات بـ     

هم النص من ـ     البحث فً الذاكرة عن المعارف السابقة التً تساعد على ف
 و الشكل. حٌث المعنى

 التعرف على الّصٌغ و الّتراكٌب و األسالٌب.ـ     

 إعادة تشكٌل و بناء النص. ـ   

 ٌة فً النص و استثمارها فً مواقف تواصلٌة مختلفة.ـ    تذوق المظاهر الجمال

 .المادة المقروءة و التفاعل مع للمقروء االستجابةـ    

م بها عدٌدة ٌقو عقلٌة هناك عملٌاتف القراءة عملٌة معقدة، وحقٌقة األمر أن   
        و التخٌل  والتحلٌل والتركٌبكالفهم و اإلدراك ؛ فعله القرائًالقارئ أثناء 

بٌن  العالقات التلخٌص ربط مقارنة والدالل والتنظٌم وواالنتقاء، واالست و التذكر
 .الشخصٌة و إصدار األحكام      قد الن و موالتقوٌ الدوال و المدلوالت

وع فً تعرٌفات القراءة، وتعددها ٌرجع إلى التنوع هذا التنوٌمكن القول أن   
 بسببارس تفسٌرها،فً وجهات النظر المختلفة فً النظر إلى القراءة وتعدد مد

علوم اللغة، وعلم اللغة النفسً، والتقدم الهائل فً  ذي عرفته مختلفالتطور ال
 .بحوث القراءة وتفسٌر عملٌاتها

   
حٌث كانت شرٌن؛ فً بداٌة القرن الع القراءة تطوراً كبٌراً؛ وقد تطور مفهوم  

باإلضافة إلى ، الحروف والكلمات والنطق بها على ّرف تعال قدٌما تعنًالقراءة 
المتعلقة بالقراءة  أن األبحاث فً تلك الفترة كانت متجهة إلى النواحً الجسمٌة

 .وأعضاء النطق كحركات العٌن
       لٌشمل العواطف و االنفعاالت  بعد ذلك واتسعثم تطور مفهوم القراءة   

اإلنسان على حل المشكالت  ةساعدو م و القدرات العقلٌة  و المهارات القرائٌة
أوفً كافة المجاالت  ،أو فً حٌاته العامة ،هالتً تواجهه فً مجال تخصص

 .األخرى
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الطور على ضوء ما سبق فإن التعرٌؾ الذي ٌناسب مفهوم القراءة فً مرحلة  
ا على " نطق الكلمات نطقا األول من التعلٌم االبتدابً هو أن ٌكون المتعلم قادر

المكتوبة إلى أفكار و معان ٌتؤثر بها ،وٌستجٌب لها،بؤن  ترجمة الرموز سلٌما و
ٌرضى أو ٌسخط،أو ٌتعجب بها،و أن تتحول هذه الرموز إلى قٌم و معان ٌواجه 

التفاعل معها تفاعال وظٌفٌا منتجا."بها الحٌاة الواسعة و تمكنه من 
1
  

نستنتج من هذا التعرٌؾ أن المتعلم فً هذا الطور علٌه أن ٌكون واعٌا       

توظٌفها فً  تركٌب  و ،و النطق بالحروؾ و تجرٌدها ،باألصوات و مقاطعها

مدركا للظواهر القرابٌة و أن ٌكون  و التعبٌر بها عن األفكار،الجمل  الكلمات و

      أل الشمسٌة و القمرٌة و ؼٌرها من الظواهر  التمٌٌز بٌن و التنوٌن و كالمدّ 

 و المهارات القرابٌة.

 مراحل تدرٌس القراءة فً الطور األول من التعلٌم االبتدائً: 

تخصص لهم مّدة  ،األطفال بالسنة األولى بعد التحاقـ المرحلة التمهٌدٌة:  1

التكٌؾ مع المحٌط المدرسً، ففً لؽرض تهٌبتهم و مساعدتهم على  ،شهر

األسابٌع الثالثة األولى ٌتم التركٌز على تطوٌر لؽتهم الشفوٌة و تعوٌدهم على 

ٌبدأ فً اكتشاؾ الّصوابت  األداء الجٌد و النطق السلٌم،أما فً األسبوع الرابع

الستة و هً:الفتحة مع ألؾ المّد،الضّمة مع واو المّد،الكسرة مع ٌاء المّد،و 

 ات القصٌرة و األصوات الّطوٌلة.األصو

بداٌة من الشهر الثانً حتى نهاٌة الفصل  ـ مرحلة التعلّمات األساسٌة: 2

اكتشاؾ الحروؾ متصلة و منفصلة و قراءة األصوات الثانً،ٌتدرب المتعلم على 

 المختلفة و الجمل،كما ٌعمل المتعلّم على تطوٌر قدراته و كفاءاته القاعدٌة:

 فهم المسموع و التحدث بكالم مفهوم و واضح.ـ القدرة على 

       ـ القدرة على ممارسة القراءة و الكتابة و التحكم فً الصوابت و الصوامت

 و ضوابطها األساسٌة.

ٌخصص الفصل الثالث من السنة الدراسٌة لتدرٌب  مرحلة القراءة الفعلٌة:ـ  3

لفة، و التً من قراءة نصوص مناسبة لمستواه ذات أؼراض مختالمتعلم على 

                                                           
ـ د سمٌر عبد الوهاب و د محمود جالل و د أحمد علً الكردي تعلٌم القراءة و الكتابة فً المرحلة االبتدائٌة  المكتبة  0

 .43م ص8114سنة 8العصرٌة للنشر و التوزٌع  مصر ط
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      خاللها ٌكتسب المهارات األساسٌة للقراءة،و ٌمارس أنشطة الكتابة و التعبٌر

م من أدوات القراءة و الكتابة،و التدرٌب تمكٌن المتعلّ و التً تهدؾ بدورها إلى 

على توظٌؾ بعض التراكٌب و الصٌػ و التحكم فً بعض الظواهر اللؽوٌة نطقا 

 و كتابة.

 تعرٌف المنهج

جاء  فً المعجم الوسٌط أن أصل كلمة المنهج هو نهج، و "نهج  المنهج لغة:

ِرٌق  َنْهجاً، وُنُهوجاً: وَضح واستبان. وٌقال: َنَهج أمُره. و الّداّبة أو اإلنسان  الطَّ

ًَ وأخلق. وٌقال: نَهَج  َنْهجا، وَنِهٌجا: تتابع َنَفسه من اإلعٌاء. و الّثوُب َنْهجا: َبلِ

 ٌَّ رٌق: ب َنه. و سلكه.) َنِهَج (  َنَهجا، وَنَهَجة: تتابع َنَفسه من اإلعٌاء أو كثرة الطَّ

رٌُق:  ًَ وأْخلَق. فهو َنِهج.) أْنَهَج ( الطَّ الحركة أو شّدتها. و الثَّوُب وؼٌره َنَهجا: َبلِ

اّبَة: سار علٌها أو عِمل حّتى أعٌت. و العمل ونحوه فالنا:  وضح واستبان. و الدَّ

رٌق: استبانه وسلكه.) اْسَتْنَهَج ( أتعبه حتى نَ  َهج. و الثَّوب: أخلقه.) انتهج ( الطَّ

رٌق الواضح؛  الّطرٌُق: صار َنْهجا. و َسبٌل فالن: سلك مسلكه.) المنهاج (: الطَّ

(. و الخّطة 44وفً التنزٌل العزٌز: }لكّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً{)المابدة:

الّدراسة، ومنهاج الّتعلٌم ونحوهما. ) ج (  ) محدثة (. ومنه: ِمْنهاج الَمرسومة

نهاج. ) ج ( َمَناهج.) النَّاِهج (: ٌقال: طرٌق ناهج: م) المنهج (: ال        مناهج.

ٌِّن الواضح. ٌقال: طرٌق  ٌِّنة.) النَّهج (: الَب ٌِّن. وطرٌقة ناهجة: واضحة ب واضح َب

هذا َنْهِجً ال أحٌد عنه. ) ج َنْهج، وأمر َنْهج. و الّطرٌق المستقٌم الواضح. ٌقال: 

ْبو و تواتر النََّفس من شّدة الحركة" ( َنْهَجات، وُنُهج، وُنُهوج.) النََّهج (: الرَّ
1
. 

( المستمدة curriculumوترجمة كلمة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة و الفرنسٌة هً )     

( التً تعنً مضمار سباق الخٌل و المعنى االشتقاقً courseمن اللفظ الٌونانً )

 لهذه الكلمة ٌدل على المنهج أو الطرٌقة . 

على أنه مجموع  أو المنهاج منهجاقتصر المفهوم التقلٌدي لل المنهج اصطالحا:

البرامج التعلٌمٌة و المقررات الدراسٌة التً تقدمها المدرسة للمتعلمٌن،بهدؾ 

تعدٌل سلوكاتهم وإعدادهم و تنمٌة معارفهم و المحافظة على التراث الثقافً و 

                                                           
 8م  ج0555سنة 8ٌم أنٌس و مجموعة من الباحثٌن   المعجم الوسٌط  دار األمواج  بٌروت لبنان طـ د إبراه 1

 .513ص
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و نظرا للتطور العلمً  و التقدم التكنولوجً من ناحٌة تناقله من جٌل إلى جٌل ، 

         ة فً مٌدان الفلسفة وعلم االجتماع و علم النفسو بسبب الدراسات الحدٌث

و تعددت الطرابق و األسالٌب  ظهرت عّدة نظرٌات تربوٌةو االنفتاح الثقافً 

          و صار المنهجن العوامل تطور مفهوم المنهج التعلٌمٌة،لذلك و لؽٌرها م

للتربٌة  األساسٌة " بمفهومه الحدٌث ٌرتبط بالفلسفة التقدمٌة التً جعلت الوظٌفة

      تمام بمشكالت المجتمع،هً االهتمام بمٌول و حاجات و اتجاهات الطالب،و كذلك االه

         أصحاب هذه الفلسفة بضرورة اهتمام المناهج المدرسٌة بمٌول الطالب و لذلك أشار

و حاجاته و إطالق حرٌته فً اختٌار األنشطة التعلٌمٌة،وتخطٌط المناهج كذلك فً ضوء 

المجتمع."
1 

ٌجسد المنهج التربوي فلسفة المجتمع و قٌمه و مبادبه و مشكالته لضمان      

االستمرارٌة  و التواصل بٌن األجٌال المنهج التربوي هو وسٌلة لتنشبة األجٌال 

نهم مواطنٌن فاعلٌن و قادرٌن على االطالع بؤدوارهم تنشبة اجتماعٌة تجعل م

االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة على الوجه األكمل و إعدادهم لرفع التحدٌات  

 التً تفرضه التؽٌرات الحاصلة فً شتى مناحً الحٌاة.

بناء على ما سبق ٌمكن تعرٌؾ المنهج المدرسً على أّنه " منظومة الخبرات      

مو الشامل التً تهٌإها المإسسة التربوٌة لتالمٌذها لمساعدتهم على الن التربوٌة

           و المتوازن،إٌمانٌا و خلقٌا و جسمٌا و عقلٌا و نفسٌا و جنسٌا المتكامل 

و اجتماعٌا."
2
  

ومن خالل التعرٌفات التً ٌقدمها المتخصصون فً علوم التربٌة و كذا      

تعرٌفات المعاجم و القوامٌس،نالحظ أّن المنهج هو " مقرر دراسً و تارة 

مجموعة من المقررات أو المواد الدراسٌة،وتارة أخرى خطة شاملة إلعداد 

تتسع بعض  الدارسٌن للحصول على شهادة،وهو قابمة من محتوٌات المواد،و

التعارٌؾ لتشمل مجموع الخبرات التً ٌكتسبها المتعلّم تحت توجٌه المدرسة."
3

 

المنهاج وثٌقة وزارٌة تتضمن مجموع التجارب و الخبرات التعلٌمٌة منظمة      

المحتوٌات         وفق مخطط متكامل ٌرسم األهداؾ و الكفاءات و المخرجات و

جٌات و األسالٌب و كذا أدوات و وسابل و الطرابق و االستراتٌ و الوضعٌات
                                                           

0
 .51م ص8105سنة 4ـ د أحمد حسٌن اللقانً  المناهج بٌن النظرٌة و التطبٌق دار عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزٌع القاهرة  ط

8
 .55م   ص8118مفهومها أسسها عناصرها تنظٌماتها(   جامعة المنصورة سنة ـ د فؤاد محمد عٌسى   المناهج ) 

3
 .25م ص8115ـ د عبد هللا قلً و د فضٌلة حناش التربٌة العامة الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة  الحراش  الجزائر سنة  
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         التقوٌم لجمٌع المستوٌات التعلٌمٌة بحٌث تجعل من المتعلم محورا أساسٌا 

 و عنصرا فاعال فً إدارة العملٌة الّتعلٌمٌة الّتعلّمٌة. 

تعرٌف الصوتـ   

عّرؾ اللؽوٌون العرب الّصوت على أّنه مصدر الفعل صات،و الّصوت لغة:

بفالن أي دعاه،وصات ٌصّوت صوتا فهو صابت،بمعنى صابح،و صّوت فالن 

صات الرجل بمعنى تحّدث بصوت قوي وحاّد،و صّوت الشًء جعله ٌحدث 

ٌّده  صوتا،و و أعطاه صوته،و الّصوت هو إبداء الرأي  صّوت لمرشحه أي أ

 مشافهة أو كتابة.

رض ٌعّرؾ ابن جنً الّصوت بقوله:" اعلم أّن الصوت عالّصوت اصطالحا: 

ٌخرج مع النفس مستطٌال متصال حتى ٌعرض له فً الحلق و الفم و الشفتٌن 

مقاطع تثنٌه عن امتداده واستطالته،فٌسمى المقطع أٌنما عرض له حرفا، و تختلؾ 

أجراس الحروؾ بحسب اختالؾ مقاطعها." ٌنبهنا ابن جنً أن الصوت شًء 

الصوت،و أن ٌخرج مع النفس مستطٌال متصال،و الحرؾ هو مكان اعتراض 

 اختالؾ األصوات مرّده إلى اختالؾ العوارض . 

" ٌصدر الصوت عن جهاز النطق اإلنسانً ٌختلؾ عن سابر األصوات التً 

تحدث عن أسباب أو أدوات أخرى،كقرع جسم بجسم آخر ،أو احتكاكه بآخر، أو 

نفخ فً جسم خاص."
1
  

 calligraphyالخــط:

جمعها خطوط، و الخّط: الّسطر و الكتابة هو مصدر من الفعل خّط م لغة:  الخطّ 

و نحوها ، و الخّط:الطرٌق المستطٌل.وخّط الوجه:صار فٌه خطوط، و خّط الؽالم 

على الشًء:رسم عالمة،وخّط الشًء:حفره و شّقه،وفالن خّط فً األرض:إذا كان 

ٌفكر فً أمره و ٌدّبره،وخّط الكتاب:سّطره و كتبه
2
. 

                                                           
 .881ص 0551سنة   1د مبارك مبارك   معجم المصطلحات األلسنٌة دار الفكر اللبنانً  طـ   1

2
 8م  ج0555سنة 8ـ د إبراهٌم أنٌس و مجموعة من الباحثٌن   المعجم الوسٌط  دار األمواج  بٌروت لبنان طـ   

 .844ص
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م( الخّط فً قوله:" هو 2041 ـم 2331دون ) ٌعّرؾ ابن خل اصطالحا: الخطّ 

ٌّة تدّل على الكلمات المسموعة الّدالة على ما فً الّنفس.وهو  رسوم و أشكال حرف

ثانً رتبة من الّداللة اللؽوٌة،وهو صناعة شرٌفة،إذ الكتابة من خواص اإلنسان 

ٌّز بها عن الحٌوان." التً ٌم
1

و ٌضٌؾ أٌضا"واعلم بؤّن الخّط بٌان عن القول      

و الكالم كما أّن القول و الكالم بٌان عّما فً النفس و الّضمٌر من المعانً،فالبد 

لكّل منها أن ٌكون واضح الّداللة." 
2

 

رسم  و أداة لتحسٌن شكل الكتابة و تجوٌدها، نشاط لؽوي،و و بذلك فالخّط هو     

          هو وسٌلة لنقل الكالم المسموعقواعد مضبوطة، الحروؾ وإٌصالها وفق

،فالخّط هو الوجه الثانً للّصوت،وقد لعب و ترجمة األفكار إلى رموز كتابٌة

       الخّط دورا هاما فً الحفاظ على تراث األمم و فً نقل الخبرات و األخبار 

ل فً تزٌٌن ،والخط فن ٌستعمو استمرارٌتها،كما هو وسٌلة للتعبٌر و التبلٌػ

  المساجد و القصور و فً تحلٌة الكتب و المجلدات.

 

 

 

 
                                                           

 .458م  ص8108سنة  0ـ عبد الرحمن بن خلدون  المقدمة   اعتنى به مصطفى شٌخ مصطفى  مؤسسة الرسالة ناشرون ط  1
 .454ـ نفس المرجع ص 2
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 الفصل األول
 

 قذيًا ٔ حذيثا ربــعُذ انع ٔ انخطيح حـــانظٕتيــــــح انذراس 
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 انذراســــــح انظٕتيـــــح عُذ انعــرب قذيًا 

وُكنوٌح  ُوك أ٠ُٝ وُؼِٔاء وُؼهب وُكنوٌح وُظٞذ٤ح ػ٘ا٣ح ًث٤هج النذثاؽ ٛمٙ

ّْ وُؼِٔاء تٞطق وُؽهٝف ٝ ذؽك٣ك  تاُوهوءوخ وُوهآ٤ٗح ٝ ػِْ وُرع٣ٞك ؼ٤س وٛر

ٝ ـظائظٜا ٝ ٤ًل٤ح ؼكٝشٜا ٝ ؿ٤هٛا ٖٓ ؤُثاؼس وُظٞذ٤ح ؽث٤ؼرٜا ٝ ٓفانظٜا 

            ػ٠ِ وُ٘تن و٤ٍُِْ بطٞوخ وُؼهت٤حكٌإ وبٓه وُم١ ٌاْٛ ك٢ ؤُؽاكظح 

 ك ذٌٞغ نهؼح وبٓح وإلٌل٤ٓح، ٝ هك ظاءخ ػ٘ا٣حط٤اٗرٜا ٖٓ وُِّؽٖ ٝ وُفتؤ،تؼ ٝ

ػ٠ِ قنظح ػا٤ُح ٖٓ  ٓثٌهج ؼ٤س تمُٞو ك٤ٜا ظٜٞقو ٓؽٔٞقجوُؼهب تاُظٞذ٤اخ 

ٝ ٓرلههح ك٢ ك إٔ ًاٗد ٛمٙ ؤُاقج ٓر٘اشهج  كثؼ، وُكهّح ٝ وُرؽ٤َِ ٝ وُرؼ٤َِ ٝ وإلذوإ

ُٜا وُؼِٔاء ٓئُلاخ وب٤ُٖٝ ،طانخ ػ٠ِ ؿا٣ح ٖٓ وُعٞقج ٝ وُشٍٔٞ ،تؽ٤س أكهق 

وإذا ما قارنا هذا االهتمام المبكر للدراسات الصوتٌة  تؽٞشا  ٝ ٓئُلاخ ٍٓروِح .

عند العرب بالدراسات التً اهتمت بؤصوات اللؽات السامٌة األخرى فستجد 

االهتمام بالعربٌة أبكر من ؼٌرها من اللؽات ، لكون القرآن الكرٌم موضوع 

 البحث و محور كل الدراسات تقرٌبا.

وبٌٞق  ٖٓ طٞن ػ٘ا٣ح وُؼهب تؼِْ وبطٞوخ ؤُعٜٞق وُم١ هاّ تٚ أتٞ

، ٝٛٞ ٣رِٞ ػ٤ِٚ )الو ٚهُٞٚ ٌُاذث ٖٓ ـلٍ،  وإلػهوبػغ ٗوؾ تٞٛـ( 67وُكإ٢ُ )

ٗوتح ػ٠ِ أػلٙ، ٝالو ػٔٔد ك٢ٔ، كؤٗوؾ  كؤٗوؾك٢ٔ تؽهف  نأ٣ر٢٘ هك كرؽد

ؽهف، كبٕ وذثؼد ًٍهخ ك٢ٔ كاظؼَ وُ٘وتح ذؽد وُ ٗوتح ت٤ٖ ٣ك١ وُؽهف، ٝالو

 ػ٠ِ أتٞ وبٌٞق ػرٔكٝ هك و ،  1وُ٘وتح ٗوتر٤ٖ( ش٤ اً ٖٓ لُي ؿ٘ح )ذ٣ٞ٘٘اً( كاظؼَ

فاطح ً ؤُ٘اٌثح شانجوإل ذؽك٣ك شٌَ وُشلر٤ٖ ٝٝػؼ٤ٜٔا ػ٘ك وُ٘تن، ك٢ ٓلؼظح

                                                           

أو ريري ،رسانح دكتٕراِ، جايعح  انحرف ٔطفتّ في تظريف انكالو، يحًذ تٍ عهي تٍ عهي خيراخ ٔغأثر يخرج ـ 1

 .99ص 1991انقرٖ ، يظر  
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،ؼر٠ ٣ؽاكظ ػ٠ِ ٌلٓح وُ٘تن  ٝ ٣ؽاكظ ػ٠ِ وُوهإٓ وُؽهًاخ ٜٓٔح ٖٓ ـٞوص

    .  ٖٓ وُرؽه٣ق ٝ وُرظؽ٤ق

خ أؼٔك وُلهو٤ٛك١ ) وُف٤َِ ت٣ٖؼٞق وُلؼَ ك٢ تكو٣ح وُكنوٌاخ وُظٞذ٤ح ا٠ُ       

ٝ هك ط٘ق  أٍٝ ٓؼعْ ك٢ وُِـح وُؼهت٤ح،" ٝ ٛٞ  وُؼ٤ٖ ٖ ـلٍ ًراتٚ "( 175ٓ

ٖٓ أْٛ وُكنوٌاخ  ًٔا ٣ؼك ٓاقذٚ ٝ نذثٜا ذهذ٤ثا طٞذ٤ا تؽٍة ٓفانض وُؽهٝف،

 ،وُر٢ وػرك ػ٤ِٜا وُثاؼصٕٞ وُؼهب ك٢ ٝػغ وبًٌ وب٠ُٝ ُؼِْ وبطٞوخ وُظٞذ٤ح

 ؼ٤س ذؽكز وُف٤َِ ػٖ وُعٜاو وُظٞذ٢ ٖٓ وُؽِن ٝ وُلْ ٝ وُشلر٤ٖ، ًٔا وٛرْ

ٓفانض وُؽهٝف ٝطلاذٜا  ٝ هاّ ترظ٤٘قوُظٞذ٤ح،  عٞوٗة ٝ وُوؼا٣اتٌص٤ه ٖٓ وُ

وِة أٝ ًاُ ظٞذ٤ح، ٝ هك ذتهم ُثؼغ ؤٍُائَ وُٖٓ ًٛٔ ٝظٜه ٝشكج ٝنـاٝج 

ًٔا ٝلًه ػكقوً ٖٓ وُوٞو٤ٖٗ وُظٞذ٤ح،  قؿاّ،وإلتكوٍ ٝ وإلػلٍ ٝ وإلؽمف ٝ وُ

 .وٌرتاع أ٣ؼا إٔ ٣ئًٌ ُؼِْ وُؼهٝع ٝ ٣وّؼك بٝووٕ وُشؼه 

ٓؼعٔٚ تاُؼ٤ٖ بٜٗا أٍٝ وُؽهٝف تٖ أؼٔك وُلهو٤ٛك١ ذهذ٤ة ٓاقج  تكأ وُف٤َِ     

شثاذاً ٝ " ؤُٜىج " ػ٘كٙ ٢ٛ أٍٝ ٜٗا أٍٝ وُؽهٝف ٗظاػحً ٝ ٞٝ ٌُ ٓفهظاً،

وُؽهٝف ٓفهظاً ٝ ُْ ٣ثكأ تٜا بٜٗا ؼهف ٜٓلٞخ الو نكٚ ػ٘ٚ وٗوِة " أُلاً " أٝ " 

ٜا ٝ ـلائٜا ٍٔٝوٝوً " أٝ " ٣اءوً " ٝ ُْ ٣عؼَ وُثكء تابُق بٜٗا ٌاً٘ح ٝ ال تاُٜاء ُٜ

  ."ك٢ٜ ًـ " وبُق

وُم١ ٝػؼٚ وُف٤َِ ٝ ال  وُِـ١ٞ" ٝ ال ٣فرِق وش٘إ ك٢ وبٌاي وُر٘ظ٤ه١ ُِّظٞخ 

٣شٌي ػاهَ ك٢ آنوئٚ وُؼ٤ِٔح ك٢ ٛمو وُؽوَ ٖٓ وُكنوٌح،ال ت٠٘ ذؤ٤ٌٍٚ تاالنذٌاو  

  1ػ٠ِ وُكني وُّظٞذ٢ تاػرثانٙ وُ٘ٞوج وبٌا٤ٌح ُِكني وُِـ١ٞ."

