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 شكــــــــــــــــــــر وتقدـيــــــــــــــــــر

والصالة والسالم عمى  الحمد هلل عمم بالقمم عمم االنسان ما لم يعمم
 رسوله األعظم محمد بن عبد اهلل، صاحب البيان المحكم أما بعد...

فالحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى أوال وآخرا عمى توفيقه، فمه الفضل 
وله الثناء الحسن فبمشيئته سبحانه، تم انجاز هذا الجهد، فإن كان فيه 

فيق فبتوفيق اهلل من نقص فمن نفسي والشيطان، وا ن كان فيه من تو 
 عز وجل.

سنتقدم « من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل » وعمال بقوله )ص (: 
بالشكر والعرفان مع فائق التقدير واالحترام لألستاذ " الحاج عمي عبد 

الرحمن " عمى إشرافه إلنجاز هذا البحث وما قدمه من نصائح 
ة التعميم جميع أساتذ وتوجيهات، كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلى

 الذين أجرينا معهم الجانب التطبيقي.االبتدائي 

 فجزاكم اهلل عني خير الجزاء.

 "واهلل ولي التوفيق 

  



" 
إليي ال يطيب الميل إال بشكرك، وال يطيب النيار إال بطاعتك، وال تطيب 

 اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك.
من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب... إلى من كمت أناممو ليقدم  إلى

لنا لحظة سعادة... إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق 
 ) والدي العزيز (.العمم... إلى القمب الكبير 

إلى من أرضعني الحب والحنان... إلى رمز الحب وبمسم الشفاء... إلى 
 تي الحبيبة (.) والدالقمب الناصع بالبياض 

) أخواتي إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي 
 وا خوتي (.

 (  ) خطيبيإلى الروح التي سكنت روحي 
اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض بحر واسع 
ومظمم ىو بحر الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء إال قنديل الذكريات 

 " أصدقائي " ريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببتيم وأحبونيذك

  



 

 
إلى النور الساطع التي أنارت دربي... إلى التي عودتني عمى الحب 

 الحنونة الغالية حفظيا اهلل ورعاىا. " أمي "والحنان 

 " أبي "إلى من كرس حياتو في تربيتي وتعميمي ليرى ثمرة جيد ابنتو 
 العزيز حفظو اهلل ورعاه.

 .) فاطمة، نصيرة، حفيظة (إلى أخواتي 

 .) فتحي، مراد، جمال، محمد (إلى إخواني 

 حفظيم اهلل ورعاىم.

 إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا البحث ولو بكممة أو نصيحة. 

 

 

  



ةـــقدمـــم  

  

  
 أ 

لقد وىبنا اهلل سبحانو وتعالى العقل وميزنا بو عن سائر المخموقات، كما قدم لنا أعظم  
ىدية وىو العمم ثم أخرجنا بو من الظممات إلى النور، وأنار بو دروبنا وحياتنا، ثم جعمنا 

ونتواصل رغم اختالف ثقافتنا ولغتنا وديانتانا، ألن التواصل ىو  شعوب وقبائل لنتعارف
وعاء  تعتبر ،وال يتم إال عن طريق المغة ، فيذه األخيرة زدىارأساس التعمم واالبتكار واال

والمرآة الصادقة لمعقل اإلنساني، فيي ركيزة األمم التي تقوم عمييا الحضارة، فالمغة الفكر 
 سبحانو وتعالى حيث جعميا لغة القرآن وىي مقوم أساسي من العربية وحي واليام من اهلل

 .مقومات األمة العربية

مجال اىتمام العديد من الباحثين والمغويين لما ليا من أىمية  (المغة) حيث شغمت 
ومكانة مرموقة في العالم، وكذا تميزىا بتعدد وظائفيا، إال أن أىم وظيفة ليا ىي وظيفة 

ة في تعمميا تكتسب من خالل أربعة ميارات رئيسية وىي ) االستماع، التواصل، كما أن المغ
التحدث، القراءة والكتابة ( وكل ميارة ليا قدرات فرعية ومطالب ينبغي أن ينقميا التالميذ 
حتى تتحقق أىداف الميارة، ويتوقف نجاح العممية التعميمية عمى مدى صحة الطريقة 

ة تيدف إلى ة التربويمية ويعقدىا، والمعروف أن المنظو المتبعة، واإلخفاق فييا يعرقل العمم
بتمقينيا لو وتدريبو عمييا لكن ما نالحظو عند تمميذتنا اليوم  إكساب المتعمم الميارات المغوية

ىو ضعفيم في إتقان المغة واكتساب قواعدىا العربية، والتمكن من مياراتيا، وعميو كان 
 رفة األسباب وتتبعيا.البحث في ىذا الموضوع ضرورة ممحة لمع

 ومما سبق ذكره تبادر إلى ذىنا مجموعة من التساؤالت لعل أبرزىا: 

 ؟ وكيف  تؤثر عمى عممية االكتساب المغوي؟فيما تتمثل المهارات المغوية

 



ةـــقدمـــم  

  

  
 ب 

هل يعود إلى التمميذ ما هي األسباب التي أدت إلى ضعف التالميذ في إتقان المغة العربية؟
وما هي اإلشكاالت التي أدت إلى  أم إلى المقرر و البرنامج الدراسي؟ذاته؟ أم إلى المعمم؟ 

 الضعف؟ وما هي الحمول الممكنة لمجابهة الضعف؟

: المهارات المغوية وأثرها ومن أجل اإلجابة عمى ىذه التساؤالت اخترت موضوعا موسما ب
 وعن دوافع اختيارنا لمموضوع نذكر: ،في االكتساب المغوي ــــ الطور االبتدائي نموذجا

بحث في أسباب ضعف التالميذ في مادة المغة العربية بجميع مستوياتيا سواء صرفية و ــــ ال
و محاولة عالج ىذا الضعف من خالل المناىج المعدة نحوية و اإلمالئية، نطقا أو كتابة 

 لذلك في المرحمة االبتدائية .

 مغة لدى المتعمم، وتعرف عمى مراحل اكتسابيا.ــــ البحث عن كيفية اكتساب ال

ــــ معرفة الميارات المغوية ودورىا في االكتساب المغوي لممتعمم، كونيا تمثل مركز ثقل في 
 العممية التعميمية التعممية.

، والوقوف عمى المشاكل والصعوبات التي ــــ معرفة التدىور الذي يعرفو مستوى اكتساب المغة
يعاني منيا، لمكشف عن أىم أسباب ىذا الضعف، ألن الضعف في المستوى المغوي ينعكس 

 سمبا عمى مرد ودية التعميم بأكممو. 

وقد اقتضت الدراسة خطة قسمنيا إلى: مقدمة، مدخل، فصمين نظريين، فصل ميداني  
 وخاتمة.



ةـــقدمـــم  

  

  
 ج 

بتحديد المفاىيم والمصطمحات واحتوى عمى مجموعة من بالنسبة لممدخل فقد عنونة  
د تم تعريف كل منيا لغة المفاىيم ) الميارة، القدرة، الكفاءة، االكتساب، النمو المغوي (، وق

 وي.واصطالحا، إذ تم التطرق فيو أيضا إلى أىم النظريات المفسرة لالكتساب المغ
وقسم ىذا الفصل إلى مبحثين،  أما الفصل األول فكان موسوما بالميارات الشفوية 

 .المبحث األول حول ميارة االستماع والمبحث الثاني حول ميارة المحادثة
فقد كان معنونا بالميارات المكتوبة وقد قسم ىذا الفصل إلى بالنسبة لمفصل الثاني  

 مبحثين، المبحث األول تمثل في ميارة القراءة، والمبحث الثاني تمثل في ميارة الكتابة.
حول مستوى التالميذ في الفصل الثالث فقد خصص لمدراسة الميدانية  وبخصوص 

اكتساب الميارات المغوية، تتبعيا استبيانات لمكشف عن صعوبة اكتساب الميارات قمنا 
بعرضيا عمى معممي المدرسة االبتدائية لإلجابة عنيا، من أجل الوصول إلى النتائج التي 

 تطمح إلييا الدراسة.
بآليتي  في دراستنا ألنو األنسب لبحثنا واستعنا التحميمي دنا المنيج الوصفيوقد اعتم 

التحميل واإلحصاء من أجل ترجمة نتائج االستبانة والمالحظة الميدانية، وبالنسبة ألىم 
) دراستنا ( نذكر عمى سبيل المثال: زين كامل المصادر والمراجع المعتمدة في بحثنا 

رشدي أحمد طعيمة المفاىيم المغوية عند األطفال، فراس السيمتي الميارات المغوية،  خويسكي
فنون المغة، وغيرىا من الكتب التي أنارت لنا طريق البحث، وكانت عوننا عمى تجاوز 

، ولكن تجاوزنا ىذه الصعوبات بفضل اهلل سبحانو وتعالى، وأستاذي الصعوبات التي واجيتنا
 ه عمى توجيياتو الجيدة ونصائحو الفاضمة.الفاضل الحاج عمي عبد الرحمان الذي أشكر 

وأخيرا آمل بيذه الدراسة أن نكون قد وفقنا في معالجة ىذه الظاىرة ونسأل اهلل أن  
    يجعل عممنا ىذا متقبال خالصا لو.
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الكائنات الحية األخرى المغة ظاهرة إنسانية اجتماعية يتفرد بها اإلنسان دون غيره من  
فهي تمثل نظاما يتألف من مجموعة من العالمات المغوية وغير لغوية، كما تشكل أساسا 

الوسيمة التي تواصل بها األجيال، ويتم من خالل نقل الخبرات الحضارة البشرية ألنها 
والمنجزات الحضارية من جيل إلى أخر، كما أنها لغة إبداعية ذات نظام منفتح يمكن 

فردات أخرى جديدة لم اإلنسان من إنتاج عدد ال متناهيا من الجمل، والقدرة عمى توليد م
مستوى عال فيكتسب اإلنسان بالمهارات  يسبق تحصيمها ثم تطويرها، وتنميتها لتصل إلى

 المغوية وهي أربع: ) االستماع ــ التحدث ــ القراءة ــ الكتابة (.

وتمثل هذه المهارات أساسا لمتعميم والتعمم في المراحل المختمفة وعن طريقها يتزود  
مثل المبنة تالمتعمم بالمعرفة، لذلك هدفت العديد من الدراسات إلى تنمية هذه المهارات، ألنها 

    األساسية في مختمف أطوار التعميم.
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 المصطمحات تحديد المفاهيم و

  المهارةSkill : 

كيعني الصداؽ، كالجمع ميكر، كقد مير المرأة ( لفظ مشتؽ مف الفعؿ الثالثي )ميرلغة: 
 1كيميرىا ميرا كاميرىا ميرىاي

كقد مير المرأة بميرىا  كجاء في لساف العرب مادة )ـ،ق،ر(: المير الصداؽ كالجمع ميكر، 
كالماىر الحاذؽ بكؿ عمؿ كميرت بو ميارة  الحذؽ في الشيءكالميارة  ،كيميرىا ميرا كاميرىا

 2صرت بو حاذقا. أم

 لمميارة تعريفات كثيرة نذكر منيا: اصطالحا: 

العمؿ مع القدرة  أداءبأنيا السيكلة كالسرعة كالدقة في » فس:عريؼ الميارة في مجاؿ عمـ النت
في حيف تعرؼ في مجاؿ المناىج بأنيا قدرة المتعمـ  ،«عمى تكييؼ األداء لمظركؼ المتغيرة 

كالقكاعد كاإلجراءات كالنظريات ابتدءا مف استخداميا في تطبيؽ  عمى استخداـ المبادئ
    3قكيـ.كحتى استخداميا في عممية الت المباشر،

السيكلة كالسرعة كالدقة في » في قامكسو لعمـ النفس بأنيا  (Driver)دريفـــركيعرفيا 
 األكؿداء معيف مف المياـ: الكفاءة في أ أنيا تعني " (Munn) مـــــانكيرل  «عمؿ حركي

                                           
 .23، ص 2003، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، 1، طالكفايات التدريسية ) مفهوم التدريب األداء(سييمة محسف، كاظـ الفتالكم،   1
 .184دار الكتاب العممية، بيركت، لبناف، ص  ،2005، 1، ط2، تح: عبد ا عمي الكبير كآخركف، جلسان العربابف المنظكر،   2
 .38، ص 2011، دار الميسرة، عماف، األردف، 1، طموسوعة المصطمحات التربويةمحمد السيد عمي،   3
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كأف الميارات  ارات الحركية ىي الى حد ما لفظية،حركي كالثاني لغكم، كيضيؼ بأف المي
  1تعتبر في جزء منيا حركية.المفظية 

ي أك بأنيا القدرة عمى القياـ بنشاط عقمي أك انفعالي اك حرك 2يا جماؿ عبد السميعكيعرف
 كنالحظة كاقتصاد الكقت في أدائيا. ك اكتسابيا السيكلة كالدقكالىما معا، كيتطمب تعمميا أ
ىي ذلؾ العمؿ أك االنجاز الذم يصؿ بو الفرد إلى درجة  مف خالؿ التعاريؼ باف الميارة

 اإلتقاف كالدقة كالسيكلة كفي أقصر كقت كأقؿ جيد كذلؾ نتيجة التدريب الجدم كالممارسة.

ىي قدرة الفرد عمى تعرؼ قكاعد المغة كتركيبيا بما يمكنو التعامؿ معيا »  المهارة المغوية:
 «.3لمسمكعة أك المكتكبة في سيكلة كيسر كدقة)المغة( سكاء في صكرتيا المقركءة أك ا

، كيتفؽ عمماء «نشاط عضكم مرتبط باليد أك المساف أك العيف أك األذف» كتعرؼ أيضا بأنيا
النفس كعمماء المغة عمى أف المغة مجمكعة مف الميارات كتنقسـ إلى قسميف: الميارات 

 4.العادية كالميارات التخصصية

ي مف صكرىا قراءة كتاب أك رسالة أك جريدة أك تقرير أك كتابة الت المهارات العادية: ـــ
 رسالة.

التي مف صكرىا ما يكتبو أصحاب مينة معينة كالباحثيف  :المهارات التخصصية ـــ
 ميندسيف كاألطباء كما شبو.كال

                                           
 .30-29ص  2004، دار الفكر العربي، مصر، 1ط المهارات المغوية ) مستوياتها تدريسها صعوباتها(,رشدم احمد طعيمة،   1
-7، ص 2003، األردفلمنشر كالتكزيع، عماف،  أسامة، دار 1، طفي الكتابة والقراءة الفنيةالمهارات كماؿ عبد السالـ طركانة،   2
8. 
 .67، ص 2006، مصر، اإلسكندرية، دار الكفاء، 1،  طالضعف في المغة تشخيصه وعالجهأحمد جمجة،  3 
) االستماع التحدث القراءة الكتابة ( وعوامل تنمية المهارات المغوية عند العرب  ويةالمغالمهارات ، زيف كامؿ الخكيسكي 4

  14، ص 2008، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1،طوغيرهم
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 كما تنقسـ الميارات باعتبار أشكاليا إلى أربعة أقساـ:

 1القرائية ػػ ميارة الكتابية ػػػ ميارة الحديث )المحادثة( ػػػ ميارة اإلصغاء )االستماع( ميارة

 مفهوم االكتساب: 

كاكتسب تصرؼ ، طمب الرزؽ، أك كسب أصاب كاكتسبكسبو كيكسبو كسبا، كتكسبا لمغة: 
 2كاجتيد، ككسبو جمعو.

اختمؼ الباحثكف في كعمماء النفس في إعطاء تعريفا محددا الكتساب، فمنيـ  اصطالحا:
ىك زيادة أفكار الفرد » في معجمو المصطمحات التربكية كالنفسية بقكلو  شحاتةتعريؼ حسف 

أك معمكماتو، أك تعممو أنماط جديدة لالستجابة، أك تغيير أنماط استجابة قديمة، كما تعني 
  3«.أك نضجا أك كمييما نمكا في ميارة التعمـ 

االكتساب يعتبر جزءا مف عممية التعمـ » بقكلو أيضا: كيعرفو مجدا عزيز إبراىيـ 
حيث يتـ الحصكؿ عمى معمكمات في أثناءه، كتصبح حينئذ االستجابة جزءا مف الذخيرة 

 4«السمككية

يقصد الكتساب المغة عممية غير شعكرية، كغير مقصكدة، التي يتـ  تعريف اكتساب المغوي:
بيا تعمـ المغة األـ، ذلؾ أف الفرد يكتسب لغتو األـ في مكاقؼ طبيعية، زىك عير كاع بذلؾ، 

لألطفاؿ كىـ يكتسبكف لغتيـ األكلى،  كدكف أف يككف ىناؾ تعميـ مخطط لو، كىذا ما يحدث

                                           
، األردف، د ط، دار اليازكرم العممية لنشر كالتكزيع، تدريس المغة العربية بين المهارة والصعوبة أساليبفيد الخميؿ الزايد.   1

 .25، ص 2006عماف،
 .157، ص 2004، دار الكتب الحديثة، القاىرة، الككيت، الجزائر، 1، طقاموس المحيط، األبادمفيركز   2
 .57، ص 2003، دار المصرية المبنانية، 1، طانجميزي( -معجم المصطمحات التربوية والنفسية ) عربيحسف شحاتة،   3
  .184، ص 1982، جامعة الممؾ سعكد،المممكة العربية السعكدية،ة النفسيعمم المغالسيد أحمد منصكر، عبد المجيد،   4
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نما يعتمدكف عمى أنفسيـ فيـ ال يتمقكف دركسا منظمة في قك  اعد المغة كطرائؽ استعماليا كا 
، مستعينيف بتمؾ القدرة التي زكدىـ بيا ا تعالى كالتي تمكنيـ اكتساب المغة في عممية التعمـ

  1في فترة قصيرة كمستكل رفيع.

 تعريف القدرة: 

قدر:  القدرة مشتقة مف الفعؿ قدر، كىك حسب ابف منظكر بمعنى استطاع ، يقكؿ: لغة:
عمى  إن اهللالقدير كالقادر، كمف صفات ا عز كجؿ كيككناف مف التقدير، كقكلو تعالى: ﴿

﴾ . فا عز كجؿ عمى كؿ شيء قدير، كا سبحانو كتعالى مقدر عمى كؿ كل شيء قدير
 2شيء كقاضيو.

             3«ىي القكة التي تمكف مف أداء فعؿ جسمي أك عقمي»  اصطالحا:

 4.اإلرادةالقدرة صفة تأثر عمى قكة كما جاء في معجـ التعريفات 

ة قاـ تأنيا نشاط عرفاني أك ميارم أك سمككي كىي ىيكمة معرفية مثب أيضاكتعرؼ 
سابقا كىي قائمة في سجمو المعرفي كيمكف تطكير القدرة إلى ميارة مف خالؿ  ببناء المتعمـ

 5نشاط خاص كأف: ) يشخص، يقارف، يالحظ، يخزف، يستنتج(.

                                           
 . 184، ص عمم المغة النفسيالسيد أحمد منصكر، عبد المجيد، المرجع السابؽ،   1
 .74، ص , لسان العربابف منظكر  2
 .3، ص 1984، د ط، الييئة العامة، 1، جمعجم عمم النفس والتربيةمرىؼ كماؿ الجاني،   3
 .145، ص 1413، تح محمد صديؽ المشاكم، دار الفضمة، معجم التعريفاتالجرجاني،   4
 .11، ص 2005، د ط، دار الخمدكنية، الجزائر، بداغوجيا التدريس بالكفاءاتالحاجي فريد،   5
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كىي مقدرة الفرد الفعمية عمى انجاز عمؿ ما أك التكيؼ في العمؿ بنجاح تتحقؽ 
أك خاصة... كيمكف بأفعاؿ حسية أك ذىنية قد تككف فطرية أك مكتسبة كما قد تككف عامة 

 عف طريؽ االختبارات.قياس القدرات 

كتعني أيضا كؿ ما يستطيع الفرد أداءه قي المحظة الراىنة مف أعماؿ عقمية أك حركية  
سكاء كاف ذلؾ نتيجة التدريب أك بدكف تدريب، كالقدرة عمى رككب دراجة أك عمى اذكر 

أك أساليب النشاط العقمي  قصيدة مف الشعر، كتعرؼ عمى أنيا تصنيؼ مف االستجابات
 1.ترتبط فيما بينيا ارتباطا كبيرا متميزة بذلؾ عف غييا مف االستجابات

كما يمكف القكؿ أنيا استعداد عاـ يتككف عند اإلنساف نتيجة عكامؿ داخمية كأخرل         
 خارجية تييأ لو اكتساب تمؾ المقدرة.   

كىي متعمقة بمعرفة قكاعد المغة المحددة إال أف ىذه المعرفة تستمـز القدرة  القدرة المغوية:
    2السابقة إذ المتكمـ ال يككف متكمما حتى يستعمؿ أكضاع المغة عمى ما كضعت عميو.