 :ٝوع وُف٤َِ أتعك٣رٚ ٝكن و٥ذ٢

 ـٍٔح أؼهف ؼِو٤ح بٕ ٗراظٜا ٖٓ وُؽِن: ع / غ / ٛـ / ؾ / ؽ ـ

  .ؼهكإ ٣ُٜٞإ بٕ اٗراظٜا ٖٓ وُِٜاج: م / ى ـ

 شلشح أؼهف شعه٣ح بٕ اٗراظٜا ٖٓ شعه وُلْ أ١ ٓفهظٚ: ض / َ / ع ـ

  .شلشح أؼهف أ٤ٌِح بٕ اٗراظٜا ٖٓ أٌِح وٍُِإ: ص / ي / و -

                                                           
ـ الطٌب بن جامعة تعلٌمٌة الّصوت اللغوي فً المستوٌات الدنٌا رسالة الدكتوراه جامعة ابن بادٌس مستغانم السنة  1

 .15 ص8113/8114الجامعٌة 
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  .شلشح أؼهف ٗتؼ٤ح وُوق وُؼ١ِٞ وُظِة ُِلْ: ؽ / ق / خ ـ

  .وُِصح:   / ز / لشلشح أؼهف ُص٣ٞح بٕ اٗراظٜا ٖٓ  ـ

  .شلشح أؼهف لُو٤ح بٕ اٗراظٜا ٖٓ لُن وٍُِإ : ن / ٍ / ٕ  ـ

  .شلشح أؼهف شل٣ٞح بٕ اٗراظٜا ٖٓ وُشلح : ف / ب / ّ  ـ

    ًٔا ذؼهع وتٖ قن٣ك ك٢ ٓؼعْ " وُعٜٔهج " تاُكنوٌح ُظطٞوخ وُر٢ ذؤذِق      

ذوانتٜا ٝ آشهٙ ػ٠ِ ٗتن ؤٌُِح،ًٔا ٝ وُر٢ ال ذؤذِق ٝ أشان ا٠ُ ذثاػك وُؽهٝف ٝ 

 وٛرْ تاُوهوءوخ وُوهآ٤ٗح ٝ ذٞظ٤ٜٜا.

ومن المتفق علٌه " أّن القواعد اللؽوٌة فً الدراسات العربٌة،كان منطلقها       
صوتٌا،وذلك بهدؾ توجٌه األداء،وتحسٌن اإللقاء،وتوضٌح المعنى،ولم ٌخرج 

، و أن القّراء على اختالؾ عمل أبً األسود الدإلً و الحقٌه عم هذا المنحى
مشاربهم م تنوع اتجاهاتهم ،كان توجههم هو تحسٌن األداء الصوتً للقرآن 

الكرٌم"
1

النحاة بالصوتٌات إلى عالقتها بدراسة الصرؾ من إدؼام  تعود عناٌةو 
وإعالل وإبدال، ونحو ذلك، ولعل خٌر من ٌمثل النحاة فً حدٌثهم عن األصوات 

 هـ(صاحب " الكتاب " الذي لخص فٌه آراء أستاذه 140تمثٌل سٌبوٌه)ت  أصدق
   و التفصٌل ، حتى صار الكتاب مرجعا أساسٌا للنحاة  الخلٌل بشًء من التحلٌل

و الصوتٌات ، حٌث عرض فٌه وصفا دقٌقا راء و المهتمٌن بدراسة األلسن و الق
ا العربٌة فً مخارجها  و صفاتها و خصابصها و إعادة تصنٌفه ألصوات اللؽة

ٌتحدث عن ظواهر صوتٌة مختلفة كؤحكام الهمز من تحقٌق بحسب مخارجها، 
وتسهٌل، واإلمالة والفتح وما ٌتعلق بهما من أحكام، واإلعالل واإلبدال والتعلٌل 

 الصوتً لهما، و الكثٌر مما ٌدخل فً تركٌب النظام الصوتً للعربٌة.

و الصرؾ  النحوٌبوٌه، عالج علماء اللؽة و على ؼرار جهود الخلٌل و س 

   المبرد فً كتابه "المقتضب" و منهم و العروض الكثٌر من الظواهر الصوتٌة،

و الزجاج  فً كتابه "الجمل"و الزمخشري فً كتابه "المفّصل" و " الشافٌة " 

هـ( الذي تحدث فٌه عن مباحث صرفٌة و صوتٌة متعددة 646البن حاجب) ت

 وؼٌرها.  كاإلعالل و اإلبدال و القلب و اإلدؼام، 

                                                           
1
  مقدمة الكتاب.8114ـ مكً درار  المجمل فً المباحث الصوتٌة من اآلثار العربٌة دار األدٌب للنشر و التوزٌع  السانٌا  الجزائر   
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 ػ٘ك ظٞذ٤حوُظٞوٛه ُِؼك٣ك ٖٓ وُ كوك ذؼهع ٛـ(، 255خوُعاؼظ )أٓا       

، حوُظٞذ٤ وُرثكالخ ٝ ـرلف وُِٜعاخال ًٔا ذتهموُلظؽاء ٝوُؼٞوّ ٝوبػاظْ، 

، ٝذؽكز ٝ وُرِؼصْ بطٞوخ وُر٢ ذكـِٜا وُِصـحو ٝوُرث٤٤ٖ( )وُث٤إ ك٢ ًراتٚ هك ػاُطٝ

ٝهك أقنى وُعاؼظ طِح وبٓهوع  ،والظرٔاػ٤ح اٝٓهوذثٜ ٛمٙ وُؼِّح ػٖ أٝطاف

 . وُِـ٣ٞح تأُعرٔغ، ككني وُرِؼصْ

  

وك وػر٘ٞو تٔفانض وُؽهٝف، ٝػهكٞو ك ٢ػعاو وُوهآٗأٓا وُم٣ٖ وٛرٔٞو تاإل       

وُؽهٝف ٝذ٘اكهٛا، ُٝؼَ ٖٓ أشٜه ٛئالء ٛمٙ  ذلإّٖٓ ؼ٤س طِح ٛمٙ ؤُفانض 

ذؽكز  ، ًٔاوُرلإّ ٗو٤غ وُر٘اكه ٛـ( وُم١ نأٟ إٔ 384خأتا وُؽٍٖ وُهٓا٢ٗ )

وُوهإٓ، ٝنأٟ أٜٗا ػ٠ِ ٝظ٤ٜٖ أؼكٛٔا ػ٠ِ وُؽهٝف ؤُرعاٍٗح  ػٖ كٞوطَ

ٖ أتٞ تٌه وُثاهل٢ٗ ؤُروانتح، ٝػهب أٓصِح  ٝو٥ـه ػ٠ِ وُؽهٝف ّٔ ُمُي .ٝهك ػ

توظك )وُوهٕ وُهوتغ( ًراتٚ ؤُشٜٞن "اػعاو وُوهإٓ" ًص٤هو ٖٓ ؤُثاؼس وُظٞذ٤ح، 

  ذؽ٤َِ آ٣اخ وُوهإٓ، ٝت٤إ أٝظٚ اػعاوٛا.

ْٛ وُؼانكٕٞ  ؿ٤هْٛ  اال إٔ وُم٣ٖ ػ٘ٞو تاُظٞذ٤اخ ػ٘ا٣ح هك ذلٞم ػ٘ا٣ح

ًراب ُْٜ ٖٓ ًلّ  ترع٣ٞك وُوهإٓ وٌُه٣ْ ٝػِٔاء ههوءوذٚ، كؤٓا وبُٕٝٞ، كل ٣فِٞ

ٝأكاػٞو ـاطح،  ٝهك وػر٘ٞو تاإلقؿاّ ػ٘ا٣ح  ،ػٖ ٓفانض وُؽهٝف ٝؽه٣وح ٗتوٜا

ٗتوٚ،  ك٤ٚ، ٣ككؼْٜ ا٠ُ لُي ًِٚ ؼهطْٜ ػ٠ِ اذوإ ذهذ٤َ ًراب هللا ٝذع٣ٞك

ٓظتِؽاخ طٞذ٤ح  ٝ ٜٞن ٝػ٘ا٣رْٜ تابطٞوخ أقخ ا٠ُ  ٜٞن ٓهوذة وُرع٣ٞك ،

  . ٝوُرلف٤ْ ٜٓٔح ك٢ ٝهد ٓثٌه ًاإلشٔاّ ٝوُهّٝ ٝوالـرلي ٝوإلٓاُح ٝوُرفل٤ق

وُظٞذ٢ إٔ ههوءوخ وُوهإٓ  ٘ا٣ح تاُعاٗةٝأٓا ػِٔاء وُوهوءوخ، كوك أػاْٜٗ ػ٠ِ وُؼ

ذؽكش٘ا ػٖ وُظٞذ٤اخ  وٌُه٣ْ ًاٗد ٓرٞوذهج تاُرِو٢ وُشل١ٞ، ٣ٝتٍٞ ت٘ا وُوٍٞ الو

 .ػ٘ك ٖٓ أُق ك٢ وُوهوءوخ

القرآن العظٌم  وتً فًبعضهم بدراسة اإلعجاز الصّ  نصبت عناٌةو قد ا

البٌان القرآنً على تحقٌق موسٌقى اللفظ فً جمله ، و تناؼم بالبالؼة وباالهتمام 

الحروؾ فً تركٌبه ، و تعادل الوحدات الصوتٌة فً مقاطعه ، فكانت مخارج 

 و فً ،  و التً تؤثر فً السامعالكلمات متوازنة النبرات ، متالبمة األصوات ، 

ذابقة  صوتالها ٌكسب،والشك أّن الكلمة فً القرآن تهانفعاال و الداخلٌة همشاعر
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الكلمات التً تإدي المعنى سمعٌة منفردة ، تختلؾ ـ دون شك ـ عما سواها من 

 ، لها استقاللٌتها الصوتٌة ، إما فً الصدى المإثر ، و إما فً البعد الصوتًنفسه 

حرؾ  تكررفقد  ومن ذلك تكرار بعض الحروؾ و المقاطع و العبارات، الخاص

مرات لٌصور جو الوسوسة، وتكرر حرؾ القاؾ فً  10السٌن فً سورة الناس 

 5مرات لٌصور جو النفث فً العقد، والدال فً سورة اإلخالص  6سورة الفلق 

من تناؼم و إٌقاع  قرآن الكرٌمو من ذلك أٌضا ما جاء فً سور ال .مرات لنفً الولد

ْحَمُن   ﴿ متنوع، فبعد بسم هللا الرحمن الرحٌم،قال تعالى: قرآنً َعلََّم اْلقُْرآَن (1)الرَّ

اَن  (3)َخلََق اإْلِْنَسانَ (2)  ٌَ ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍ (4) َعلََّمُه اْلَب ْجُم َوالشََّجُر  (5)الشَّ َوالنَّ

ْسُجَداِن  َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزاَن  (6)ٌَ َوأَِقٌُموا (8) أاَلَّ َتْطَؽْوا ِفً اْلِمٌَزانِ  (7)َوالسَّ

ِفٌَها َفاِكَهٌة (10)َواأْلَْرَض َوَضَعَها لأِْلََناِم (9) ِباْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا اْلِمٌَزاَن  اْلَوْزنَ 

َحانُ (11)َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم  ٌْ ُكَما  (12)َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِؾ َوالرَّ َفِبؤَيِّ آاَلِء َربِّ

َبانِ  اِر  (13)ُتَكذِّ َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر (14)َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ

َبانِ (15)  ُكَما ُتَكذِّ ِن  (16)َفِبؤَيِّ آاَلِء َربِّ ٌْ ِن َوَربُّ اْلَمْؽِرَب ٌْ َفِبؤَيِّ آاَلِء (17)َربُّ اْلَمْشِرَق

َبانِ  ُكَما ُتَكذِّ اِن َمَرَج اْلَبحْ  (14) َربِّ ٌَ ْلَتِق ٌَ ِن  ٌْ اِن (19)َر ٌَ ْبِؽ ٌَ َنُهَما َبْرَزٌخ اَل  ٌْ َفِبؤَيِّ (20) َب

َباِن  ُكَما ُتَكذِّ  . 1﴾ (21)آاَلِء َربِّ

ومن إعجاز القرآن بحروفه،الفواتح التً افتتح بها هللا سوره،فمن السور ما 

،ن،ق(و على حرفٌن)حم(ومنها على ثالثة ص ) كقوله حرؾ واحدجاء على 

هً و (أحرؾ)ألم(ومنها على أربعة)المر()المص(ومنها على خمسة)كهٌعص

تشكل فً القرآن الوقع الخاص المتجلً بكلمات مختارة ، تكونت من حروؾ 

   .مختارة ، فشكلت أصواتاً مختارة

،لها تؤثٌر إٌقاعهابتنوع و اختالؾ  الكرٌم،القرآن  فً وتإن لبالؼة الصّ 

تختلؾ عن سواها  صورة سمعٌة ٌحملكل لفظ ف،  بالػ فً المعانً و الدالالت

قوة أو ضعفاً ، رقًة أو خشونة ، حتى تدرك بٌن هذا و ذاك المعنى المحدد المراد 

إن إٌقاع اللفظ المفرد ، و تناؼم الكلمة الواحدة ، عبارة عن جرس موسٌقى .  به

  .للصوت فٌما ٌجلبه من وقع فً األذن

                                                           

 من سورة الرحمن. 21حتى  1اآلٌة من ـ  القرآن الكرٌم، 1 
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أٓا أٍٝ ٖٓ أكهق ؤُثاؼس وُظٞذ٤ح تٔئُق ٍٓروَ ٝٗظه ا٤ُٜا ػ٠ِ أٜٗا ػِْ       

ٛـ( ك٢ ًراتٚ  )) ٌه ط٘اػح وإلػهوب (( ؼ٤س  392وتٖ ظ٢٘ )خ كٜٞهائْ تموذٚ 

ٌقول الدكتور  أػل٠ ػ٠ِ وُثؽٞز وُظٞذ٤ح ُٞٗا ٖٓ وُؼ٘ا٣ح ٝ والٛرٔاّ ، ؼ٤س

م ابن جنً دراسة "  :محمد علً خٌرات وافٌة للصوت العربً فً كتابه وقد قدَّ
)سر صناعة اإلعراب(، عرض فٌها لجهاز النطق اإلنسانً وطبٌعته ووظٌفته، 
وقد وقؾ كثٌر من المحدثٌن أمام صنٌعه مندهشٌن ومعجبٌن بما قرره، وموازٌن 
ما توصلوا إلٌه فً دراساتهم الحدٌثة مع ما قرره ابن جنً؛ مما ٌإكد سبقه فً 

ل."هذا المجا
1 

 ك٢ "ٌه ط٘اػح وإلػهوب" ؤُٞػٞػاخ وُظٞذ٤ح وُرا٤ُح: وتٖ ظ٢٘ ٍٝذ٘ا  

 ـ ػكق ؼهٝف وُٜعاء ٝ ذهذ٤ثٜا ٝ ٝطق ٓفانظٜا.

 ـ وُظلاخ وُؼآح ُظطٞوخ ٝ أهٍآٜا .

 ـ ؼّكق وُؽهٝف ٖٓ ؼ٤س ؤًُٜ ٝ وُعٜه.

 ـ ؼّكق ـهٝف وإلؽثام ٝ والٗلراغ.

 ـ ذؽّكز ػٖ ؼهٝف وإلشٔاّ ٝ أ٤ٔٛرٜا.

 ـ ذؽّكز ػٖ والٌرؼلء ٝ والٌر٤لاٍ ٝ ؤُوظٞق ٓ٘ٚ. 

 ؼّكق ؼهٝف وُؼِّح ٝ وُؽهٝف وُّظؽ٤ؽح.ز ػٖ ؼهٝف وُشّكج ٝ وُهـاٝج ٝ ـ ذؽكّ 

ا٠ُ وإلػلٍ أٝ وإلتكوٍ أٝ ـ ٓا ٣ؼهع ُِظٞخ ك٢ ت٤٘ح ؤٌُِح ٖٓ ذـ٤٤ه ٣ئق١  

ٝ وٌُشٌشح   أٝ وُؽمف ، ٝ ذؽّكز ػٖ وُِٜعاخ وُؼهت٤ح ؤُفرِلح ٓصَ وُؼ٘ؼ٘ح وُ٘وَ

 ٝ ػ٤هٛا.

 ـ ذؽكز ػٖ  وإلقؿاّ ٝ  وإلٓاُح ٝ أ٤ٔٛرٜٔا. 

 ــ ذؽّكز ػٖ وُٞ ٤لح وُِـ٣ٞح ٝ وإلػهوت٤ح ُثؼغ وُؽهٝف.

                                                           
 

1
 1998رسالة دكتوراه أم الفرى مصر سنة  أثر مخرج الحرف وصفته فً تصرٌف الكالم  محمد بن علً بن علً خٌرات وغرٌريـ  
 .30ص



18 
 

ٝتمُي ٣ؼّك وتٖ ظ٢٘ نوئكو ٖٓ نٝوق وُكني وُظٞذ٢ ٝ ٓئ٤ٌٍٚ، كٜٞ أٍٝ ٖٓ      

وٌرؼَٔ تؼغ ؤُظتِؽاخ وُِـ٣ٞح وُكه٤وح ُِكالُح ػ٠ِ ػِْ وبطٞوخ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ 

ٍّ ػ٠ِ لُي ٖٓ ـلٍ هُٞٚ: " ٝٓا ػُِٔد إٔ أؼكو ٖٓ أطؽات٘ا ـاع ك٢ ٛمو  ٍٗرك

ٖٓ ٝظك هٞال هاُٚ، ٝ هللا ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ وُلٖ ٛمو وُفٞع، ٝال أشثؼٚ ٛمو وإلشثاع ، ٝ

 1وُظٞوب توكنذٚ." 

ٛـ( هك ـاُق 428ٝالو وهرهٗد وُكنوٌح وُظٞذ٤ح تاُ٘ؽٞ، كبٕ وتٖ ٤ٌ٘ا)خ      

ٌاتو٤ٚ ٖٓ ػِٔاء وُِـح ك٢ ؽه٣وح قنوٌرْٜ ُظطٞوخ وُِـ٣ٞح ك٢ كظٍٞ ٓرلههح 

" وُشلاء" ٖٓ ًرثْٜ،كوك ذ٤ٔىخ قنوٌرٚ ُِظٞخ تاالٌرول٤ُح ٝ تفاطح  ك٢ ًراتٚ 

ٍّٔح ا٠ُ ٌرح كظٍٞ  ٝ ك٢ نٌاُرٚ " أٌثاب ؼكٝز وُؽهٝف " ٝ ٢ٛ نٌاُح ٓو

تاإلػاكح ا٠ُ ٓوكٓرٜا، تؽ٤س ذ٘اٍٝ ك٤ٜا ٌثة ؼكٝز وُظٞخ ٝٓفانض وبطٞوخ 

صوات الفصل الرابع أل ابن سٌنا  خصّ و قد  ٝٓؽاتٍٜا تِـح ػ٤ِٔح ٝ ٓ٘تو٤ح،

بترتٌب  امحرؾ . وقحدوث كل لسباب الجزبٌة ألا  العربٌة و الوقوؾ علىاللؽة 

ء ، هـ ، ع ،  : التالً ٌا من الداخل إلى الخارج على النحو صوت اترتٌبالحروؾ 

ح ، خ ، غ ، ق ، ك ، ج ، ش ، ض ، س ، ص، ز ، ط ، ت ، د ، ث ، ذ ، ظ 

ًٔا ػهع   . الٌاء الصامتة و، ل ، ر ، ؾ ، ب ، م ، ن ، الواو الصامتة 

    ػؼاء وُ٘تن ًاُؽ٘عهج  ٝ وٍُِإ ٝ ذؽك٣ك ٝ ائلٜٔاذشه٣ؽا ك٤ٍُٞٞظ٤ا ُثؼغ أ

خبرته  مستؽال فً ذلك ت والمفاصل المشتركة فً إنتاج الصوتالعضال ٝ

،ًٔا قني وُؼ٤ِٔح نسان وبتشرٌح أعضابه العملٌة الواسعة بتركٌب جسم اإل

وُؼؼ٣ٞح ٤ٌُل٤ح وُ٘تن  ٝ وُرظ٣ٞد ٝ ٝطق طكٝن ًَ ؼهف ٝطلا ٓلظل، 

ٝ وإلٌل٢ٓ ٖٓ ؼ٤س  بطٞوخ ك٢ وُٞؽٖ وُؼهت٢ ٤ٌ٘ا نوئك ػِْ وٝتمُي ٣ؼك وتٖ 

قنوٌرٚ ُِظٞخ وُِـ١ٞ ك٤ى٣ائ٤ا ٝ ذشه٣ؽ٤ا ٝ ذٞ ٤لٚ ُثؼغ ؤُظتِؽاخ وُؼ٤ِٔح 

ًّى وتٖ ٤ٌ٘ا"ػ٠ِ وُكه٤وح ٝ ٛٞ ؤُٜ٘ط ؤُؼرٔك ك٢ وُكنوٌاخ وُظٞذ٤ح ؼا٤ُا. ٝهك ن

      وٌروهوء وبشٌاٍنٌْ تؼغ أػؼاء وُ٘تن ٤ُؼغ أٓاّ ؤُرؼِْ ٓا ٣ٍاػكٙ ػ٠ِ 

،ٝٛٞ ظٜك ٣ؼثه ػٖ ك٢ ػ٤ِٔح وُ٘تن اض ٓا ٣رلءّ ٝ ٝ ٤لح وُؼؼٞ ٝقٝنٙٝ وٌر٘ر

 2."ٍٓرٟٞ ذتٞن وُثؽس ك٢ وُكني وُّظٞذ٢ وُِـ١ٞ

                                                           
  من تحقٌق أحمد رشدي شحاتة عامر و محمد  فارس   دار  جنً ألبً الفتح عثمان بن ـ سر صناعة اإلعراب   1

 .70الجزء األول ص 2000سنة 1الكتب العلمٌة بٌروت  ط
 .003ـ الطٌب بن جامعة تعلٌمٌة الّصوت اللغوي فً المستوٌات الدنٌا.ص  2
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 جًهح يا تٕطم إنيّ انعرب يٍ يثاحثٓى انظٕتيح قذيًا

علماء  ٌشهد الكثٌر من اللؽوٌٌن و المهتمٌن بالدراسات الصوتٌة حدٌثا بؤسبقٌة     

أهم  و، نظٌر جهودهم فً تحلٌل األصوات و تبٌان وظابفها،  القدماءالعربٌة 

  : النتابج الصوتٌة التً توصل إلٌها العرب ، فهً باختصار

  .وضع العرب أبجدٌة صوتٌة للؽة العربٌةـ  1 

تحدث العرب عن أعضاء النطق ، وسموا كال منها مثل الربة والحنجرة ــ  2

صوات بطرٌقة تفصٌلٌة ، األوتحدثوا عن مخارج ن والشفتٌ والحلق واللسان

وقد شبه ابن . بحسب المكان الذي ٌتم فٌه التحكم فً الهواء الخارج من الربتٌن

  . جنً مجرى الهواء فً الحلق والفم بالناي

  .توصل العرب إلى أن طرٌقة التحكم فً مجرى الهواء مهمة فً إنتاج الصوتـ 

 المجهورة .   األصواتود رنٌن معٌن ٌصحب نطق اهتدى العرب إلى وجـ 

السمات الخاصة التً  ، وذكرواإلى صحٌحة ومعتلة  األصواتقسم العرب ـ  5

 .  األصواتتمٌز بعض 

ؾ الحروؾ وكٌفٌة الومن الدراسات الصوتٌة التً قدمها العرب حدٌثهم عن ابتـ 

  . الصوتً وحدٌثهم عن االنسجام . بناء الكلمة العربٌة

إسهام علماء القراءات و التجوٌد فً إضافة تفصٌالت و خصابص و قوانٌن ـ 

 لضبط أحكام التجوٌد .

ك٢ هك٣ٔا ـ كؼَ وٍُثن ٝ وُّه٣اقج  ؼِٔاء وُِـح ـُ  نأ٣٘ا ك٤ٔا ذوكّ، إٔ

         ك٢ ٓعاٍ ـ وُلٞٗر٤يؼ٤ِٔح وُ ٘رائطوُك٢ وُٞطٍٞ ا٠ُ  ٝ وُكنوٌاخ وُظٞذ٤ح،

٤َِ ٝ ٤ٌث٣ٞٚ ٝوتٖ ظ٢٘ ٝ وتٖ ٤ٌ٘ا ٝؿ٤هْٛ ًص٤ه، ٝ وُلُٞٗٞٞظ٤ا ـ ًعٜٞق وُف

ٗظ٤ه ٓا هكٓٞٙ ٖٓ اٌٜآاخ ك٢ قنوٌح وُؽهٝف ٝ ـظائظٜا ٝ أهٍآٜا ٝ ك٢ 

ذؽك٣ك ٓفانض وبطٞوخ ٝ طلاذٜا ٝ ك٢ ذشه٣ػ أػؼاء وُ٘تن ٝ ٝ ائلٜا ػ٘ك 

      اـهوض وبطٞوخ ٝ ًمو وُٞهٞف ػ٠ِ وٌُص٤ه ٖٓ وُظٞوٛه وُظٞذ٤ح ٝ ذل٤ٍهٛا

 ٝ اػعاتْٜ.  ٠ أشانٝو قٛشح ؤٍُرشهه٤ٖأشهٛا ك٢ وُوهوءج ٝ وٌُلّ،ؼر ٝ ت٤إ
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 جٕٓد انًحذثيٍ انعرب في انذراساخ انظٕتيح: ـ8

إ وُكنوٌاخ وُِـ٣ٞح ؼك٣صا ذؼرٔك ك٢ ؤُواّ وبٍٝ ػ٠ِ قنوٌح ؤٍُرٟٞ       

وُظٞذ٢ وُم١ ٣وّٞ ػ٠ِ أٌاٌٚ ت٘اء ؤُلهقوخ ٝ وُرهو٤ًة ٝ وُظ٤ؾ ك٢ اٗراظٜا 

وُشل١ٞ ٝ وٌُرات٢ ، ُٝمُي أقنى وُِـ٣ٕٞٞ وُؼهب أ٤ٔٛح وُظٞخ وُِـ١ٞ ك٢ 

  وًرٔاٍ وُ٘ظاّ وُرٞوط٢ِ ت٤ٖ أكهوق ؤُعرٔغ وُثشه١،ككنٌٞو ـظائظٚ ٝ هٞو٤ٗ٘ٚ

ٝ أٌٍٚ، ٝكن ٜٓ٘ع٤ح ػ٤ِٔح ٓرفظظح،ٓرؤشه٣ٖ ك٢ لُي تٔا ٝطَ ا٤ُٚ ػِٔاء 

٤ح ا٠ُ ته٣تا٤ٗا ٝ كهٍٗا وُـهب، ٝ هك وٌرلاق وُِـ٣ٕٞٞ وُؼهب ٖٓ وُثؼصاخ وُؼِٔ

ـاطح،وبٓه وُم١ ٌْٜٓ٘ ٖٓ والؽلع ػ٠ِ وُؽؼانج وُـهت٤ح ٝ ػ٠ِ وُرتٞن 

وُؽاطَ ك٢ وُكنوٌاخ وُظٞذ٤ح،قٕٝ اؿلاٍ قٝن وُرهظٔح  " ٝ ػاقخ وُؽ٤اج ا٠ُ 

وُكنوٌاخ وُظٞذ٤ح وُؼهت٤ح ٖٓ ظك٣ك،تؼك نهكج وٌرٔهخ ٤ٌٖ٘ ًص٤هج ٝ أٌْٜ ك٤ٜا 

ٌاخ وُظٞذ٤ح وُوك٣ٔح ػ٘ك ػِٔاء وُؼهت٤ح ٝ ػِٔاء نوككوٕ ًث٤هوٕ ٛٔا: وُكنو

وُرع٣ٞك ٝ وُكنوٌاخ وُظٞذ٤ح ُكٟ وُـهت٤٤ٖ ػ٠ِ ٣ك ػكق ٖٓ ؤٍُرشهه٤ٖ ٝ ػكق 

ٖٓ وُثاؼص٤ٖ وُؼهب وُم٣ٖ قنٌٞو ك٢ ظآؼاخ وُـهب كاؽِؼٞو ػ٠ِ ٓظاقن ٛمو 

عح ٝ ًاٗد ٖٓ ٗر٤  1وُؼِْ ٝ ذهظٔٞو أٝ ٗوِٞو ًص٤هو ٖٓ ٓٞػٞػاذٚ ا٠ُ وُؼهت٤ح."

 ٗمًه ْٜٓ٘ :اتهو٤ْٛ أ٤ًٗ، لُي  ٜٞن ٓعٔٞػح ٖٓ وٌُراب ؤُٜر٤ٖٔ تٜمو وُؼِْ،

ٝ ػثك وُهؼٖٔ ٝ ًٔاٍ تشه،ٝ أؼٔك ٓفران ػٔه  ذٔاّ ؼٍإ،ٝ ٓؽٔٞق وٍُؼهوٕ، ٝ

  وُؽاض طاُػ ٝ ؿ٤هْٛ.

ّ ( قٝنو تانوو ك٢ 1978ّ ـ 1996ُؼة ق اتهو٤ْٛ أ٤ًٗ ):  ـ إتراْيى أَيس

وُؽك٣صح ؼ٤س ػَٔ ػ٠ِ اؼ٤اء وُكنوٌاخ وُِـ٣ٞح وُوك٣ٔح ٝ ػ٠ِ وُكنوٌاخ وُِـ٣ٞح 

ذتؼ٤ٜٔا تاٌُص٤ه ٖٓ ؤُظتِؽاخ ٝؤُلا٤ْٛ وٍُِا٤ٗح وبٝنت٤ح ٝ تابـض ك٢ 

ظاٗثٜا وُظٞذ٢،كؤٗشؤ ٓؼَٔ وُظٞذ٤اخ ُرؽك٣س وُكنوٌاخ وُِـ٣ٞح ٝ قنوٌح 

ُِٜعاخ وبطٞوخ وُؼهت٤ح ٝ ٓوا٤٣ً ذظ٤٘لٜا ٝ ٤ًل٤ح ذتٞنٛا ،ٝ هاّ  تكنوٌح و

وُؼهت٤ح قنوٌح ٍٓرل٤ؼح  ، ًٔا ػاُط ؤٍُرٟٞ وُظٞذ٢ ُِـح ك٢ ًرات٤ٚ )قالُح 

وبُلا   ك٢ وُِٜعاخ وُؼهت٤ح( ٝ )وبطٞوخ وُِـ٣ٞح(، ٝ ال ٣ؼك ٛمو وبـ٤ه ٖٓ أْٛ 

وٌُرة وُر٢ أُلد ك٢ ػِْ وبطٞوخ كوؾ، تَ ٣ؼك ٖٓ وُكنوٌاخ وُهوئكج وُر٢ وػرٔكخ 
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ح وُؽك٣صح، قٕٝ إٔ ٗـلَ اٌٜآاذٚ وُلّؼاُح ك٢ ٓعٔغ ػ٠ِ ؤُ٘اٛط ٝ وبًٌ وُؼ٤ِٔ

 وُِـح وُؼهت٤ح  .

ٛٞ ٝوؼك ٖٓ وُم٣ٖ أك٘ٞو ؼ٤اذْٜ ك٢ ـكٓح  ( م1963م ـ 1922): ـ يحًٕد انسعراٌ

وُِـح وُؼهت٤ح ٝ قنوٌرٜا ، ُِٝٔئُق وُؼك٣ك ٖٓ وٌُرة ٝ وُكنوٌاخ أٜٛٔا ) ػِْ وُِـح 

وٍُؼهوٕ ٖٓ وبٝوئَ وُم٣ٖ وٌرؼِٔٞو (. ٣ؼك ٓؽٔٞق 1962ٓوكٓح ُِوانة وُؼهت٢( )

ٓظتِػ وُث٤٘ح ك٢ وُلٌه وٍُِا٢ٗ وُؼهت٢ وُؽك٣س ُشّكج ذؤشهٙ تأُ٘اٛط وُـهت٤ح،ٝهك 

ـّض وُثاب وُصا٢ٗ ٖٓ ًراتٚ ؤُمًٞن ُكنوٌح ػِْ وبطٞوخ وُِـ٣ٞح،ٓرؽكشا ػٖ 

ا٠ُ ظٜاو وُ٘تن ٝ ٤ًل٤ح ؼكٝز وٌُلّ          ٝ وٗرواُٚ ا٠ُ ألٕ وٍُآغ،ًٔا ذتهم 

ٗظه٣ح وُل٤ْٗٞ تاُشهغ ٝ وُرؽ٤َِ ٝ ًمو ػِْ وبطٞوخ وُٞ ٤ل٢، ٝ ذٌٞغ ك٢ قنوٌح 

وُؼلهاخ وُث٣ٞ٤٘ح ػ٠ِ ؤٍُرٟٞ وُظٞذ٢ ُِـح،كٌإ ٛمو وٌُراب كؼل ٓوكٓح ُِوانة 

وُؼهت٢ ؼ٤س ٣وٍٞ ك٢ ٛمو ؤُعاٍ" ُٝوك ؼاُٝد ذث٤ٍؾ ؼوائن ٛمو وُؼِْ ٓا ٌٝؼ٢٘ 

وٍُلٓح،ؼر٠ ٣ٍروَ وُوانة ؤُثركة ترؽظ٤َ ٓا  وُرث٤ٍؾ ،ٓغ ؼهط٢ ػ٠ِ وُكهّح ٝ

ك٤ٚ ٝ ٓكونٌرٚ،٣ٝ٘روَ ٓ٘ٚ آٓ٘ا ا٠ُ ٓتاُؼح أطٍٞ ٛمو وُؼِْ ٓ٘وُٞح ا٠ُ وُؼهت٤ح،أٝ 

  1ٌٓرٞتح تِـرٜا."

ٝ وُرعك٣ك  ؽه٣ن وإلطلغ  (2911ّ -ّ 1918وـران ذٔاّ ؼٍإ )  :ـ تًاو حساٌ

طل٤ح ُكنوٌح وُرهوز وُ٘ؽ١ٞ ك٢ ـكٓح وُِـح وُؼهت٤ح ،ؼ٤س ذث٠٘ ٝظٜح وُ٘ظه وُٞ

، 1958وُؼهت٢ ك٢ ًراتٚ ) وُِـح ت٤ٖ ؤُؼ٤ان٣ح ٝوُٞطل٤ح( وُم١ ؽثغ أٍٝ ٓهج ٌ٘ح 

، 1955ًٝإ هك ٌثن  ٛمو وٌُراب ٓئُق آـه )ٓ٘اٛط وُثؽس ك٢ وُِـح( طكن ٌ٘ح 

ػهع ك٤ٚ  قنوٌح وُث٤٘ح وٍُِا٤ٗح ُِـح وُؼهت٤ح ٝكن ؤُٜ٘ط وُث١ٞ٤٘ وُـهت٢ وُؽك٣س 

، ٝ هك  ام أول من استنبط موازٌن التنؽٌم وقواعد النبر فً اللؽة العربٌةٌعد تم ٝ

    ًإ نوئكو ك٢ ـكٓح وٍُِإ وُؼهت٢، ؼ٤س ًإ ؼه٣ظا ػ٠ِ وُعٔغ ت٤ٖ وُر٘ظ٤ه

ٝ وُرتث٤ن ك٢ قنوٌح وُِـح وُؼهت٤ح ٝ ك٢ ٓؽاُٝرٚ إلػاقج ههوءج وُرهوز وُ٘ؽ١ٞ 

ػ٠ِ ػٞء ؤُ٘اٛط ٝ وُ٘ظه٣اخ وُؽك٣صح ،ٝ قنوٌرٚ ُِـح وُوهإٓ وٌُه٣ْ ٝ وُٞهٞف 

ػ٠ِ ـظائظٜا ٝ أٌهونٛا ا٠ُ ظاٗة ٓئُلاذٚ وُِـ٣ٞح وُؼك٣كج، هاّ ذٔاّ ؼٍإ 

 ٜا ا٠ُ وُؼهت٤ح.ترهظٔح وُؼك٣ك ٖٓ ؤُئُلاخ وُـهت٤ح ٝ ٗوِ
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ّ( ٖٓ وبٝوئَ وُم٣ٖ تؽصٞو ٝ قنٌٞو 2915ّ ـ ٣1921ؼك ًٔاٍ تشه ) :ـ كًال تشر

وُِـح وُؼهت٤ح ك٢ ٍٓر٣ٞاذٜا وُظٞذ٤ح ٝ وُ٘ؽ٣ٞح ٝ وُظهك٤ح ٝؼر٠ وُكال٤ُح ٝكن 

ؤُ٘اٛط وُـهت٤ح وُؽك٣صح، كٌإ ًراتٚ ) ػِْ وُِـح وُؼاّ،وبطٞوخ وُؼهت٤ح( 

ْٛ ؤُهوظغ وُر٢ ٣ؼرٔك ػ٤ِٜا ؽلب وُعآؼاخ ك٢ ّ، ٣ؼك ٖٓ أ1969وُظاقنػاّ

ٜٓ٘ع٤ح قنوٌح وبطٞوخ، ٝهك ؽثغ ػّكج ٓهوخ،ؼ٤س  ذتهم ك٢ ٛمو وٌُراب ا٠ُ 

ؼهٝف وُِـح وُؼهت٤ح ٝ أطٞوذٜا  ٝ ٓفانظٜا ٝ طلاذٜا ٝ أهٍآٜا ، ًٔا هاّ 

تكنوٌح ؤُظتِؽاخ ٝ ؤُلا٤ْٛ وُظٞذ٤ح وُر٢ أُو٠ تٜا ا٤ُ٘ا وبهكٕٓٞ ٖٓ ػِٔاء 

وُِـح ،٤ُئًك ك٢ وبـ٤ه ػ٠ِ أ٤ٔٛح ػِْ وبطٞوخ ك٢ قنوٌح وُِـح ٝ ك٢ قنوٌح 

 وُوؼا٣ا وُظٞذ٤ح ًاُ٘ثه ٝ وُر٘ـ٤ْ ٝ وُلٞوطَ وُظٞذ٤ح  ٝ ؿ٤هٛا.

ّ ـ ٣1927ؼك وُكًرٞن ػثك وُهؼٖٔ وُؽاض طاُػ )ـ عثذ انرحًٍ انحاج طانح: 

ٓاذٚ وُٞوٌؼح ك٢ ّ( أؼك أػلّ وُكني وٍُِا٢ٗ وُؼهت٢ ؤُؼاطه،ٗظهو إلٌٜا2917

 اشهوء ػِّٞ وٍُِإ وُؼهت٢ تاُؼك٣ك ٖٓ ؤُظتِؽاخ ٝ ك٢ تؽصٚ ؤُرٞوطَ ٖٓ أظَ

ٝ قنوٌرٜا ؼ٤س ٝطق وُؽهٝف ٝطلا قه٤وا ٝ ؼكق ٓفانظٜا ذهه٤ح وٌرؼٔاٍ وُِـح 

تؼ٘ا٣ح كائوح،كٌاٗد ُٚ ػّكج أكٌان أط٤ِح ٓشان٣غ نوئكج ٜٓ٘ا" وُ٘ظه٣ح وُف٤ِ٤ِح 

ٝ " وبٗرهٗد وُؼهت٢"  وُم١ وٌرلاقخ ٓ٘ٚ  ٔانٛا وُر٢ ٌؼ٠ الٌرصوُؽك٣صح" 

وُعىوئه ٝ وُؼك٣ك ٖٓ وُكٍٝ وُؼهت٤ح ،ٝ هك ذ٤ّٔى وُؽاض طاُػ تاالؽلع ٝ ؤُؼهكح 

وُٞوٌؼح تاُكنوٌاخ وُِـ٣ٞح وُؼهت٤ح وُوك٣ٔح ٝوُكنوٌاخ وُـهت٤ح وُؽك٣صح ك٢ ٓعاٍ 

٘ٚ ٖٓ وُٞهٞف ػ٠ِ أ ٌّ       ٝظٚ وُرتاتنوبطٞوخ ٝ وُظٞوٛه وُِـ٣ٞح،وبٓه وُم١ ٓ

ٝ والـرلف،ًٔا ًاٗد ُٚ وهرهوؼاخ ظاقج ك٢ اطلغ ؽهوئن ذكن٣ً وُِـح وُؼهت٤ح 

ك٢ ٍٓرٟٞ وُرؼ٤ِْ والتركوئ٢ ٝ ؼر٠ وُعآؼ٢ ٍٓرؼ٤٘ا ك٢ لُي تاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا وُِـ٣ٞح 

ُرت٣ٞه تؽصٚ،ٝهك ػاُط وٌُص٤ه ٖٓ ٓشٌلخ ذكن٣ً وُِـح تاهرهوغ ظِٔح ٖٓ وُركوت٤ه 

ٝ وُِـ٣ٞح ُث٘اء ٓ٘اٛط وُِـح وُؼهت٤ح ك٢ وُرؼ٤ِْ ٓا هثَ وُعآؼ٢ ٝ  ٝ وبًٌ وُؼ٤ِٔح

ٓتاُثرٚ ترـ٤٤ه ٓوا٤٣ً  ٝ أٌا٤ُة ذ٣ٌٖٞ وبٌاذمج ٝ ؤُؼ٤ِٖٔ، ٝ ٖٓ أْٛ ٓورهؼاذٚ 

 ٗمًه:

" ـ أطَ وبطٍٞ ٛٞ وُؼ٘ا٣ح تأُرؼِْ، ٝ وُرلتٖ ا٠ُ ؼاظاذٚ وُرؼث٤ه٣ح وُؽو٤و٤ح: ٓا 

ٝ وُؼثانوخ وُر٢ ذٍرع٤ة ُٜمٙ وُؽاظاخ،ٝ ٣عة إٔ ٢ٛ وٛرٔآاذٚ ٝ ٓا ٢ٛ وبُلا  

رٜا ػ٠ِ ٛمو ؤُثكأ وُؼاّ. ّٓ  ذث٠٘ ؤُ٘اٛط ته
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ـ ٣كنض ك٢ ؤُ٘اٛط وبقوء وُظٞذ٢ ًكني ٍٓروَ ٝ ٣ؼرٔك ك٢ لُي ػ٠ِ وبٝطاف 

   وُؼ٤ِٔح ُٔفانض وُؽهٝف ٝ وُظٞوٛه وُظٞذ٤ح وُؼهت٤ح ػآح ًاُٞهق ٝ وإلقؿاّ 

ُِ٘ض وُوهآ٢ٗ ك٢ وٌُرة وُوك٣ٔح وُر٢  ٜهخ ك٢ ٝ ؿ٤هٛا ٝ ًمو ػ٠ِ وبقوء 

  1وُؼظٞن وب٠ُٝ."

ؼاُٝ٘ا ك٤ٔا ٌثن إٔ ٗؼهع ظٜٞق وُِـ٤٣ٖٞ وُؼهب وُم٣ٖ وٛرٔٞو تاُكني        

وُِـ١ٞ وُؽك٣س،ٝذتهه٘ا إلٌٜآاذْٜ ٝ أنوئْٜ ٝ ٓا ذٞطِٞو ا٤ُٚ ك٢ أتؽاشْٜ ٖٓ 

    قنوٌح ػ٤ِٔح ُظطٞوخ وُؼهت٤ح ٝ طلاذٜا ٝ ـظائظٜا ٝ ٓفانظٜا ٝ أط٘اكٜا

خ وُؽك٣س،ٝ تمُي وٌرتاػٞو وٌُشق ٝ ٓواؽؼٜا تاالٌر٘اق ا٠ُ ٓا هكٓٚ ػِْ وبطٞو

ػٖ وُو٤ٔح وُؽو٤و٤ح ُِرهوز وُؼهت٢، ًٔا ٝهلٞو ػ٠ِ أْٛ وُرـ٤هوخ وُر٢ ؽهأخ ػ٠ِ 

وبطٞوخ وُؼهت٤ح، ٝٓغ وشرـاُْٜ ترهظٔح وُؼك٣ك ٖٓ وٌُرة ٝ وبتؽاز وُِـ٣ٞح ا٠ُ 

               وُؼهت٤ح، ذٌٔ٘ٞو ٖٓ اشهوء وُكني وُِـ١ٞ ٝ وٍُِا٢ٗ تٌص٤ه ٖٓ ؤُلا٤ْٛ

 ٝ ؤُظتِؽاخ وُؼ٤ِٔح وُؽك٣صح. 

  :يخارج انحرٔف ٔطفاتٓا
 

 :لغة و اصطالحا المخرج 
 الصوت المعتمد علىهو  اصطالحا" لؽة هو مكان أو محل الخروج،و المخرج

  مقدر. محقق أو ج خرم
المخرج المحقق : هو الذي ٌعتمد على جزء معٌن من أجزاء الحلق أو اللسان أو 

.ما ال ٌعتمد على شًء مما سبقالمخرج المقدر : هو أو الخٌشوم و الشفتٌن
2

 
 

 الحرف لغة و اصطالحا:

حسب السٌاق  كلمة )الحرؾ(لة تعددجمع المعجمٌون العرب على معان مأ    

الشفٌر، فحرؾ الجبل  والجانب وو الحد   الطرؾعلى أّنه ، فاتفقوا الذي ترد فٌه

 وحرفا الرأس شقاه،نة جانب شقهاوحرؾ السفٌ،وحرؾ السٌؾ حده ،جانبه

و الحرؾ هو اللهجة و القراءة كما جاء وقٌل الضخمة، ةالضامر ةوالحرؾ الناق،

و سلم:"إن القرآن أنزل على سبعة ٌث الرسول صلى هللا علٌه فً حد
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أما اصطالحا فالحروؾ هً الرموز الكتابٌة  أحرؾ،فاقرإوا ما تٌسر منه".

القسم الثالث من أٌقسام الكالم،فلٌست فعال و ال لألصوات،و عند النحوٌٌن ،هً 

اسما، كحروؾ الجر و حروؾ العطؾ و ؼٌرها من حروؾ المعانً و حروؾ 

 المبانً.

 كيفيح إيجاد انًخرج.ـ 

ما القدامى منهم، األهمٌة العظمى لهذا أدرك علماء اللؽة العربٌة، والس لقد"   
 .هم فً مخارج بعض الحروؾالتصنٌؾ فعقدوا بشؤنه البحوث الطوٌلة الختالف

وفً الحقٌقة إن تحدٌد المخرج الصوتً لكل حرؾ بدقة هو وحده الذي ٌحافظ 
على أصالة أصوات الحروؾ العربٌة، فال ٌختلؾ عما نطقت بها األجٌال العربٌة 
األولى، لٌحافظ بذلك كل حرؾ على صدى صوته البكر فً نفس العربً الذي 

ظل هذا الحرؾ ٌوحً لنا نحن بذات المعانً، استوحى منه معانٌه األصلٌة، فٌ
"فتحافظ اللؽة العربٌة بذلك على فطرتها

1
. 