قدرة مستعمؿ المغة الطبيعية عمى إنتاج كتأكيؿ عبارات لغكية ذات بيانات » كتعني أيضا: 
 3«.ير مف المكاقؼ التكاصمية المختمفةمتنكعة كمعقدة في عدد كب

اتجاه قكم، يعتبر اختبارات المغكية مف أىـ مقاييس الذكاء، » كىناؾ مف يعرفيا بأنيا: 
كلقد تباينت جيكد العمماء في تحديد القدرات المغكية ، كلعؿ القدرات التي تعد مرضية لمعديد 

                                           
 .28-27، ص ص المهارات المغوية ) مستوياتها تدريسها صعوباتها(رشدم احمد طعيمة،   1
 .23، ص 2011، المغرب، الرباط، األماف، دار 1، طاالستمزام الحواري والتداول المسانيم، العياشي األدركا  2
 .76، ص 2005، د ط، دار الماىي، التواصل التربويلعربي السميماني،   3
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الستماع أك التحدث أك القراءة أك مف العامميف في حقؿ التعميـ كتعمـ المغات كىي ميارات ا
 1«.الكتابة

كالقدرة المغكية ىي قدرة مركبة يمكف تحميميا إلى عكامؿ أبسط منيا، كما دلت عمى 
ذلؾ نتائج البحكث كالدراسات حكؿ المككنات القدرة المغكية كمف أىـ ىذه المككنات القدرة 

القات المفظية أك الطالقة عمى الفيـ المفظي كعامؿ الطالقة المفظية كعامؿ إدراؾ الع
 2التعبيرية.

كيتضح لنا مف خالؿ التعاريؼ السابقة لمقدرة أنيا تمثؿ الطاقة أك االستعدادات الكامنة       
داخؿ الفرد، كتككف فطرية أك مكتسبة يشترؾ فييا الجميع لكف ال يمكف مالحظتيا إال مف 

 ت أيضا ألداء معيف.خالؿ قياـ الشخص بعمؿ أك نشاط معيف، كتعرؼ االستعدادا

 تعريف الكفاءة   

كفاءة أم مالي بو كافأه عمى الشيء مكافأة ككفاءة، جازاه، تقكؿ مالي بو قبؿ كال » لغة: 
    3«.طاقة عمى أف أكافئو

كتعرؼ أيضا: كفأ الرجؿ عمى ما كاف منو جازاه، كفالف قابمو، صار نظيرا لو كساكاه ككفاءة 
  4لشيء أخر.حالة يككف بيا الشيء مساكيا 

 

                                           
 .236ص معجم المصطمحات التربوية والنفسية, ، حسف شحاتة   1
 ، 28، ص مستوياتها تدريسها صعوباتها(المهارات المغوية ) رشدم احمد طعيمة، مرجع سابؽ،   2
 .28-26ص ص الكفايات التدريسية ) مفهوم التدريب األداء(, سييمة محسف، كاظـ الفتالكم،   3
 .690، ص 2003، دار المشرؽ، بيركت، لبناف، 40، طمنجد في المغة واالعالم  4
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الكفاءة: المماثمة في القكة كالشرؼ، كمنو الكفاءة في الزكاج، أف يككف الرجؿ مساكيا لممرأة 
  1في حسبيا كدينيا.

: ىي نظاـ عقمي قابع خمؼ السمكؾ الفعمي كعميو غير تشك مسكياصطالحا: الكفاءة عند 
ىذا النظاـ كدراستو  إلىكصكؿ قابؿ لمدراسة التجريبية المباشرة كىكذا فاف الكسيمة الكحيدة لم

أحكاـ عمى كؿ الجمؿ مف حيث صحتيا النحكية  إصداريساعدنا عمى  إذىي االستبطاف، 
كمقبكليتيا، كتعرؼ في المجاؿ التربكم ىي عبارة عف مكتسب شامؿ يدمج القدرات الفكرية 

في  ليةإشكاكالميارات الحركية كمكاقؼ ثقافية كاجتماعية كيمكف المتعمـ مف حؿ كضعيات 
 2يكمية.الحيات ال

كالتجنيد كتحكيؿ  اإلدماجكتعرؼ الكفاءة بحسف األداء أك الفعؿ أم القدرة عمى 
مجمكعة المكارد ) معارؼ، معمكمات، ميارات( في سياؽ ما لمكاجية مختمؼ المشاكؿ أم 

   3انجاز عمؿ.

مصطمح الكفاية كىك مصطمح رديؼ لو  إلىالحديث عف الكفاءة يقكد بالضركرة  إف
، كلتتضح األخرثير ممف يخمط بينيما كيرك أنيما مختمفيف كأف أحدىما أعـ مف لكف ىناؾ الك

الصكرة نكرد فيما يمي تعريؼ لمفيـك الكفاية كىي تعرؼ عمى أنيا القدرة عمى أداء سمكؾ ما 
حميمو كقياسو؛ أم أنيا مقدار الذم يمكف مالحظتو كت األداءكالكفاية في شكميا الظاىرم ىؿ 
 4لمداللة عمى مستكل االنجاز في العمؿ.ما يحققو الفرد في عممو كنستخدـ 

                                           
  .536 ، ص1980، مجمع اللغة العربية، 1، طالمعجم الوجيزمدكور،  إبراهيم  1

 .43، د ط، دار الهدى، عين الميلة، الجزائر، د ت، ص التدريس بالكفاءات إلىالمدخل محمد صالح الحضروبي،    2

 ، 41، ص 2003، األردن، دار الصفاء، عمان، 1، طاالتجاهات الحديثة في طرائق واستراتيجيات التدريس، وآخرونعبد الواحد علي   3

 .144، ص األردن، دار الوائل، عمان، 1، طمناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، وآخرونسعدون محمود الساموك   4
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ىي امتالؾ الفرد لمميارات المغكية كالقدرات المعرفية الذىنية التي تعريف الكفاية الغوية: 
تماعية محددة تضبط المغة كتقيد االتصاؿ الفعاؿ، التي يمكف استخداميا في مكاقؼ اج

معنى الفيـ  إدراؾالنجاز أعماؿ خاصة، كما تعني السيطرة عمى الكالـ سيطرة تامة، مع 
المغكية، مع استخداـ الكظيفي لمقكاعد التي  كاألساليبلتمييز بيف المفظي كالمعنى ك التراكيب 

 لدة،عمى أنيا نظاـ ثابت مف القكاعد المك  تشك مسكي إليياكما نظر  1تضبط كتحكـ المغة.
في لغتو األـ حتى كاف كاف غير قادر عمى جمؿ كتمقي أخرل  إنتاجالتي تمكف الفرد مف 

  2.اآلخريفأف ىذه القدرة غير قابمة لممالحظة مف  إلى إضافةتفسير ذلؾ، 

كالميارات المغكية التي  يةالمعرفكفاءة المغكية ىي القدرات ال إفالكاضح مف التعاريؼ  
األخص ذلؾ الذم يتحكـ كيعرؼ كيفية قكاعد المغة كممارستيا بكؿ يمتمكيا الفرد المثقؼ كب

 سيكلة.

  النمو المغوي:

 3النمك، نما الشيء نماء كنمكا: زاد الشيء، يقاؿ نما الزرع، كنما الكلد، كنما الماؿ.لغة: 

كما كردت داللة مادة ) ف،ـ،أ ( في معجـ المنجد في المغة كاإلعالـ بالداللة ذاتيا النمك: 
  4.ينمك، نمكا، زاد ككثر نما،

 

 
                                           

 .16، ص 2017-2016، مذكرة تخرج المهارات المغوية وأثارها في النمو المغويفاطمة سميماني،   1
 .32بالسمؾ الثانكم، الرباط، ص  المتمرسيفكزارة التربية الكطنية كالتعميـ العالي المغربية، تككيف األساتذة   2
 .956، ص1، اسطنبكؿ، تركيا، دت، جاإلسالمية، دط، دار المكتبة المعجم الوسيطمصطفى،أحمد حسف الزيات، إبراىيـ 3
 .840،ص منجد في المغة واالعالم 4
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الذم يتمثؿ في نمك الكالـ، كما يقاس بعدد   اإلنسانياصطالحا: ىك ذلؾ الجانب مف النمك 
 1المفردات كنكعيا، كطكؿ الجممة كقكاعد المغة كالميارات المغكية المختمفة.

كما يقصد بو قدرة الطفؿ عمى تتبع المخطط كالتسمسؿ الطبيعي لمراحؿ اكتساب المغة، كأف 
 بالدرجة التي إجرائياتنمك لغة الطفؿ كما كاف متكقعا ليا حسب المخطط الطبيعي، كيقصد بو 

تحصؿ عمييا الطفؿ في أدائو عمى بطارية اختبارات القدرات النفسية المغكية لطفؿ الركضة 
 .2في ىذه الدراسة المستخدمة

أف النمك المغكم ىك قدرة الطفؿ عمى اكتساب المفردات  التعاريؼكنستنتج مف خالؿ  
دراؾالجديدة  معانييا كفيميا إلثراء حصيمة لغكية كتنميتيا كالتعامؿ بيا مف أجؿ التكاصؿ  كا 

 .اآلخريفمع 

 نظريــــات التعــــــمم:

ىي تمؾ النظريات النفسية التي عالجت عممية التعمـ كطرائؽ اكتسابيا كتطبيقاتيا في  
مف التجارب العممية المجاالت التربكية كاالجتماعية كالنفسية كالثقافية كاألدبية، كقد اتخذت 

عمى الحيكاف ) كالكالب كالقطط كالفئراف كالحماـ ( كسيمة إلثبات مصداقيتيا، ثـ طبقت ذلؾ 
نساف ككيفية تعممو لمميارات الحركية أك القيـ االجتماعية أك المعرفية كحؿ بع  عمى اال

التميفزيكني  باإلعالـالمشكالت، كلقد أثرت ىذه النظريات في مجاالت أخرل منيا ما يتعمؽ 

                                           
، جامعة 31مجمة البحكث التربكية كالنفسية، العدد أثر الضعف الذهني في النمو المغوي لطفل الروضة,حيدر مسير حمد ا،    1

 .28بغداد، ص
، 28، مجمة الجامعة، دمشؽ، العدددراسة بعض المتغيرات ذات الصمة بنمو المغوي لدى أطفال الروضةمعمر نكاؼ اليكارنة،   2

 .229، ص 2012
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كمعالجة المرضى النفسانييف ككاف ليا دكرا كبيرا في سيككلكجية التعمـ كالتعميـ، فكثير مف 
   1كليا دكر كبير في عممية النقد األدبي. إلييايس كطرائقو تستند أساليب التدر 

 الفالسفة العقميف إليياكىي المدرسة التي ينتمي  المدرسة المعرفية ) النظرية المعرفية (:
الذيف يركف أف العقؿ ىك أداة التعمـ، كتمثؿ ىذه المدرسة الجشطالتيكف الذيف يركف أف التعمـ 

تنظيـ المجاؿ الطي يكجد فيو المتعمـ، كظركؼ المكقؼ  إلى يحدث باالستبصار كيخضع
التعميمي، كتشابو العناصر في ذلؾ المجاؿ كبذلؾ فاف التعمـ غير مرتبط بمثيرات محددة كما 

دراؾف الجشطالتييف يحدث باالستبصار كيكف، فتعمـ عند المعرفييرل السمك  العالقات بيف  كا 
بعاد، اإلدراكياألجزاء كىذا يعني التشديد عمى المجاؿ  جميع العكامؿ التي قد تحكؿ دكف  كا 

يشددكف عمى  المدرسة ي تككف الكؿ، كبذلؾ فاف أصحاب ىذهالت األجزاءالعالقات بيف  إدراؾ
ددكف عمى كيفية التعمـ ال عمى مادة التعمـ كما يرل أصحاب نظرية الممكات العقمية الذيف يش

نساف المادة التعميمية، كيشدد أصحاب ىذه المدرسة عمى طريقة الكمية ألنيـ يركف أف اال
 2.الجزئيات إلى يتعمـ الكميات أكال ثـ ينتقؿ

 إلىىذه المدرسة نظرية المجاؿ لي ليفيف التي تنظر  إلىكمف النظريات التي تنتمي  
قؼ التعميمي، كتستند عمى البنية المعرفية التعمـ عمى انو عممية التفاعؿ بيف المتعمـ كالمك 
يشدد ليفيف عمى المجاؿ الحيكم الذم  إذلدل المتعمـ، كنمكىا كما يجرم عمييا مف تغير، 

يشتمؿ عمى الخصائص البيئية التي فييا المتعمـ بما فييا األشخاص، كاألفكار المطركحة، 
يز أك المجمكع ( لكؿ األحداث أك كاألشياء المادية األخرل، كيشدد عمى المجاؿ النفسي ) الح

ألىداؼ التي يسعى الفرد ا فرد في زمف محدد كيتضمف ىذا الحيزالعكامؿ التي تحدد سمكؾ ال

                                           
 .45، ص2008مؤسسة الطريؽ لنشر كالتكزيع،  1، طمقاربات بين المغة وعمم النفس دراسات تربوية نفسية أدبيةنجاح كبة،   1
 .129، دار المناىج لنشر كالتكزيع، عماف، األردف،ص2010، دط، المناهج الحديثة وطرائق التدريسمحسف عمي عطية،   2
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المبادئ  تجنبيا، كالعكائؽ التي تقيد حركة الفرد، كمف إلىكاألمكر التي يسعى  ياتحقيق إلى
 التطبيقية ليذه النظرية: 

بيف المتعمـ كالمعمـ كالمحتكل التعميمي كمجمكعة العناصر ػػػػ اعتبار التعمـ تفاعال مشتركا 
 كالمكقؼ التعميمي.

 تحسيف التعميـ. إلىالتكرار كحده ال يؤدم  إفػػػ 

 ػػػ التنظيـ الجيد لممكقؼ التعميمي يحسف التعميـ.

ػػػ التشديد عمى استخداـ طريقة حؿ المشكالت في التعميـ كالتعرؼ عمى األىداؼ التي يسعى 
 تحقيقيا. إلىالمتعمـ 

الذم يرل أف لكؿ فرد بنية معرفية تتضمف أوزييل كمف أصحاب المدرسة المعرفية  
خاص ال إلىكالخبرات السابقة كأف ىذه المعمكمات مرتبة ترتيبا ىرميا مف العاـ المعمكمات 

كعممية التعمـ ىي عبارة عف ربط المعمكمات الجديدة التي تقدـ لمفرد بالمعمكمات السابقة كالتي 
تمثؿ بنية معرفية، كيرل أف التعمـ يجب أف يككف ذا معنى عند المتعمـ كال يككف كذلؾ ما لـ 

  1خزنة في البنيةيستطع المتعمـ ربط الجديد بما يتصؿ بو مف المعمكمات الم

 إجراءالذم تشدد نظريتو عمى  برونرالسابقة، كمف أصحاب ىذه المدرسة أيضا  المعرفية
تحكؿ نكعي في بناء المناىج الدراسية مف خالؿ نقؿ االىتماـ مف حقائؽ جزئية الى اكتشاؼ 

بأف برونر المفاىيـ كتككينيا كبناء المعرفة بطريقة تكفر لممتعمـ ربط السابؽ بالالحؽ كيكصي 

                                           
 .129ص  المناهج الحديثة وطرائق التدريس،المرجع السابق، محسن علي عطية،   1
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الخاصة  يسيةكار الرئلكلبيا ألف الفرد يبدأ بتعمـ األفة تنظيما حمزكنيا أك تككف المناىج منظم
 1التفصيالت. إلىبالمكضكع كينتقؿ منيا 

أشكاؿ  إلىكيرل المعرفيكف أف االنساف يتعدل االستجابة بتحميميا كتفسيرىا كتأكيميا  
معرفية جديدة، كيركزكف أتباع ىذه المدرسة عمى العمميات الفكرية المعرفية التي تتكسط بيف 

 اإلدراؾالمثير كاالستجابة، كيشمؿ عمـ النفس المعرفي بشكؿ عاـ دراسة كؿ مف عممية 
قرار كاالنتباه كالذاكرة كالمغة، كتشكيؿ المفاىيـ كحؿ المشكالت كاالبداع كاالستنتاج، كاتخاذ ال

     2كالنمك المعرفي كاألنماط المعرفية.

سنة  واطسونىي مدرسة فكرية تأسست عمى يد  المدرسة السموكية ) النظرية السموكية (:
باشر، كبالتحديد االىتماـ ، الذم ركز عمى االىتماـ بما يمكنو مالحظتو بالشكؿ م1913
أف الفيـ الكامؿ لسمكؾ االنساف سيطكر في  واطسونأعضاء الجسـ كقد اعتبر  بسمكؾ

النياية بتحميؿ الظكاىر النفسية عمى أنيا سمسمة معقدة مف المثيرات كاالستجابات، كقد أفاد 
ما يسمى اليكـ  إلىالتي نبع عنيا التعرؼ  بافموففي دعـ ىذه الفكرة بتجارب واطسون 

أف  ية، كيرل التكجو السمككياستجابة طبيع إنتاجاالشتراط الكالسيكي، الذم يدرم عمى 
، كينبغي أال يدرس األخصائيكف 3دراسة السمككات القابمة لمقياس مكضكعية كمف ثمة عممية

                                           
 .129ص  المناهج الحديثة وطرائق التدريس,المرجع السابؽ، محسف عمي عطية،   1
، قضاياها, نظرياتها, مهارتها, مراحل تعميمها, تقيم تعميمها،  المغة  نشأتها, خصائصها, مشكالتهامحمد فكزم أحمد بف ياسيف،  2
 .79،ص 2010، مؤسسة حمادة لدراسات الجامعية لنشر كالتكزيع،أردف، أربد، 1ط
 .129ص  المناهج الحديثة وطرائق التدريس,المرجع السابؽ، محسف عمي عطية،  3
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السمكؾ دكف العمميات العقمية ككؿ السمككات لدييـ عبارة عف ركابط بيف  الإالنفسيكف 
   1المثيرات كاالستجابات.

الحسي أك  كاإلدراؾبالسمكؾ الظاىر،  كترتبط ىذه المدرسة بالفالسفة التجربيف كتيتـ 
التعمـ بالحكاس، كيرل أصحاب ىذه المدرسة أف التعمـ يحدث بالربط بيف المثير كاالستجابة 
كتعزيز الرابط بينيما، كيركف أف الخبرة الحسية ىي مصدر المعرفة، أما األفكار كالمفاىيـ 

ية كتشتمؿ ىذه المدرسة فيي مف كجية نظر أصحاب ىذه المدرسة نتاج االنطباعات الحس
 عمى أكثر مف نظرية منيا:

كتسمى النظرية االشراطية الكالسيكية كتفسر التعمـ أ ــ نظرية بافموف )التعمم باالقتران (: 
بيف المثير الشرطي كالمثير غير الشرطي  بأنو يحصؿ عف طريؽ االشتراط مف خالؿ االقتراف

كاالستجابة الشرطية كمف التطبيقات التربكية ليذه النظرية مبدأ التعميـ الذم يعد مبدأ أساسيا 
االنتباه كربط التعمـ بدكافع  مشتتات إبعادمف مبادئ التعمـ كمف تطبيقاتيا أيضا التعزيز، 

 اء في محك العادة.تعمميف كحجاتيا كاالستفادة مف قانكف االنطفمال

كتقكـ ىذه النظرية  اإلجرائيكيطمؽ عمييا االشراط ب ــ نظرية سكينر ) التعمم بالتعزيز (: 
 عمى أساس أف سمكؾ الفرد نكعاف:

 .إرادمػػػ سمكؾ نظرم استجابي يحدث بشكؿ غير 

أك مقصكد بقصد تحقيؽ نتائج محددة كىذا األخير ما  إرادميحدث بشكؿ  إجرائيػػػ سمكؾ 
رأل أف السمكؾ تتحكـ بو النتائج التي يحصؿ عمييا الفرد مف خاللو،  إذسكينر دد عميو ش

                                           
 .129، ص , المناهج الحديثة وطرائق التدريسالمرجع السابؽ، محسف عمي عطية  1
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المبرمج،  يضبط سمكؾ الفرد كمف تطبيقات ىذه النظرية في تربية التعميـ اإلجرائي فالشتراط
كتقديـ التعزيز المالئـ لالستجابة الصحيحة التي يبدييا  إجرائياكصكغ األىداؼ السمككية 

 الفرد.