٘ا أٝ ٓشكقو ٓغ اقـاٍ ٛٔىج ٣ٌٔ٘ي ٓؼهكح ٓفهض وُؽهف تاُ٘تن تٚ ٌاً    

 وُلرػ أٝ وٌٍُه أٝ وُؼْ(، كؽ٤صٔاػ٤ِٚ ٝوُثكء تٜا ٓؽهًح تؤ١ ؼهًح ) وُٞطَ

ّْ ٓفهظٚ.٣٘و  تغ طٞخ وُ٘تن تاُؽهف كص

 هِد ٓصل " أْب " كٍرعك ٓفهض ؼهف وُثاء ٖٓ وُشلر٤ٖ. )ؤُصاٍ وبٍٝ(الو 

ْٕ " كٍرعك إٔ ٓفهض ؼهف وُٕ٘ٞ ٖٓ ؽهف وٍُِإ ٖٓ ظٜح  ٝالو هِد ٓصل " أَ

 . ٜهٙ ٓغ ٓا ٣واتِٚ ٖٓ ُصح وبٌ٘إ وُؼ٤ِا. )ؤُصاٍ وُصا٢ٗ(

 انًخرج األٔل: انجٕف
 ِن ا٠ُ وُلْ.وُعٞف ٛٞ وُفلء أٝ وُلهوؽ ؤُٔرك ٓٔا ٝنوء وُؽ

 ٝٛٞ ٓفهض ؼهٝف ؤُك وُصلشح :

 وبُق وٍُاً٘ح ؤُلرٞغ ٓا هثِٜا )ـَا( -

 وُٞوٝ وٍُاً٘ح ؤُؼّٔٞ ٓا هثِٜا )ـُٞ( -

 و٤ُاء وٍُاً٘ح ؤٌٍُٞن ٓا هثِٜا )ـ٢ِ( -

ٝٛمو ؤُفهض ذوك٣ه١ ؼ٤س ال ٣ٌٖٔ ذؽك٣ك ؼ٤ى ٓؼ٤ٖ ذفهض ٓ٘ٚ ٛمٙ وُؽهٝف، تَ 

 2ء وُظٞخ ك٢ وُٜٞوء ذوك٣هو.ذفهض ٖٓ وُعٞف ٝذ٘ر٢ٜ تاٗرٜا

  انًخرج انثاَي: انحهق

                                                           
 1998الكتاب العرب منشورات اتحاد  ،بص الحروؾ العربٌة ومعانٌهاخصاحسن عباس  ، ـ    1

 .47ص
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 ك٢ وُؽِن أٝ وُؽِوّٞ شلشح ٓفانض ٍُرح ؼهٝف :

. أهظ٠ وُؽِن: ٓٔا ٢ِ٣ وُظكن ٝٛٞ وبتؼك ػٖ وُلْ: ٣ٝفهض ٓ٘ٚ ؤُٜىج ٝوُٜاء 1

 ٛـ(. ٝٓفهض ؤُٜىج أتؼك ٖٓ ٓفهض وُٜاء. -)ء 

غ( ٝٓفهض وُؼ٤ٖ أتؼك ٖٓ  -. ٌٝؾ وُؽِن: ٣ٝفهض ٓ٘ٚ ؼهك٢ وُؼ٤ٖ ٝوُؽاء )ع 2

 وُؽاء

ؾ(  -. أق٠ٗ وُؽِن: ٝٛٞ أههتٚ ا٠ُ وُلْ ٝٓ٘ٚ ٣فهض ؼهك٢ وُـ٤ٖ ٝوُفاء )ؽ 3

 1ٖٓ ٓفهض وُـ٤ٖ. ٝٓفهض وُفاء أههب ا٠ُ وُلْ

 انًخرج انثانث: انهساٌ
 ك٢ وٍُِإ ػشهج ٓفانض ُصٔا٤ٗح ػشه ؼهكا. ٢ٛٝ :

ٚ ٖٓ وُؽ٘ي وُؼ١ِٞ: ٣ٝفهض . أهظ٠ وٍُِإ )أتؼكٙ ٓٔا ٢ِ٣ وُؽِن( ٓغ ٓا ٣وات1ِ

 ٓ٘ٚ ؼهف وُواف )م(

. أهظ٠ وٍُِإ هثَ ٓفهض ؼهف وُواف ه٤ِل ٓغ ٓا ٣واتِٚ ٖٓ وُؽ٘ي وُؼ١ِٞ: 2

 ٣ٝفهض ٓ٘ٚ ؼهف وٌُاف )ى( ٝٓفهض وٌُاف أههب ا٠ُ وُلْ ٖٓ ٓفهض وُواف.

. ٌٝؾ وٍُِإ ٓغ ٓا ٣ؽال٣ٚ ٖٓ وُِصح وُؼ٤ِا: ٣ٝفهض ٓ٘ٚ شلشح ؼهٝف ٢ٛٝ وُع٤ْ 3

 ١(. -َ  –ش٤ٖ ٝو٤ُاء ؿ٤ه ؤُك٣ح. )ض ٝوُ

 ٝو٤ُاء ؿ٤ه ؤُك٣ح ٢ٛ و٤ُاء ؤُرؽهًح أٝ و٤ُاء وٍُاً٘ح وُر٢ ال ٣ٍثوٜا ًٍه.

٣ٌٕٝٞ ٓفهض وُع٤ْ تبُظام ٌٝؾ وٍُِإ تاُِصح وُؼ٤ِا اُظاها ٓؼركال أٓا و٤ُاء 

 ٝوُش٤ٖ ك٤ٌٕٞ ترعاف.

ٝٓ٘ٚ ٣فهض أقم . اؼكٟ ؼاكر٢ وٍُِإ ٓغ ٓا ٣ؽال٣ٜا ٖٓ وبػهوي وُؼ٤ِا: 4

ؼهٝف وُؼهت٤ح ٗتوا ٝٛٞ ؼهف وُؼاق )ع(. ٝـهٝض وُؼاق ٖٓ ؼاكح وٍُِإ 

 و٤ٍُهٟ أٌَٜ ٝأًصه وٌرؼٔاال ٖٓ وُؽاكح و٠٘ٔ٤ُ.

. اؼكٟ ؼاكر٢ وٍُِإ )أٝ ًِراٛٔا( ٓغ ٓا ٣ؽال٣ٜا ٖٓ ُصح وبٌ٘إ وُؼ٤ِا )ُصح 5

 لّ )ٍ(.وُؼاؼ٤ٌٖ ٝوُ٘ات٤ٖ ٝوُهتاػ٤ر٤ٖ ٝوُص٤٘ر٤ٖ(: ٣ٝفهض ٓ٘ٚ ؼهف وُ

٣هٟ وُثؼغ إٔ ـهٝض وُلّ ٣ٌٕٞ ٖٓ اؼكٟ وُؽاكر٤ٖ ٝإٔ ـهٝظٜا ٖٓ وُؽاكح 

 و٠٘ٔ٤ُ أ٣ٍه. ٣ٝهٟ وُثؼغ و٥ـه إٔ ـهٝظٜا ٣ٌٕٞ ٖٓ ًِر٢ وُؽاكر٤ٖ.

 ُإلٍٗإ أٌ٘إ ش٘ا٣ا نتاػ٤ـٚ

 ٝأ٤ٗاب ًَ ًـاُؼٞوؼي أنتغ

  ؽٞوؼٖ ػؼق وٍُد أنتؼح أـه

 ٗٞوظـم كاػِٜٔا ال وُؼِْ أنكغ

ٍِإ ٓغ ٓا ٣واتِٚ ٖٓ ُصح وبٌ٘إ وُؼ٤ِا : ٣ٝفهض ٓ٘ٚ ؼهف وُٕ٘ٞ . ؽهف و6ُ

.)ٕ( 

. ؽهف وٍُِإ ٓغ ش٢ء ٖٓ  ٜهٙ ٝٓا ٣ؽال٣ٚ ٖٓ ُصح وبٌ٘إ وُؼ٤ِا: ٣فهض ٓ٘ٚ 7

                                                           
1
 .80  صالمرجع السابقـ ـ   
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ؼهف وُهوء )ن(. ٝٓفهض وُهوء هه٣ة ٖٓ ـهض وُٕ٘ٞ اال أٗٚ أقـَ ا٠ُ  ٜه 

 وٍُِإ.

ق  –ٓفهض وُتاء ٝوُكوٍ ٝوُراء )ؽ . ؽهف وٍُِإ ٓغ أطٍٞ وُص٘ا٣ا وُؼ٤ِا: ٝٓ٘ٚ 8

 خ(. ٝٓفهض وُتاء أتؼكٛا شْ ذؽرٜا وُكوٍ شْ وُراء. –

. ؽهف وٍُِإ ٝكٞم وُص٘ا٣ا وٍُل٠ِ )ٓغ اتواء ؼ٤ى ػ٤ن ت٤ٖ ٌتػ وٍُِإ 9

 –ٝوُؽ٘ي وبػ٠ِ ُٔهٝن وُٜٞوء ٛانتا(: ٣ٝفهض ٓ٘ٚ و٤ٍُٖ ٝوُظاق ٝوُىو١ )ي 

 و(. –ص 

ل  –وُؼ٤ِا: ٝٓ٘ٚ ٣فهض وُصاء ٝوُموٍ ٝوُظاء )ز  . ؽهف وٍُِإ ٝأؽهوف وُص٘ا٣ا11

- .)  

 المخرج الرابع: الشفتان

 وفٌهما مخرجان تفصٌلٌان ألربعة حروؾ:

 ما بٌن الشفتٌن: وٌخرج منهما :   .1

 م( بانطباق الشفتٌن، والباء أقوى انطباقا. - الباء والمٌم )ب       -

الشفتٌن. والواو ؼٌر المدٌة هً الواو الواو ؼٌر المدٌة )و( بانفتاح        -

 المتحركة والواو اللٌنة.

بطن الشفة السفلى مع أطراؾ الثناٌا العلٌا: وٌخرج منه حرؾ الفاء    .2

 )ؾ(.
1   

 المخرج الخامس: الخٌشوم

 الؽنة. الخٌشوم هو الفتحة المتصلة من أعلى األنؾ إلى الحلق. وتخرج منه

مٌم )م( والنون )ن(والؽنة صوت رخٌم ٌرافق حرفً ال
2

 .    

 ألقاب الحروف

                                                           
1
 85  ص8110سنة 0ـ ابن الجزري الروضة الندٌة  شرح متن الجزرٌة المكتبة األزهرٌة للتراث طـ   

 .88   ص8108سنة 0ـ جمال بن إبراهٌم القرش   دراسة المخارج و الصفات مكتبة طالب العلم مصر ط  2
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للحروؾ ألقاب لقبت بها حسب المواضع التً تخرج منها أو ما ٌقاربها.    

 وأول من وضع هذه األلقاب الخلٌل بن أحمد فً كتابه العٌن.

  ـًِ(  ـُو  )ـَا الثالثة حروؾ المد :وهً المدٌة لهوابٌةا الجوفٌة الحروؾ .1

الجوؾ كما هو مبٌن فً باب المخرج األول.  ولقبت بالجوفٌة لخروجها من

وتلقب بالهوابٌة لخروج الهواء معها حال النطق بها. وتسمى أٌضا فً علم 

 الصرؾ بحروؾ العلة.

الحروؾ الحلقٌة: الهمزة والهاء والعٌن والحاء والؽٌن والخاء     .2

 خ(  غ  ح  ع  هـ  )ء :

وسمٌت كذلك نسبة إلى  ق(  الحروؾ اللََّهوٌة: وهً الكاؾ والقاؾ )ك    .3

 اللهاة وهً اللحمة المشرفة على الحلق فً أقصى سقؾ الفم.

ْجِرٌة: نسبة إلى شجر الفم وهو منفتح ما بٌن اللحٌٌن.     .4 الحروؾ الشَّ

واخُتلؾ فً الحروؾ الشجرٌة فقٌل الجٌم والشٌن والٌاء ؼٌر 

وقٌل الجٌم  ض(  ش  )ج وقٌل الجٌم والشٌن والضاد ي(  ش  )ج المدٌة

ي(. ولعل القول األخٌر   ض  ش  )ج والشٌن والضاد والٌاء ؼٌر المدٌة

 أقرب األقوال إلى الصواب.

ْلِقٌة: وهً الالم والنون والراء    .5 ر(. ولقبت بذلك نسبة   ن  )ل الحروؾ الذَّ

 إلى َذْلق اللسان أي طرفه ولخفتها وسرعة النطق بها.

ولقبت كذلك  د(  ت  )ط الطاء والتاء والدالالحروؾ النِّْطعٌة: وهً     .6

ألنها تخرج من نطع الحنك أي سقفه وهو ما ظهر فً داخل الفم من الؽار 

 األعلى.

ٌَّة     .7 س(. ولقبت   ز  )ص : وهً الصاد والزاي والسٌنالحروؾ األََسلِ

بذلك لخروجها من أَسلَة اللسان أي ما دق منه. وهذه الحروؾ الثالثة 

 صفة الصفٌر وتخرج من طرؾ اللسان الدقٌق.تشترك فً 
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ث(. وتخرج من قرب   ذ  )ظ الحروؾ اللَِّثوٌة: وهً الظاء والذال والثاء    .8

 اللِّثة )بكسر الالم( واللثة ما حول األسنان من اللحم.

وهً الفاء والواو ؼٌر المدٌة والباء الشفوٌة: الحروؾ    .

جها من الشفتٌن أو من باطن م(. وسمٌت كذلك لخرو  ب  و  )ؾ والمٌم

الشفة السفلى مع أطراؾ الثناٌا العلٌا )الفاء(.
1

 

ٌرجع إلى تردد تلفظهم  تحدٌد بعض المخارج"فً  علماء اللؽة اختالؾإّن 

بصوت الحرؾ الواحد موضوع االختالؾ بٌن الجهر والهمس، أو الشدة 

لسماع الشابع والتخفٌؾ، أو التفخٌم والترقٌق. ولٌس لهم ضابط فً ذلك إال ا

فً عصر كل منهم، أو نقالً عن كتب اللؽة، لٌظلوا بذلك فً موقعهم ذاته 

من المشكلة دون حل. فكل عالم لؽة فً عصور التدوٌن وما بعدها كان 

2".ٌحدد مخارج أصوات الحروؾ وفقاً لنطقه بها، أو حسب سماعها
 

فحسب، وإنما إن الخطؤ فً طرٌقة النطق بالحرؾ ال ٌإثر فً موقع مخرجه "

ٌتعداه أٌضاً إلى إٌحاءاته الصوتٌة، ومن ثم إلى المعانً الفطرٌة لأللفاظ 

التً ٌشارك فً تراكٌبها. وإذن ال بد من الرجوع إلى معانً المصادر التً 

."ٌشارك فٌها الحرؾ الذي وقع االختالؾ على مخرجه
3

 

 الحرف: صفةتعرٌف 

 النطق به بحٌث تمٌزه عن ؼٌره.الصفة هً الكٌفٌة التً تعطى للحرؾ عند 

فوائد معرفة صفات الحروف
3

 

تمٌٌز الحروؾ المشتركة فً نفس المخرج بعضها عن بعض حال تؤدٌتها.   -

فمثال الثاء والذال والظاء تخرج كلها من طرؾ اللسان وأطراؾ الثناٌا العلٌا وال 

 ٌُمٌز بٌنها إال بإعطاء كل حرؾ حقه من الصفات.

                                                           
 .55ص 8108سنة 0ـ جمال بن إبراهٌم القرش   دراسة المخارج و الصفات مكتبة طالب العلم مصر طـ   1
 .814ص 0554  منشورات اتحاد الكتاب العرب خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها  حسن عباس ـ    2

 .814ص  السابق المرجع ـ  5
 .011/012ـ الطٌب بن جامعة تعلٌمٌة الّصوت اللغوي فً المستوٌات الدنٌا.ص  3
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بالحروؾ وذلك بإعطاء كل حرؾ حقه ومستحقه مخرجا تحسٌن النطق   -

 وصفة.

معرفة الحروؾ القوٌة والضعٌفة من حٌث الصفات وما ٌترتب عن ذلك من   -

معرفة ما ٌجوز إدؼامه وما ال ٌجوز وما ٌدؼم إدؼاما كامال وما ٌدؼم 

    إدؼاما ناقصا.

 الصفات الالزمة والصفات العارضة

 تنقسم الصفات إلى قسمٌن: 

الصفات الالزمة: وهً الصفات التً من ذات الحرؾ ال تنفك عنه مطلقا.    .1

 كاالستعالء والهمس وسابر الصفات التً نتعرض إلٌها فً األبواب التالٌة.

الصفات العارضة: هً صفات مكملة للحرؾ تعرض له فً أحوال معٌنة    .2

وال تإثر فً ذاته إذا انفكت عنه، كالتفخٌم والترقٌق واإلدؼام والمد واإلخفاء 

 وؼٌر ذلك. 

وأشهر األقوال أنها سبعة عشر صفة  عدد الصفات الالزمةاختلؾ العلماء فً لقد 

 ،الزمة

 ن:تنقسم الصفات الالزمة إلى قسمٌحٌث 

الصفات المتضادة: وهً خمس مجموعات فً كل مجموعة صفتان    .1

متضادتان. فإذا وجدت صفة منهما فً حرؾ امتنع علٌه ضدها، وال بد 

 وهذه الصفات هً: ،همااللحرؾ من أن ٌتصؾ بإحد

 الهمس وضده الجهر     -

 الشدة وضدها الرخاوة وبٌنهما التوسط أو البٌنٌة    -

 وضده االستفالاالستعالء     -

 اإلطباق وضده االنفتاح    -
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 اإلصمات وضده اإلذالق    -

 الصفات التً ال ضد لها: وهً سبع صفات:   .2

  التكرٌر    -االستطالة    -التفشً    - االنحراؾ    -الصفٌر    -  القلقلة     -
 ـ التفشً

 والؽنة.وأضاؾ بعض العلماء صفتٌن أخرٌٌن ال ضد لهما وهما : الخفاء 

والستخراج صفات حرؾ ما، نقوم أوال باستعراض مجموعات الصفات  

المتعارضة، فنثبت للحرؾ أحد الصفتٌن. وبناء على هذا ٌنبؽً أن ٌتصؾ كل 

 حرؾ بخمس صفات من ذوات األضداد.

ثم بعد ذلك نقوم بعرضه على بقٌة الصفات التً ال ضد لها، فإن كان متصفا 

 فة وأضفناها إلى الخمس المتقدمة.بؤحدها أثبتنا له هذه الص

هذا وال ٌتصؾ الحرؾ بؤقل من خمس صفات )المتضادة( وال أكثر من سبع 

    )الخمس المتضادة مع صفتٌن أخرٌٌن(

 الصفات القوٌة والضعٌفة والمتوسطة

ٌمكن تقسٌم الصفات الالزمة إلى صفات قوٌة وأخرى ضعٌفة وأخرى 

 متوسطة.

الجهر والشدة واالستعالء واإلطباق والقلقلة والصفٌر الصفات القوٌة: وهً    .1

 واالنحراؾ والتفشً.

االستفال واالنفتاح واللٌن  الصفات الضعٌفة: وهً الهمس والرخاوة و   .2

 والخفاء.

 الصفات المتوسطة: التوسط )بٌن الشدة والرخاوة( واإلصمات والذالقة.   .3

التوسط والذالقة من الصفات والبعض ٌقسم الصفات إلى قوي وضعٌؾ بجعل 

 الضعٌفة واإلصمات من الصفات القوٌة.
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 الصوائت و الصوامت فً اللغة العربٌة:

      صوابت و صوامت :امقسثالثة أاألصوات إلى  علماء األصوات قسمٌ        

هو"الّصوت و  consonant)  ) هو الحرؾ امت،فالّصوت الصّ و أشباه

فً نقطة أن ٌعترض مجرى الهواء المجهور أو المهموس الذي ٌحدث 

اعتراضا كامال أو اعتراضا جزبٌا من شؤنه أن ٌمنع الهواء من أن ٌنطلق من 

."الفم دون احتكاك مسموع
1

 

وهً الحركات من فتحة وضمة وكسرة ( vowelsأما الّصوت الّصابت )         

 تالّصو "هو، و الّصابت  وكذلك مدها ، بؤلؾ المد و واو المد و ٌاء المد

المجهور الذي ٌحدث فً تكوٌنه أن ٌندفع الهواء فً مجرى مستمر خالل 

الحلق و الفم،وخالل األنؾ معهما أحٌانا دون أن ٌكون ثّمة عابق ٌعترض 

أو تضٌٌق لمجرى الهواء من شؤنه أن ٌحدث   مجرى الهواء اعتراضا تاما،

احتكاكا مسموعا."
2

 

وامت أو أشباه الّصوابت وهً الٌاء و الواو وهناك قسم ثالث ٌسمى أشباه الصّ       

 مثل قولنا،بٌت و صوت.

اللؽوي،و فً تحدٌد  التؤلٌؾفً  األساسٌةٌعد المقطع الصوتً الوحدة         

المعنى من المإثرات الصوتٌة و التً ٌتعاون فٌها الصوابت و الصوامت و كل 

تؽٌٌر فً أصواتها أو فً ترتٌبها ٌإدي حتما إلى تؽٌٌر فً معانٌها،حٌث تتم 

ابت المناسب للصامت عملٌة التؤلٌؾ و التركٌب اللؽوي من " اختٌار الصّ 

جب هذه الضرورة،قصد تحدٌد البنى المناسب فً الموضع المناسب،مما ٌو

فً نسق لؽوي ٌتجاوب و سالمة  الكالمٌة،وتطبٌق ظواهرها الّصوتٌة

التعبٌر."
3

 

  :عبر العصور نشأة الخط العربً و تطوره

                                                           
 .084م.ص0558سنة 8ـ د محمود السعران  علم اللغة مقدمة للقارئ العربً دار الفكر العربً ط  1
 .084ـ نفس المرجع ص  2
 .55ص8104سنة  0الجزائر ط  لفا للوثائقأـ د حٌمور إسماعٌل منهج علم التشكٌل الّصوتً منشورات   3
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منذ القدٌم حاول اإلنسان أن ٌعّبر عن حاجاته و أفكاره و مشاعره،فاستعمل     

ل عمل على تطوٌر هذه الوسابأدوات مختلفة،كالصورة و الرسم،و ة وسابل وعدّ 

رموزها،وقام بالتعدٌل و التحسٌن فً حتى صارت لؽة مكتوبة بحروفها و

أشكالها،وبتعدد األمم و األقوام تعددت اللؽات و فنون الخط و الكتابة.فكانت منها 

 .الكتابة الهٌروؼلٌفٌة و األشورٌة و البابلٌة و المسمارٌة و الفٌنٌقٌة

األمم فقد استعملوا الخّط و الكتابة بفترة طوٌلة قبل العرب كؽٌرهم من و     

د اإلسالم،وقد أثبت البحث العلمً أخذوا طرٌقتهم فً الكتابة من األنباط،بع

،مثل نقش النّمارة  نبطٌة تشبه الكتابة و النقوش العربٌة حجرٌة اكتشاؾ نقوش

من م  و ؼٌرها من النقوش التً تدل على اقتباس العرب 328المإرخ فً سنة

.ولم ٌتطور الخط العربً دفعة واحدة،بل مّر بعّدة مراحل من  الخط ّالّنبطً

،وصوال إلى فً رسم الحروؾ و تنمٌقها وتجمٌلها التجرٌب و التجوٌد و التحسٌن

 هذه المراحل كما ٌلً: الباحثون صو ٌلختجلٌاته المبتكرة.

 : الخط العربً فً صدر اإلسالم

فظهر كتاب و الكتابة. دور بارز فً تطوٌر الخّط لقد كان لنزول الوحً            

و المعاهدات،وقد حث القرآن المسلمٌن فً  و كتاب الرسابل و المعامالت الوحً 

تعلم القراءة و الكتابة لحفظ القرآن و كتابة  طلب العلم و الكثٌر من اآلٌات على

عربً الشرٌؾ أثر كبٌر فً تطور الخط ال و قد " كان لكتابة المصحؾالمصاحؾ.

،وقد ترافق هذا االنتشار للحّط مع انتشاره خارج الجزٌرة العربٌةٌده،وو تجو

انتشار الدٌن اإلسالمً عن طرٌق الفتوحات،إذ حمل اإلسالم الخّط و اللؽة إلى 

 البالد المفتوحة،و ظلت مراكز تجوٌد الخّط العربً ترفد هذا الفم الجدٌد فً مكة و

المدٌنة والبصرة و الكوفة..واشتهر الخط الكوفً من بٌن سابر الخطوط 

االنتظام." والجودة و الجمال و األخرى،ببلوؼه شؤنا رفٌعا من اإلتقان
1

وكان 

،فكان الخط العرب ٌسمون الخّط على اسم المدٌنة أو المنطقة التً اشتهر فٌها

ركت لنا هذه المرحلة و قد تو المدنً و الكوفً و ؼٌرها من الخطوط.  المكً

الكثٌر من الرسابل التارٌخٌة التً بعث بها الّرسول ـ صلى هللا علٌه و سلّم ـ 

                                                           
  .54ص م 8115سنة 0ط نشأته و تطوره مكتبة الدار العربٌة للكتاب القاهرة  :ـ د عادل األلوسً  الخّط العربً  1
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و كسرى ملك  ملك الروم بدمشقللنجاشً فً الحبشة و المقوقس بمصر و 

 .الفرس

  الخّط العربً فً العصر األموي:

أخذ الخّط فً هذا العصر ٌسمو و ٌتحسن على أٌدي مجموعة من الخطاطٌن       

    الذٌن استؽلوا مواهبهم الفنٌة فً تجوٌده و إضافة لمسات من الجمال و اإلبداع

و خاصة بعد أن وضعت فً حدود القواعد و الضوابط األساسٌة، و التنوع

تشابهة ،األمر الذي أدى الحركات اإلعرابٌة و وضعت النقاط  على الحروؾ الم

من الخط ؼاٌة فً الجودة و اإلتقان،حٌث تم  جدٌدة نماذج و أسالٌب إلى ظهور

كما ،استعمالها فً تزوٌق المصاحؾ و كتب السٌرة و الحدٌث بماء الذهب

 استفادوا من الخّط فً الكتابة على جدران القصور و أبواب المساجد و محارٌبها

و قد شهد هذا العصر ظهور العدٌد من الخّطاطٌن و من أشهرهم الحسن و فً سبك الدراهم،

كما أن للفتوحات اإلسالمٌة و لحركة تعرٌب المإلفات دور هام  هـ(.119هـ ، 21البصري)

 فً تجوٌد الخّط العربً و تطوٌره.

    الخّط فً العصر العباسً:

ت،"و توسعت شهد العصر العباسً حركة علمٌة واسعة فً شتى المجاال        

دابرة الثقافة العربٌة،وصاحب ذلك كلّه تطور كبٌر فً حقل الكتابة و الخّط 

،فظهرت كوكبة من الخطاطٌن ال تزال آثارهم باقٌة،وكان الخّط فً هذا العصر 

قد استوعب من صور اإلبداع ما استوعب،فؤترع الخّط بالزخرفة، وأثري بالّتلوٌن 

و الّتزوٌق و الّتذهٌب." 
1

   

استطاعت ،من الخّطاطٌن متمٌزة  مجموعة فً العصر العباسً وقد بززت      

)ابن مقلة( الوزٌر  أن تكّون مدرسة متكاملة فً فن الخّط و الكتابة، و من هإالء

الذي جّود الخّط و وضع مقاٌٌس الحروؾ موازٌنها بؤبعاد هندسٌة،حتى بلػ بالخّط 

بدأ الخّط ٌحتّل مكانة هامة فً جمٌع  والعربً مبلؽا راقٌا من البهاء و الجمال.

فً كتابة المخطوطات المٌادٌن كالمعامالت الٌومٌة وتدوٌن األحكام و القوانٌن و

ثم حتى بلػ الخّط العربً ذروته فً التطور و التنوع و االزدهار" والمسكوكات، 
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مقلة،ثم ابن البواب،فٌاقوت ر ابن تناهت براعة الخط على ٌد الوزٌ

كان هإالء الثالثة أبرع من جّود الخّط،وقد جعلوا العصر العباسً المستعصمً..و

 بالفعل عصر ازدهار لإلبداع العربً فً مجال الكتابة و الخّط."
1

 

 

 

 :انخط انعرتي في انعظر األَذنسي
  

وُِـح ذؼِْ ػ٠ِ  ٤ٕٞوإلٌثاٗ ظٗكًُ، ؼهصتؼك وُلرػ وُؼهت٢ وإلٌل٢ٓ ُ       

قـَ وُؽهف وُؼهت٢ ٝ تمُي .وُصواكح ٝ وُرٞوطَ ٝ وُؼ٢ِّٞ أطثؽد ُـح وُؼهت٤ح وُر

،ٝ وُهٌائَ، ٝ ك٢ قٝو٣ٖٝ  ة، كٜٞ ك٢ ٌتٞن وٌُرا٠ُ ًاكح ٓهوكن وُؽ٤اج

 وُث٤ٞخ ٝؤٍُاظك  ٝ نف وُِٞؼاخٝٛٞ ك٢ وـا وٍُلؽ٤ٖ، ٝ ك٢ ٌعلخ وُوؼاج

.واستمر بخط عربً بدٌع  مه، وحتى فً تزٌٌن مالبسألمراء وقصور الحكام، وا
الخّط  األندلس ثمانٌة قرون، و تمكن المسلمون من تطوٌرالحرؾ العربً فً 

و حذقوا فً  القٌروانً و ولدوا منه خّطا آخر ٌسمى الخّط األندلسً أو القرطبً
،إثر قدوم المهاجرٌن ،و الذي انتشر بصفة خاصة فً بالد المؽربفنونه

على الخط اإلفرٌقً فؽلب خطهم و تؽلب على جمٌع الخطوط " ،األندلسٌٌن إلٌها
وعفا علٌه، ونسً خط القٌروان والمهدٌة ... وصارت خطوط أهل إفرٌقٌة كلها 

 على الرسم األندلسً بتونس وما إلٌها"
2

 أدوات ابتكار من كما تمكن أهل األندلس 
انتعشت أسواق الكتب فً سابر المدن األندلسٌة، وأصبح الطباعة،فولكتابة جدٌدة ل

وأصبح المخطوط العربً تحفة من التحؾ التً  تبالك فً كل مدٌنة سوق لبٌع
ٌّن بها األثرٌاء قصورهم، ومادة أساسٌة لطال  .ب العلم ٌز

أصبح الكتاب العربً فً كل بٌت، وأصبح المخطوط العربً فً كل مكتبة،     
وال ٌمكن أن ٌخلو شارع من شوارع ؼرناطة وقرطبة وإشبٌلٌة وؼٌرها من 

 ة عامة تقدم كافة الخدمات لمرتادٌها.المدن األندلسٌة من مكتب
ظل الملوك الذٌن حكموا الجزٌرة بعد خروج العرب وانتهاء الدور اإلسالمً     

فٌها ٌسّكون النقود اإلسبانٌة بحروؾ عربٌة، وٌزٌنون مالبسهم بالخطوط العربٌة 
 .حتى بعد طرد المسلمٌن من األندلسالمذهبة والمطّرزة،

ً األندلس ال ٌزال رؼم مرور أكثر من ألؾ عام ٌحكً إن الخط العربً ف"      
قصة الفن واإلبداع العربً واإلسالمً الذي توّصل إلٌه الخطاط والفنان المسلم 
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" بة لإلبداع والنبوغفً األندلس حٌن وجد البٌبة المناس
1

ر نفتخجعلنا ٌ األمر الذي 
  نقؾ على ما خلّفه المسلمون من فن و زخرفة و إبداع. ماحٌن،بحضارتنا العرٌقة 

 
 :الخّط فً العصر الحدٌث و المعاصر

نكتشؾ عٌنات بارعة، قررت عبر مسٌرتها  ، فً مطلع القرن العشرٌن       

تتجاوز القوانٌن الخطٌة الموروثة إلى المستوى الذوقً األرقى، وألن  إنالخطٌة، 

المسؤلة الذوقٌة ال سقؾ لها، وهً تتؽٌر من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى 

        الخصابص الفنٌة الخطٌة إلبراز إجادتهممكان، لذلك قدم هإالء المبدعون، 

       مختلؾ المعارض، فً ٌةالعربو الحروؾ لؽة ال ابه تتصؾً تال ٌةالجمال و

     الخّطاطٌن بمصر: سٌد إبراهٌم  و علً بدوي و من هإالء و المحافل الدولٌة

  ؼٌرهم من الذٌن امتازت خطوطهم بالجودة و الجمال،خّطاط ،وو السٌد حسنً ال

و من العراق نذكر، محمد صبري، و هاشم البؽدادي الذي ٌعد كبٌر خطاطً 

      عصره،و حامد اآلمدي الذي ٌعد مدرسة فً الخّط من حٌث القّوة و الجودة 

طاهر الكردي المّكً،و الذي اشتهرت و اإلتقان، و من الحجاز، الخّطاط محمد 

خطوطه بالهندسة و اإلبداع، وقد تمكن من وضع كتاب ٌعد مرجعا فً دراسة فن 

 .الخّط " تارٌخ الخّط العربً و آدابه"

       من إنشاء نواد و جمعٌات  المعاصرٌن د تمكن العدٌد من الخّطاطٌنو ق     
          و مدارس تهتم بتعلٌم و تطوٌر الخط العربً،متؤثرٌن فً ذلك بالمدارس 
و االتجاهات الفنٌة الؽربٌة، محاولٌن فً ذلك المزج بٌن ما هو ؼربً و ما هو 

          إبراهٌم الّرفاعً نجد ،فً سورٌاف أصٌل من التراث العربً و اإلسالمً،
ٌّاط و ن و العراقٌٌ،منٌر الشعرانً و محمود حماد و بكري شاكر و محمد علً خ

 برز لبنان فًو  ،و حسن المسعود شاكر حسن آل سعٌد و ضٌاء العزاوي
          و إٌتٌل عدنان و هً رسامة  نسٌب سعٌد مكارم و علً عاصً الخّطاط

الدولة اللبنانٌة على تشجٌع الخّطاطٌن و تكرٌمهم،أما فً و قد عملت و شاعرة،
و منهم،جالل أمٌن صالح و خلٌل الفاعوري  األردن فقد برز العدٌد من الخّطاطٌن

ومن المؽرب العربً نذكر الخّطاط رشٌد قرٌشً و أحمد أبو و إبراهٌم أبو طوق.
و نجا  و طارق الحبٌب و عامر بن جدو دوخ عبد الؽنً من الجزابرحفص و 

من المؽرب نذكر محمد المنتصر و محمد بستان و  و المهداوي من تونس
و قد تمكن الخّطاطون العرب من شّد االنتباه و اإلعجاب بؤعمالهم  مصطفى فلوح.
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و األحادٌث و األشعار و  و تشكٌالتهم اإلبداعٌة التً كتبوا بها اآلٌات   الفنٌة 
إن هذا الرعٌل من الخّطاطٌن المعاصرٌن بمختلؾ مدرسه،  و األقوال.      الحكم

بات ٌدهش العالم األوروبً بما ٌقدمه من رهافة وتوازن فً الخطوط النسخٌة، 
وخطوط الثلث والدٌوانً و ؼٌرها. كما نجح فً بناء جدارٌات كبٌرة من الخطوط 

التؤلق فً خّط العربً  و ال إحٌاءالدٌوانٌة مإشراً بذلك على تطّور ونمو حركة 
 .سماء الفن

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 الفصل الثانً
 

لّغة العربٌةفً تعلٌمٌة ال ـ الخّطً وتًالمنهج الصّ   
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 المنهج الصوتً و موقعة فً تعلٌمٌة القراءة.

ة على نظرا لتدنً مستوى التالمٌذ فً التحلٌل القرابً ،عملت وزارة التربٌ     

بإدماج المنهج الصوتً ـ الخّطً فً تعلٌم اللؽة  معالجة الصعوبات القرابٌة

     بؽٌة االرتقاء بكفاءة المعلمٌن  ،العربٌة فً الطور األول من التعلٌم االبتدابً

فً التحلٌل  هاما االصوتً دور منهجلا و تحسٌن مستوى المتعلمٌن،حٌث ٌلعب

الربط بٌن  ٌةفً عملأثر إٌجابً فً القراءة والتهجبة خاصة  ولهالقرابً المبكر، 

وتبرز العالقة بٌن القدرة ت ،الوحدات الصوتٌة والرموز التً تمثل هذه الوحدا

القرابٌة والوعً الصوتً على أنها عالقة سببٌة ثنابٌة االتجاه، فالوعً الصوتً 

قد ٌكون أحد المتطلبات السابقة للنمو القرابً، ونتٌجة للخبرة القرابٌة، والوعً 

؛ إذ بدون هذا التعلم ٌظل تبنى علٌه مهارات القراءة يالصوتً هو األساس الذ

اكتساب المتعلمٌن للوعً بالوحدات الصوتٌة محدودا بدرجة كبٌرة، كما أن 

ٌتطور بصورة مستقلة عن التعلٌم القرابً ولها تؤثٌر مهم  الوعً بؤصوات الكالم 

التحلٌل التدرٌب على الوعً الصوتً ٌتضمن عملٌتً  على القدرة القرابٌة، أو أن

والتولٌؾ الصوتً للكلمات والرموز، وتطابق الوحدات الصوتٌة مع ما ٌقابلها من 
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المقطع الواحد، وربط  رموز، والتهجً وتجزبة الكلمة إلً مقاطع، وتجزبة

ة باألصوات التً تقابلها، والحروؾ المترابطة التً تتطابق مع بوكتالرموز الم

لكلمات الناتجة عن تجمٌع األصوات أو األصوات والمقطع المرتبط بها، وقراءة ا

  .الحروؾ، وقراءة كلمات بعد حذؾ أحد حروفها

تكمن أهمٌة الوعً الصوتً من منظور آخر فً أن تعلم القراءة ٌتطلب معرفة     

صرٌحة بالجوانب الصوتٌة للكالم، وكً ٌصبح المتعلم قاربا فاعال ٌتوجب علٌه 

المتنوعة بٌن الحروؾ وصورها الصوتٌة، والمعرفة بؤن الكلمات  العالقات إدراك

تتكون من صور صوتٌة ؼٌر متالصقة تعد أساسٌة لبناء قواعد الترابط بٌن 

، والمفردات وفهم المسموع على مدى قدرة الطفل على صوتٌة ورسمهاالصور ال

ة للقراءة تعلم القراءة، والحاجة إلً الوعً الصوتً ال تتمثل فً أهمٌته بالنسب

فحسب بل هو ضروري لتعلم التهجً، والكتساب مهارات الكتابة ، والمتعلم الذي 

بشكل  -فقط  –ٌكتسب مهارات الوعً الصوتً لن ٌكون بإمكانه أن ٌتعلم القراءة 

سلٌم، بل سٌتمكن من تهجً الكلمات بصورة صحٌحة دون استظهارها، ومن آثار 

والوعً . ممارسة مهارات الكتابةالتدرٌب على الوعً الصوتً التقدم فً 

عالقة الفونٌم بالرمز، مما ٌمكن ل راهمظي، الصوتً متطلب لتطوٌر المبدأ األبجد

إلً تدرٌب المتعلم على  ءة تحتاجالرمز المكتوب، فالقرا على تعرؾالالمتعلم من 

التحلٌل والتركٌب حتى ٌتمكن المتعلم من التمٌٌز واإلنتاج على المستوى الشفهً 

، ثم التعامل مع الرموز المكتوبة فً القراءة ثانٌا؛ مما ٌشكل لدى المتعلم أوال

 . حساسٌة لربط الكلمات ذات البداٌة الواحدة أو المتشابهة فً نهاٌتها

وتبرز قٌمة المبدأ األبجدي فً أنه ٌمثل عالقة خاصة تستعمل فٌها الرموز      

، فعملٌة تعلم القراءة والكتابة المكتوبة لمساندة الفونٌمات التً تختلق الكلمات 

ترتبط بنظام أبجدي، مما ٌوجب على المتعلم إدراك كٌؾ ٌعمل النظام الكتابً، 

خالل التدرٌب على الوعً الصوتً،  رة ٌتطلب معرفة الفونٌماتوإدراك هذه الفك

 على تعرؾالوأن هذه الفونٌمات تمثلها رموز مكتوبة، هذا اإلدراك مفٌد فً 

ٌإدي عدم  الكلمات، وفً المقابل ً و قراءةبالرمز، والتهج ت الفونٌمعالقا

  .آثاره السلبٌة على مهارات القراءة ونموها ى ظهوراإلدراك إل

إن الوعً الصوتً له من األهمٌة ما ٌستوجب أن ٌخصص لتدرٌباته        

الوقت، وأن ٌبذل جهد مقصود من أجل إنجاح أنشطته تخطٌطا وتنفٌذا وتقوٌما ، 
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هذه ة النتابج بعدا آخر ٌتمثل فً ضرورة أن ٌشكل الوعً الصوتً وتضٌؾ 

ل والنشاط جزءا من برامج تعلٌم القراءة والكتابة، وأن تتاح للمبتدبٌن فرصا للعم

، ووفقا لحاجات المتعلم وقدراته، وأخٌرا ٌجب أال ٌعزل التدرٌب لممارسة مهاراته

ة والكتابة، واستقراء هذه على الوعً الصوتً عن السمات المتوازنة فً القراء

النتابج ٌوقفنا عند مسؤلتٌن: األولى أن الوعً الصوتً ٌجب أن ٌمثل جزءا من 

برامج تعلٌم القراءة والكتابة، وأن االنتقال من الجانب الصوتً إلً الجانب 

بٌن  ة، مع التؤكٌد على العالقلصوتًالكتابً أمر أساسً فً أنشطة الوعً ا

  ة.القراءة والكتاب

ٌستهدؾ تعلٌم القراءة إكساب المتعلمٌن مهارات آلٌة تمكنهم من حل الرموز      

األبجدٌة، وربطها بؤصواتها المعٌنة لكً تتشكل الكلمات والعبارات والجمل ذات 

لرمز المؽزى، وهذه المهارة تستخدم فً كل قراءة، وبدون االتصال بٌن ا

راءة ٌحتاج إلً نوعٌن من ، وعلى هذا فتعلٌم القوالصوت ال تحدث القراءة 

االنتباه: السمعً والبصري ، وإلً نوعٌن من اإلدراك: السمعً والبصري، وإلً 

 –نوعٌن من التمٌٌز: السمعً والبصري، أي أن نصؾ ما ٌحتاجه تعلٌم القراءة 

استقبال سمعً للوحدات الصوتٌة، ومن ثم إسقاط هذه المدخالت السمعٌة  -نظرٌا 

للرمز فً محاولة للربط بٌن الصورتٌن السمعٌة على الصورة البصرٌة 

والبصرٌة للوحدة الصوتٌة من خالل اختزانها فً الذاكرتٌن السمعٌة والبصرٌة، 

ٌعالجها التدرٌب على الوعً فً احد أهم  -أصوات ورموزا -فالمدخالت 

مستوٌاتها ،من منطلق " أن مفتاح القراءة هو تمٌٌز األصوات، وتعلم الترابطات 

لرموز واألصوات، ونقطة البداٌة هً إدراك الفونٌمات ووظابفها التطبٌقٌة بٌن ا

والقراءة تتضمن ربطا بٌن الصورتٌن المنطوقة والمكتوبة، و عملٌات تحلٌل 

وتركٌب للوحدات الصوتٌة ، و نطقا لمقاطع تتشكل من فونٌم أو أكثر، وهذا هو 

صوتً ركٌزة الفالوعً منه التدرٌب على الوعً الصوتً ، جوهر ما ٌتض

 القرابٌة. مهاراتالالقراءة، ولتهٌبة المتعلم لممارسة  أساسٌة الكتساب

ن خالل عملٌتٌن م فً المراحل األولىا تعلٌم القراءة وممارساته ٌحدث        

اإلدراكً الحسً للمدخالت السمعٌة والبصرٌة ، والمطابقة بٌن نوعً  ربٌستٌن : 

، وتمثل هذه العالقة و رموزها األصوات هو التعامل معالمدخالت، فاألساس 

واعتمادها كمدخل للتعرؾ ، وهو ٌشمل عملٌات تمٌٌز وتحقق على المستوٌٌن 

 .الصوتً والرمزي
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جملة (، وله استراتٌجٌات مباشرة  –كلمة  –والتعرؾ له مستوٌات ) حرؾ       

لمة ٌمكن المتعلم من تحلٌل الك جٌات ؼٌر مباشرة ، والوعً الصوتًواستراتٌ

، فالوعً الصوتً ٌتٌح للمتعلم فرصا لمعالجة اللؽة، ألن عدم قابلٌة بها وتركٌ

وعلى هذا فإن عملٌات التمثٌل السمعً .القراءة معالجتها ٌعوق اكتساب مهارات

تتشابهان فً تضمنها  –واللتٌن تمثالن أساس عملٌات التمٌٌز  -والتمثٌل البصري

، والفارق بٌن المثٌرات البصرٌة معالجة عناصر مقارنة، وعناصر متعارضة

والمثٌرات السمعٌة أن األولى ذات أبعاد مكانٌة ، وتدرك بحاستً البصر واللمس 

ولها خاصٌة البقاء واالستمرار ، بٌنما الثانٌة مإقتة وال تفحص إال باألذن، 

المختلفة  تاصواألو تمٌٌز تحلٌل هذا فإن التمٌٌز السمعً ضروري ل وبالرؼم من

 . وم منها الكلمةالتً تتك

مساعدته على  هو الهدؾ من تدرٌب المتعلم على مهارات السمعإّن        

ٌستلزم أن  التدرٌب استخدام نظام الكتابة من أجل تحلٌل الكلمات المكتوبة، وهذا

ٌقدم المعلم نموذجا لألداء بتقدٌم األصوات منفصلة، ثم نطق الكلمة كاملة، أو ٌبدأ 

جعل ٌ األمر الذي ،االلتزام باإلٌقاع النطقً العاديبالكلمة ثم ٌجزبها، ومن المهم 

مجموعة من المهارات والمتطلبات السمعٌة والبصرٌة تتآزر لتحدث ربطا بٌن 

 .صهذه الخصابومع تخٌر كلمات تتواتر فٌها  ،الرمز والصوت

بشكل أساسً عتمد ن مهارات فهم المقروء، والمهارات العلٌا فً القراءة تإ    

الوعً بالكلمة، وهذا ٌعنى أن القارئ ٌري الكلمة ، وٌشفر معناها  على   مهارات

فً ذاكرته وهو بهذا ٌحتاج إلً ترجمة الكلمات إلً مكوناتها من الفونٌمات، 

وتذكر التسلسل الذي ابتلفت به، ودمجها معا لتشكل كلمة مستقلة ، وعندما تواجهه 

فً ذاكرته عن كلمة تجاري فً أصواتها هذه الكلمة، هذه الكلمة فإنه ٌبحث 

والقارئ الناجح ٌمارس هذه العملٌة بشكل آلً وسرٌع، وال ٌتبع خطوات البحث 

إلً  الوصول فً العالقات بٌن الفونٌمات والرموز، ثم الفونٌمات إلً كلمات،ثم

  .المعنى

والرموز مما إن تطوٌر الوعً الصوتً ٌحقق ربطا جٌدا بٌن الفونٌمات        

ٌستدعً تقدٌم الفونٌم بشكل واضح، ومن المهم تحقٌق االنسجام فً المعالجة، 

وبالسرعة التً ٌمكن أن ٌتعلم بها المتعلم، مع ضرورة عرض الصور المختلفة 

للفونٌم فً مواضع مختلفة من الكلمة، وٌوازي هذا التدرٌب على مزجها معا 
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فً حجم الكلمة، ومدى ألفة المتعلم بها لتشكل مقاطع فكلمات، مع مراعاة التدرج 

سمعٌا، وتسلسل المهام وترابطها، وٌجدر اإلشارة إلً ضرورة معالجة األخطاء ، 

  .وإتاحة الفرصة للتدرٌب والممارسة، ومراعاة حاجات كل متعلم

وذلك من ً من عوامل النجاح فً القراءة، ٌعد التدرٌب على الوعً الصوت     

ن الوعً الصوتً إ -استماعا ونطقا  ومعالجة  -صوات األ التدرٌب على خالل

صعوبات فً تعلم عامل حاسم فً التمٌٌز بٌن المتعلمٌن العادٌٌن ومن لدٌهم 

تلقى تدرٌبات فً الوعً الصوتً ٌجعل احتماالت نجاح المتعلم فً  نّ إالقراءة، 

راءة، القراءة أكبر، وإن عدم تلقٌها ٌجعل المتعلم عرضة لصعوبات فً تعلم الق

أي أن العالقة بٌن الوعً الصوتً وتعلم القراءة تبادلٌة ، فالوعً الصوتً ٌساند 

 .تعلم القراءة ، وتدرٌس القراءة والخبرات القرابٌة ٌسهم فً تطوٌره

ٌعتمد بصورة أساسٌة على االستماع، وهذا ما ٌوفره  النطق فً القراءةإن       

ذي ٌوفره الوعً سٌكون مإشرا على التدرٌب على الوعً الصوتً ، فالتدرٌب ال

نجاح المتعلم فً القراءة أي أن العالقة بٌن التدرٌب على الوعً والقراءة عالقة 

متبادلة فالوعً سبب فً نجاح القراءة، وناتج لها. وكؤن التدرٌب الذي ٌحدث فً 

صورة وحدات ٌعد شكال من أشكال االقتراب المنظم لممارسة مهارات القراءة، 

وعً الصوتً تدرٌبات تبدأ باالستماع إلً الجمل، وعد الكلمات فٌها، وٌوفر ال

وحساب المقاطع فً الكلمات، وتعرؾ التشابهات واالختالفات بٌن الكلمات فً 

، وكلها تدرٌبات تجعل اكتساب مهارات التعرؾ أسرع ها ووسطها ونهاٌتهابداٌات

ً الربط بٌن المنطوق ، وأقرب إلً اآللٌة مما ٌساعد فً تطوٌر كفاءة المتعلم ف

 .الكلمة قراءةتٌجٌات متعددة لاسترا والمكتوب، وتكسب المتعلم

ةجزائرٌالقراءة المقطعٌة بالمدرسة ال  

كشؾ البروفٌسور  2917دٌسمبر23فً جرٌدة الخبر الصادرة بتارٌخ      

الجامعً  بومدٌن بن موسات، المشرؾ على عملٌة المنهج اللسانً فً تعلٌمٌة 
% من التالمٌذ فً الطور 60العربٌة بوزارة التربٌة الوطنٌة، أن حوالً اللؽة 

االبتدابً ال ٌفرقون بٌن الصوت والحرؾ، وأن هذه األخطاء ترافق عددا منهم 
أوضح بؤن مصالح وزارة كما فً المسار األساسً والثانوي والجامعً أٌضا.