النظريات الربطية التي تنتمي  إحدلكىي : ــ نظرية ثروندايك ) التعمم بالمحاولة والخطأ (ج 
تككنت عالقات بيف االنطباعات الحسية  إذالمدرسة السمككية، التي ترل أف التعمـ يحدث  إلى

لمكائف الحي كدكافعو سمككو كأطمؽ عمى ىذه العالقات، االرتباطات، كقد رأل صاحب ىذه 
أف التعمـ يحدث عف طريؽ المحاكلة كالخطأ كيقتصر التعمـ بأنو يحدث روندايك ثالنظرية 

أك المعنكم نتيجة المثير كاالستجابة كأف ىذه االستجابة يمكف أف تقكل بالتعزيز المادم 
تقكل، أما االستجابة  فإنياما عززت االستجابة  فإذاكيحصؿ ارتباط بيف المثير كاالستجابة 

تعزيز، فتحذؼ مف سمكؾ المتعمـ كرد فعمو عمى ذلؾ المثير لذلؾ فقد  الخاطئة تترؾ مف دكف
شددت ىذه النظرية عمى التعزيز أك ما أطمؽ عميو قانكف الثكاب، كاالستعداد لدكره في زيادة 

كالقكة الرابطة بيف المثير كاالستجابة أك ما أطمؽ عميو القانكف الرابطة بيف المثير كاالستجابة 
 االنتماء.
 القكؿ أف المدرسة السمككية تقـك عمى افتراضات أساسية ىي: كخالصة 

 السمكؾ ظاىرة قابمة لممالحظة كالقياس. إفػػػ 

 احتماؿ حدكث السمكؾ يتأثر بالمثيرات كاالستجابات التي قد تتمك السمكؾ. إفػػػ 

 جميع أنماط السمكؾ مكتسبة كقابمة لتعديؿ. إفػػػ 

 .   1محددة.ػػػ اف األىداؼ السمككية فردية 

                                           
 .121-120ص  ص  المناهج الحديثة وطرائق التدريس,المرجع السابؽ، محسف عمي عطية،   1



 الفصل األول                                                            الميارات الشفوية

 

 
19 

 تمييد

تعتبر المغة منظومة متكاممة تنطوي تحتيا أربع ميارات تتمثل في االستماع، التحدث،  
القراءة، الكتابة وىي بيذا الترتيب بحيث أنيا تعبر عن ترتيب طبيعي لألداء المغوي عند 

المغوي مرىون بيذه الفنون التي تتحد في ما بينيا مكونة لغة ومن ىنا يمكن الفرد. فالتحصيل 
 أن ندرك تمك الفنون ومدا أىميتيا وفعاليتيا في عممية التعميمية التعممية.

دراسة ميارتي االستماع والتحدث، كما يمكن التعرف  إلىوفي ىذا الفصل سنتطرق  
فيوميا وطرائق تدريسيا واألىداف التي تحديد م إطارعمى كل ميارة عمى حدى، وذلك في 

 تحقيقيا كل ميارة. إلىتسعى 

 المبحث األول: ميارة االستماع

من المعروف أن المغة استعممت مشافية قبل المكتوبة، وأن طبيعة تعمم المغة تبدأ  
فان االستماع  األساسباالستماع، فالطفل يسمع ثم يتكمم ثم يقرأ ويكتب الحقا. وعمى ىذا 

 داية تعمم المغة.يمثل ب

 أوال: مفيوم االستماع

يقال سمعو، سمعا وسماعا وسماعة وسماعية...  إذاشتق االستماع من مادة ـــ سمع ـــ لغة: 
والسمع حس األذن وما وقر فييا من شيء تسمعو وسّمعو الصوت وأسمعو واستمع لو، وسمع 

 1.أصغىاليو: 

                                           
  . 947ص  قاموس المحيط،فيروز األبادي،  1
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طق بو، واالستماع من "استمع" وىو وزن كان كثير االستماع لما يقال وين إذاورجل سماع 
 1افتعل يدل بزيادتو عمى معاني منيا االجتياد والطمب.

 إلىالشيء مسموع مثل االستماع  إلىاالستماع ىو فيم الكالم أو االنتباه  اصطالحا:
 فسيولوجيةالمتحدث، بخالف السمع الذي ىو حاسة والتو األذن، ومنو االستماع ىو عممية 

مصدر  إلىاالنتباه  أوالذىن  إعمال إلىيتوقف حدوثيا عمى سالمة األذن وال يحتاج 
 2الصوت.

، واألصواتويعتمد عمى الكممات  اإلذن طريقويرى اليالل أن االستماع يتم عن 
متابعة حركاتو وىذا  أوالمتحدث،  إلىومستوى النبرات المستخدمة، وال يعني بالضرورة النظر 

تسجيل  إلىحتى يييئ عقمو  واإلدراكبل مستوى مناسب من التركيز يتطمب من المستق
المعمومات المخزنة في الذاكرة عن الموضوع نفسو، وليذا فاالستماع فن من فنون االتصال 

 3المغوي، بين المتكمم والسامع، يشبو القراءة بأنو فن تمقي أو استقبال ويختمف عنيا باألذن.

طة االتصال بين البشر، فيو النافذة التي يطل من األنش أساسياالستماع نشاط  
االنسان من خالليا عمى العالم من حولو، وىو أداة التي تستقبل بواسطتيا الرسالة الشفوية، 

ثاني ىو ه بين مصطمحين األول استقبال والويميز الدارسون في عممية االستماع ىذ
في ذىنو بعد ذلك ليجعل منيا االستماع، ويقصد باألول استقبال الرموز الصوتية ويركبيا 

   4وما قال سابقا. آلناما قال ، ويقصد بالثاني ربط المستمع بشيء ذا معنى

                                           
 .494، ص لسان العرب، مادة "سمع"ابن المنظور،   1
 .97، ص 4004، دار المصرية المبنانية، 6، طتعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   2
 ، الميارات الفنية في الكتابة والقراءة والمحادثةكمال عبد السالم طروانة  3
 . 484-481، ص ص المغويةالميارات رشدي أحمد طعيمة،   4
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كما يعتبر فن يشمل عمى عمميات معقدة فيو ليس مجرد عممية سمع، وانو يعطي فييا 
 1المستمع اىتماما خاصا وانتباىا مقصودا لما تتمقاه األذن من أصوات ورموز لغوية.

وقد عرف بعضيم االستماع أنو:" ميارة معقدة يعطي فييا الشخص المستمع   
حديثو محاوال تفسير أصواتو وايمائتو وكل  إلىلممتحدث كل اىتماماتو مركزا عمى انتباىو 

  2حركاتو وسكناتو.

، ألن المغة سماع األخرىاالستماع أول الميارات المغوية، يمثل مفتاح بقية الميارات  
، و"السمع أبو الممكات المغوية " وذلك باعتبار أن المغة أصوات معبرة، قبل كل شيء

 3واألصوات ينبغي أن تدرك بحاسة األذن.

مصطمح االستماع يتداخل معو مصطمحات أخرى وىي: السماع، االستماع،  إن
 أن لكل مصطمح معنى يميزه عن غيره. إال، وبالرغم من تداخميا اإلنصات، اإلصغاء

رىا السامع صوتية من مصر معين من دون أن يعيتقبال األذن ذبذبات ىو اسالسماع: 
 الفكر فييا، كسماع صوت سيارة في الشارع، أو قطار يمر. إعمالاىتماما يذكر، ومن دون 

عمال  انتباىاىو استقبال األذن ذبذبات صوتية من مصدر معين مع إعطائيا  االستماع: وا 
                     السماع تؤدي إلى الفيم. عممية أكثر تعقيدا من فيو فييا، الفكر

 ىو استماع غير أنو مستمر، فالمستمع ييتم وينتبو عمى ما يسمع أي أن يكون اإلنصات:

                                           
 .414، ص 4040، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، 4، طالمرجع في تدريس المغة العربية وعمومياعمي سامي الحالق،   1
  .414، ص المرجع في تدريس المغة العربية وعموميامرجع سابق، عمي سامي الحالق،  2
دار الكتاب الحديث القاىرة،  عموم المغة، اكتساب الميارات المغوية األساسية،، نظريات التعمم وتطبيقاتيا في عبد المجيد عيساني 3

  .440-407، ص ص 4044
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بالغ االىتمام وىو نفسيا اإلصغاء أي "أحسن االستماع" وىو مصطمح مستخدم عند 
 1المتصوفة ألىميتو في تالوة أورادىم.

ميمة من ميارات المغة حيث يتفاعل طرف مع آخر ويجتيد كل وليذا فإن االستماع ميارة 
طرف في القيام بواجبو لتمكين اآلخر من الفيم فالمتحدث يحاول بشتى السبل تقديم مشاعره 
وأحاسيسو وأفكاره إلى المستمع ليفيم أو يتفيم، والمستمع يجتيد أيضا في فيم رسالة المتحدث 

 2عمى أفضل وجو.

 قرآن الكريم:أىمية االستماع في ال

فصميا عمى كل الحواس حتى البصر لقد ركز القرآن الكريم عمى ضرورة تنمية حاسة السمع و 
ساعد عمى إدراك المواقف المحيطة وفيميا، وليذا نعرض ي تباعتبارىا من أقوى الحواس الت

 بعض اآليات الدالة عمى تفضيل حاسة السمع عمى الحواس األخرى.

 3﴾والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤوال  السمعقال ا تعالى:﴿إن 

 4﴾ولو شاء اهلل لذهب بسمعهم وأبصارهم:﴿ قال ا تعالى

 5﴾وليس كمثله شيء وهو السميع البصير:﴿ قال ا تعالى

                            

                                           
1
 .476، ص 4006، دار الشروق لمنشر والتوزيع، 4، طالكافي في تدريس المغة العربيةمحمد محسن عمي عطية،  
 .47، ص 4044، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، 4، ط، الميارات المغوية لالتصال اإلنسانيصالح نصيرات، باسم بديرات  2
  .46سورة اإلسراء،  3 

 .40سورة البقرة،   4
 .44سورة الشورى،   5
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السمع واألبصار  واهلل أخرجكم من بطن أمهاتكم أحرارا ال تعلمون شيئا وجعل لكم  قال ا تعالى:﴿ 

 1﴾واألفئدة لعلكم تشكرون

 2﴾لو كنا نسمع أو نعق ل ما كنا من أصحاب السعير:﴿ قال ا تعالى

التي ورد ذكرىا دليل قاطع  القرآنية اآلياتوبيذا التكرار بتقديم السمع عمى البصر في  
، وحتى نجد اإلدراكعمى دور السمع فيما يتعممو االنسان، وذلك لما حاسة السمع من دقة في 

، عمالوألالعقل، أو نافذة  إلعمالقدم السمع عمى العقل، ألنو وسيمة  األخيرة اآليةسبحانو في 
وما يدل عمى رجحان حاسة السمع عمى البصر ىو أننا بالسمع ندرك المجردات وال سبيل 

، ولحاسة السمع أىمية فيي من أدق الحواس وأرقيا كما أنيا عامل ميم إدراكيالمبصر في 
 في عممية االتصال.

وليذا لمكن القول أن االستماع دورا ميمل في العممية التعميمية، وخاصة أن معظم  
أدوات المدرسين ووسائميم في التعميم ىي لفظية، كما لو دور في حياة كل فرد فيو يستطيع 

 التواصل والتفاعل في المجتمع وبدونو ال يمكن القول أن ىناك اتصال وتواصل.  

 االستماع: أساسيات

 يتضمن تدريس االستماع عدة أساسيات يجب االلتفات إلييا حتى نتمكن من تحقيق 

 أىداف تدريسو وىي متمثمة فيما يمي:

                                           
  .98سورة النحل،   1

 .40سورة تبارك،   2
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 :ىو مطمب رئيسي في استماع لرسالة وتفسيرىا، والتفكير يعتبر المركز  االنتباه
ىو حذف عوامل المعين الرئيسي لالنتباه  الضروري لعممية اإلصغاء عمى ما يتم سماعو.

 التشتيت الشعورية و الالشعورية ومن أمثمة من التشتيت االستماع لممتحدث بدال الرسالة.
  التدريس السميم يزيد من وعي التمميذ بأساليب توجيو االنتباه إلى جانب تجنب

 التشتيت.
  فيم الرسالة يجب عمى التمميذ أن يتعمم كيف يوجو كل ما يعرفو فعال عن الموضوع
 ييره، وعميو أن يكتسب القدرة عمى التحميل والتفسير والتوضيح.نحو تغ
  تكوين ميارة االستماع الناقد يتطمب التدريب عمى اكتشاف المتناقصات المنطقية

  1وأساليب الدعاية المفروضة، وأىداف المتحدث.
  االستماع الكفء يكون في بعض األحيان أكثر من القراءة، فميس بوسع اإلنسان أن
 2قراءة.يعيد ال
فيو فيم المعنى العام أو اإلجمالي الذي يدور حولو ما أستمع فيم المعنى اإلجمالي:  .1

 إليو وفي ىذه الحالة يجب مراعاة ما يمي:
 .فيم األفكار األساسية لموضوع الكالم المنطوق 
 .إدراك العالقات بين األفكار 
 الكالم. محاولة ربط بين األفكار الفرعية واألفكار الرئيسية التي موضوع 
وىي الخطوة الثالثة بحيث يتطمب من المستمع محاولة تفسير الكالم والتفاعل معو:  .2

 تفسير الكالم عميو ومحاولة التفاعل معو وىذه العممية تعتمد عمى:
 .جودة السمع لدى المستمع 

                                           
 .98، ص تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيقمرجع سابق، حسن شحاتة،   1
  .98، ص المغة العربية بين النظرية والتطبيق، تعميم مرجع سابق، حسن شحاتة 2 
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  االستماع. بآلدامراعاة المستمع 
  أو االتفاق بينيما.درجة ثقافة كل من المستمع والمتكمم فيوقف عمييا االختالف 
وىو يقتضي من المستمع أن يكون عمى دراية بعدد من األمور تحميل الكالم ونقده:  .3
 منيا:
 :الخبرة الشخصية وبالبداية الموضوع المستمع اليو 
  .الوعي والنظرة الموضوعية وعدم االنحياز أو التسرع 
  كيز.ما يمقى عميو من الكالم مع القدرة عمى التر  إلىكيفية االنتباه 
فنبعد فيم المعنى اإلجمالي لمكالم ربط المضمون المقبول بالخبرات الشخصية:  .4

 المسموع وبعد تفسيره والتفاعل معو وبعد تحميمو ونقده ويكون المستمع في مواقف ثالثة ىي: 
 .1أّن ىذه المعمومات لم ترد عميو قبال إال فتكون إضافة لو ويحدث اتساع 
 راتو الشخصية فال تكون إضافة لو.أّن ىذه المعمومات مؤكدة لخب 
  .أّن ىذه المعمومات مخالفة لم يعرف بين أمرين أما االقتناع بيا أو رفضيا 

 مكونات االستماع:

يمكن تحديد مكونات االستماع في العناصر التالية المساىمة في عممية التواصل بين 
 الفرد وبين جنسو وىي متمثمة في ما يمي:

 وىو المتحدث يجب أن تتوفر بو الشروط التالية: المرسل:  .أ 
 .وضوح الصوت بالقدر الذي يمكن من االستماع الجيد 
 .سالمة نطق الحروف والكممات وفق مخارجيا األصمية 

                                           
 .11، ص المرجع في تدريس المغة العربية مرجع سابق، عمي سامي الحالق،  1
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 .صحة القراءة وسالمة التركيب 
 .عناصر جذب والتشويق والييئة الباعثة عن االنتباه 
 .التموين الصوتي وفق ما يتطمبو الموقف 
 ف الحركات والمثيرات.توظي 

وىو المستقبل ولكي تتم عمية االستماع بنجاح ينبغي أن يراعي  المستمع:  .ب 
  االستماع من أىميا: آدابالمستمع 
  واإلنصات اإلصغاءحسن. 
  1عمى المتحدث. واإلقبالالتركيز 

من األمور الميمة في عممية االلتقاط الصوتي )مصدر المسموع(، أن األذن:  .ج 
لم يستطع المستمع ذلك،  فإذاكانت غير ذلك فال بد معالجتيا طبيا،  فإذاتكون األذن سميمة، 

كانت أذن  إذامما سمع عن طريق طمب من المتحدث رفع الصوت  يتأكدكان عميو أن 
 2المستمع بضعف السمع.

ويقصد بو القدرة العقيمة، والمخزون المغوي فيو، فاعل معو: تفسير الكالم والت .د 
 : اآلتيةولذلك يجب أن يتوافر فيو الشروط 

  استمع  إذامن ضمن مخزونو المغوي، ولذا فانو  إليياأن تكون الكممات التي يستمع
سوء الفيم ولمعالجة ىذا يتطمب من  إلىالى كممة لم يسمعيا من قبل، فأن ذلك قد يؤدي 

 ع أن يسأل عن معناىا، أو أن المعجمات المغوية المتاحة.  المستم
 .أن يكون لمكممات التي يسمعيا من المتحدث مدلوالت نفسيا عنده 

                                           
 .417، ص المرجع في تدريس المغة العربيةمرجع سابق، عمي سامي الحالق،   1
 .46، ص ، أساليب تدريس المغة العربية وآدابياعبد الفتاح حسن البجة  2
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  أن تكون التراكيب المغوية التي يستخدميا المتحدث مصوغة عمى وفق األنظمة المغوية
 المتعارف عمييا.

  اليو.أن يكون المستمع عمى قدرة كافية من فيم ما يمقى 
 .أن يكون عقل المستمع قادرا عمى ربط المسموع بالخبرات السابقة 
  أن يكون بمقدور العقل أن يستنبط مما سمع أفكار جديدة تتفق أو تتعارض مع

 المسموع
 .أن يستطيع العقل توظيف الخبرات السابقة بالالحقة 
 .أن يمتمك المستمع ميارات االستماع العامة والخاصة 

بو ىنا المصدر المغوي الذي يستمع اليو سواء كان ىذا  ويراده. المصدر: 
أو اداعة، أو مادة مسجمة، وفي جميع الحاالت البد من توافر الشروط  إنسانالمصدر 

 : اآلتية

 .أن تكون األصوات جمية ومخارجيا واضحة 
 .أن يكون الصوت عاليا مسموعا بشكل جمي 
  خاليا من المعيقات الصوتية أال يكون المكان الذي نجري فيو عممية االستماع

 كالضوضاء، والصراخ، والضجيج.
  أن يكون مصدر الصوت صالحا وبخاصة في حالة أن يكون المصدر مسجال

 1أو مذياعا.

 ثالثة أقسام وىي كالتالي: إلىينقسم االستماع باعتباره فنا لغويا  أنواع االسـتمــاع:

                                           
 . 47-48، ص ص وآدابياأساليب تدريس المغة العربية عبد الفتاح حسن البجة،   1
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 :ييم ماوىو يتمثل في االستماع كفن لغوي من حيث الميارة:  (1
ىو استماع يعقبو استخالص األفكار الرئيسية واستنتاج األفكار  استماع االستنتاج: .أ 

الجزئية، واستنتاج معاني الكممات غير المعروفة من السياق أي استخالص النتائج الميمة 
 المعمومة األساسية.

حيث يعقب عمى ىذا االستماع استرجاع ما تم االستماع اليو االستماع التذكري:  .ب 
 وتذكر أحداثو، واالستفادة من أجزاء معينة منو.

ىو استماع يتطمب الموازنة بين متحدث آخر والتميز بين الكممات االستماع الموازنة:  .ج 
 المسموعة وما يخص المقارنة لبن األفكار الصحيحة و األفكار الخاطئة.

حيث يتوقع المستمع ما سيقولو المتكمم ويعرف غرضو أو ىدفو من  استماع التوقع: .د 
  1المعاني الضمنية. إلىالكالم ويمتقط بسرعة المعاني من سريع الكالم ويتوصل 

 وىو يتمثل في:االستماع كفن لغوي من حيث الغرض:  (2
وىو نوع من االستماع يمارسو الفرد في حياتو اليومية لمقضاء  االستماع الوظيفي: .أ 
 اتو وحل مشاكمو، وتفاىم مع الغير من أجل مصمحتيما.حاج
يحدث في قاعات الدرس و أماكن الندوات والمحضرات  :ألتحصيمياالستماع  .ب 

 2وجمسات المناقشة حيث يكون االستماع بيدف الحصول عمى معمومات واكتساب المعارف.
عميو ومناقشتو وىو استماع يعقبو تحميل ما تم االستماع اليو والرد  االستماع الناقد: .ج 

بداء  الرأي فيو. وا 

 

                                           
 .411، ص 4007، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، 4، طفنون المغة العربيةراتب قاسم ألعاشور وزميمو،   1
 .479، ص الكافي في تدريس المغة العربيةمرجع سابق، محسن عمي عطية،   2
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وىو استماع لممتعة وىو استماع يقبل عميو الفرد عن الرغبة  االستماع االستمتاعي: .د 
 1أو قصة مسمية. إذاعيةبرامج  إلىأبيت شعر أو  إلىوميل، كاستماع الفرد 

 وىو يتمحور في النقاط التالية: االستماع كفن لغوي من حيث الموقف:  .ه 
  :ويكون ىذا االستماع في بعض المواقف التحصيل عندما يستخدم االستماع بال كالم

 .واإلرشادالتعميمات والتسييالت والنصح  إلقاءوكذا في مواقف  اإللقاءالمتعمم أسموب 
  :) ويكون فيو مطموب أن يناقش المستمع ويرد ويشترك االستماع والكالم )المناقشة

  2يشترك بال مقاطعة وال انفعال. إنعنى في التحدث مع مراعاة آداب بم

 ميارات االستماع:

ميارة عامة ال بد من توفرىا في كل عممية استماع  إلىقسمت ميارات االستماع  
 ناجحة، وميارة خاصة ألداء ميام الحقة لعممية االستماع:

 تتمثل الميارات العامة لالستماع في النقاط التالية:الميارات العامة:  .1
  عمى اختيار مكان مناسب.القدرة 
 .القدرة عمى التركيز واالستمرارية فيو لمتابعة المتحدث 
 .القدرة عمى التراكيب المغوية 
 .تمخيص ما يقال داخل عقمو 
 .3استخالص االستنتاجات 
 .االستماع بتذوق وابتكار 
 بالمعنى الشامل لمكممة المسموعة. اإلحاطة 

                                           
 .479، ص الكافي في تدريس المغة العربيةمرجع سابق، محسن عمي عطية،  1
 .411، ص ، فنون المغة العربيةمرجع سابق، راتب قاسم ألعاشور وزميمو  2
 .46ص  ، فنون المغة،فراس السيمتي  3
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  المسموعة.التعرف عمى األحداث الواردة في المادة 
 .التعرف عمى األشخاص الواردة وتحديد أدوارىا 
 .1االستدعاء من الذاكرة السمعية 
 وىي األخرى تتمثل في:الميارات الخاصة:  .2
 .القدرة عمى االستماع لتعرف عمى األصوات 
  لتعمم المغة. االستماعالقدرة عمى 
 .القدرة عمى االستماع لفيم معاني الكممات 
 2.أرائوشاركة المتكمم في القدرة عمى االستماع لم 

 أربعة أقسام رئيسية وىي:  إلىوقد قسم التربويون ميارات االستماع 

 وتتكون من العناصر التالية:ميارة الفيم ودقتو:  .أ 

 ـــ االستعداد لالستماع.