ا من أوراق إجابات والٌة انطالق 11التربٌة الوطنٌة أنجزت تحقٌقا على مستوى 
التالمٌذ فً الطور االبتدابً، وتم اكتشاؾ أخطاء كثٌرة ناجمة خصوصا عن عدم 
"الرإٌة" أو عدم التمٌٌز بٌن "التمٌٌز المربً والتمٌٌز السمعً والتمٌٌز النطقً"، 
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ٌُطلق علٌها "المنهج اللسانً فً تعلٌمٌة اللؽة  ما جعلها تستحدث عملٌة تكوٌنٌة 
أساسها تقوم بتكوٌن المفتشٌن واألساتذة، أي تكوٌن المكونٌن، العربٌة"، على 

حٌث اعتبر بن موسات أن العملٌة هً ضرب لعصفورٌن بحجر واحد، فمن جهة 
تعتبر تكوٌنا لألساتذة، ومن جهة ثانٌة تحسٌٌن لمستوى التالمٌذ فً اللؽة العربٌة.

1
 

تالمٌذ فً هذا السٌاق، وأعطى الدكتور أمثلة بعدد من األخطاء الشابعة بٌن ال    
على ؼرار كتابة "بعد الناس" عوضا عن "بعض الناس"، مستنتجا أنهم ال ٌفرقون 

سنوات، ال ٌملكون  5أو  4بٌن الدال والضاد، مإكدا أن نفس التالمٌذ، بعد 
الجانب اللؽوي أو الشفوي وال الجانب الكتابً.وأضاؾ أٌضا أن كل التعلٌم 

م "ٌرتكز على الحرؾ"، مفٌدا بؤن هناك فرقا بٌن الصادر عن األساتذة هو تعلٌ
الحرؾ والصوت، مثلما ٌوجد فرق بٌن اللؽة كؤداة للتكلم واألبجدٌة كؤداة للكتابة، 
مشٌرا إلى أن ما ٌراه التلمٌذ حرفا هو متكون من صوتٌن، أولهما صامت وآخر 

 صابت.

ٌُشرؾ علٌها، قال بن موسات    إن األساتذة  وعن عملٌة تكوٌن المكونٌن التً 
والمفتشٌن بحاجة ماسة إلى منهج لسانً، وأنهم كانوا ٌركزون على العملٌة 
الكتابٌة ال ؼٌر، مفٌدا أن التوصٌات التً أعطٌت للمفتشٌن هً ضرورة التحكم 
فً مخارج األصوات بدل التكلم عن مخارج الحروؾ، لكً ٌصل التلمٌذ ألن 

 قٌم عالقة بٌن الصوت والحرؾ.ٌتحكم فً الصوت، ثم ٌكتبه، ثم ٌحاول أن ٌ

وأشار أن التالمٌذ ٌكتبون األصوات كما ٌنطقونها، رؼم أن النطق عندهم    
خاطا كونهم لم ٌتلقوا تعلٌما صوتٌا، مفٌدا بؤن العملٌة التً تشرؾ علٌها الوزارة 
تسعى ألن ٌدرك التلمٌذ أن األصوات متكونة من صامت وصابت، وأن الحركة 

ا للَشْكِل أهمٌته، كونه إدراجا ألصوات أخرى لم تكن فً لها أهمٌتها مثلم
الحسبان.و بؤن الخلط لوحظ أٌضا لدى الطلبة الجامعٌٌن الذٌن ال ٌحسنون النطق 
وال القراءة باللؽة العربٌة، وهً أخطاء ناتجة عن الخلط بٌن الصوت والحرؾ، 

فً كتابة "سورة"  مشٌرا إلى أنَّها تإدي حتما إلى الخلط فً المعنى، فمثال الخلط
و"صورة" ٌإدي إلى عدم التفرٌق بٌن معنًٌ الكلمتٌن.

2
 

ألؾ خطؤ  140عن تسجٌل ما ٌزٌد عن  دكتوروفً الطور االبتدابً كشؾ ال   
أن نسبة فً اللؽة العربٌة، أؼلبه ناجم عن الخلط بٌن الصوت والحرؾ، كما قال 

                                                           
 المقدمة. ،من2014وزارة التربٌة الوطنٌة، فً تعلٌم اللّؽة و تعلمها، المنهج الصوتً ـ الخطً ـ   1
 
 من المقدمة. 2014وزارة التربٌة الوطنٌة، فً تعلٌم اللّؽة و تعلمها، المنهج الصوتً ـ الخطً ـ   2
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من التالمٌذ ال ٌفرقون بٌن الصوت والحرؾ من خالل التحقٌق الذي شمل  كبٌرة
 االبتدابً والمتوسط، ولكن ركز على الطور االبتدابً.

تنفتح المدرسة  2003دعما لإلصالحات التً باشرتها وزارة التربٌة منذ  و     
فً  الجزابرٌة الٌوم على مقاربة جدٌدة تقوم على تفعٌل المنهج الصوتً ـ الخطً

تعلٌم القراءة و تعلمها بؽٌة تحسٌن مهارات القراءة لدى المتعلمٌن فً الطور 
األول من المرحلة االبتدابٌة وهذا استكماال للتجربة اإلصالحٌة فً المجال 

 البٌداؼوجً والدٌدكتٌكً.

وقد ساهم فً تؤطٌر هذا المشروع األستاذ الدكتور " بن موسات " و مجموعة    
خالل وضع التصور العلمً والتوظٌؾ البٌداؼوجً لهذه من المفتشٌن من 

الطرٌقة قصد معالجة النقابص المالحظة فً مٌدان فهم المكتوب،بعد الدراسة 
 المٌدانٌة و التقوٌمٌة التً أظهرت مدى تراجع مستوى المتعلمٌن فً هذا المٌدان .

سعت وزارة التربٌة إلى القٌام بتحقٌق "بالموازاة مع هذا التوجه العلمً  و     
وطنً شمل عشر والٌات قصدت منه رصد أخطاء تالمٌذ السنة الخامسة ابتدابً 
عبر أوراق االمتحان النهابً.لقد تم جمع هذه  األخطاء ثم تصنٌفها وتفسٌرها 

ومقارنتها بمهارات القراءة والكتابة فً المراحل األولى أو ما اصطلح علٌه  
الرموز" ألجل الكشؾ عن أثر انعدام تملك هذه الكفاءة فً المراحل  بكفاءة فك 

األولى على  جمٌع القدرات القرابٌة الالحقة. ونتٌجة لتلك  الدراسة، فقد تبٌن 
بشكل جلً أن أسباب تراجع التالمٌذ ٌعود إلى عدم تمكنهم من المبادئ األساسٌة 

للقراءة ."
1

اللؽات أولوٌة ملحة، وتعلم  وعلٌه، فهذه المعطٌات ، تجعل من تعلم 
 القراءة من أولى األولوٌات؛ باعتبارها مفتاح النجاح.

إن تطور القراءة فً الطور األول ابتدابً ٌعتمد على مهارات الوعً      
الصوتً ـ الخطً و التعرؾ على األصوات و الحروؾ و مخارجها  و القدرة 

ها  و مدلوالتها ،إن تبنً على فهم المكتوب و فك الرموز و الوقوؾ على معانٌ
الطرٌقة المقطعٌة ٌعود باألساس، إلى توافقها والكٌفٌة التً ٌعالج بها الدماغ 
المعلومة، وإلى استنادها على أهمٌة الوعً الصوتً فً تنمٌة مهارة القراءة، كما 

 تظل هذه الطرٌقة األنسب وطبٌعة اللؽة العربٌة التً تتؤلؾ من وحدات صوتٌة.

ٌّة المقطعٌة  القراءة     -فعل مرّكب تشترك فً إنجازه مستوٌات عدٌدة، حّس
ٌّة ٌّة ووجدان ٌّة،و حرك بعد سٌكولوجً  :ترتكز هذه الطرٌقة على ثالثة أبعاد وذهن

 .معرفً، وبعد لسانً، وبعد بٌداؼوجً

                                                           
 .5ص 2014وزارة التربٌة الوطنٌة، فً تعلٌم اللّؽة و تعلمها، المنهج الصوتً ـ الخطً ـ   1
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تم تبنً مفهوم القراءة باعتبارها نشاطا ذهنٌا  المستوى السٌكولوجًفعلى      

تنطوي على االنتباه، واإلدراك، والتذكر، الفهم، والتذوق، واالنفعال  مركبا، وهً 

القدرة على تقوٌة الحواس والذاكرة والعقل للحصول على الكثٌر من  وهً أٌضا 

المعرفة و هً استرجاع منطقً أو عقلً للمعلومات فً الدماغ، وتكون 

  .و عالماتومات على شكل رموز، حروؾ لمعلا

، فٌحسب للطرٌقة المقطعٌة أنها أدرجت المفاهٌم المستوى اللسانًأما على       
اللسانٌة فً الدرس القرابً من قبٌل الصامت والمصوت والمقطع والتقطٌع 
والتجزيء المقطعً...، واستفادت الطرٌقة ذاتها من المعرفة اللسانٌة ومنها على 
سبٌل المثال اعتماد الوعً الصوتً )الوعً الفونولوجً( الذي ٌتجلى فً إدراك 
أن الكلمة المنطوقة سلسلة من الوحدات الصوتٌة الصؽٌرة، ولٌست وحدة صوتٌة 
ٌُعنى بالوحدة الصوتٌة )صوامت  واحدة؛ حٌث إن الوعً الصوتً أشمل ألنه 
وصوابت( أي المستوى الذي ٌعالجه الوعً الصوتً، كما ٌعنى بالمقاطع 

هذه الطرٌقة، والكلمات والجمل .ومن جانب آخر، ٌرجع اختٌار صفة المقطعٌة ل
كون المقاطع )التً تتشكل من صابت واحد وصامت واحد أو أكثر( هً الوحٌدة 

٣ئق١ وُٞػ٢ وُظٞذ٢ قٝنو ك٢ وُرؽ٤َِ وُوهوئ٢ ؤُثٌه، ًٔا إٔ  التً تإلؾ الكلمة،

وُفثهج ت٘شاؽاخ وُٞػ٢ وُظٞذ٢ ُٜا أشه ا٣عات٢ ك٢ وُوهوءج ٝوُرٜع ح ـاطح ػ٘ك 

إذ ال ٌمكن  ُهٓٞو وُر٢ ذٔصَ ٛمٙ وُٞؼكوخوُهتؾ ت٤ٖ وُٞؼكوخ وُظٞذ٤ح ٝو
للصوامت )السواكن( لوحدها تشكٌل الكلمات واألمر ذاته بالنسبة للصوابت 

 )الحركات(.

، فإن هذه الطرٌقة تبنت التدرج من السهل إلى البعد البٌداغوجًوفٌما ٌخص    
 الصعب ومن البسٌط إلى المركب ومن المنطوق إلى المكتوب، ومن تجلٌات هذا

التدرج ما تم إقراره فً النموذج الدٌدكتٌكً باالنطالق من تعرؾ الصامت 
منعزال ونطقه وتمٌٌز موضعه فً الكلمة المنطوقة، والتمرن على مهارات الوعً 
الصوتً وصوال إلى الربط بٌن المنطوق والمكتوب فالتدرٌب على قراءة الكلمات 

 بطالقة، وفهم معانٌها.

فً هذه الطرٌقة التوافق على تمكٌن المدرسٌن  داغوجًالبعد البٌومن مظاهر     
والمدرسات من المعرفة العلمٌة ومفاهٌمها اللسانٌة والسٌكولوجٌة، ونهج النقل 

كتٌكً لها بالنسبة للمتعلمٌن والمتعلمات، فكان النظر إلى الوحدات الصوتٌة االدٌد
لؽوٌة عند تعلمها نطقا  أصواتات وأشباههما( باعتبارها با)الصوامت والصو

وسمعا، واعتبارها حروفا وحركات قصٌرة وطوٌلة عند تعلم صورتها الخطٌة، 
أي أثناء القراءة والكتابة، على الرؼم مما ٌطرحه مفهوم الحرؾ من إشكاالت فً 
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اللؽة العربٌة )مثال ذلك: ْب و َب حرفان، لكن األول قطعة والثانً مقطع، 
ْب من صامت واحد، فً حٌن الحرؾ َب ٌتشكل  وبمعنى أوضح، ٌتؤلؾ الحرؾ

من صامت وصابت(.ومن تجلٌات البعد البٌداؼوجً أٌضا، التركٌز على متعة 
التعلم بإدراج األلعاب اللؽوٌة، واستثمار الحكاٌة وتوظٌؾ الوسابل الرقمٌة، وهو 
ما أبدع فٌه العدٌد من األساتذة واألستاذات، لٌستحقوا بذلك شهادات االعتراؾ 

 الالمحدود. الكفاءة التربوٌة، واالنخراط الفعال وب

 للغة العربٌة. فً مناهج الجٌل الثانً جدٌدة مٌهامف

تقوم على مبدأ "المقاربة  ( لتعلٌم اللؽة العربٌة و تعلمهاالجٌل الثانً)مناهج إن     

مختلفة ووفقا  أنشطةفً نفسه على استخدام الموضوع  الشاملة" التً تركز

"ترتٌب كفاءات اكتساب  نشاط،  كما أّنها تدفع المتعلم إلىلخصوصٌات كل 

التعلٌمٌة بطرٌقة تخدمه فً حٌاته  األنشطة" فً واالستنتاجاألفكار و التحلٌل 

، وتسمح بإقحام المتعلم فً الحٌاة المدرسٌة واالجتماعٌة، وتتجسد من المستقبلٌة

. ألن مناهج الجٌل  األولى والثانٌة ابتدابًسنة خالل ملمح التخرج لمتعلمً ال

الذي كان فً التعلم والمسمى بـ: )المقطع التعلّمً(. بالتدقٌق مٌدان  الثانً تحدد

 د المعارؾٌالمصطلحات وتوح و فٌها تم تحدٌد السابقة ٌسمى "المحور" مناهجال

الجدٌدة  من المفاهٌم و المصطلحاتو كفاءات المرصودة لكل مقطعً تعلٌمً.و ال

التً أدرجت فً مناهج الجٌل الثانً للطور األول من التعلٌم االبتدابً، مفهوم 

)الكفاءة و المٌدان و المقطع التعلّمً(  و التً تدخل فً الهٌكلة الجدٌدة لمادة اللؽة 

العربٌة ،فما هو المقصود بكفاءة والمٌدان و المقطع التعلّمً فً منهاج اللؽة 

 العربٌة؟ 

 مفهوم الكفاءة:

 اأواله من المصطلحات الحدٌثة فً مجال التربٌة و التعلٌم و التًُتَعدُّ الكفاءة      

 بجعل المتعلّم؛ وذلك العملٌة التعلٌمٌةالباحثون أهّمٌة بالؽة فً ما ٌتعلَّق بتسٌٌر 

فً  امهمّ  اعنصر ٌعد المتعلّمحٌث ب،  المحور الذي تدور حوله جمٌع األنشطة

تحقٌق أهدافه من خالل ما ٌمتلكه من خبرات، ومعارؾ، ومهارات، ومن هذا 

ًّ الذي تعتمُد علٌه  هًالُمنطلَق، فإّن الكفاءة  ؛ فً المنظومة التربوٌةالركن األساس

 ،فما المقصود بالكفاءة؟..سبٌل تحقٌق أهدافها المنشودة
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اءة فً الزواج:أن ٌكون الكفاءة لؽة هً المماثلة فً القوة و الشرؾ و منه الكف  

الرجل مساوٌا للمرأة فً حسبها و دٌنها و ؼٌر ذلك و الكفاءة للعمل: القدرة علٌه 

         و حسن تصرٌفه و الكؾء: المماثل و القوي القادر على تصرٌؾ العمل،

 و جمعها أكفاء و كفاء )بكسر الكاؾ(.

فً اللؽات  م1664منذ  (compétence (لقد ظهر مصطلح الكفاءة      

       و تعارٌؾ كثٌرة و مختلفة بحسب النظرٌة و االتجاه العلمًاألوربٌة،بمعان 

م حٌث 2016و الفلسفً،ونكتفً بالتعرٌؾ الذي ورد فً منهاج اللؽة العربٌة

     تعرؾ الكفاءة على أنها:" القدرة على استخدام مجموعة منظمة من المعارؾ

ن تنفٌذ عدد من المهام،إنها القدرة على و المهارات و المواقؾ التً تمكن م

      التصرؾ المبنً على تجنٌد و استعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجحا 

) معارؾ مكتسبة،مهارات ،قٌم،قدرات فكرٌة،مواقؾ شخصٌة....( لحل 

وضعٌات مشكل ذات داللة"
1

واالّتجاهات           الخبرات مجموعة وهً أٌضا 

 برامج فً إعداده نتٌجة المتعلّم اكتسبها و المعارؾ و الموارد التً و اإلجراءات

ٌّنة، تعلٌمٌة  الّتمّكن. من الفّعالٌة و مستوى إلى بؤدابه وترتقً سلوكه توّجه مع

 مفهوم المٌدان التعلٌمً:

المٌدان هو جزء مهٌكل ومنّظم للماّدة قصد التعلّم. وعدد المٌادٌن فً الماّدة     
ٌحّدد عدد الكفاءات الختامٌة التً ندرجها فً ملمح التخّرج. وٌضمن هذا اإلجراء 
التكفل الكلًّ بمعارؾ الماّدة فً مالمح التخّرج،فاللؽة العربٌة مهٌكلة فً أربعة 

ج: فهم المنطوق و التعبٌر الشفوي و فهم هً محددة فً المنها مٌادٌن كما
المكتوب و التعبٌر الكتابً، و فً نهاٌة السنة الدراسٌة ٌحقق كل مٌدان كفاءة 
ختامٌة و مجموع الكفاءات الختامٌة المحققة فً جمٌع المٌادٌن تحقق لنا الكفاءة 

 الشاملة لمادة اللؽة العربٌة.

ُلْٜ.ـ ٤ٓكوٕ كْٜ ؤُ٘تٞم ٝ ٣رؼِن تاالٌرٔاع ٝ و  

 ـ ٤ٓكوٕ وُرؼث٤ه وُشل١ٞ ٝ ٣رؼِن تأُلؼظح ٝ ؤُشاٛكج ٝ وُرؼث٤ه وُشل١ٞ.

 ـ ٤ٓكوٕ كْٜ ؤٌُرٞب ٝ ٣رؼِن تاُوهوءج ٝ وٌُراتح.

                                                           
 .8 ص2016  الجٌل الثانً  مرحلة التعلٌم االبتدائً  وزارة التربٌة الوطنٌة  منهاج اللغة العربٌةـ   1

 9ـ نفس المرجع ص 2
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ـ ٤ٓكوٕ وُرؼث٤ه وٌُرات٢ ٝ ٣ه٢ٓ ا٠ُ اٗراض ظَٔ ٝ ٗظٞص هظ٤هج ذؽر١ٞ ػ٠ِ 

 .1 ٝ ط٤ؾ ٓر٘ٞػح  ذهو٤ًة

 

 :مفهوم المقطع التعلمً

 -التعلمً فً السندات الرسمٌة  كالوثٌقة المرافقة المعّدلة ٌعّرؾ المقطع     

"هو مجموعة مرتبة ومترابطة من  :للؽة العربٌة كما ٌلً - 6182مارس 

األنشطة و المهمات، ٌتمٌز بوجود عالقات تربط بٌن مختلؾ أجزابه المتتابعة؛ 

قطع و بذلك فالم من أجل إرساء موارد جدٌدة، قصد إنماء كفاءة ختامٌة ما".

التعلّمً هو اختٌار بٌداؼوجً ٌتؤلؾ من مجموعة منّسقة ومرّتبة من الوضعٌات 

التعلّمٌة و اإلدماجٌة و التقوٌمٌة، تمّكن من نمّو الكفاءة بمختلؾ أبعادها: التحّكم 

فً الموارد المعرفٌة، توظٌفها لحّل وضعٌات مشكلة ذات داللة، نمّو القٌم 

طع التعلّمً ٌنجز بواسطة مجموعة من الحصص والسلوكات اإلٌجابٌة كما أن المق

التعلّمٌة المنظمة و المختارة بعناٌة قصد تحقٌق مستوى معٌن من الكفاءة 

ومترابطة فٌما  المستهدفة ، فً فترات زمنٌة، بؽرض تحقٌق أهداؾ تعلّمٌة منسجمة

حدات  و كل مقطع تعلّمً ٌحتوي على ثالث و، بٌنها قصد بلوغ المستوى المستهدؾ للكفاءة

           تعلّم اإلدماج و التقوٌم ل بؤسبوع رابع تنجز خالل ثالثة أسابٌع ،و ٌنتهً كل مقطع

 و المعالجة.

   

أن المقطع التعلّمً ٌنمً كفاءة ختامٌة و هذا  سابقا قد ورد فً الوثٌقة المرافقةل    

كما هو فً  -ؼٌر مالبم لمقطع اللؽة العربٌة؛ الذي تنمى فٌه ٌبدو أّنه التعرٌؾ 

  أجزاء أو مستوٌات من الكفاءات الختامٌة األربعة،  -المخطط السنوي للتعلمات 

و لٌس كفاءة ختامٌة واحدة، إّن ما ذكر فً الوثٌقة المرافقة للؽة العربٌة ٌعتبر 

ٌمكن تحقٌقها إال فً نهاٌة كالما ؼٌر دقٌق.فإن الكفاءة الختامٌة لكل مٌدان ال 

 -أو المحور أو ما هو أكبر منهما  -؛ و ذلك راجع إلى أّن الوحدة الدراسٌة نةالسّ 

 -على سبٌل المثال  -فالذي ٌتحقق فً شهر  -تإخذ مواردها من جمٌع المٌادٌن 

هو أجزاء، أو مستوٌات من الكفاءات الختامٌة األربعة، و التً ٌمكن تسمٌتها 

 المقطع التعلمً( و التً هً مستًوى من مستوٌات الكفاءة الشاملة للمادة.)كفاءة 

الكفاءة الشاملة هدؾ نسعى إلى تحقٌقه فً نهاٌة فترة دراسٌة محّددة وفق نظام  و
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المسار الدراسً. لذا نجد كفاءة شاملة فً نهاٌة المرحلة، وكفاءة شاملة فً نهاٌة 

ة. وهً تتجّزأ فً انسجام وتكامل إلى كّل طور، وكفاءة شاملة فً نهاٌة كّل سن

 .كفاءة شاملة لكّل ماّدة، وتترجم ملمح التخرج بصفة مكّثفة

 مراحل تنفٌذ المقطع التعلّمً:

جوع إلى المكتسبات القبلٌة قصد مات لضمان الرّ درج اللولبً فً بناء التعلّ ـ التّ 

 و تثبٌتها و إعادة استثمارها. إنمابها

م توزٌعا متوازٌا و منسجما بٌن جمٌع المقاطع التً التعلّ ـ مراعاة توزٌع محتوٌات 

 تهدؾ إلى تحقٌق الكفاءات الختامٌة فً نهاٌة السنة الدراسٌة.