 ـــ القدرة عمى حصر الذىن وتركيز أثناء عممية االستماع.

 السياق الصوتية لمفيم. إشاراتـــ استخدام 

 األفكار الجزئية المكونة لكل فكرة. إدراكـــ 

 ـــ القدرة عمى متابعة التعميمات الشفوية وفيم المقصود منيا.

 وىي تتكون من العناصر التالية:ميارات االستعجاب:   .ب 
                                           

  .419، ص المرجع في تدريس المغة العربية وعمومياعمي سامي حالق،   1

 .41-44، ص ص أساليب تدريس ميارات المغة العربية وآدابياعبد الفتاح البجة،   2
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 ـــ القدرة عمى تمخيص المسموع.

 ـــ القدرة عمى التمييز بين الحقيقة والخيال مما يقال.

 العالقات المعروضة. إدراكـــ القدرة عمى 

 1ـــ القدرة عمى تصنيف األفكار التي تعرض عمى المتحدث.

 تتكون ىي األخرى من العناصر التالية:ت التذوق والنقد: اميار   .ج 

 ـــ حسن االستماع والتفاعل مع المتحدث.

 ـــ القدرة عمى مشاركة المتحدث عاطفيا.

 القبول أو الرفض.ـــ الحكم عمى حديث في ضوء الخبرات السابقة من حيث 

 مدى أىمية األفكار التي تضمنيا الحديث ومدى صالحية لمتطبيق. إدراكـــ 

  2ـــ القدرة عمى التنبؤ بما سينتيي اليو الحديث.

 وىي متمثمة فيما يمي:ميارات التذكر:  .د 

 ـــ التعرف عمى الجديد في المسموعة.

 ـــ ربط الجديد بالخبرات السابقة.

 إدراك بين المسموع من األفكار والخبرات السابقة.ــــ القدرة عمى 
                                           

 .16، ص المرجع في تدريس المغة العربيةالمرجع السابق، عمي سامي الحالق،  1

 . 411، ص فنون المغة العربيةمرجع سابق، راتب العاشور وزميمو،  2
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 1ـــ إدراك العالقات بين المسموع من األفكار والمعمومات المعروضة.

 يمي: ولكي تتم عممية االستماع بنجاح يجب مراعاة ما
ـــ أن تكون أدوات االستماع صالحة وخالية من العيوب بخاصة األذن ألنيا قناة التواصل 

 األساسية.
 الصوت ومن كل ما يعيق االستماع الجيد. أن تخمو البيئة العامة من موانع وصولـــ 

 ألن ذلك يؤدي إلى االنقطاع ــــ أن تخمو المشتتات التي تحول دون االستمرار في التواصل
 2وسوء الفيم واإلضراب والتشويش.

اح عممية األدوات التي يقوم عمييا االستماع من أجل نج ومن ىنا يتضح أن نراعي تمك 
 االستماع.

 طريقة تدريس ميارة االستماع: 

يمكن أن يتبع المعمم أكثر من طريقة لتدريس االستماع، ولكن ميما تعددت الطرق فإنيا   
تتطمب تدريس الطمبة اإلصغاء والتقاط المسموع وفيمو واستمرار االنتباه، ومن األساليب التي 

 يمكن أن يستخدميا في تعميم االستماع ما يمي: 

غة تناسب مستواىم، ويعقب عن سرد ــــ قيام المعمم بسرد قصص مالئمة عمى األطفال بم
القصة قيام األطفال بالتعبير عنيا مقترحين عناوين مختمفة وقد يشتركون في تمثيل تمك 

 القصة إن كانت تصمح لذلك.

                                           
 . 419، المرجع في تدريس المغة العربيةعمي سامي الحالق، مرجع سابق،  1

 .411، ص ، فنون المغة العربيةمرجع سابق، راتب قاسم العاشور وزميمو  2
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ـــ أن يقرأ المعمم عمى التالميذ موضوعا مالئما وبعد االنتياء من القراءة يوجو إلييم ما أعده 
 1من األسئمة ويناقشيم فيما سمعوه.

ــ أن يقرأ المعمم الموضوعات أو من طرف أحد مجيدين لمقراءة، ويمكن تقسيم الفصل إلى 
طبقا لطبيعة الموضوع، وتكون المجموعة الكبيرة ىي التي تكمف  أكثر من مجموعة

 ، وذلك بتحديد ىدف رئيسي لمموضوع أما المجموعات الصغيرة مكمفة بأىدافباالستماع
الفرعية األخرى وبعد أن ينتيي التمميذ أو المعمم من اإللقاء يطمب من كل مجموعة أن تقرأ 

 ما وصمت إليو عمى مسمع الكل.

 خطوات متتالية وىي كالتالي: ماع الناجح بثالثويمر االست

مرحمة ما قبل تدريس الميارة: وغي ىذه المرحمة يقوم المعمم باختيار المادة التي  . أ
سيقدميا لطالبو اختيارا مناسبا لمستواىم العمري والثقافي، واالجتماعي...الخ. كما ال ينسى 

لكل سؤال جواب ولكل استفسار  يييئلتقديميا ليم بحيث أن يمم بيذه المادة ويعد نفسو ذىنيا 
 توضيح.
 مرحمة التنفيذ: تبدأ ىذه المرحمة بدخول المعمم لمصف فيقوم بـ :  . ب

  وتيوية...الخ. إنارةتييئة الجو المناسب لتدريس من 
 ة المختارة، وما فييا من معمومات تييئة التالميذ ذىنيا عن طريق تشويقيم لمماد

 تعجبيم.
  توضيح اليدف في تقديم المادة المحتارة وىو تدريبيم عمى االستماع والذي يحدد

 منوعة في ما بعد. أسئمةنجاحو ما سيطرحو من 

                                           
 .477، ص الكافي في تدريس أساليب المغة العربيةمحسن عمي عطية،   1
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مرحمة المتابعة: وتبدأ ىذه المرحمة من انتياء المعمم من طرح األسئمة المختارة،   . ج
لقائيا عمى التالميذ وىذه المرحمة عبارة عن تقويم لميارة االستم1 اع ومدى تحقيق األىداف وا 

 المرجوة من الدرس وذلك عن طريق:
  التالميذ بمعمومات المادة المختارة. إلمامأسئمة نظرية يقصد من ورائيا مدى 
  بداءأن يطمب من التالميذ تحميل في المادة المطروحة ونقدىا  2الرأي فييا. وا 

استخداما حيث تتجمى أىميتيا في ما تعد ميارة االستماع أول ميارات المغة  أهمية االستماع:
 يمي:

أن يفيم مدلول ـــ يعد االستماع أىم وسيمة لمتعمم في الحياة، إذ عن طريقو يستطيع الطفل 
 األلفاظ التي تعرض لو عندما يربط الصورة الحسية لمشيء الذي يراه والمفظة الدالة عمييا.

عبارات المختمفة التي يسمعيا أول مرة ـــ عن طريق االستماع يستطيع الطفل أن يفيم مدلول ال
 وعن طريقو يستطيع تكوين المفاىيم، وفيم ما يشير إليو من معاني مركبة.

، وثم التفاعل ــ ىو الوسيمة األولى التي يتصل بيا بالبيئة البشرية والطبيعية بغية التعرف إلييا
 والتعامل معيا في المواقف االجتماعية.

تمع ما يدور حولو من أحاديث وأخبار ونصائح وتوجييات، وقد ــ عن طريقو يتم فيم المس
ثبت عن طريق األبحاث الكثيرة أن اإلنسان العادي يستغرق في االستماع ثالثة أضعاف ما 
يستغرقو في القراءة، ولذا فإن الشعوب المتحضرة تعنى كثيرا بتربية أبنائيا عمى حسن 

                                           
 .474 -474، ص ص المرجع في تدريس المغة العربيةمرجع سابق، عمي سامي الحالق،   1
 .474-474، ص ص العربية المرجع في تدريس المغةمرجع سابق، عمي سامي الحالق،   2
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يع باإلضافة إلى كونو أسموب فيم أدب رفاالستماع من الصغر، ألن حسن االستماع 
  وتحصيل.

مة ميمة لألطفال األسوياء لتعميميم القراءة والكتابة والحديث الصحيح في دروس يـــ ىو وس
 1المغة العربية والموارد األخرى.

 ـــ توسيع دائرة الفيم ومستوى اإلدراك لدى المستمع.

 مستوى التفاعل مع اآلخرين.ـــ االستفادة من المعمومات المقدمة لممستمع لتحسين 

 ـــ زيادة الحصيمة المغوية من المفردات والعبارات.

 مستوى التأثر من قبل المستمع والتأثير من قبل المتحدث أعظم من مستوى القراءة. ــ

 2ــ إظيار االحترام لممتكمم.

الكالم، وال الكتابة ــ االستماع يشكل القناة الرئيسية في فروع المغة كافة فمن دونو ال يكون 
 وعمى رأس كل ذلك الفيم وبالتالي عدم اكتمال دائرة التواصل.

ــ عن طريق االستماع يستطيع اإلنسان إنتاج أفكارا أرقى وأسمى مما يدركو بالنظر من حيث 
 وتعدده وشدتو وتنوعو.اختالف الصوت 

 و.ـــ االستماع ميارة من ميارات التعميم، فعن طريقو يكسب الطفل لغت

                                           
، دار الفكر لطباعة 4، المرحمة األساسية الدنيا، ط، أصول تدريس المغة العربية بين النظرية والممارسةعبد الفتاح حسن البجة 1

  .149-146، ص ص 4000والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
.76، ص 4044، دار الشروق لنشر والتوزيع، 4ط، ، الميارات المغوية لالتصال اإلنسانيصالح نصيرات، باسم بديرات  2  
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ثروتو المغوية، لكثرة ما يصل إلى سمعو من أصوات ـــ يساعد االستماع المتعمم عمى توسيع 
التي تصبح سمسة ومفردات، والثروة المغوية التي يضيفيا االستماع تنعكس إيجابا عمى القراءة 

ومرنة حيوية بينيما، فممقراءة عالقة وثيقة بفن االستماع فالشخص الذي ال يسمع جيدا ال 
ون قارئا جيدا، ألن الميارات المكتسبة في االستماع ىي أيضا أساس في نجاح عممية يك

 القراءة.

ـــ يمنح االستماع بمياراتو فرصا لممتعمم يمارس من خالليا أنشطة ذىنية، يتعمم من خالليا 
 مجموعة من الخبرات والمواقف الجديدة.

عميم أكثر من القراءة، خصوصا بعد ــ يرى الحجاب أن لالستماع أىمية بالغة في عممية الت
 1تطور وسائل االتصال وتنوعيا وذلك تتطمب إتقان ميارة االستماع ووعي متطمباتيا.

 ــ يمثل االستماع دورا رئيسيا في عممية النطق إذن من دونو ال يستطيع اإلنسان الكالم.

عمى ما عداه من  ك تقديموــ يكتسب االستماع أىمية من لناحية ارتباطو بالفيم، ويعزز ذل
  2آليات المغة.

ثمة أىداف عدة يمكن يحققيا االستماع وىي تختمف من شخص إلى آخر  أىداف االستماع:
 يمي: ولعل من ألبرزىا ما

 .تنمية القدرة عمى التنبؤ والتوقع لما سيقولو المتكمم 
 .تنمية القدرة عمى التفكير السريع واتخاذ القرارات المناسبة 
  عمى اإلنصات ومتابعة الحديث.تنمية القدرة 

                                           
 .76-74، ص ص الميارات الفنية في الكتابة والقراءةكمال عبد السالم طروانة،   1
 .400-77، ص ص الجامع ألحكام القران ،دار الكتب العمميةالقرطبي،   2
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 .تنمية القدرة عمى فيم المسموع في دقة وسرعة 
 .ـتنمية القدرة عمى فيم ما وراء السطور 
 .تنمية القدرة عمى التكيف مع خصائص المتكمم المغوية 
 .1تنمية القدرة عمى استدعاء المادة المسموعة  
  ية.تنمية القدرة عمى إدراك معاني التراكيب والتغيرات المغو 
 .التدريب عمى أداء االستماع 
 .التدريب عمى تدوين المالحظات حول ما يسمعو المتعمم 
 .تنمية القدرة عمى تحميل المسموع ونقده 
 .تدريب عمى استخالص األفكار الرئيسية في الموضوع وتذكرىا 
 2تنمية القدرة عمى التذكر واالستيعاب 
 يسمع من قرآن كريم وغيره. تطوير ذوق المستمع الفني والجمالي لالستمتاع بما 
 .غرس عادات اإلنصات 
 .ـفيم المعنى العام: أي الفكرة األساسية لممادة المسموعة 
 .فيم األفكار الثانوية أي الفرعية لممسموع 
 .تفسير المسموع: أي الوصول إلى المعنى الحقيقي، كما يقال من خالل معارفو السابقة 
  المادة والتعرف عمى مكوناتيا من حيث كونيا تحميل المسموع: أي الوصول إلى مستويات

 3حقائق وأراء أو أفكار شخصية أو مشاعر أو أحاسيس.
 

                                           
 

 .407، ص المغة نشأتيا، خصائصيامحمد فوزي ، أحمد بن ياسين،  1
  .478، ص الكافي في أساليب تدريس المغة العربيةمرجع سابق، محسن عمي عطية،  2
 .49-46، ص ص الميارات المغوية لالتصال اإلنسانيصالح نصيرات، باسم بديرات، مرجع سابق،  3
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 معوقات االستماع الجيـد:

 مجموعة من السموكات واألفعال التي تعمق االستماع الجيد ومنيا: ىناك 

 أال يبدي المستمع أي اىتمام بكالم صاحبو، فيؤدي األمرظيار عدم االىتمام بمعنى إ (4
 إلى إحباط المتكمم وتوقفو عن الكالم.

أي شعور المستمع بعدم فائدة الحديث، فالحديث ىنا ال يقدم فكرة  :غياب اليدف (4
 وال نصيحة مثمرة.جديدة وال رأيا سديدا 

الضوضاء: أي أن البيئة المحيطة غير مناسبة الستماع كأن يكون الحديث في سوق  (1
 مرتفعة وىكذا. أصواتعام أ و القرب من مكان يشيد 

التكبر عمى المتحدث: ومقصوده عدم الشعور بأىمية المتحدث أو الحديث والبحث فن  (4
 السمبي. االنتقاءاليفوات بقصد 

الثقافية البيئة  اختالفالثقافي والفكري، ويقصد بو  االختالفعدم فيم الرسالة بسبب  (7
ما إلى شخص أخر في بيئة جديدة عميو وقد  شخصطرفي عممية االتصال، فقد يستمع بين 

يكون ليذه البيئة ثقافة مختمفة لم يعدىا المستمع من قبل فيفسر المسموع بناءا عمى ثقافة 
  1خاصة.
مشكالت ذات عالقة بالسمع كالمشكالت خمقية عضوية مثل ضعف الجياز السمعي   (6

القدرة الذىنية وقمة  لضعفوعدم تعممو  االستماعأو مشكالت نفسية عقمية مثل العزوف عن 
 والمغوي الذي بدوره يجعل المادة المطروحة صعبة بالنسبة لمسمع. قافيالمخزون الث

مشكالت ذات العالقة بالمادة المختارة، أن تكون ىذه المادة غير متمشية مع قدرات  (9
 لميوليم وغير مشبعة لحاجاتيم.الطمبة ومستوياتيم، كأن تكون مغايرة 

                                           
 .48-49، ص ص الميارات المغوية لالتصال اإلنسانيصالح نصيرات، باسم بديرات،   1
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عالقات بالمتعمم والتي منيا أن يكون المعمم غير مدرك لمفروق الفردية مشكالت ذات  (8
 بين طالبو.

مشكالت ذات عالقة بالطريقة، فقد ال تراعي طريقة التدريس التي يستخدميا المعمم  (7
       1كدوافع لالستماع والفيم.

 المبحث الثاني: ميارة التحدث ) الكالم (: 

عد اع والكالم والقراءة والكتابة، ويمغة األربعة، استمالكالم ىو الفن الثاني من فنون ال
من أىم ميارات التواصل وىو وسيمة لمتعبير عن معان وأفكار وعواطف واألحاسيس التي 

 تختمج في نفوس البشر.

 تعريف التحدث:

يتحدث، تحدثا عن الشيء و بو واليو، تكمم وحدث، يحدث، تحديثا فالن الشيء، و ــ لغة:  1
 2فالن عن فالن، تحدث بالنعمة نشرىا وشكر عمييا.بو أخبره 

 3.﴾ وأما بنعمة ربك فحدث ﴿قال ا تعالى: 

لقد اختمف الدارسون حول تقديم تعريف جامع ومانع لمفيوم ميارة التحدث،  ــ اصطالحا: 2
 ذلك حسب انطالقة كل واحد، سنرصد في ما يمي أىم ىذه التعريفات:

 

                                           
 .77، ص ، أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيقعاشور راتب قاسم مجمد فؤاد  1
 .416مادة ) حدث (، ص  لسان العرب،ابن المنظور،   2
3   
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فيية المنطوقة في مختمف المواقف االجتماعية مثل تبادل التحدث ىو تمك العادات الش 
 1األفكار، الحوار، التحديات وغيرىا من المواقف.

والمعاني  واالتجاىاتنقل المعتقدات واألحاسيس  "كما يعرف الكالم ) التحدث ( بأنو  
آخرين بطالقة مع صحة التعبير وسالمة األداء، وينطوي  إلىواألفكار واألحداث من متحدث 

عمى ىذا التعريف عنصرين أساسين ىما التوصيل، والصحة المغوية والنطقية وىما قوام 
 2."عممية الكالم

المفيدة عن المتكممين وىو المعنى  األصواتعن كما يمكن القول بأن الكالم عبارة  
كالم المنطوق الذي يعبر بو المتكمم عن نفسو  إذا، فيو القائم بالنفس الذي يعبر عنو باأللفاظ

من مشاعر وأحاسيس، وما يزخر بو عقمو من  من ىواجس وخواطر، أو ما يجول  بخاطره
 3رأي وفكر.

والمواقف  اإلنسانيةويعرف أيضا أنو القدرة عمى التعبير الشفوي عن األفكار والمشاعر  
مع سالمة النطق  إبداعيةأو افية بطريقة وظيفية االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثق

 4.اإللقاءوحسن 

يعد الكالم ) التحدث ( الميارة الثانية من الميارات المغوية بعد االستماع، وىو ترجمة  
المسان عمو تعممو االنسان بواسطة االستماع والقراءة والكتابة فضال عمى أنو من العالمات 

فميس كل صوتا كالما ) التحدث ( ألن الكالم لفظ صوت مشتمل عمى  لإلنسانالمميزة 

                                           
 .80، ص 4007مركز اإلسكندرٌة، للكتابن مصر، عصر فنون اللغة العربية تعليمها وتقويم تعلمها،  حسنً عبد الباري،  1

 .469ص المهارات القرائية والكتابية، طرائق تدريسها،عاشور وزمٌله، قاسم راتب  2
 .460، ص 4008، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، 4ط مهارات في اللغة والفكر، عبد العزٌز أبو الحشٌش وزمالئه،  3

 .471ص المرجع في تدريس اللغة العربية، علً سامً الحالق،  4
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    1بعض الحروف وإلفادة ما دلت عمى معنى في ذىن المتكمم.
وحسب فريق آخر يرى أن التحدث فن يجري بخاطر الكاتب، فيصور مدى انعكاس  

ج الصدر من ما يراه أو يسمعو بعبارات فييا ألفاظ تحدد وأفكار توضح ومعاني تترجم ما يختم
  2عواطف ومشاعر وأحاسيس.