  ـ تحقٌق الترابط بٌن جمٌع مٌادٌن اللؽة العربٌة )فهم المنطوق و التعبٌر الشفوي 

 و فهم المكتوب و التعبٌر الكتابً(.

          ـ مراعاة الفترة الزمنٌة الكافٌة و التً تسمح بانجاز الوضعٌات التعلّمٌة 

و الوضعٌات اإلدماجٌة و حل الوضعٌة االنطالقٌة و دمج الموارد و توظٌفها فً 

 حل الوضعٌات التقوٌمٌة.

 كٌفٌة تسٌٌر حصص القراءة فً الطور األول من التعلٌم االبتدائً

 

مخطط الّتناول خالل األسبوع المقترح فً الوثٌقة المرافقة  انطالقا من أنموذج   
ٌّة متنّوعة لالستماع والفهم، متبوعة  للمنهاج، فقد تّم اعتماد نصوص محور

متنّوعة فً القراءة  بالّصور والمشاهد للمالحظة والّتعبٌر، مدعومة بؤنشطة
دفة فً بناء تعلّمه والكتابة، تمّكن المتعلّم من الممارسة والمشاركة الفّعالة والها

الموارد المستهدفة فً كل محور، وذلك تبعا للوضعٌات اآلتٌة: واكتساب
1

 

 د( 45وأفهم(: المّدة ) أستمع )المنطوق [ فهم1الحّصة ]

تقدٌم نّص محورّي هادؾ مرتبط بتنمٌة مهارات االستماع والفهم وممارسة    
، (الفهم، الّتواصل، االستنتاج  )عملٌة التعلّم الهادفة إلى الّتحّكم فً فهم المنطوق

وبؤسبلة توجٌهٌة ومناقشة بسٌطة لمضمون الّنّص ٌإّدي إلى تفصٌل أحداثه، وهنا 

                                                           
 .01ص 8102ـ دلٌل كتاب السنة األولى من التعلٌم االبتدائً الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة الجزائر سنة   1
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األستاذ ٌتناول الوضعٌات بوسابل مختلفة تجّنبا للّرتابة والملل، مثل استؽالل 
 المتعلّمٌن. مناسبات، تمثٌل األدوار بٌنال

 هاّمة: مالحظة

ل قراءة األستاذ للّنّص قراءة متؤّنٌة، معّبرة، منّؽمة، تقّدم هذه الحّصة من خال 
وبإٌحاءات مناسبة، واحترام عالمات الوقؾ، وإعادة القراءة عدة مّرات حسب 

 الحاجة.

  [1]ما ٌجب مراعاته فً الحّصة 

عرض المنطوق مع مراعاة الجوانب التالٌة: الفكري/ اللؽوي/ اللّفظً/  .1
 (الملمحً )اإلٌحاء؛ اإلٌماء

 حداثهأتجزبة النص المنطوق ثم أجرأة  .2
 .اكتشاؾ الجانب القٌمً فً المنطوق وممارسته .3

 د( 45وأعّبر عن المشهد(: المّدة ) [ التعبٌر الشفوي )أالحظ2الحّصة ]

فً هذه الحّصة، ٌتّم عرض مشهد أو صورة معّبرة، مرتبطة ؼالبا بمفهوم      
المالحظة والتؤّمل من الّتعبٌر الّشفوّي الّنّص ٌتمّكن من خالله المتعلّم عن طرٌق 

حسب مستواه المعرفً القبلً، إثراء للّنص وتحّكما فً توظٌؾ مكتسباته اللّؽوٌة، 
ودور األستاذ هنا هو الّتوجٌه والّتشجٌع والمرافقة، وعلٌه أن  وترجمة أفكاره. 

ٌّة للمتعلمٌن للمحاولة وممارسة التعبٌر بإمكانٌاتهم اللؽوٌ  ة الخاّصة.ٌترك الحّر
ٌّة فً استنطاق المشهد وفهم المنطوق من خالل طرح  مناسبة  أسبلةولألستاذ الحّر

ٌّة إلجابات التالمٌذ المختلفة وفق ما ٌقتضٌه التدرٌس  إنتاجهمن  وترك الحر
 بالكفاءات( تحقٌق كفاءة مٌدان فهم المنطوق(.

 ما ٌجب مراعاته فً الحّصة/ 
  والتعبٌر عنها -مؤلوفة أو جدٌدة -باستعمال سنداتالتحاور حول النص المنطوق

 .انطالقا من تعلٌمات محددة تإدي إلى تفصٌل مضمون كل سند

 د( 45[ التعبٌر الشفوي )أستعمل(: المّدة )3الحّصة ]

فً هذه الحّصة، ٌتّم التركٌز على استعماالت الصٌػ واألسالٌب فً وضعٌات    
ٌّة تعٌن المتعلّمٌن تواصلٌة دالّة، وٌنصّب الجهد فً هذه  الحّصة على أسبلة حوار



50 
 

على إعادة ترتٌب وتركٌب أحداث الّنّص وتمكٌنهم، من إدراك القالب )الّصٌؽة 
ٌّات مختلفة. )واستخدامه استخداما صحٌحا ومتنّوعا فً وضع

1
 

 ما ٌجب مراعاته فً الحّصة: 

ترتٌب وتركٌب أحداث النص شفوٌا والتركٌز على استعمال الصٌػ  .1
 .واألسالٌب فً وضعٌات تواصلٌة دالة

 .مسرحة األحداث .2

 د( 45[ أنتُج شفوٌا: المّدة )4الحّصة ]

ٌُدعى المتعلّم إلى إنتاج شفوي )إنتاج نص شفوي مماثل للّنّص المنطوق،  وفٌها 
 انطالقا من سندات(

ٌّة: المّدة )5الحّصة ]  د( 45[ القراءة اإلجمال

  ًالمحّطة )أبنً وأقرأموقع الحّصة من كتاب المتعلّم ف (: 

ٌستخرج المتعلم الكلمات والجمل من الرصٌد اللؽوي المكتسب فً التعبٌر مع 
ٌّة:  كتابتها على السبورة وقراءتها بمشاهد وبدونها، وفق الخطوات التال

 .استخراج الجمل من الرصٌد اللؽوي المكتسب فً التعبٌر .1
 قراءة الجمل مكتوبة ثم تثبٌتها بالمشاهد .2
 (قرابٌة مثل: )تشوٌش وترتٌب للجمل ثم للكلمات تدرٌبات .3
 إعادة تقدٌم الجمل ناقصة إلتمامها بكلمات من رصٌد معروض علٌه .4
قراءة الكلمات  –تدرٌبات قرابٌة مثل: )تؽٌٌر بعض الكلمات فً الجمل  .5

 (الملونة "المشكلة للرصٌد" فً الجملة ...إلخ

 د( 45المّدة ) [ المحفوظات:6الحّصة ]

ٌّة قصٌرة مرتبطة بفكرة المحور، قصد إثراء رصٌده ٌحفظ ا    لمتعلّم قطعة شعر
ًّ لدٌه، وإضفاء جّو  ٌّة ملكة الحفظ واالستظهار وتذّوق الحّس والجمال اللؽوّي وتنم

 المرح والبهجة لدى األطفال.

                                                           

ـ
 8102ـ دلٌل كتاب السنة األولى من التعلٌم االبتدائً الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة الجزائر سنة   1

 .0201/ص
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 د( 90: المّدة )( [ القراءة والكتابة )تجرٌد الحرف األّول8و 7الحّصتان ]

 أعماال وَمهّمات متنّوعة ٌمكن تبوٌبها فً العناصر التالٌة:تتضّمن الحّصة 

  استخراج الجملة وتقطٌعها واكتشاؾ الحرؾ وقراءته فً وضعٌاته
 .المختلفة

  )...التدرٌب على كتابة الحرؾ )على األلواح، العجٌنة، كراس المحاولة
 منفردا مركبا وفً وضعٌات مختلفة

 كتابة الحرؾ على كراس القسم. 
  (فً الكتاب )مع مراعاة مختلؾ المهارات القرابٌةالقراءة. 

أّما كتاب المتعلّم فقد سلك الخطوات التالٌة فً تسٌٌر الحّصة ]تجرٌد الحرؾ 
 األّول[، كما ٌلً:

 [أكتشف ]اكتشاف الحرف وقراءته

  ٌكتشؾ المتعلم الحرؾ األول انطالقا من عرض المشهد أو الّصٌؽة
ٌّاته الستخراج الجملة وتقطٌعها  واكتشاؾ الحرؾ وقراءته فً وضع

 .المختلفة

 

 [أتعّرف على رسم الحرف ]كتابة الحرف المكتشف

  )،التدرٌب على كتابة الحرؾ )على األلواح، العجٌنة، كّراس المحاولة
 .منفردا ومرّكبا فً وضعٌات مختلفة

  ،مقاٌٌس وتدرٌب المتعلّم على احترام كتابة الحرؾ على كراس القسم
 الكتابة.

ٌّة: المّدة )9الحّصة ]  د( 45[ القراءة اإلجمال

  ٚذعه٣ك وُؽهف وُصا٢ٗ تاٌرفهوض وُعِٔح ٝذوت٤ؼٜا ٝوًرشاف وُؽهف ٝههوءذ

 ك٢ ٝػؼ٤اذٚ ؤُفرِلح.

  )... وُركن٣ة ػ٠ِ ًراتح وُؽهف )ػ٠ِ وبُٞوغ ، وُؼع٤٘ح ، ًهوي ؤُؽاُٝح

 ٓ٘لهقو ٓهًثا ٝك٢ ٝػؼ٤اخ ٓفرِلح.

  وُوٍْ.ًراتح وُؽهف ػ٠ِ ًهوي 
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مع مراعاة مختلؾ المهارات (أقرأ وأتعّرؾ، أحّسن قراءتً) القراءة فً الكتاب
 القرابٌة.

 د( 45: المّدة )أقرأ و أثبت[ 10الحّصة ]

 ذصث٤د وُؽهف وُصا٢ٗ ك٢ ًِٔاخ وٗتلها ٖٓ طٞن، ذؼات٤ه، أُلا ...اُؿـ 

 ذٌِٔح ًِٔح "ًراتح" تاُظٞخ وُ٘اهض ـ 

 وُعِٔح ػ٠ِ ًهوي وُوٍْ "آلء".ًراتح وُؽهف أٝ ؤٌُِح أٝ ـ 

 آلء ًِٔاخ أٝ ظِٔح ك٢ قكره وبٗشتح.ـ 

 قنوٌح وُظٞوٛه وُِـ٣ٞح وُٞونقج ك٢ ؤُفتؾ و١ٍُٞ٘ ًٝراترٜاـ     

 و التعبٌر الكتابً اإلدماجحصص فً 

ـ ػ٠ِ وبٌرال ٣ٔاني أٗشتح وإلقٓاض ك٢ ذٌآَ ٝ وٍٗعاّ،ال ٓ٘ؼىُح ػٖ 

تؼؼٜا وُثؼغ، ٝ ال ذٌٕٞ تٔؼىٍ ػٖ وٌُلاءج ؤُؽٞن٣ح وُر٢ ٣ٍؼ٠ إلنٌائٜا 

 أٝ ذ٤ٔ٘رٜا ـلٍ وٍُ٘ح. 

ؤُورهؼح ٓغ  ٝ وُٞػؼ٤اخوبٗشتح  ٝ ػلهح ٘اٌةـ ػ٠ِ وبٌرال إٔ ٣هوػ٢ ذ

وُؽه٣ح ك٢ وـر٤ان ٝ وهرهوغ  ٝ ُٚ ؼظض وبٌثٞع ٝوؼر٤اظاخ ؤُرؼ٤ِٖٔ

 .وبٗشتح ؤُ٘اٌثح

 ذلؼ٤َ ػ٤ِٔح وُرو٣ْٞ ُِٔرؼ٤ِٖٔ. ـ 

 1.ُٔؽح ػٖ ٓا ؼووٚ وبٌرال ك٢ ؼظض وبٌثٞع ٗشتحإٔ ذؼت٢ وبـ 

  :الصوتً منهجمهارات ال - 

  .تمٌٌز المقاطع والتالعب بها فً كلمة :مهارة رصد المقطع  -

  .الكلمات التً لها نفس القافٌة وتحدٌدها وإنتاجهامعرفة  :مهارة رصد القافٌة  -

  .تعرؾ المقاطع الصوتٌة المكونة للكلمة بعزلها :مهارة العزل  -

  .تعرؾ كلمات ٌتكرر فٌها صوت معٌن :مهارة التفًٌء - 

االستماع إلى سلسلة من المقاطع الصوتٌة والجمع بٌنها لتكوٌن  :مهارة الدمج - 

  .كلمة

تجزيء الكلمة إلى وحدات أو قطع صوتٌة )صوامت  :ٌعمهارة التقط  -

  .ومصوتات(

  .تعرؾ الكلمة المتبقٌة بعد إزالة مقطع صوتً منها :مهارة الحذؾ - 

                                                           
ـ دلٌل كتاب السنة األولى من التعلٌم االبتدائً  مناهج الجٌل الثانً  جماعة من األساتذة و المفتشٌن   الدٌوان   1

 .02و  01ص 8102الوطنً للمطبوعات المدرسٌة  سنة 
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هً عملٌة عكسٌة لمهارة الحذؾ وتتم بإضافة مقطع صوتً  :مهارة اإلضافة  -

  .إلى كلمة للحصول على كلمة أخرى

  .لتشكٌل كلمة أخرى تعوٌض قطعة صوتٌة :مهارة التعوٌض  -

تعٌٌن كل المقاطع الصوتٌة المكونة للكلمة عن  :مهارة التجزيء المقطعً  -

 .طرٌق العد أو التصفٌق أو الخطوات

 :الخطّ  ٌٌر حصصسالمنهجٌة المعتمدة فً ت

إّن الّطرٌقة التحلٌلٌة والتركٌبٌة المعتمدة فً تسٌٌر نشاط القراءة هً نفسها       

فً الّطور األول من التعلٌم  ةقلطرٌتهدؾ هذه اتسٌٌر نشاط الكتابة،والمعتمدة فً 

     و الخّط مهارة و الكتابة، الخطّ االبتدابً إلى نقل المتعلّم من الفعل القرابً إلى 

خالل فمن  العناٌة و االهتمام و االنتباه،  منو ممارسة ٌدوٌة ،تحتاج إلى الكثٌر 

على رسم  فً المرحلة األولىب المتعلّم جموعة من األنشطة الكتابٌة، ٌتدرم

الوسطى و بٌن الّسبابة و اإلبهام الخطوط و األشكال قصد التحكم فً مسك القلم

المتعلّم الكتابة،لٌباشر  مسارات االعتدال فً الجلوس و احترام مقاٌٌس و اتجاهو

مات الترقٌم فً أماكنها و الجمل،و وضع عالفً رسم الحروؾ والكلمات  بعدها

 رصد الصعوبات و إحصابهاعلى هنا ٌعمل المعلّم ومن  ناسبةالم

معالجتها،فتحسٌن الخط ٌعتبر من أولوٌات العملٌة التعلٌمٌة فً هذا الّطور و

هذا الجانب كانت النتابج سلبٌة على المتعلّم ،بحٌث  م لم ٌراعتحدٌدا،فإذا المعلّ 

م أوال و من و ٌشكل صعوبة فً فهمه من طرؾ المعلّ  ه ؼٌر مقروء ٌكون خطّ 

إذ صارت كتابة أبنابهم موضع الّسخط و التذمر و الشكوى طرؾ األولٌاء ثانٌا،

فً  تعوباهذه الصّ فإذا المعلّم لم ٌعالج لما أصابها من تشوٌه و قبح و فساد، 

تواصل ال أمامعابقا  تصٌر وٌصعب تقوٌمها و تصحٌحها،سٌبة حٌنها،تصٌر عادة 

لذلك البد للمعلّم أن ٌكون اهتمامه بالخّط .  فً المراحل التالٌة الكتابً

وحتى ٌتم تعلٌم الخّط فً أحسن الظروؾ، البد من المرور عبر مجموعة مستمرا.

 من الخطوات المدروسة و المنظمة:

        الحرص على تعوٌد المتعلمٌن على الجلسة المعتدلة و كٌفٌة مسك القلم  ـ 
مقاٌٌس الكتابة و اتجاهاتها و كذا و وضعٌة الكراس على المنضدة و احترام 

 .نظافة الكراس
 .المتعلّمٌن التؤكد من وجود األدوات الكتابٌة الالزمة مع جمٌع ـ 
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التً سٌحاكٌها  من حٌث المضمون و الحجم و اختٌار مادة الخط حسنـ 
 .مع ربطها بنشاط القراءة، مونمتعلّ ال

التعلٌمٌة المتاحة(، ابل ٌعِرض المعلم النموذج المختار للخط )بإحدى الوس ـ 
 .قراءته، وٌناقشهم فً معناه دون إطالةب متعلّمونوٌكلؾ ال

مع دفع المتعلّمٌن إلى ؛ و حسن عرضه على السبورة النموذجب عناٌة المعلم ـ 
ًدا كل  مالحظة      و متابعة حركة الٌد أثناء الكتابة، مبًٌنا أجزاء الكلمة، ومحدِّ

 .لهالمتعلّمٌن جزء منها؛ لتٌسٌر محاكاة ا
ٌقسم المعلم السبورة إلى قسمٌن، القسم األٌمن للنموذج، والقسم األٌسر للشرح  ـ 

 .والتمثٌل
  .ذج على الجانب األٌمن من السبورةٌكتب المعلم النمو ـ 

 .، وذلك بمالحظة حروفه وتمٌٌزهالنموذج المطلوب ـ اإلدراك البصري ل
    على الرمل و فً الفضاء و على األلواح التكرار والمحاكاةالتدرٌب الٌدوي ب ـ

 المتعلمون هامن أهم الخطوات التً ٌمارس و دفاتر المحاولة،وبحٌث تعد
  المستهدفة. اتلمهارتطوٌر ا ٌتم تجاوز الصعوبات و بمقتضاها

التً  اءخطإلى مواطن األ مٌنالمتعلّ  ٌرشدٌوجه و، صفوؾٌتجول المعلم بٌن ال ـ
 .وقعوا فٌها، بشكل فردي أو جماعً، بحَسب ما تقتضٌه الضرورة

 ،      مزمالبه مٌن المجٌدٌن بالثناء علٌهم و عرض كتاباتهم علىتشجٌع المتعلّ  ـ
 .و الحث على بذل المزٌد و خلق جو من الّتنافس الّشرٌؾ

   ـ مساعدة الذٌن ٌواجهون صعوبات أثناء الكتابة مع إعداد خطة عالجٌة مناسبة 
    و دراسة األسباب و تحلٌلها،كعدم التحكم فً مسار القلم لضعؾ عضالت الٌد 
أو األصابع ،أو قصور فً البصر و ؼٌرها من األسباب و التدرج بهم فً 

 و المحاكاة مع التشجٌع و الثناء.  التدرٌب
  

 :يعانجتّ أسانية ٔ انكتاتي ٔ انقرائي عفضان

المتعلم  ٌمتلكهاالتً ٌجب أن  األساسٌة القراءة والكتابة من أهم المهاراتتعد       

و بؽٌة تحقٌق هذا الؽرض تعددت عملٌات فً الطور األول من التعلٌم االبتدابً،

على الرؼم من ذلك فإّن   اإلصالح و تجدٌد المناهج و الطرابق و االستراتٌجٌات،

لكتابة، كؤن القراءة أو ا ت جمة اكتساب مهارتًوجود صعوباالمتعلم ٌعانً من 

  سافات بٌنها دون ترك م خاطاأو ٌكتب الكلمات بشكل ٌقرأ بشكل ؼٌر صحٌح،

، وهذا ما ٌستدعً و دون رسم الحروؾ حسب المقاٌٌس و الضوابط الكتابٌة
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 القراءة والكتابة ومعرفة العوامل المسببة لذلكمعرفة عالج صعوبات التعلم فً 

 .ة والكتابة بشكل صحٌحعلى القراء متعلمللعمل على حلها وتدرٌب ال

 
 (READING DISORDER)  انقراءج تعهى طعٕتاخ

)ٝلُي ٣رْ ػٖ   لًاءٙ أٝ ػٔهٙ  ذٌٕٞ هكنج وُتلَ ػ٘ك وُوهوءج أهَ ٖٓ ٍٓرٟٞ     

ؽه٣ن وـرثانوخ ٗل٤ٍح ٓؼ٤٘ح( . أ٣ؼا ٛمو وُؼؼق ٣ئشه ػ٠ِ ٍٓرٟٞ وُتلَ ك٢ 

ؤُكنٌح ٖٓ ٗاؼ٤ح قنظاذٚ كٜٞ ػؼ٤ق ك٢ ٓاقج وُوهوءج، ٌُٝ٘ٚ ظ٤ك ك٢ ؤُٞوق 

ُظلؽح، شْ الو ذٌهنخ ك٢ . ٝأؼ٤اٗا ذهوٙ ٣وهأ ؤٌُِح طؽ٤ؽح ك٢ أٍٝ و وبـهٟ

  ٌته آـه هك ٣٘توٜا تظٞنج ـاؽ ح . إ وُؼؼق ك٢ وُره٤ًى ٣ئق١ ا٠ُ ػؼق

 :ك٢ وٌرهظاع وُؽهٝف، ٝٓؼهكح أطٞوذٜا. ُٝؼَ ٖٓ أتهو وُظؼٞتاخ وُوهوئ٤ح

 ٚطؼٞتح تاُـح ك٢ وُهتؾ ت٤ٖ شٌَ وُؽهف ٝطٞذ. 

 طؼٞتح ك٢ ذ٣ٌٖٞ ًِٔاخ ٖٓ ٓعٔٞػح ٖٓ وُؽهٝف 

  وُؽهٝف ٝأشٌاُٜاطؼٞتح ذمًه أٌٔاء. 

 هِة وُؽهٝف أٝ هِة ذهذ٤ة وُؽهٝف ػ٘ك وُوهوءج 

 ههوءج ؤٌُِاخ وُث٤ٍتح ـتؤ، أٝ ؼمكٜا ٤ًِح أش٘اء وُوهوءج. 

 وُرؼصّه أش٘اء ههوءج ؤٌُِاخ وُت٣ِٞح. 

 كْٜ ػؼ٤ق أش٘اء وُوهوءج وُشل٤ٜح أٝ وُظآرح. 

 ههوءج شل٤ٜح تت٤ ح ٝٓعٜكج. 

  هك ذفرِق وـرلكاخ ت٤ٍتح ك٢ شٌِٜا طؼٞتح ك٢ وُر٤٤ٔى ت٤ٖ وُؽهٝف وُر٢

 .ٓصَ: وُثاء ٝوُٕ٘ٞ الو ٝنقذا ك٢ أٍٝ ؤٌُِح ـاطح

 طؼٞتح ك٢ كْٜ ٓا ٣وهأ ُٝٞ ًاٗد ههوءذٚ وُظاٛه٣ح ٤ٌِٔح. 

  طؼٞتح ك٢ وُرؼهف وٍُه٣غ ػ٠ِ ؤٌُِاخ ٝك٢ ذؽ٤َِ أٝ ذٜع٢ ؤٌُِاخ وُـهت٤ح

 .ُـهع ٗتوٜا

 َٝٓكٟ ذؤش٤هٛا ػ٠ِ ٗتن  ٓشٌِح ًث٤هج ك٢ ٓؼهكح ٝذمًه ػلٓاخ وُرش٤ٌ

 وبطٞوخ وٌُل٤ٓح وُر٢ ذٔصَ تاُؽهٝف وُٜعائ٤ح. 