وما تجدر اإلشارة اليو أن موقف الحديث يتطمب توفر المتحدث، وىو الطرف المعني  
بالحديث الذي يحاول نقل فكرة معينة أو طرح موضوعا أو رأيا معين، المرتبطة بالظروف 

ة، كما يظير مادية أو معنوية، ومن خالل عممية التحدث يظير المتكمم مياراتو المختمف
شخصيتو المغوية وممكتو المسانية كما تظير قدرتو عمى تناول الكممة والتواصل، كما أننا من 
وراء ىذه الميارة نشخص أىم األمراض والمشاكل التي يعاني منيا المتكمم عمى عكس ميارة 

 الكتابة التي ال يمكننا الحكم من خالليا عمى شخصية المتكمم المغوية.

الكالم الوظيفي و الكالم اإلبداعي قسمين ىما:  إلىينقسم الكالم أنواع الكالم ) التحدث (: 
 وىما كالتالي: 

ىو الذي يؤدي الغرض الوظيفي في الحياة ويكون الغرض منو تواصل ــ الكالم الوظيفي:
والبيع  الناس لتنظيم الحياة وقضاء الحاجات ويتمثل ذلك في المحادثة والمناقشة واالجتماعات

لقاء التعميمات واإلرشادات  والمنظرات والمحضرات والندوات والخطب واألخبار. والشراء وا 

                                           
 .89ص  المهارات اللغوية،زٌن كامل خوٌسكً،  1

، دار المسٌرة للنشر 4طأسسها، مهارتها، تدريبها، تقويمها، المفاهيم اللغوية عند األطفال،حامد عبد السالم هارون وآخرون،  2

 .48، ص 4009والتوزٌع، عمان، 
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استعداد خاص، وال يحتاج إلى أسموب خاص وىو  إلىوال يحتاج الكالم الوظيفي 
وفي األسواق وفضال يحقق المطالب االجتماعية والمادية ويمارس المتكمم في حياتو العممية 

  1المسموعة والمرئية.عالمية عن الوسائل اإل

ىو الذي يظير المشاعر ويفصح عن العواطف ويترجم األحاسيس المختمفة الكالم اإلبداعي: 
بألفاظ مختارة، مضبوطة نحويا وصرفيا وتنقل إلى المستمعين والقارئين بطريقة شائقة فييا 

 اإلشارة وأداء األدبي.

أو الكاتب مشاركة وجدانية وينفعمون بحيث يشارك المستمعون أو القراء أو المؤلف  
بالتذوق الشعري أو النثري والقصصي وحب الوطن، وىذا المون ضروري بانفعاالتو العاطفية 

ثارةفي الحياة العامة بتحريك العواطف،  المشاعر نحو اتجاه معين وكم من الكممات المعبرة  وا 
        2كان ليا وقع وسحر عمى النفوس.

ال ينفصالن عن  اإلبداعيومن ىنا يتبين أن كال من النوعين الكالم الوظيفي والكالم  
بعضيما البعض وبينيما اتصال كميا، فيما قد يمتقيان، فموقف التعبير موقف وظيفي، وتمحقو 

 صفة اإلبداعية بدرجة التفاوت.

 أسس عممية التحدث:

متحدث مع اآلخرين عما رأى وشاىد نسان وميمو لوىذا حسب طبيعة اإلاألسس النفسية: ــ 
من مواقف وأحداث خالل يومو وذلك بالمحاكاة وتقميد والتأثير بيم، من مواقف وأحداث بما 
تعتمد عمى تدريبات المغوية بيد الطالب نحو استعمال المغة وممارستيا في التعبير واالتصال 

                                           
 .498ص مهارات في اللغة والفكر، عبد العزٌز أبو الحشٌش وزمالئه ،  1

 .498ص المهارات القرائية والكتابية،محمد فخري المقدادي،  2
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تحدث أمام اآلخرين مع وذلك لكسر حاجز وعقدة النطق، كالخجل والتشجيع عمى التكمم وال
 مراعاة تمبية رغبة المتكمم في الكالم.

وىي الحرية في التكمم وعرض األفكار، وفي األسس اليامة والتربوية التي  ــ أسس تربوية:
من حق المتكمم أن يتحدث فيما يراه من  إذايجب مراعاتيا في تعميم ميارة التحدث ) الكالم ( 

ا يتفق مع أخالقيات العامة وال يخرج عن العادات موضوعات وما يختار من أحاديث بم
تيرة واحدة كالمو مما التنوع في الكالم وال يسير عمى و  والتقاليد والمبادئ والقيم مع مراعاة

 سبق ليم من خمفية أو خبرة تثير لديو من طالقة في التعبير.

رة عمى ضرو دى المتكممين، الذي يتوجب فيي تتعمق بالمحصول المغوي لــ أسس لغوية: 
محصولو المغوي وذلك بكثرة القراءة،  إلثراءالحث عمى العمل لزيادة الرصيد الذىني لديو 

ذلك في ميادين متعددة كإلقاء ندوات، محاضرات وكتابة المقاالت االستماع، وأن يتنوع 
   1األدبية مع مراعاة اختيار األلفاظ والتعابير في ضمن المعاني المميزة أثناء عممية التكمم.

تعتبر ميارة التحدث أكثر الميارات الشفوية استعماال نظرا الستخداميا في سـيمــات التــحدث: 
والرسمية ولنجاح المتحدث في ىذه الميارة يجب الحياة اليومية لقضاء الحاجيات الوظيفية 

 عميو أن يتسم بسيمات ثالث نعرض أىميا فيما يمي:

 والمتمثمة في:ــ السيمات الشخصية: أ 

صدارالتي تعني قدرة المتحدث عمى التصرف : الموضوعية ــ  األحكام غير متحيز. وا 

                                           
 .464 464، القاهرة، ص ص 4009، دار السٌرة والنشر، 4ط طرق تدريس اللغة العربية، علً أحمد مدكور،  1



 الفصل األول                                                            الميارات الشفوية

 

 
44 

ق لمتحدث وأفكاره وأرائو يعني يتطابويعني أن يعكس الحديث حقيقة مشاعر اــ الصدق: 
 أحوال المتحدث مع أفعالو. 

، الذي يعني القدرة عمى التعبير عن األفكار بوضوح من خالل المغة البسيطة ــ الوضوح:
 1المادة المنظمة والمسمسمة منطقيا.

 أن يظير المتحدث انفعالو بالقدر الذي يتناسب مع الموقف متحاكا. ــ االتزان االنفعالي:

كممات حتى يؤدي المتحدث المعنى الذي يقصده بعناية البد من التأكد من  ــ الدقة:
 يستخدميا.

أن يعكس المظير مدى رؤيتو لنفسو، كما يحدد الطريقة التي يظير بيا اآلخرون  ــ المظير:
 بشكل أحكامو.

برازالمراد منيا استخدام طاقات الصوت من حيث النبر، اليمس، ب ــ السيمات الصوتية:   وا 
خراجالسيمات الصوتية  ، ووضوح الحروف من مخارجيا الصحيحة، ومراعاة قواعد النحو وا 

 أمكنة الوقف العارض والتام.  لسرعة أثناء التحدث مع مراعاةالصوت وعدم ا

المستمعين، وذلك  إلقناعتتمثل في السيمات يستخدميا المتحدث ج ــ السيمات االجتماعية: 
بتوظيف الحجج والبراىين واألدلة المنطقية وأبرز ىذه السيمات القدرة عمى التحميل، 

  2فعاالت.ضبط االن ض، التعبير، ضبط التعبير،واالبتكار، العر 

                                           
ت العربٌة، ، اإلمارا4004، دار الكتاب الجامعً، 4طمهارة االتصال في اللغة العربية،سمٌر روحً الفٌصل، محمد جهاد الحمل،   1

 .44 9ص ص 

، دار الكتاب الجامعً، اإلمارات العربٌة المتحدة، 4طمهارات االتصال في اللغة العربية،  سمٌر روحً الفٌصل، محمد جهاد جمل،  2

 .44 9، ص ص 4004
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معمم مع التي يقوم بيا ال واإلجراءاتيقصد بو طريقة التدريس تدريس التحدث ) الكالم (: 
 از ميام معينة.التالميذ داخل الفصل النج

 1أفضل طريقة لتعميم التالميذ ميارة الكالم ىي أن نعرضيم لمواقف تدفعيم الى التحدث. إن
، بالخطوات األولى في تعميم ميارة الكالم، تعتمد عمى السؤال والجوا إلىوالبد أن نشير 

ويزداد عدد الجمل داخل الحوار بشكل تدريجي ليتعرف التمميذ عمى أنماط متنوعة من 
 األساليب: االستفيام، األمر، النيي، النداء، التعجب ويدرك وظائفيا جيد.

 ومن ىنا يمكن حصر خطوات تدريس التحدث فيما يمي: 

 يميد لموضوع الدرس وذلك بربط بالخبرات السابقة عن طريق طرح األسئمة.ــــ 

 ـــ يوجو المعمم لتالميذ صورة المحادثة، يطمب من أحد التالميذ التعبير عنيا.

 ـــ يمفظ المعمم جمل درس القراءة بصوت مناسب ويقوم بتدريبيا لتالميذ .

 ر كمما وجد فرصة لذلك.ـــ يوجو المعمم بعض األسئمة المثيرة لمتفكي

 ـــ يدرب التالميذ عمى استخدام النمط المغوي المحدد من خالل األمثمة.

 ـــ يوجو المعمم بعض األسئمة التي تتصل بالقيم واالتجاىات والمعارف البارزة.

 ربط الصورة بالصوت. إلىويدفع التالميذ ـــ يعطي المعمم أىمية كبيرة في حصة التعبير 

                                           
للنشر والتوزٌع،  ، دار جرٌر4ط تعليم اللغة العربية لصفوف الثالثة األولى ــ بين النظرية والتطبيق،علً حوامدة وزمالئه،  1

 .448،ص 4007عمان، 
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ــــ يخصص حصة من حصص الدرس لتعبير التالميذ عما يجول بخاطرىم أو يكمفيم بواجب 
 1اقتضت الضرورة. إذامنزلي 

حيث نرى أن التحدث يعرف المدارس االبتدائية بالتعبير الشفيي باعتباره أداة  
اتصال وتواصل بين المدرس وتمميذه، فيو عبارة عن محادثة أو التخاطب الذي يكون بين 

ث فيو تعبير شفوي، ارتبط بالحدي إذارد وغيره بحسب الموقف الذي يعيش فيو، فالتعبير الف
 ارتبط بالكتابة فيو تعبير كتابي. إذأما 

 مجالت الكالم:

تحدثت بعض الكتب تدريس المغة العربية عن مجاالت الكالم وقد تمثمت في   
 مالي:

و منيما معا، وتعد القصة الواقع أو الخيال أوىي الحكاية التي تستمد أحداثيا من  ـــ القصة: 
من وسائل التدريبية الميمة في التعبير بالنسبة لمتالميذ أو المدرسين، ألنيم يميمون بفطرتيم 

حدثين في فيم الحياة إلييا وتعتمد القصة عمى تمرين الذاكرة فضال عن إثراء مدارك المت
 ه.بأسموب شائق ومثير لالنتباالحمقية االجتماعية و 

يعني الكالم الحر والتعبير الصادق عن األفكار و اآلراء الصادقة حيث  ـــ الكالم الحر:
يتضمن مجاالت كثيرة أىميا: العادات والتقاليد و األنشطة الكالمية في المرافق العامة 

مثل: الجمعيات والمؤسسات والنوادي والحفالت وتعميق األنشطة الرياضية والثقافية  والخاصة
لحرائق والزالزل ...الخ، وفي ىذا المجال يعبر عن رأيو ومشاركة اآلخرين في ووصف ا
 الحديث.

                                           
 .448ص  تعليم اللغة العربية لصفوف الثالثة األولى ــ بين النظرية والتطبيق،مرجع سابق، علً حوامدة،   1
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وىذا المجال من أىم مجاالت الكالم الذي يعشقو الصغار والكبار عمى ــ الحديث عن الصور:
حد سواء، وبخاصة إذا أمكن الغرض منو بترجمة الصور الذىنية المرئية إلى عبارات وألفاظ 

 1معناىا.رمزية لتوضيح 

وتعج من ألوان النشاطات الميمة لمصغار والكبار، وىي الخطوة األولى في  ــ المحادثة:
التعرف إلى المغة العربية ولتشجيع األفراد عمى الكالم بفضل توفر الفرص وتحقق نوعا من 

  أنواع المحادثة مثل:

  االشتراك في المحافل العامة والخاصة والحفالت، تحتوي المحادثة عمى ميارات متمثمة
 في:

 قدرة الفرد عمى المجاممة المعقولة أثناء الحديث.ـــ 

 ـــ قدرة قيادة الحديث وتغير مجراه.

 ـــ احترام رأي اآلخرين.

 ـــ االستماع إلى المتحدثين باىتمام.

 ومراعاتو. النظام في الحوار احترامـــ 

وتمقي إجابات كما أنيا ليست  وىي أسموب وليست مجرد تبادل طرح األسئمةـــ المناقشة: 
تعبيرا غير منظم، بل ىي عممية بين األفكار والحقائق تحدث بين األفراد إثراء فيميم 

 2لمموضوع المراد مناقشتيم.

                                           
 

 .497ص  المهارات في اللغة والفكر،عبد العزٌز أبو الحشٌش وزمالئه، مرجع سابق،   1

 .480ص  المهارات في اللغة والفكر،عبد العزٌز أبو الحشٌش وزمالئه، مرجع سابق،   2
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 ميارات المحادثة: 

البد لممرء أن يعرف ىدف كل عمل يقوم بو وذلك ــ القدرة عمى تحديد ىدف الحديث: 
اليدف المنشود، فالتحدث ليس مجرد لفظ لمكممات بل  إلىالختصار الوقت والجيد والوصول 

تحديد دقيق لمغرض الذي من  إلىلذلك يحتاج المتحدث أمر اآلخر  إلىفو الوسيمة لموصول 
 1أجمو يتحدث.

لكل لغة خصائص صوتية معينة  ي شكل مفيوم:مالمح الصوتية لمغة ف إنتاجــ القدرة عمى 
تغير المعنى، لذلك يجب  إلىفالبد من مراعاة ىذا الجانب، وأي خمط بين األصوات يؤدي 
  2عمى المتحدث أن يتقن نطق األصوات من مخارجيا الصحيحة.

ظيورا  نممس في الحديث الشفويــ القدرة عمى استخدام النبر والتنظيم ليناسب المعنى: 
من دور في المعنى فأي خطأ في التنظيم ا لظاىرتي النبر والتنظيم وىذا لما ليما واضح
 3خطأ في المعنى، فكثيرا ما نجد المعاني البالغية تتضح عن طريقتيما. إلىيؤدي 

إن التراكيب المغوية ىي عبارة عن عالقات ــ القدرة عمى استخدام تراكيب لغوية صحيحة: 
نماالمفردات فيما بينيا، أو معانييا ال تحدد في معاني مفرداتيا  يضاف ليا داللة التقديم  وا 

والتأخير وخصائص المفردات والداللة االجتماعية أو التاريخية وعمى المتحدث أن يحيط بيذه 
  4نيا لتناسب الموقف.فيما بي والتعابيرالدالالت، ويتدرب عمى استخدام 

                                           
 .441ص مهارات اللغة العربية،مرجع سابق، عبد هللا علً مصطفى،   1

 .97ص المهارات اللغوية،  مرجع سابق، زٌن كامل خوٌسكً،  2

 .444ص مهارات اللغة العربية،  مرجع سابق، عبد هللا علً مصطفى،  3

 .448المرجع، ص نفس   4
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متعددة لموضوع استطاع الفرد  توليد أفكار  إذا ــ القدرة عمى تقديم أفكار منظمة وواضحة:
ما، فإن ىذه األفكار يجب أن ترتب بحيث تكون مترابطة ومتسمسمة وعرضيا بطريقة واضحة 

  1يسيل فيميا.

تحدث عمى المنطق أو الحقائق يعتمد أي م ــ القدرة عمى استخدام األدلة المنطقية والشواىد:
سيمة وسيرة، وذلك بتقديم الحجج واألدلة التي تدعم الرأي وتجعمو مقبوال  اإلقناعلتكون عممية 
 2لدى اآلخرين.

من سمات المتحدث الناجح جذب انتباه متمقيو وذلك عن  ــ القدرة عمى جذب انتباه المستمع:
طريق عدة عوامل أىميا: طريقة عرض الموضوع، ومدى مناسبتو لممستمع، أسموب 
  3المتحدث....... فإذا أحسن المتحدث استخدام ىذه العوامل استطاع جذب انتباه المستمعين.

تتنوع أدوار كل فرد من كالم فييا: ــ القدرة عمى معرفة األوقات والمواقف التي ال ينبغي ال
أفراد المجتمع بين المتحدث والمستمع حيث ىناك مواقف يستحسن الصمت فييا وطمك 

 4مراعاة لمقام المتحدثين.

الجيد بما يتصف بو من تجسيد لممعاني وترجمة لممواقف واالنفعال معيا  اإللقاءالقدرة عمى ــ 
 والتيكم في نغم الكالم وموسيقاه.

 

                                           
 .447نفس المرجع، ص   1

 .447ص  مهارات اللغة العربية، مرجع سابق، عبد هللا علً مصطفى،  2

 .470المرجع نفسه، ص   3

 .474المرجع نفسه، ص   4
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ثارتيم وشد انتباىيم وذلك بحسن العرض وقوة الــ  تأثير القوي في السامعين عمى استقطابيم وا 
 1من أجل جذب المستمع. اإلمكانياتاألداء وسالمة التعبير والتفاعل واستخدام كل 

 عوامل النجاح في الحديث:

وتتمثل عوامل  إنجاحيالتتم أي عممية بنجاح البد من توافر عوامل تساىم في  
 نجاح عممية الحديث في:

بتوقف نجاحيا  إذيعد المتحدث المحور رئيس في عممية الحديث، أ ــ الرغبة في الحديث: 
التحدث  كانت عممية التحدث باىتة فاترة نتائج  فإذاعمى مدى رغبتو وتحمسو ليذه العممية، 

كانت أكثر تأثيرا في  إلثارةباستكون عمى قدرىا من الفتور فكمما كانت ىذه العممية تتسم 
  2المستمعين.

من البدييي أن يخطط المتحدث لما سيتكمم بو وأن يفكر ويقوم بتنظيم ب ــ اإلعداد لمحديث: 
كان المستمع عمى دراية بموضوع  إذاأفكاره، ويكون محيطا بالموضوع الذي يتكمم فيو خاصة 

بداية ونياية، وعميو أن ينتقي الفكرة أن تكون لو خطة واضحة سير عمييا، ليا الحديث، فالبد 
 3أخرى. إلىالتي بدأىا قبل االنتقال 

تعد الثقة بالنفس من األمور الميمة التي يتوقف عمييا نجاح عممية  ج ــ الثقة بالنفس:
كل من يواجو الجميور ليخاطبيم،  من األمور الضرورية التي يحتاج إليياالتحدث، وىي 

يفكر بيدوء في أثناء حديثو، وىذا األمر ليس بالشيء ويكسب ثقتيم، ولكي يستطيع أن 

                                           
 .477ص  المرجع في تدريس اللغة العربية وعلومها، مرجع سابق، علً سٌاس الحالق،  1

 .477ص  المرجع في تدريس اللغة العربية وعلومها، مرجع سابق، علً سٌاس الحالق،  2

 
 .17ص  أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،مرجع سابق، عبد الفتاح حسن البجة،  3
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بعض األفراد، ولكن باستطاعة كل فرد أن يمتمكيا وينمييا  إالالصعب، وال ىو موىبة يمتمكيا 
 1إذا توفرت لديو الرغبة صادقة في ذلك.

يجب أن يكون المتحدث مدركا لجميع األفكار، والمعاني الرئيسية : د ــ تذكر األفكار الرئيسية
ينسى الفكرة لو يتحدث عن فكرة ثم  إحراجاالتي ينوي التحدث فييا، وذلك أن أكثر األمور 

التالية، أو يسيو عن بعض األمثمة، واألدلة التي تقوي من وجية نظره في تمك الفكرة، فإذا 
ليصحح وضعو ويبعد عنو  الوسائل اآلتية مجأ إلى إحدىحدث مثل ىذا السيو، فالبد أن ي

 الجمجمة والحرج، ومنيا:

 ــــ تكرار الجممة األخيرة أو جزء منيا.

 ـــ محاولة صياغة جممة جديدة، أو معنى جديد منيا. 

فكرة واضحة، ىل عند أحد المستمعين كأن يقول: ىل صوتي واضح، ىل  إلىــــ توجيو سؤال 
 2قمت.ما يضيفو إلى ما 

 وىناك عدة عوامل تمكن المتحدث من تنشيط ذاكرتو: 

يعد عامال أساسيا لتثبيت أكبر قدر ممكن من األفكار في الذىن فإن تكرار الرجوع ـــ التكرار: 
 الموضوع عدة مرات يجعمو أكثر ترسيخا وثباتا. إلى

                                           
 .40المرجع نفسه، ص   1

 .40ص  أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،مرجع سابق، عبد الفتاح حسن البجة،  2
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ثم ربط بعضيا عمى المتحدث أن يحدد األفكار األساسية في موضوعو، ومن  ــ ربط األفكار:
ببعض ألنو بذلك يتمكن من استدعاء األفكار الجديدة، وليذا فإن من األمور المفيدة في 

 عممية التذكر الربط بين فكرة وأخرى.

مما الشك فيو أن استخدام أكثر من حاسة يعين المتحدث عمى تثبيت  ــ استخدم الحواس:
 1األفكار وترسيخ المعمومات في ذاكرة.

 أىداف التحدث:

ىناك أىداف كثيرة ومتنوعة لمتحدث ويمكن حصرىا في أىداف عامة وأىداف  
 خاصة وىي كالتالي:

 وتتمثل فيما يمي: أ ـــ أىداف عامة:

 ــــ تعويد التالميذ عمى ايجادة النطق، وطالقة المسان وتمثيل المعنى.

 البعض. ــــ تعويد التالميذ عمى التفكير المنطقي وترتيب األفكار وربطيا مع بعضيا

 ــــ تنمية الثقة بالنفس من خالل مواجية زمالئو في الفصل أو خارجو.

 ــــ التغمب عمى العيوب النفسية كالخجل واالنطواء.... الخ.

  رات لدى الطفل.ـــ زيادة نمو الميارات والقد

 2عما يدور حوليم من موضوعات مالئمة.ـــ تمكين التالميذ من التعبير 

                                           
 .44ص  أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،الفتاح حسن البجة،مرجع سابق، عبد   1

 .474ص المرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، إبراهٌم محمد عطا،   2
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 نفسيا واجتماعيا.ـــ تييئة الطفل 

 ـــ أن يدرك الطفل بين الحركات الطويمة والقصيرة.

 ــ أن يعبر عن أفكاره مستخدما لمنظام الصحيح لتركيب الكممة العربية.

 ـــ أن يستخدم  خصائص المغة في التعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث... الخ.

  1.لمواقفـــ أن يعبر عن نفسو تعبيرا واضحا ومفيوما في مختمف ا

 ـــ أن يتمكن من التفكير بالمغة العربية.

 كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو.ـــ أن يكتسب ثروة لفظية 

 وىي األخرى تنحصر في:أىداف خاصة: ب ــ 

ـــ أن يستطيع الفرد القيام بجميع ألوان النشاط المغوي التي يطمبيا فيم المجتمع وتعود عمى 
 تعمم فن المغة وقواعده. إلىالنطق السميم لمغة، وىذا يدفع الفرد 

 ـــ تمكين األفراد من التعبير عما في نفوسيم أو ما يشاىدونو بعبارات سميمة.

فكار المعبر عنيا بما يضفي عمييا جماال وقوة وتأثر الفرد عمى تنسيق عناصر األ إمكانـــ 
 عمى السامع.

 ــ اتساع دائرة التكيف لمواقف الحياة عن طريق المحاضرات واألخبار. 

 

                                           
1
 474ص المرجع في تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، إبراهٌم محمد عطا،  
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 1وممارسة التخيل واالبتكار والتعبير الصحيح.ـــ تيذيب الوجدان والشعور 

ات المغة وفنونيا يتضح مما سبق أن التحدث) الكالم ( يحتل مكانا بارزا بين ميار  
التي تييأ لتالميذ التفاعل مع مجتمعيم وىو يشكل مسارا يؤثر في شخصية التمميذ ليعبر عما 

طرائق  بإتباعيريد مما يكسبو الثقة في النفس، ويجري اكتساب ىذه الميارة بالتدريب عمييا 
ستراتيجيةوأساليب    تدريسية معينة.  وا 

                                           
 .497ص في اللغة والتفكير، مهارات مرجع سابق، عبد العزٌز أبو الحشٌش وزمالئه،   1
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 المبحث األول: ميارة القراءة:

تعد القراءة ركنا أساسيا مف أركاف االتصاؿ المغوي، باعتبارىا الفف الثالث مف فنوف  
المجتمعات ألنيا وسيمة لمواكبة المغة واإلقباؿ عمى القراءة مف المعايير التي تقاس بطارقتي 

التطور، ومف المعروؼ أف القراءة تقع في قمب عمؿ الذي نقـو بو، ألنيا أساس كؿ نقد 
 اإللييضي وفي الحاضر، وتتضح أىمية القراءة بصورة جمية في أف التوجيو بشري في الما

﴿ قرأ باسم ربك الذي  في قولو تعالى:  "اقرأ  "األوؿ لمرسوؿ صمى ا عميو وسمـ كاف باألمر 
 1ما لم يعلم ﴾.  اإلنسانخلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالق لم علم    ،خلق

 تعريف القراءة:

ضـ بعضو جاء في لساف العرب البف منظور مادة: ؽ، ر، أ: قرأ الشيء قرآنا، جمعو و لغة: 
بعض، فالقرآف معناه الجمع، وقرأت القرآف لفظت بو مجموعا، وكؿ شيء قرأتو فقد  إلى

جمعتو، وتقرأت بمعنى تفقيت وتنكست أي أصبحت قارئا فقييا وناسكا، والقرء والقارئ الوقت، 
  2.والقرء االجتماع

والقرأ: الطير وىو مف األضداد، قرأ الكتاب قراءة، وقرآنا بالضـ، وقرأ الشيء قرآنا بالضـ 
 3أيضا جمعو وضمو.

مفيوـ القراءة فعرفيا بعضيـ بأنيا:عممية  إلىتطرؽ الكثير مف التربوييف المحدثيف  اصطالحا:
عقمية انفعالية دافعية تشمؿ تفسير الرموز والرموز التي يتمقاىا القارئ عف طريؽ عينيو، وفيـ 

                                           
 .5ػػ  1سورة العمؽ، اآلية   1 

 ، ص لسان العربمرجع سابؽ ابف منظور،    2
دار البيرو،  المختار من صحاح المغة،تأليؼ محمد محي الديف عبد الحميد و محمد عبد الحميد ومحمد عبد المطيؼ السبكي،   3

 .415، ص 1934بيروت، لبناف، 
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المعاني. والربط بيف الخبرة السابقة وىذه المعاني، واالستنتاج والنقد والحكـ والتذوؽ وحؿ 
 المشكبلت.

ى انتقاؿ الذىف مف الحروؼ واألشكاؿ التي تقع تحت نشاط فكري يقـو عم أنياوقاؿ آخر: 
، وعندما يتقدـ الطالي في القراءة إليياواأللفاظ التي تدؿ عمييا وترمز األصوات  إلىاألنظار 

 1يمكنو أف يدرؾ مدلوالت األلفاظ ومعانييا في ىذه، دوف صوت أو تحريؾ شفة.

المعنى  إلىبيا القارئ وصوال والقراءة عممية مركبة تتألؼ مف عمميات متشابكة يقـو  
 الذي قصده الكاتب، واستخبلصو أو إعادة تنظيمو واإلفادة منو.

والقراءة بيذا المفيـو وسيمة الكتساب خبرات جديدة تتناغـ مع طبيعة العصر التي  
الحديثة والمتجددة، كما تتطمب تطوير القارئ لقدراتو تتطمب مف اإلنساف المزيد مف المعرفة 

 األنماط التفكير وألنساقو الفكرية، وتنمية رصيد الخبرات لدى الفرد.العقمية و 

والقراءة عممية التي يتـ مف خبلليا إعادة بناء النص بصورة فكرية مف خبلؿ التواصؿ  
  2تفكيرية ىدفيا الخمؽ واإلبداع.الفكري والوجداني بيف القارئ وكاتب النص فيي عممية 

 أنــواع القــراءة:

ىي عممية ترجمة الرموز المكتوبة إلى ألفاظ مفيومة مف دوف نطقيا أي  الصامتة: أ ــ القراءة
ما يقع تحت مساحة  أنيا قراءة خالية مف الصوت، وتحريؾ الشفاه واليمس، وىي قراءة

البصر في أف واحد. وىي في ضوء المفيـو تؤكد المعنى والسرعة في القراءة وترفض 

                                           
دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، د ط، األردن عمان،  العربية بين المهارة والصعوبة،أساليب تدريس اللغة فهد خلٌل زاٌد،   1 

 .35ص 
 .105ص  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،مرجع سابق،حسن شحاتة،   2
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ف تحقيؽ الفيـ واالمات والجمؿ، و استخداـ النطؽ بالكم يعاب والسرعة في القراءة ال يتأتى ستا 
بشكؿ مرض مف القراءة الجيرية، إذ يتشتت الذىف فييا مف ترجمة الرموز ونطقيا ومراعاة 
قواعد المغة، وما يترتب عمى ذلؾ مف حالة القمؽ، والخوؼ مف الخطأ. وبيذا تمتاز القراءة 

 1الصامتة عف الجيرية.

ال يستعمؿ فييا الجياز الصوتي فبل يتحرؾ فييا المساف وال شفاه وىي القراءة التي  
وتتـ عف طريؽ العيف الباصرة التي تنقؿ المادة المخطوطة إلى الدماغ إذ تستوعب المعاني 
واألفكار، فيي ترجمة الرموز المكتوبة إلى معاني مفيومة مف دوف نطقيا، والقراءة الصامتة 

، إذ أنيا توفر الوقت لمقارئ وتجمب لو الراحة واالستمتاع يةأكثر استعماال مف القراءة الجير 
  2وتتبع لو القياـ لعمميات التفكير العميا.

دراؾ   كما تعرؼ القراءة الصامتة عمى أنيا عممية يتـ فييا تفسير الرموز الكتابية وا 
  3مدلوالتيا ومعانييا في ذىف القارئ، دوف صوت أو ىميمة أو تحريؾ الشفاه.

دراؾ معناه، مف خبلؿ وعرفيا آخر بأنيا النظر إلى ما ىو مكتوب   لمتعرؼ عميو وا 
تحديد الحروؼ بواسطة الصبر، أو ىي ترجمة الرموز المكتوبة إلى حروؼ ومنيا إلى كممات 

  4يفيميا القارئ دوف أف يجير بنطقيا، فيي ذىنية أو ىي عممية نطؽ بالعقؿ ال بالمساف.

 

                                           
 .285ص  الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، محسن علً عطٌة،  1

،دار رضوان للنشر والتوزٌع، عمان، 2ط المناهج وطرق تدريس اللغة العربية،عمران جاسم الجبوري،  حمزة هاشم السلطانً،   2

 .285،ص 2012

 .36، ص 2013، دار البداٌة ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 1ط مهارات تدريس اللغة العربية ،سحر سلٌمان بن عٌسى،   3

 .50دار المعارف، القاهرة، ص  الموجه العملي لمدرسي اللغة العربية،عابد توفٌق الهاشمً،   4 



 الميارات الكتابية                                                            الفصل الثاني

 

 
58 

 ىناؾ مزايا كثيرة منيا:تة: مزايا القراءة الصام 

 ػػػ توفر لمطمبة جو مف الطمأنينة وتدفع القارئ إلى التأمؿ في المقروء.

 ػػػػ توفر اليدوء والجيد التاـ، فيي ال يبذؿ فييا القارئ جيدا في النطؽ.

 تتصؼ بالسرعة، ومساعدتيا عمى الفيـ والحفظ، وتنمية االعتماد عمى النفس.ػػػػ 

 1القدرة عمى تحصيؿ معارفيـ بأنفسيـ. ػػػ اكتساب الطمبة

  2وتحميميا، وفيـ األفكار واستيعاب المضموف.ػػػ تسمح لمذىف بأف يستغؿ المعاني 

 ػػػ تستعمؿ في الحياة أكثر مف القراءة الجيرية.

ػػػ القراءة الصامتة ال تدعو إلى الممؿ الذي يصاحب القراءة الجيرية عادة، بؿ أنيا تجمب 
 والسرور.المتعة 

 االنتباه كما أنيا تنمي دقة المبلحظة لديو. تركيزػػػػ تعود القارئ عمى 

  3.إليياػػػ تنمي في الطالب الميؿ إلى القراءة وتشعره بالرغبة 

 :مآخذ القراءة الصامتة  

بالرغـ مف كوف القراءة الصامتة ىي القراءة الشائعة، وأنيا ىي القراءة التي تمارس في  
 الواقعية إال أنيا تنتابيا بعض العيوب مف أىميا:الحياة 

                                           
 .105، ص 2005، دار النشر والتوزٌع، 1طاللغة العربية، مناهجها، وطرائق تدريسها،  طه حسٌن وآخرون،  1

 .125ص  كتساب المهارات اللغوية األساسية،نظريات التعلم وتطبيقاته في علوم اللغة، اعبد المجٌد عسانً،المرجع السابق،    2

 .111، سوتٌر، األزارطة، ص 2005دار المعرفة الجامعٌة ، طرق تدريس اللغة العربية،زكرٌا إسماعٌل،   3
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 قمة التركيز، وشرود الذىف كـ المعمـ والطالب عمى حد سواء. إلىػػػ تؤدي 

ػػػ أنيا قراءة فردية، بمعنى أنيا ال تعيف القارئ عمى مواجية الجماىير في المواقؼ 
 االجتماعية.

ىماال لمخارج ال  قراءة بالعيف ال بالمساف.حروؼ، ألنيا ػػػ أف فييا إغفاؿ لسبلمة النطؽ، وا 

ػػػ إنيا ال تعيف المعمـ عمى استشراؽ ما لدى األطفاؿ مف خبلؿ النطؽ أو الضعؼ في 
 1التمفظ.

 .لقاءالقراءة وتمثيؿ المعنى وجودة اإل ػػػ ال تييأ لمتبلميذ فرصة التدرب عمى صحة 

 النطؽ واألداء.ػػػ ال تتيح لممعمـ معرفة أخطاء التبلميذ وعيوبيـ في 

  2ػػػ تكمؼ المعمـ الكثير مف الجيد مف مناقشتو طبلبو فيما تعمموه.

رموز صوتية عف طريؽ النطؽ مع  إلىىي تحويؿ الرموز المكتوبة ب ــ القراءة الجيرية: 
وفي تقـو عمى رفع الصوت وتحريؾ المساف والشفتيف وتتطمب ميارات حسف األداء والفيـ 
لقاء واإلحسا   3س بالمزاج والمشاعر التي يقصدىا الكاتب.صوتية وا 

وىي النطؽ الصحيح لمحروؼ المكتوبة بصوت مسموع، وواضح يؤدي إلى معنى  
الحرص عمى الدقة في نطؽ الكممات، وسبلمتيا ولذا تطمي القراءة الجيرية مف  مفيوـ، مع

                                           
 .78ص أساليب تدريس اللغة العربية،عبد الفتاح حسن البجة، مرجع سابق،   1

 .32ص  ،1997د ط ،دار المجدالوي للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،بية، أساليب الحديثة لتدريس اللغة العرسمٌح أبو المغلً،   2

 .20، 10ص ص  المرجع في تدريس اللغة العربية وعلومها،مرجع سابق، علً سامً الحالق،   3
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المادة المقروءة مف القارئ الجيد، أف يبرز لممستمع األفكار، واالنفعاالت التي تحتوي عميو 
  1خبلؿ عبلمات الترقيـ والسرعة المناسبة، والوقوؼ عند المواقؼ الدالة عمى المعنى.

وتعني أيضا عممية تتـ فييا ترجمة الرموز الكتابية إلى ألفاظ منطوقة وأصوات  
رؤية  مسموعة، متباينة الداللة حسب ما تحمؿ مف معنى وتعتمد عمى ثبلث عناصر ىي:

معنى الرمز، التمفظ بالصوت المعبر عما يدؿ عميو ذلؾ  إدراؾز، نشاط الذىف في العيف الرم
   2الرمز.

 مزايا القراءة الجيرية:

 ػػ تمتاز بكونيا وسيمة مف وسائؿ التدريب عمى وسائؿ النطؽ وجودة األداء وحسف اإللقاء.

 المقروء.ػػ تساعد عمى التعبير عف المقروء بالطريقة المناسبة لطبيعة ذلؾ 

وسيمة يمكف لممعمـ مف التعرؼ عمى مستوى طبلبو، ومساعدتيـ عمى اكتشاؼ عيوب ػػػ 
 النطؽ لدييـ تمييدا لعبلجيا.

 منفردة ومجتمعة والتميز بينيا. ػػػ إدراؾ المتعمـ لمعنى الكممات

 ػػػ رؤية الكممات المكتوبة والمطبوعة وىذه ميمة البصر والجياز العصبي.

متعمـ عمى جودة اإللقاء وتمثيؿ المعنى نبرا منافذ التعميمية فمف خبلليا يتدرب الػػػ تعتبر أحد 
  3، فيشخص المعمـ بذلؾ مواطف الضعؼ وعيوب النطؽ أمراض الكبلـ.وتنغيما

                                           
 .32، ص 2011، مؤسسة  الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، 1ط مهارات االتصال في اللغة العربية،إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم،  1

. 324ص  أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة،عبد الفتاح حسن البجة، مرجع سابق،    2  
 .127ص نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة: اكتساب المهارات اللغوية األساسية، مرجع سابق، عبد المجٌد عسانً، 3 
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  مآخذ القراءة الجيرية: 

ػػػ تأخذ وقت أطوؿ لما فييا مف مخارج الحروؼ والنطؽ والصحيح لمكممات، وسبلمة النطؽ 
 الكممات.ألواخر 

 1في حركات العيف أكثر مف القراءة الصامتة.  وراجعاتػػػ فييا وقفات 

إلى إخراج الحروؼ مف مخارجيا  ػػػ الفيـ عف طريؽ ىذه القراءة أقؿ، ألف جيد القارئ يتجو
 ومراعاة الصحة في الضبط.

مؿ النتقاء قراءة الدرس مف الطمبة مرات عديدة مما يحدث الم إعادةقد يضطر المدرس إلى ػػػػ 
 عناصر التشويؽ فيو.

ػػػػ الطالب الذي ال يقرأ وينتيي دوره في القراءة يكوف عرضو لمشرود الذىني، وعدـ متابعة 
 القراءة.

 ػػػػ ال تصمح في مواقع الدراسة ألغراض الفيـ، أو في األوساط العامة.

 ػػػػ إف الذىف فييا ال يركز عمى المعنى بؿ ينصرؼ إلى صحة النطؽ.

 لآلخريف، وتشويش عمييـ. إزعاجالحيمة االجتماعية لما فييا مف  ػػػػ

 2ػػػ يبذؿ القارئ في ىذه القراءة جيدا أكبر مف مثيمتيا الصامتة.

 

                                           
 .326ص  العربية بين النظرية والممارسة: المرحلة األساسية الدنيا،أصول تدريس مرجع سابق، عبد الفتاح حسن البجة،   1

 .248ص  الكافي في أساليب اللغة العربية،مرجع سابق،محسن علً عطٌة،   2
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 مف شروطيا نجد:شروط القراءة الجيدة: 

 ووضع أىداؼ لمقراءة. إلييااالستثارة لمعرفة السابقة وفيـ الميمة لموصوؿ ػػػ 

المناسبة وتركيز االنتباه ومحاولة التوقع والتنبؤ بما سيحصؿ أو يأتي  ػػػ اختيار اإلستراتيجية
 في النص.

ػػػ استخداـ استراتيجيات معينة أماـ مشكمة في الفيـ واستعماؿ التحميؿ السابؽ لفيـ 
 المصطمحات الجديدة والتراكيب لتقويـ الفيـ واالستيعاب.

 فيما بينيا.ػػػ المجوء إلى تنظيـ المعمومات الجديدة والتنسيؽ 

بالمادة التي ػػػػ مراقبة أناء القراءة مف خبلؿ معرفة الفيـ لمنص أـ ال، وال ننسى التفكير والتدبر 
والشعور بأىمية بذؿ الجيد  1.﴾ أف ال يتدبرون القرآن، أم على ق لوب أقف الها ﴿تقرأ، قاؿ تعالى: 

 لتحقيؽ النجاح والفوز وتمخيص األفكار الرئيسية.

  2صوؿ عمى معمومات جديدة مف مصادر خارجية: قاموس، صديؽ.ػػػػ السعي لمح

ػػػ تتطمب أيضا القراءة الجيدة اإلحساس السميـ والصحيح ووجداننا يمتاز باالطمئناف والعقؿ 
  3يكوف فاعبل، والنطؽ يكوف سميما وصحيحا.