 غ وُؽهٝف تثؼغ، ؼمف تؼغ وُؽهٝف ٝاػاكح وُثؼغ و٥ـه، أٝ اتكوٍ تؼ

 1.ػ٘ك ههوءج ػكق ٖٓ وُرل٤ٓم أٝ ذش٣ٞٚ ٗتوٜا

  :طعٕتاخ انتعهى في انخط

                                                           
 .004/001 ص8103ـ دلٌل استخدام كتاب اللغة العربٌة السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائً وزارة التربٌة الوطنٌة  1
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ٝوُٞػٞغ. ٣ؼرٔك وُفؾ وػرٔاقو ًث٤هو ػ٠ِ ػ٘ظه٣ٖ أٌا٤٤ٌٖ ٛٔا: وٍُهػح    

ٝٛمٙ ٖٓ وُ٘ٞوؼ٢ وُر٢ ٣عك وُرل٤ٓم ؤُؼ٤٤ٖ٘ طؼٞتح ك٢ ذؽو٤وٜا، كاٌُص٤ه ٖٓٔ 

 :ُك٣ْٜ طؼٞتاخ ذؼِْ ٣ٌرة تفؾ ؿ٤ه ٝوػػ. ًٔا ذظٜه طؼٞتح وُرؼِْ ك٢

 ػكّ وُوكنج ػ٠ِ وُرؽٌْ ك٢ ؼعْ وُؽهف. 

  ٖػكّ وُوكنج ػ٠ِ وُرؽٌْ ك٢ ؼعْ وُلهوؿاخ ت٤ٖ وُؽهٝف ؤُلظُٞح، أٝ ت٤

 .ؤٌُِاخ

 َوالٗؽهوف ػٖ وٍُته آا ا٠ُ أػ٠ِ أٝ ا٠ُ أٌل. 

 و٤ُٔلٕ ؤُفَ ػٖ وُفؾ وُؼآٞق١ ُِؽهف وُهأ٤ٌح. 

ٖٝٓ وُعك٣ه تاُمًه إٔ تؼغ وُرل٤ٓم ٣ؼا٢ٗ ٖٓ ػكّ وُوكنج ػ٠ِ ذؽه٣ي وُوِْ    

ؼهًح ٓهٗح، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣عك طؼٞتح ك٢ وإلٍٓاى تاُوِْ، ٝك٢ وُرآون ت٤ٖ وُؼ٤ٖ 

ػ٘ك ٛمٙ وُل ح ٖٓ وبؽلاٍ ٝوُر٢ ذئق١  ػ٘ٚ طؼٞتاخ وٌُراتحٝو٤ُك. وبٓه وُم١ ٣٘رط 

 :تْٜ ا٠ُ

 طؼٞتح ًراتح وبكٌان ٝذٍٍِِٜا ػ٠ِ وُٞنم. 

 ػكّ ذ٘ظ٤ْ وُلوهوخ. 

  ًصهج وبـتاء وإلٓلئ٤ح أش٘اء وٌُراتح. 

  َطؼٞتح ٓهوظؼح ٝذؼك٣َ ٓا هك ًرثٚ ٖٓ هث. 

 ٟؿ٤ه ٝوشن ٖٓ وٌرفكوّ و٤ُك و٠٘ٔ٤ُ أٝ و٤ٍُه. 

  أٝ ػؼ٤لح ػ٠ِ وٌُراتح تا٤ُك هكنج تت٤ ح. 

 وُؼَٔ ؤٌُرٞب ؿ٤ه ٓهذة ٣ٝرٍْ تاُلٞػ٠. 

 طؼٞتح ٍٗؿ وبػٔاٍ ؤٌُرٞتح. 

 ػؼق ك٢ ؤُٜانوخ وُؽه٤ًح وُكه٤وح. 

وُر٢ هك    Dysgraphia  ))وُك٣ٍعهوك٤ا ٝٛمو ًِٚ ٣ئق١ ا٠ُ طؼٞتاخ وٌُراتح   

وُم١  وُِـ١ٞ ذظاؼة طؼٞتاخ وُوهوءج، ٝ أ٣ؼا هك ذظاؼة ػؼق وُلْٜ ٝوُرؼث٤ه

 .ذلوٓٚ ك٢ وُظلٞف وُلؼوح؛ إ ُْ ذعك وُرشف٤ض ٝوُؼلض وُلوّ ُؽاُرٚ

 :انقراءج ٔ انكتاتح تعهىآنياخ تشخيض طعٕتاخ 

 :٣ؼرٔك وُرشف٤ض ك٢ وُوهوءج ٝوٌُراتح ػ٠ِ ٌٝائَ ٣ٌٖٔ ا٣عاوٛا ك٤ٔا ٢ِ٣

 وٍْقوـَ وُ أش٘اء وُوهوءج ِٔرؼُِْ ؤٍُرٔهج ٓلؼظح والػرٔاق ػ٠ِ:  ؤُلؼظح ـ 1

أٝ ؤٌُرثح، ٝذؼرثه ؤُلؼظح وُكه٤وح ؤُ٘ظٔح وُر٢ ذٍرفكّ ك٤ٜا تتاهاخ، ٝظكوٍٝ 

 .ـاطح أًصه قهح ٖٓ ؤُلؼظح وُؼاتهج



57 
 

ٝذؼرثه والـرثانوخ ٤ٌِٝح ذو٣ْٞ كاػِح ذؼرٔك ا٠ُ ؼك ًث٤ه ػ٠ِ :والـرثانوخـ 2

، وُظؽ٤ؽح وكنج ػ٠ِ وُوهوءج و٤ٍُِٔح ٝ وٌُراتحٓٞهق أًصه ٓٞػٞػ٤ح ٖٓ ؼ٤س وُ

وُٞهٞف ػ٠ِ ؤٍُرٟٞ وُؽو٤و٢  ك٢ ٖٝٓ ؼ٤س ذظؽ٤ػ وإلظاتاخ، ًٔا أٜٗا ذٍاػك

 1.ُِٔرؼ٤ِٖٔ 

ٝذؼرثه أشَٔ وٌُٞائَ ٝأقهٜا ُرشف٤ض وُؼؼق ك٢ وُوهوءج :قنوٌح وُؽاُح ـ 3

ٖٓ ؼ٤س وُظهٝف والظرٔاػ٤ح ٝ  ٝوٌُراتح ؛ ؼ٤س إ ظٔغ وُث٤اٗاخ ػٖ ؤُرؼِْ

ٌٞوء أًاٗد  ؤُرؼِّْ وُظؼٞتاخ وُر٢ ٣ؼا٢ٗ ٜٓ٘ا  ضذشف٤ ذٍاػك ػ٠ِ وُث٤ ٤ح وُر٢

 .ك٢ وُوهوءج أّ ك٢ وٌُراتح

 :عالجيح أسانية ٔ تٕجيٓاخ

وُثؽس  ٛمو ؤُٞػٞع ػ٠ِ ؤٍُرٟٞ وُر٢ ذ٘اُٝدوُكنوٌاخ  هِّحلؼظ ٖٓ ؤُ      

وُعىوئه، ـظٞطاً ك٢ ذ٘اٍٝ ٛمٙ وُته٣وح ٝ والٛرٔاّ تاُٞػ٢  وبًاق٢ٔ٣ ك٢

 وبٓه وُم١. ٝ وٌُراتح وُظٞذ٢ ُكٟ وبؽلاٍ وب٣ٌٞاء ٝل١ٝ طؼٞتاخ ذؼِْ وُوهوءج

اخ ٝوُثؽٞز ؤُى٣ك ٖٓ والٛرٔاّ ٝوُؼ٘ا٣ح تر٤ٍِؾ وُؼٞء ٖٓ ـلٍ وُكنوٌ ٣رتِة

 :٢ِ٣ ،ٝ ٖٓ وإلظهوءوخ وُؼلظ٤ح ٗمًه ٓاوُؼ٤ِٔح 

  ؽ٤ٍٖ وُٞػ٢ وُظٞذ٢ ذؽك٣كوً وُره٤ًى ػ٠ِ كاػ٤ِح وُثهوٓط وُرؼ٤ٔ٤ِح ك٢ ذػهٝنج

 تركوئ٢وُرؼ٤ِْ وال ح وُتٞن وبٍٝ ٖٓؼِك٢ ٓه

 

  -تشرح بصورة تفصٌلٌة  ،إعداد أدلة لمعلم اللؽة العربٌة بالمرحلة االبتدابٌة
فً القراءة  الطور األولتالمٌذ التً ٌعنً منها ج صعوبات القراءة والكتابة عال

 .أمثلة تطبٌقٌة عن كٌفٌة تدرٌسها، وعالجها ،مع تقدٌمالجهرٌة 

  ضرورة تدرٌس مهارات الوعً الصوتً فً مقررات طرق تدرٌس اللؽة
م نتابج ، وتقوٌبمراكز التكوٌن البٌداؼوجً و كذا المدرسة العلٌا ألساتذةالعربٌة 

 .رٌة قراءة الجهأثناء تدرٌس ال ممارستهاالطالب المعلم فً 

 ك٢ ػلض  ـ وُفت٢ ٞذ٢وُظّ  ٜٔ٘طاػ٤ِح وُثهوٓط ؤُؼرٔكج ػ٠ِ وُتؽس ٓكٟ ك

 .ٝذؼك٣ِٜا تاُشٌَ ؤُ٘اٌةٝ وٌُرات٤ح  وُظؼٞتاخ وُوهوئ٤ح 

  تطوٌر مناهج اللؽة العربٌة فً المرحلة االبتدابٌة فً ضوء البرامج العمل على
  .العالجٌة واستراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة

  وـرثان وُرٜع ح ٝوـرثان ذؽظ٢ِ٤ ك٢ ٜٓانوخ وُوهوءج ك٢ ٓهوؼَ ػهٝنج اهآح

 .وُرؼ٤ِْ وب٠ُٝ

                                                           
ـ دلٌل استخدام كتاب اللغة العربٌة السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائً جماعة من األساتذة و المفتشٌن الدٌوان الوطنً   1

 .004ص  8103/8104للمطبوعات المدرسٌة سنة
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 ُك٢ ذكن٣ً وُوهوءج ؼ٤س إٔ ذؼ٤ِْ وبؽلاٍ أطٞوخ  وُظٞذ٢ ٜٔ٘طأ٤ٔٛح ذلؼ٤َ و

وُؽهٝف ك٢ ٌٖ ٓثٌهج ٣ٍْٜ ٝ تشٌَ ًث٤ه ك٢ ذلك٢ ؼكٝز طؼٞتاخ ههوئ٤ح 

 .ٍٓروثلً 

 كمدخل لعالج  ـ الخّطً وتًعً الصّ أهمٌة الو إلىالمعلمٌن  تنبٌه األساتذة و
 .صعوبات مهارات القراءة والكتابة

 جارإخم اللؽة العربٌة الصحٌحة من حٌث ضرورة التزام المعلم باستخدا 
التالمٌذ  به ٌحتذي ٌكون نموذجا الحروؾ من مخارجها الصوتٌة الصحٌحة حتى

العادات اللؽوٌة السلٌمة عند أدابهم  ربٌتهم علىمع االبتعاد عن العامٌة لت
 .اللؽوي

  ِْػهٝنج اظهوء قنوٌاخ ٍٓؽ٤ح ُِرؼهف ػ٠ِ وُؽعْ وُؽو٤و٢ ُظؼٞتاخ ذؼ

ٝكن ٓفتؾ وُؼَٔ ػ٠ِ ٓؼاُعرٜا،  ك٢ أٌٝاؽ وُرؼ٤ِْ والتركوئ٢ ٝ ٝ وٌُراتح وُوهوءج

 .وُؼشٞوئ٤ح ٓكنٝي تؼ٤كو ػٖ 

  ٖٓ قكره وُ٘شاؽاخ وٌُرات٤ح.ذوؼ٤ك ٓوا٤٣ً نٌْ وُؽهٝف ك٢ وُظلؽاخ وب٠ُٝ 

 ٓاقج وُفؾّ ٝ ذوك٣هٛا تؼلٓح ذكـَ ك٢ ؼٍاب ؤُؼكالخ،هظك ُلد وُؼ٘ا٣ح  ٖذص٤ٔ

 ٝ والٗرثاٙ.

 ذؽل٤ى وُتِثح ٝوبٌاذمج وبًاق٤٤ٔ٣ٖ ػ٠ِ قنوٌح ٛمو ؤُٞػٞع تشٌَ ٌٓٞغ      

 .ٝ ٓلظَ

 -  لتعلٌم  ذوي خبرة و كفاءة،األول ألساتذة الطور التركٌز على إسناد أقسام

 .التالمٌذ القراءة والكتابة

 -  إدراج تقنٌات جدٌدة فً تعلٌم القراءة والكتابة مثل األلعاب التربوٌة من اجل

 . خلق الرؼبة فً القراءة

  تفعٌل دور األسرة فً متابعة أبنابهم و مراقبة واجباتهم المنزلٌة  و تواصلهم مع
 المدرسة بؽٌة تحسٌن المردود الدراسً.
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 اتمــــةـالخ

ك٢ وُوهوءج ٝوٌُراتح  ذؼ٤ٔ٤ِح أ٤ٔٛح تاُـح ك٢ ـ وُفت٢ وُظٞذ٢ ٝـلطح وُوٍٞ إٔ ُِٜٔ٘ط    

ى إٔ نوقتكو٣ح ٖٓ ا ،ٔهوؼَ كؼ٤ِٚت ،ؼ٤س ٣ٔه ؤُرؼِّْ وُتٞن وبٍٝ ٖٓ وُرؼ٤ِْ والتركوئ٢ 

أ١  ٝ ا٠ُ ٓواؽغ ٖٝٓ شْ ا٠ُ أطٞوخ. ذرؤُق ٖٓ ًِٔاخ ٝأٗٚ ٣ٍرت٤غ ذل٤ٌي ؤٌُِاخ حوُعِٔ

ؤٌُِاخ ٓٔا  ك٢ ذؽ٤َِ ،ٝ ٝ وٌُراتح ـَِ ػ٠ِ ٛمو ؤٍُرٟٞ ٣ئق١ ا٠ُ طؼٞتاخ ك٢ ههوءج

. ؤُوهٝء٣ئق١ ا٠ُ تتئ ك٢ وُوهوءج ٝا٠ُ أـتاء ًؽمف تؼك وبؼهف ٝتاُرا٢ُ ػكّ كْٜ 

كاُوهوءج ٢ٛ ذؽ٤َِ وُهٓٞو  كوهوءج ؤٌُِاخ تكهح ٌٝهػح ذؼرثه ػآَ أٌا٢ٌ ك٢ كْٜ ؤُوهٝء.

ٌٔؼ٢  وٌروثاٍوٌُراتح ك٢ٜ  وٌُرات٤ح ٝنتتٜا تؤطٞوذٜا ؤُ٘اٌثح إلطكون ؤٌُِاخ ٝكٜٜٔا. أٓا

ا٠ُ نٓٞوٛا وٌُرات٤ح  ُِٞؼكج وُظٞذ٤ح ٖٓ شْ ذؽ٤َِ ٛمٙ ؤُكـلخ ؤٍُؼ٤ح ٝذهظٔرٜا

 .حؤُ٘اٌث

تطلب ٌمن منظور آخر فً أن تعلم القراءة  ـ الخطً الصوتً منهجتكمن أهمٌة الكما      

معرفة صرٌحة بالجوانب الصوتٌة للكالم، وكً ٌصبح المتعلم قاربا فاعال ٌتوجب علٌه تعلم 

التطابقات المتنوعة بٌن الحروؾ وصورها الصوتٌة، والمعرفة بؤن الكلمات تتكون من 

تالصقة تعد أساسٌة لبناء قواعد الترابط بٌن الصور الصوتٌة ورسمها، صور صوتٌة ؼٌر م

ٌساهم بشكل والحاجة إلً الوعً الصوتً ال تتمثل فً أهمٌته بالنسبة للقراءة فحسب بل 

  مهارات الكتابةكبٌر فً تطوٌر ال

ك بنظام أبجدي، مما ٌوجب على المتعلم إدرا أساسا عملٌة تعلم القراءة والكتابة ترتبطإن 

 األصوات     و المقاطع منكٌؾ ٌعمل النظام الكتابً، وإدراك هذه الفكرة ٌتطلب معرفة 

تمثلها رموز مكتوبة، هذا اإلدراك  األصواتخالل التدرٌب على الوعً الصوتً، وأن هذه 

، و فك الرموز التهجًكذا عملٌة  و     ،الكتابً بالرمز صوتمفٌد فً تعرؾ عالقات ال

  .الكلمات على تعرؾالو

 الوقت الكافً خصصنأن  علٌنا ٌستوجب ـ الخطً، الصوتً منهجال نظرا ألهمٌة       

تخطٌط ال و العمل على إنجاح العملٌة من حٌث البرمجة        و ،و أنشطتهلتدرٌباته 

وفقا لقدرات و حاجات المتعلم و استنادا إلى نتابج الدراسات و األبحاث  تقوٌم ، التنفٌذ والو

مع تؤكٌد العالقة بٌن مٌدانً فهم المقروء و فهم المكتوب و التً تتحقق فً ،  هذا المجالفً 

 المستوٌٌن الّصوتً و الخّطً. 

و أخٌرا نحمد هللا الذي وفقنا فً إنجاز هذا البحث و نسؤله تعالى التوفٌق          و      

 النجاح.
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 عــالمراجقائمة المصادر و 
 .1999 1ـ القرآن الكرٌم،مصحؾ التجوٌد،رواٌة ورش،دار المعرفة،دمشق ط1

ـ د إبراهٌم أنٌس و مجموعة من الباحثٌن ، المعجم الوسٌط، دار األمواج ،بٌروت ـ2

 م.1999سنة 2لبنان،ط

ٌّان،مجمع اللؽة 3 ـ ابن سٌنا،رسالة أسباب حدوث الحروؾ،تح محمد حسان الط

 .1982العربٌة،دمشق،

 1الجزري،الروضة الندٌة  شرح متن الجزرٌة،المكتبة األزهرٌة للتراث،طابن ـ 4
 .2991سنة

    ، من تحقٌق أحمد رشدي شحاتة عامرسر صناعة اإلعراب ، جنً أبو الفتح عثمان بنـ 5
 . 2000سنة 1و محمد  فارس ، دار الكتب العلمٌة بٌروت  ط

    و النشر  ـ أحمد حسٌن اللقانً، المناهج بٌن النظرٌة و التطبٌق،دار عالم الكتب للطباعة  6

 .م2913سنة 4و التوزٌع القاهرة، ط

ـ  أحمد شوحان ،رحلة الخط العربً من المسند ...إلى الحدٌث،منشورات إتحاد الكتاب 7

 م دمشق،.2999العرب ،سنة 

الحدٌث،منشورات المجلس،  ةـ  بدر الدٌن بن ترٌدي،قاموس الترب8ٌ

 .1م،ط2919سنةالجزابر

 1ـ  جمال بن إبراهٌم القرش ، دراسة المخارج و الصفات،مكتبة طالب العلم،مصر،ط9
 .2912سنة

، منشورات اتحاد الكتاب العرب خصابص الحروؾ العربٌة ومعانٌهاـ  حسن عباس  ، 19

1998. 

علً الكردي،تعلٌم القراءة و الكتابة ـ د سمٌر عبد الوهاب و د محمود جالل و د أحمد 11

 .م2994سنة 2مصر،طفً المرحلة االبتدابٌة، المكتبة العصرٌة للنشر و التوزٌع، 

ـ الطٌب بن جامعة،تعلٌمٌة الّصوت اللؽوي فً المستوٌات الدنٌا،رسالة الدكتوراه،جامعة 12

 .2997/2998ابن بادٌس،مستؽانم،السنة الجامعٌة 

حّبار،تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً ضوء النظام التربوي الجدٌد،أطروحة العالٌة ـ 13

 .2917/2918دكتوراه،جامعة تلمسان،السنة الجامعٌة،

ـ د عادل األلوسً، الخّط العربً: نشؤته و تطوره،مكتبة الدار العربٌة للكتاب القاهرة 14

 م.2999سنة 1،ط

للسانٌات العربٌة،موفم للنشر، ـ د عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات فً ا15

 م.2912سنة 1الجزابر ط

ـ عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة،  اعتنى به مصطفى شٌخ مصطفى ،مإسسة الرسالة 16

 م 2912سنة  1ناشرون ط

ـ د عبد هللا قلً و د فضٌلة حناش،التربٌة العامة،الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة، 17

 م.2999الحراش، الجزابر،سنة 
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و التوزٌع،   للنشرعمار  ـ د ؼانم قدوري الحمد،المدخل إلى علم أصوات العربٌة، دار18
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الشك إّن المهتم بالتطورات الحاصلة فً نظرٌات التعلّم و التعلٌم،ٌدرك قٌمة      

فً الّطور األول من التعلٌم  القراءة المنهج الّصوتً ـ الخّطً فً تعلٌمً

عملٌة  فًلفعل القرائً  تجوٌد اإذ أّن الّصوت هو المنطلق التأسٌسً لاالبتدائً،

لرموز المكتوبة ، وربطها بالمعانً، ثم تفسٌر تلك المعانً َوفًقا لتفسٌر و التفكٌر ال

هذا المنهج الذي ٌؤكد على المهارات األساسٌة فً ،لخبرات القارئ الشخصٌة

        ـ الخّطً من التحلٌل الصوتً  القراءة و الكتابة، و ٌنطلق المنهج الّصوتً

الحروف و التعرف على  ،قصد التمٌٌز بٌن األصوات وو المقطعً للكلمة

، له مبتدئ إلى قارئ متمرسالقارئ و العمل على تحوٌل ال رموزها الكتابٌة،

و التمٌٌز بٌن حركاته القصٌرة و الطوٌلة،وكذا  وت بالحرفالقدرة على ربط الصّ 

 نّ القدرة على النطق السلٌم و إخراج الحروف من مخارجها الصحٌحة،إ

الصعوبات على مستوى الوعً الصوتً تنبئ بالصعوبات على مستوى 

 و تشكل للمتعلم عائقا كبٌرا فً طرٌق التعلم.والكتابة الحقاً  القراءة

نظرا ألهمٌة هذا المنهج ارتأٌت أن ٌكون موضوع بحثً "تعلٌمٌة القراءة بٌن      

ئً،وقد حاولت فً المنهج الّصوتً و الخطً فً الطور األول من التعلٌم االبتدا

هذا البحث شرح بعض المفاهٌم األساسٌة فً بحثنا،وقد حاولت فً الفصل األول 

الوقوف على مجهودات العرب قدٌما فً الدرس الصوتً و عرض النتائج التً 

توصلوا إلٌها ،كما قمت بعرض تارٌخً للتطوات التً عرفها الخط العربً عبر 

د قمت بتحلٌل طرٌقة تسٌٌر نشاط القراءة تعاقب العصور،أما فً الفصل الثانً فق

 و الحّط كما تطرقت إلى الصعوبات القرائٌة و الكتابٌة فً هذا المستوى.

اعتمدت فً إعداد هذا البحث على آلٌتً الوصف و التحلٌل بجمع المالحظات     

   من الزٌارات المكثفة لألساتذة الذٌن ٌدرسون فً الطور األول من التعلٌم االبتدائً 

و كذا االعتماد على آراء و مالحظات األساتذة و المعلمٌن و الزمالء المفتشٌن 

التربوٌٌن فً المقاطعات األخرى،وكذا البحث المكتبً بقراءة الكتب و المناهج 

التربوٌة و األدلة و الوثائق  و جمع المعلومات و تحلٌلها  و مقارنتها و تفسٌر 

 باإلشكالٌة و معالجتهاالظاهرة المبحوثة، و بغٌة اإلحاطة 



وفً الخاتمة حاولت قدر المستطاع أن أشٌر إلى أهمٌة المنهج الصوتً      

الخطً فً تعلٌمٌة اللغة من حٌث تنمٌة قدرة المتعلم فً الوعً بالصوامت       

و الصوائت و المقاطع و المهارات الصوتٌة و كذا الوعً بالظواهر الصوتٌة،كما 

ج الصوتً و الخطً فً معالجة األخطاء القرائٌة و الكتابٌة أشرنا إلى أهمٌة المنه

 فً الطور األول من التعلٌم االبتدائً.
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