ػػػ وضعية التواصؿ: المرسؿ والمرسؿ اليو، مضموف الرسالة، غايتيا الوظيفية المييمنة، 
المستوى الصرفي، التركيبي الذي يتكوف مف قواعد وظيفية مف حيث توظيؼ القواعد النحوية 

                                           
 .24اآلٌة  سورة محمد،  1

 .131ص طرق تدريس العربية،  مرجع سابق، صالح نعٌرات،  2

 .78، ص 2004،دار أسامة، عمان، األردن، 1ط  طرق تدريس اللغة العربية،علً النعٌمً،    3 
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المجازات والمحسنات البديعية في  إسياـوالصرفية في تأدية المعنى ، الببلغة الوظيفية، 
، مستويات المغة مألوفة ) نصوص حوارية بسيطة، متقنة ) نصوص تواصمية ( ببلغة المعنى

 ) إنشائية إبداعية (.متأنقة 

 أنواع الجمؿ: 

  ػػػ إنشائية: نداء، تعجب، أمر، نيي، ....

 ػػػ خبرية: المثبتة، المنفية.

إبداء رأي ػػػػ حوؿ طبيعة األسئمة بتحميؿ وتراكيب ومناقشة، تعميؿ، مقابمة، تطبيؽ، محاكاة، 
عادة القراءة وىذا بإعادة قراءة األجزاء التي تناسب السؤاؿ المطروح  ذاتي، إبداع ذاتي، وا 

  1والواردة في النص.

 أىمية القراءة: 

 :بالنسبة لمفرد 

 ػػػ تساعد التمميذ عمى النجاح في مواد الدراسة، فبدوف القراءة ال يتـ فيـ المواد العممية.

ونفسي، فيي التي تساعد عمى تنمية الفكر وتكويف االتجاىات والميوؿ  ػػػ القراءة غذاء عقمي
 .نحو األشياء والموضوعات كما تساعد عمى بناء الشخصية وظيورىا بيف أفراد المجتمع

 ػػػ وسيمة الفرد الكتساب المعمومات والميارات والخبرات المختمفة.

 ي أنو يحطـ قيود الزماف والمكاف.ػػػ ينتقؿ الفرد مف مكاف لمكاف وذلؾ عف طريؽ القراءة أ

                                           
 .18 17ص ص  معجم تقنيات القراءة والكتابة للطالب، مرجع سابق، إٌمان البقاعً،  1
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ػػػ يضطمع الفرد مف خبلؿ القراءة عمى تراث األمة بؿ التراث البشري حيث يساعده عمى النمو 
 واالبداع. 

 ػػػ تعمؿ القراءة عمى الترويج عف النفس واضاعة الوقت في المفيد المسمى.

 ثر في بناء شخصية االنساف ايجابيا.ػػػ القراءة تؤ 

 االستماع لدى القارئ فتصبح القراءة ممتعة ومفيدة.ػػػ تحقيؽ 

 1ػػػ اكتساب القارئ الثقة بالنفس.

  :بالنسبة لممجتمع 

ػػػ ترفع مف مستوى الثقافي لؤلفراد الذيف يشكموف المجتمع الواحد وىي الوسيمة التي تربط أفكار 
 الناس ببعضيا.

مى تقارب ىذه األفكار بحيث تجد تعمؿ القراءة عمى تنظيـ أفكار المجتمع كما تعمؿ ع ػػػ
 المجتمع الواحد حتى ولو اختمفت اآلراء واالتجاىات.

ػػػػ يعيش أفراده مع بعضيـ البعض في انسجاـ وتآلؼ وتختمؼ المجتمعات عف بعضيا 
 البعض، بقدر اختبلفيا في القراءات التي تتناوليا.

  2مع البعض، حيث يقرأ التبلميذ.ػػػ القراءة وسيمة ىامة مف وسائؿ اتصاؿ المجتمعات بعضيا 

 

                                           
 .31ص  مهارات االتصال في اللغة العربية، مرجع سابق، زكرٌا إسماعٌل،  1

 .109المرجع نفسه، ص   2
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 خطوات تدريس القراءة:

 :ويقصد بو تييئة أذىاف الطمبة إلى الموضوع الجديد وتوجيو أفكارىـ إليو  التمييد
بطريقة مشوقة واليدؼ منو ال يعني فقط الوصوؿ إلى عنواف الدرس بقدر ما يعني شعور 

ا بعد ذلؾ إلى حؿ لتمؾ المشكمة التي التبلميذ بعد التمييد بحاجة إلى قراءة الموضوع ليصمو 
أثيرت، ويمكف أف يكوف التمييد بطرح أسئمة مف المعمـ، ويمكف أف يكوف بربط الموضوع 

 بمعارؼ أخرى لدى التبلميذ أو بتعريؼ يصاحب الموضوع أو النص.
 :إف المدرس يبدأ بقراءة النص قراءة جيرية بصوت واضح  قراءة المعمم النموذجية

سمعو الجميع مع مراعاة تقطيع العبارات وتوضيح أساليب االستفياـ واألمر ومرتفع حتى ي
والتعجب واالخبار... أثناء قراءة كؿ أسموب ونغمتو الخاصة بو، إذ إف القراءة التي تعبر عف 

وتمثيؿ المعاني حيث يعتبر مف األمور الميمة إذ معنى ما تتسـ بحسف األداء والنطؽ السميـ 
النص وروعتو، ويجعؿ التبلميذ مسروريف والمذة مف ىذا النوع تخمؽ  ىناؾ إظيار لجمالية

 وتنتج تبلميذ منافسيف فيما بينيـ في تقميد ومحاكاة معمميـ.
  :يجب عمى المعمـ إرشاد وتنوير تمميذاتو أثناء القراءة القراءة الصامتة لتالميذ

إلى إمساؾ أقبلـ الصامتة وىذا عف طريؽ العيف دوف ىمس أو تحريؾ لمشفاه، وينبييـ 
الرصاص ووضع خط تحت الكممات الصعبة التي ال يعرفوف معناىا أو العبارة أو الجممة 

متوسط المبيمة عندىـ، وعمى المعمـ ترؾ الوقت الكافي لمقراءة الصامتة عمى أساس التمميذ ال
 1)القراءة والفيـ(.

                                           
 .82ص اللغة العربية،الشامل في تدريس علً النعٌمً، مرجع سابق،  1
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 :طريقة واضحة يثبت المعمـ المفردات الصعبة ويشرحيا ب شرح المفردات المغوية
وجيدة، إذ نجد مفردة واحدة تغطي أكثر مف معنى، وتعتبر مف الخطوات الميمة فاليدؼ 

  1منيا إعانة ومساعدة التبلميذ عمى فيـ المعنى، ولزيادة ثروتيـ المفظية.
 :ف ليذه  القراءة الجيرية لمتالميذ يطمب المدرس مف طمبتو قراءة النص فقرة فقرة، وا 

أثناء الدرس إذ أف القصد مف القراءة ىو أف يقرأ التمميذ ال أف يتعمـ الخطوة الوقت معظمو 
 إنشائيا عمى الرغـ مف أىمية الترابط بيف فروع المغة.نحوا أو أدبا، وأف يكتب موضوعا 

 :يجب عمى المعمـ أف يدرؾ ويعمـ أف الموضوع المطالع  استخالص الدروس والعبر
لديو ىدؼ معيف يجممو، ويرمي إلى غاية منشودة، وعميو في ىذه الخطوة أف يطرح بعض 
األسئمة إلى تبلميذه ليكشؼ مدى استيعابيـ وىضميـ لمموضوع، ثـ يسأؿ عف الفوائد العممية 

 و الخاص.ـ أف يمخص ذلؾ بأسموبالمستقاة مف النص، وعمى المعم
 :2يطمب المدرس مف الطبلب قراءة الموضوع وحفظ القرآف واألحاديث. الواجب البيتي  

 أىداف تدريس القراءة:

 :األىداف العامة 

 ػػػ تنمية الميؿ إلى القراءة وتوسيع الخبرات وتنمية القدرات االجتماعية والخمقية.

  3وزيادة الثروة المغوية ليـ. دة ثقافتيـ العامةاػػػ توسيع مدارؾ التبلميذ وزي

                                           
 .83ص  الشامل في تدريس اللغة العربية،مرجع سابق، علً النعٌمً،   1

 .290ص  مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، عمران جاسم جبوري ،  2

 .102، ص 2008، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، 1ط  منهج المرحلة االبتدائية،عبد اللطٌف حسٌن فرج،   3
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ػػػ ىي وسيمة لمنيوض بالمجتمع وارتباط بعضو البعض، عف طريؽ الصحافة والرسائؿ والنقد 
 والرسـ.

 ػػػ تعتبر مف أىـ الوسائؿ التي تدعو إلى التفاىـ والتقارب بيف عناصر المجتمع.

مفو لنا اآلباء واألجداد مف تراث ػػػ تأكيد الصمة وتعزيزىا لكتاب ا وسنة نبيو وال اعتزاز بما خ
 فكري وعممي وأدبي ولغوي. 

ػػػ توظيؼ القراءة في اكتساب المعارؼ والعمـو وذلؾ بالعودة إلى المصادر والمراجع 
 1والبحوث.

 :األىداف الخاصة 

 ػػػ جودة النطؽ وحسف األداء وتمثيؿ المعنى.

 والتراكيب الجديدة.ػػػ الكسب المغوي وتنمية حصيمة التبلميذ مف المفردات 

ػػػ كسب ميارات القرائية المختمفة كالسرعة والقدرة عمى تحصيؿ المعاني، واحساف الوقؼ عند 
  2اكتماؿ المعنى.

 ضبط المغوي والنحوي لمكممة.ػػػ مراعاة ال

 ػػػ القراءات في وحدات فكرية دوف تعثر.

 نياية الفكرية.ػػػ مراعاة مواطف الوقؼ التي يحسف الوقؼ عمييا كالوقوؼ عمى 

                                           
 . 89، ص 1985، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزٌع، 1ط خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها، ناٌف معروف،   1

 .75، ص 2009د ط، دار زهران للنشر والتوزٌع، عمان، أساليب تدريس اللغة العربية،  أحمد صومان،  2
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 ػػػػ تدريب الطبلب عمى القراءة المعتبرة الممثمة لممعنى.

 ػػػ زيادة الثروة المغوية لدى الطبلب. 

 ػػػ تنمية قدرة الطبلب عمى تمخيص المقروء ونقده وتحميمو.

 ػػػ توسيع الخبرات والثقافة العامة لدى الطبلب.

 فيما ىو نافع وممتع.ػػػ االستمتاع بالمقروء واستثمار أوقات الفراغ 

 1ػػػ تيذيب الجانب الوجداني وتنمية القيـ والعواطؼ النبيمة السامية.

 ىناؾ طرؽ متعددة لتعميـ القراءة لممبتدئيف:طرق تعميم القراءة لممبتدئين: 

  :) تقوـ ىذه الطريقة عمى بدء بتعميـ الحروؼ ثـ التدرج إلى الطريقة التركيبية ) الجزئية
لى الجمؿ حيث ييتـ المعمـ بتوجيو أنظار األطفاؿ وأذىانيـ أوال إلى الحروؼ الكممات، ثـ إ

اليجائية وأصوات ىذه الحروؼ ثـ يندرج بيـ إلى نطؽ الكممات تتكوف مف حرفيف أو أكثر، 
وليذا سميت بالطريقة التركيبية فيي تبدأ مف جزء إلى الكؿ أي تبدأ بالجزء، وتراكيب األجزاء، 

وتندرج ىذه الطريقة تيت األساليب ) الطرائؽ  2لذلؾ سميت بالجزئية.وصوال إلى الكممة 
 الفرعية ( التالية:

 

 

                                           
 .284ص المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، عمران جاسم الجابوري وآخرون،   1

 .124ص  تعليم اللغة العربية لصفوف الثالثة األولى، بين النظرية والتطبيق،مرجع سابق، علً حوامدة،   2
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 وتقـو عمى:الطريقة اليجائية:  
ائي: ألؼ، ب، تاء....الخ ئيا وصورىا، وفقا لترتيبيا األلفبتعمـ الحروؼ اليجائية بأسماأ ــ 

بحيث يتعرؼ التبلميذ إلى  ظيفيا في مقاطع وكمماتويعد انتياء مف تعمـ الحروؼ يبدأ تو 
 جميع الحروؼ بأشكاليا المختمفة في أوؿ كممة ووسطيا وآخرىا.

تعمـ الحروؼ اليجائية مرتبة بالحركات الثبلث: الفتحة، الضمة، الكسرة وىكذا حتى ب ــ 
 1انتياء جميع الحروؼ األبجدية.

سـ الحرؼ األوؿ تعمـ الحروؼ اليجائية مف خبلؿ الكممات، فتيجي كؿ كممة بذكر اج ــ 
 منيا مع حركتو، وىكذا مع بقية الحروؼ في الكممة الواحدة.

وفييا ينبغي معرفة األصوات التي تتركب منيا الكممة عف طريؽ التعرؼ الطريقة الصوتية: 
االىتماـ بأسمائيا، فالميـ مثبل: ال تعمـ عمى أنيا  عمى أشكاؿ الحروؼ وأصواتيا مف غير

صوت )ـ(، وفي ىذه الطريقة ينطؽ الطفؿ بأصوات الحروؼ التي )ميـ( بؿ تعمـ عمى أنيا 
تتكوف منيا الكممة ثـ يسرع تدريجيا حتى يصؿ الحروؼ ببعضيا البعض فينطؽ بالكممة 
كميا، وىذه الطريقة تقتضي أف يعرؼ األطفاؿ رموز الحروؼ وأصوليا المختمفة باختبلؼ 

عوف بيف الطريقة اليجائية والطريقة الشكؿ، وطريقتو، النطؽ بيا وكثير مف المعمميف يجم
 الصوتية .

 :2وتنقسـ إلى الطريقة التحميمية:
تبدأ بأف تصنع أماـ المتعمـ كممة مألوفة لديو يعرؼ معناىا ولفظيا ولكنو  أ ــ طريقة الكممة:

ال يعرؼ شكميا ثـ تعرض عميو كممة ثانية وثالثة، حتى إذا ما أصبح لدى المتعمـ رصيد مف 
عممية تحميميا إلى العناصر التي تتألؼ منيا وىي الحروؼ، فإذا أتقف المتعمـ الكممات تتـ 

                                           
 .96ص  خصائص العربية وطرائق تدريسها،مرجع سابق، ناٌف محمود معروف،  1

 .86، ص 2004، مركز ٌزٌد للنشر، األردن، 2ط  طرائق تدريس اللغة العربية ،رحمان سفاسفة، عبد ال  2
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أ جمبل قصيرة في البدء ثـ طويمة بعد ذلؾ، وعممية التحميؿ إما أـ أف الحروؼ استطاع أف يقر 
ما أف تكوف متقطعة بحيث يدرؾ مجموعة  تكوف مستمرة حتى يعرؼ المتعمـ الحروؼ كميا، وا 

عناصرىا، وىكذا تحميؿ ـ مفردات جديدة يرجع بعدىا إلى مف الحروؼ ثـ يعقب ذلؾ تقدي
 حتى يتـ تعرؼ الحروؼ كميا.

في الكممة، نظرا  جعمت الوحدة الكمية ذات المعنى تتمثؿ في الجممة الة: ة الجممب ــ طريق
عرؼ معناىا الصحيح إال في سياؽ الجممة، ولذلؾ يقدـ إلى المعمـ بعض ألف الكممة ال ي

والتي يعرؼ معناىا فيمرف عمى لفظيا أو عمى معرفة أشكاؿ الجمؿ المستمدة مف خبراتو 
مة ثانية فثالثة وىكذا ػػ وال تعرض ىذه الجمؿ مرة واحدة بؿ كمماتيا، ثـ تعرض عميو جم

تعرض أكثر مف مرة حتى تترسخ في ذىف المتعمـ صورة وكمماتيا، فإذا تمت ىذه الخطوة 
يصار إلى تحميؿ الجممة إلى الكممات التي تتكوف منيا فيتعرؼ عمييا، ثـ تسير الطريقة في 

   1مة مف حيث تحميميا إلى أصواتيا وحروفيا.الخطوات نفسيا التي سارت فييا طريقة الكم

 وتتمخص فيما يمي: العوامل المؤثرة في تخمف في القراءة:

 وتتمثؿ في:أ ــ العوامل الجسمية: 

 ػػػ اختبلؿ وظيفي عصبي.

 ػػػ اختبلالت بصرية.

 سمعية. اضطراباتػػػ 

                                           
 .86ص  طرائق تدريس اللغة العربية،مرجع سابق، عبد الرحمان سفاسفة،   1
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استخداـ أو السيطرة الوظيفية ػػػػ السيطرة أو السيادة المخية أو الجانبية، ويقصد بذلؾ تفصيؿ 
 ألحد بنى الجسـ عمى اآلخر.

 ػػػ عوامؿ وراثية وجينية.

 ػػػ مسؾ الكتاب بشكؿ غير مألوؼ والعجز عف االحتفاظ بمكاف الكممة في السطر.

 ب ــ العوامل البيئية:

 . األسبوعي ػػػ تمخيص الزمف المخصص لمقراءة في البرنامج الدراسي

النوعية المتكررة التي تصدر عف بعض األطفاؿ والفشؿ في مبلحظتيا ػػػ تجاىؿ األخطاء 
  1حتى تصبح عادة مكتسبة.

ػػػ ممارسة تدريس القراءة بمعدؿ يفوؽ استيعاب التبلميذ ليا وخاصة ذوي صعوبات القراءة 
 منيـ.

 التعامؿ مع األطفاؿ ذوي الصعوبات بالقدر الذي يتـ مع األطفاؿ العادييف.  إىماؿػػػ 

 انحسار حماس المدرسيف في التأكيد عمى أىمية القراءة الجيرية. ػػػ

ومدى دعميـ لمنشاط الذاتي لمقراءة الحرة لدى األنباء التي تنمي ػػػ الفروؽ الثقافية لآلباء 
 2لدييـ االتجاىات الموجبة والميوؿ نحو القراءة.

 

                                           
 ..80، ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان،  طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة،عطٌة محمد عطٌة،   1

 .83ص طرق تعليم األطفال، القراءة، مرجع سابق،هشام حسن،   2
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 د ــ العوامل النفسية:

 اإلدراؾ السمعي. اضطراباتػػػ 

 اضطرابات لغوية.ػػػ 

 ػػػ اضطرابات االنتباه االنتقائي.

 ػػػ اضطرابات الذاكرة.

 ػػػ انخفاض مستوى الذكاء.

 ه ــ العوامل االنفعالية:

 ػػػ عدـ القدرة عمى التكيؼ مع درس القراءة.

 ػػػ عدـ االرتياح لمدرس المغة العربية لسبب أو آلخر.

 يا في المدرسة.ػػػ كراىية مادة القراءة نتيجة الخبرات مر ب

 صفية التي يقـو بيا زمبلءه.ف كافة أوجو النشاط الصفية والبلػػػ خجؿ الطفؿ الذي يبعده ع

 يشكو مف صعوبة القراءة، فيكوف لديو اتجاىا سمبيا ضدىا.ػػػ سماع الطفؿ طفبل آخر 

 1ػػػ سمبيات المعمـ والجيؿ بطرائؽ تدريس المغة العربية وباألساليب التربوية.

 تتمثؿ أىداؼ القراءة في: القراءة:أىداف 

 ػػػ توسيع خبرات الفرد وتحريؾ قوة العقمية.
                                           

 35ص  طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة،مرجع سابق، عطٌة محمد عطٌة،   1
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 ػػػ المواطنة الصالحة.

 ورغبة دائميف في المطالعة.ػػػ القراءة لتكويف ولع 

 ػػػ القراءة لتربية الذوؽ األدبي والجمالي عند القارئ.

 ػػػ القراءة لتقوية المغة وغرس ممكات القراءة.

 الخمؽ الرفيع.ػػػ تكويف 

 ػػػ القراءة تعرؼ المرء حقيقة نفسو.

 ػػػ وسيمة مف وسائؿ التنفيس عف القارئ.

 ػػػ وسيمة مف وسائؿ التفاىـ العالمي.

 1ػػػ حصر خبرات متنوعة متعددة.

 وتوجد أىداؼ أخرى عمى مستوييف: 

 2ىداؼ التالية:وىو المتعمؽ بإتقاف الميارة نفسيا وىنا يجب مراعاة األ أ ــ المستوى األول:

ػػػ تمكيف المتعمـ مف قراءة نصوص عامة ليا االختبلؼ في األساليب بيف القصصية 
 والروائية، نثرية، أدبية أو عممية عامة.

                                           
 .17، ص 2005د ط، دار أسامة، عمان، األردن،  طرق الكتابة والقراءة والكتابة للمبتدئين ومهارات التعلم،غافل مصطفى،   1

، مجموعة نٌل الربٌة، القاهرة، مصر، 1ط  تنمية مهارات تعلم اللغة والكتابة في سنوات الطفولة المبكرة،مارٌان واٌتهٌد،   2

 .94، ص 2006
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ػػػ تمكيف المتعمـ مف تطوير استراتيجيات وأساليب تتبلءـ مع طبيعة النص المقروء، فتوجد 
ص، وتوجد أيضا القراءة التفصيمية وىدفيا القراءة السريعة التي تقـو عمى المسح العاـ لمن

  1الخروج بمعمومات محددة.

 ػػػ التمكف مف المغة بحد ذاتيا مف حيث البنية والتراكيب والمفردات.

 بناء خمفية معرفية لبلستفادة منيا الحقا مف طرؼ المتعمـ.ػػػ 

 والخطابية والصوتية.ػػػ معرفة نظاـ المغة مف خبلؿ مستوياتو المختمفة النحوية والصرفية 

ػػػ تطوير عقمية نقد النصوص المقروءة، بحيث يصبح المتعمـ عمى التحميؿ والموازنة 
 والمقاربة.

 المتعمؽ بالمحتوى المقروء: ب ــ المستوى الثاني:

 ػػػ القراءة مف أجؿ تحقيؽ النجاح في المواد األكاديمية.

 ػػػ القراءة مف أجؿ االستمتاع.

 2ؿ التفاعؿ مع الثقافة الجديدة كقراءة الصحؼ والمجبلت والكتب التراثية.ػػػ القراءة مف أج

 

 

 

                                           
  .95ص  تنمية مهارات تعلم اللغة والكتابة في السنوات الطفولة المبكرة،مرجع سابق، مارٌان واٌتهٌد،   1

 .128ص طرق تدريس العربية، مرجع سابق، صالح نعٌرات،  2
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 المبحث الثاني: ميارة الكتابة

تعد الكتابة وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ التي عف طريقيا يعبر الفرد عف أفكاره، وأف  
 كتب ﴿، وأيضا قولو تعالى:1﴾ن والق لم وما يسطرون﴿يتعرؼ عف أفكار غيره لقولو تعالى:

، فالكتابة شأنيا عظيـ ومكانتيا عالية ورفيعة، فيي 2﴾ا ألغلبن أنا ورسلي إن ا لقوي عزيز
 حافظة لمتاريخ والتراث وراعية لمحضارة عمى مر العصور.

 تعريف ميارة الكتابة:

كتب يكتب كتابة وىو مكتوب، فالكتابة تعني الجمع والشد والتنظيـ، كما تعني االتفاؽ  لغة:
ية. قاؿ ابف األثير: الكتابة أف يكاتب الرجؿ عبده عمى ماؿ يؤديو إليو منجما، فإذا عمى الحر 

 3أداه صار حرا.

كما ورد في قاموس المحيط كتبو كتبل وكتابا، خطو وكتبو، استمبله والكتاب ما يكتب  
 4فيو واإلكتاب تعميـ الكتاب.

ي رموز منطوقة، اصطمح : الكتابة ىي تسجيؿ أفكار المرء وأصواتو المنطوقة فاصطالحا
عمماء المغة عمى تسميتيا حروؼ ىجائية تنتظـ وفؽ أحكاـ المغة وقوانينيا، في كممات 

                                           
 .1سورة القمـ، 1

 21سورة المجادلة، 2
 38، ص لسان العربابف المنظور،  3
 .155، ص قاموس المحيطفيروز االبادي،  4
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والخط فيمكف تسميتيما بالميارات  اإلمبلءمترابطة وتتمثؿ الكتابة في التعبير الكتابي أما 
 1الكتابية المساعدة.

األحداث الى رموز يمكف وتعرؼ بأنيا طريقة يمكف بيا توثيؽ النطؽ ونقؿ الفكر و  
ىي نشاط ذىني يعتمد عمى االختيار الواعي كما يريده  أوقراءتيا حسب نموذج مخصص، 

 2الفرد والقدرة عمى تنظيـ الخبرات وعرضيا بشكؿ يتناسب مع غرض الكاتب.

ىي أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيو القواعد النحوية المكتوبة يعبر  
 3االنساف ومشاعره، ويكوف دليبل عمى وجية نظره وسببا في حكـ الناس عميو.عف فكر 

مف خبلؿ ىذه التعريفات نستنتج أف الكتابة تدور في فمؾ واحد وىي تسجيؿ أفكار  
رموز مكتوبة تترجـ ما يدور في ذىف االنساف وما يتبادلو مع  إلىالمرء أو المسموعة 

عند الحاجة والقدرة عمى االحتفاظ بيا مف زمف  إلييامف حديث مف أجؿ الرجوع  اآلخروف
 آلخر.

 : تتمثؿ أنواع الكتابة في: الكتابة أنواع

ىي الكتابة التي تؤدي وظيفة خاصة في حياة الفرد  الكتابة الوظيفية أو العممية: .1
، ويمارسيا التمميذ في حياتيـ اليومية، ومف مجاالت استعماؿ واإلفياـوالجماعة لتحقيؽ الفيـ 

 النوع كتابة الرسائؿ، االستدعاءات، التمخيص.ىذا 
 حياة المتعمـ داخؿ المدرسة وخارجيا.تقتضيو فالكتابة الوظيفية تؤدي غرضا وظيفيا 

                                           
، مكتبة المجتمع العربي لنشر 1، طمناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا بين النظرية والتطبيقعبد السبلـ يوسؼ الجعافرة، 1

 . 231، ص 2011، عماف، األردف، والتوزيع
 .65، ص 1983، دط، مكتبة عيف الشمس، القاىرة، العموم السموكية )مدخل لقراءة السموك وفيمو وتطويره(عمي أحمد عمي،  2
 .164، ص ، الميارات المغويةمرجع سابؽ، زيف كامؿ الخويسكي3
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ترجمة األفكار واألحاسيس  إلىىي الكتابة التي تيدؼ  أو الفنية: اإلبداعيةالكتابة  .2
توب مف خبلؿ تطوير واالنفعاالت وىي عممية تسمح بإنتاج نص مك اإلنسانيةوالعواطؼ 

ومراجعتيا وتطويرىا ومعروؼ أف ليس كؿ خط بالقمـ يمكف أف يكوف مبتكرا  األساسيةالفكرة 
 1األساليب أو مبدعا لؤلفكار ولكنيا ممكة فطرية تقـو عمى التدريب والميارة.

حياة العظماء  ومف مجاالتيا الشعر، النثر، القصة، مذكرات شخصية، كتابة تراجـ، 
 2والسير.

 واإلفصاحالمشاعر،  إظيارأو الفنية ىي  اإلبداعيةومف خبلؿ ىذا نستنتج أف الكتابة  
الكتابة، ألنيا تحقؽ المتعة النفسية  أنواععف عواطؼ وخمجات النفس وىي تعد مف أرقى 

 لمفرد.

ىذا النوع يجمع بيف الوظيفية واالبداع،  :اإلبداعيةالكتابة االقناعية أو الوظيفية  .3
أو المنطؽ  األخبلقي األسموبلمعمومات وبطريقة الحجج والبراىيف، واستخداـ وفييا ينقؿ ا

 3والعاطفة والديف لئلقناع.
بداعيةمف خبلؿ ىذا التعريؼ فاف الكتابة االقناعية تجمع بيف كتابتيف وظيفية  بأسموب  وا 

 مشوؽ ومقنع باألدلة والبراىيف المختمفة.

 تتمثؿ في بعديف ىما:أبعـــاد الكتابة:

                                           
 .206 -199ص  ، صمهارات اللغة والتفكير، واآلخروننبٌل عبد الهادي 1

 .201ص  المهارات اللغوية، ) االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(مرجع سابق، زٌن كامل الخوٌسكً، 2

 .207، ص مهارات في اللغة والتفكير، واآلخرونمرجع سابق، نبٌل عبد الهادي  3
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بعد الشكمي أو المفظي: ويقصد بو األلفاظ والتراكيب واألساليب والقوالب المغوية التي ال .أ 
 يختارىا الكاتب بما يتفؽ مع المغة.

أو المعرفي: ويقصد بو المعمومات والحقائؽ واألفكار التي يحصؿ  ألمضمونيالبعد   .ب 
عمييا االنساف عف طريؽ قراءاتو، وبما أف الكتابة عممية عقمية تتطمب قدرا خاصا مف 

المعرفة، وتوليدا مستمرا مف األفكار وكيفية صوغيا وتنظيميا ووضعيا عمى الورؽ في صورة 
 1مقنعة ومؤثرة.

ىما ممميف بجوانب الكتابة بالنسبة لمتمميذ ليكوف لو رصيد لغوي وليذا فأف البعديف نجد
 يوظفو في المدرسة. 

 : الكتابة خطوات

تعد ميارة المغة مف أىـ الميارات األساسية التي تساعد المتعمـ عمى التعمـ في مراحمو 
عف األولى والقدرة عمى الفيـ خطوات الكتابة وذلؾ يكوف بإثارة ونشاط التبلميذ بالتحدث 

 الموضوع والتشويؽ اليو وتتمثؿ في:

 .التمييد: وذلؾ بالتأكيد عمى توفر األدوات البلزمة لمكتابة والجمسة الصحية 
  يعرض المتعمـ بطاقة عمييا جممة الكتابة المستيدفة، موضحة عمييا األسيـ الممونة

 التي تدؿ عمى نقطة البداية واتجاه الفيـ.
 ف التبلميذ لقراءتيا.يقرأ المعمـ الجممة ثـ يطمب عدد م 
  ليشرح لتبلميذ خطوات الكتابة الحرؼ بحجمو الكبير  األسيـ إلىيشير المعمـ

 أو المؤشر، ثـ يكتب الحرؼ عمى الموح ببطء طالبا منيـ المتابعة. إصبعومستخدما 

                                           
 ،  ميارة الكتابة ونماذج تعميمياعمي ربابعة،  إبراىيـ 1
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  يطمب المعمـ مف التبلميذ تقميده بأصابعيـ عمى المقاعد وغي اليواء، ويمكف أف
 1لمسودة مستخدميف أقبلـ الرصاص.يدربيـ في دفاتر ا

 :يتبع المعمـ ما يمي 
  يعرض المعمـ نموذجا بالخط منقط، ويوضح مفيومو عمى السبورة فيي وسيمة تعميمية

 2ال يمكف االستغناء عنيا.
  نقطة البداية والنياية. إلىيوضح لمتبلميذ رسـ خطوط المتقطعة ويشير المعمـ 
 اليسار مف مسار الخط وتعرجاتو. إلى يوضح ليـ اتجاه سير القمـ مف اليميف 
  يتحوؿ المعمـ بيف التبلميذ ليرى كيؼ يمسؾ التبلميذ أقبلميـ وأبف يضعوف رؤوسيا

 التصحيح. إلىالتي يرى أنيا في حاجة  األوضاعويصحح 
  يطمب منيـ بعد ذلؾ رسـ الخطوط، ويبلحظ في  أثناء تجولو اتجاه الحركة الصحيحة

 لمقمـ.
  3ييتـ المعمـ بالنظافة والمسافات والجمسة الصحية. األحواؿوفي جميع 
ومف خبلؿ  تقديمنا لخطوات الكتابة نجد أنيا مف مياـ المدرس أو المعمـ تسطير السبورة  

 عمى منواؿ الكراسات وتنبيو التبلميذ عمى كؿ صغيرة وكبيرة ويذكرىـ بػ:

 واالتجاىات والوضعيات، األجزاءػػػ بمتابعة حركة اليد أثناء الكتابة لمعرفة 

 .واأللواحػػػ بمتابعة النموذج المكتوبة باألصابع في الفضاء ثـ عمى المناضدة 

                                           
 .237-236، ص ص مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا بين النظرية والتطبيقعبد السبلـ يوسؼ الجعافرة،  1
 .164-163، ص ص المفاىيم المغوية عند األطفال )أسسيا، مياراتيا، تقويميا(، خروفآلوا طعميةمرجع سابؽ، رشيد أحمد  2
، ص 2010، األردف، دار الثقافة، عماف، 1، ط، تعميم األطفال في عصر االقتصاد المعرفيواآلخروفعبد الحكيـ محمود الصافي  3

165. 
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 والجمؿ بخط واضح. األلواحػػػ كتابة الحرؼ أو المقطع عمى 

ػػػ احتراـ قواعد رسـ الحروؼ أثناء الكتابة ودعوة المتعمميف لتأمؿ ومبلحظة كيفية رسـ 
 سبورة. الحروؼ والكممات عمى ال

 إلىػػػ التركيز عمى ميارات الخط ) مثؿ مقياس الحروؼ واتجاىات الحروؼ مف األعمى 
 اليسار وتنقيط المعاني، وعدـ الضغط عمى القمـ واحتراـ السطر(.  إلىومف اليميف  األسفؿ

ػػػ تعويد التبلميذ عمى العادات الحسنة أثناء الكتابة والجمسة الصحية واالىتماـ بالنظافة 
 جنب التشطيب.وت

 وتتمثؿ في العديد مف األمور منيا:أىمية الكتابة: 

  األزمافأنيا واحدة مف أىـ الوسائؿ في االتصاؿ الفكري بيف الجنس البشري عمى مر 
 وذلؾ لما تحوي الكتب والمؤلفات.

  والقضايا والمعمومات وىي ال  واألحداثأنيا الشاىد عمى تسجيؿ مجريات الوقائع
 بالحؽ. إالتنطؽ 

 .أنيا حافظة لمتراث 
 .الوسيمة المثمى في الربط بيف الماضي والحاضر 
 .أنيا األداة الطبيعية لنقؿ المعارؼ والثقافات عبر األزمنة واألمكنة 
 ويتوقؼ عمى خواطرىـ وأحداثيـ. اآلخريففكر  بيا يؤخذ 
 .1أنيا مف وسائؿ التنفيس عف النفس والتعبير عما يجيش بالخواطر والصدور 
 داة الرئيسية لمتعميـ بكؿ أنواعو وفي مختمؼ مراحمو.أنيا األ 

                                           
 . 169ص  ،الميارات المغوية، ) االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(مرجع سابؽ، زيف كامؿ الخويسكي، 1
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  مساىمتيا في رقي المغة وجماؿ صياغتيا وذلؾ لما يريد في الكثير مف أدائيا مف
 استخداـ المغة الفصحة في األداء.

  المواطف. أميةلممواطنة، وشرط ضروري لمحو  أساسيجزء 
  1المعمميف فكرىـ وخواطرىـ.أداة رئيسية لمتمميذ عمى اختبلؼ مستوياتيا واألخذ عف 
  أداة لحفظ العمـ فموال الكتب المدونة، واالخبار المخمدة والحكـ المخطوطة لضاع أكثر

 العمـ، ولغمب سمطاف النسياف سمطاف الذكر.
 مراحل تعميم ميارة الكتابة:

 عممية الكتابة تمر في ثبلث مراحؿ وتتمثؿ في: إف 

المعمميف الكتساب ميارتيا واليدؼ منيا إثارة االىتماـ  إعدادمرحمة تييئة الكتابة:  .أ 
 بتعمـ الكتابة وتدريبيـ عمى التحكـ الحركي.

وتستغرؽ ىذه المرحمة ما يقارب َثبلثة أسابيع، يتـ خبلليا تييئة التبلميذ الكتابة، وذلؾ عف 
 طريؽ الكتابة بخطوط غير منتظمة أو دوائر وليس شرطا بالقمـ فقد يكوف: 

 2طيف أو الصمصاؿ والمعجوف لتشكيؿ الحروؼ والكممات.ػػػ بال

 ػػػ أقبلـ عريضة ممونة، وورؽ مف الحجـ الكبير. 

 ػػػ مجموعة مف عيداف الكبريت.

 ػػػ نماذج حروؼ أو الكممات عمى البطاقات.

                                           
 .198، ص ميارات في المغة والتفكير، واآلخروفمرجع سابؽ، نبيؿ عبد اليادي 1
 

 . 238، صمناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا بين النظرية والتطبيقعبد السبلـ يوسؼ الجعافرة، مرجع سابؽ،  2



 الميارات الكتابية                                                            الفصل الثاني

 

 
82 

، كاأللواف الشمعية والتمويف األلواففي بدايتيا تأتي عمى شكؿ شخبطة باستخداـ  
. وبعد تدريبيـ عمى مسؾ الطباشير وتعريؼ 1لطفؿ مرونة في عضبلتوباألصابع إلكساب ا

عمى السبورة والموحة، وال يجوز الكتابة بو عمى الجدراف، كما  إالالتبلميذ بأنو ال يستخدـ 
يدربيـ عمى مسؾ القمـ والتعريؼ عمى أنو يستخدـ في  الكتابة عمى الورؽ، وتمريف التبلميذ 

تدريب التبلميذ  إلىورسـو بسيطة عمى السبورة أوال ثـ عمى الورؽ، واالنتقاؿ  المحاكاةعمى 
عمى رسـ الخطوط في اتجاىات مختمفة وخطوط متعامدة التي تشكؿ زوايا قائمة وخطوط 

 منحنية.

 مرحمة تعميم الكتابة:  .ب 
النسخ: نبدأ بيا بعد أف يتعمـ التمميذ نطؽ الحروؼ أو الكممة وبعد أف تتضح صورة  .1

حرؼ في عقمو، وتتسـ ىذه المرحمة بمظيريف ىما: مظير كتابة الحرؼ منعزال ومظير ال
، ونسخ الحرؼ لمكممات المكتوبة يعتبر داللة موضوعية عمى بداية تحميؿ 2كتابة الكممة

وفي ىذه المرحمة 3الحروؼ. أوضاعلترتيب  إدراؾالطفؿ لعناصر الكممة المكتوبة، وىو بداية 
 يقـو المعمـ بما يمي:

 ػػػ يقرأ جممة قصيرة، ثـ يطمب مف التبلميذ قراءتيا.

 الحرؼ المقصود ويمفظو ثـ يقـو التبلميذ بمحاكاتو. إلىػػػ يشير المعمـ 

األسيـ ليشرح لمتبلميذ خطوات كتابة الحرؼ مستخدما اصبعو طالبا منيـ  إلىػػػ يشير المعمـ 
 متابعتو.

                                           
 . 163، ص تعميم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي، واآلخروفمرجع سابؽ، عبد الحكيـ محمود الصافي  1
 .201-199 ، ص صمناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا بين النظرية والتطبيقعبد السبلـ يوسؼ الجعافرة، مرجع سابؽ، 2
ميمي صادؽ،  3  .145، ص تنمية الميارات المغوية لمطفلكريماف بدير وا 
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مقاعد وفي اليواء، ويمكف أف يدربيـ في دفاتر ػػػ يطمب مف التبلميذ تقميده بأصابعيـ عمى ال
 1المسودة مستخدميف أقبلـ الرصاص.

 ػػػ ويضع المعمـ ليـ التعميمات عمى النحو التالي:

 .الكتابة فوؽ النقط 
 .الكتابة دوف نقط مع تحديد نقطة البداية 
 .كتابة المقاطع والكممات والجمؿ 
الصبغة الجمالية عمييا، ويعتبر الخط ىو فف تحسيف الكتابة وتجويدىا إلضفاء الخط:  .2

مف وسائؿ اتصاؿ الكتابي وىذه وسيمة عمى تدريب التبلميذ عمى الكتابة الصحيحة وفؽ 
قواعد رسـ الحروؼ العربية وأنواع الخطوط المختمفة أيضا وىو موع مف الرسـو يثير في 

ار الجماؿ الكتابي النفس الذوؽ وينميو ويحس التمميذ بأف الحروؼ تتسابؽ فيما بينيا إلظي
 2والفف.

 اليدؼ مف تدريس الخط: 

خط واضح بحيث يتوافر فيو الوضوح والسرعة  أسموبػػػ مساعدة التبلميذ عمى اكتساب 
 والجماؿ.

ػػػ تكويف الكثير مف العادات الحسنة، كالنظاـ والدقة والنظافة وحسف الترتيب والصبر 
 3والمثابرة.

                                           
 .   103، ص أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبةفيد خميؿ زايد،  1
 .250، ص مناىج المغة العربية وطرق تدريسياوىدى عمي جواد الشمري،  ألسموؾمرجع سابؽ، سعدوف محمود  2
 .255، ص مرجع في تدريس المغة الغربيةمد عطا، إبراىيـ مح3



 الميارات الكتابية                                                            الفصل الثاني

 

 
84 

 ابة السريعة.الطفؿ القدرة عمى الكت إكسابػػػ 

كسابيـػػػ تقوية عضبلت اليد   خبرة يدوية. وا 

ىذه المرحمة بالمعب والنشاط وتكوف  تتسـكتابة بعض المفردات:  إتقانمرحمة  .د 
جانب كونيا مدعاة لتعمـ وتعزيز الميارات حيث يقوـ المعمـ  إلىفرصة لممتعة والتسمية، 

. وتبدأ  عرض رسومات سبؽ لمتبلميذ التعرؼ عمييا وعمى صور كتابة أسماء ىذه الرسـو
 ىذه المرحمة بػ:

 طريقة لرسـ الكممات، وىو تصوير المفظ بحروؼ ىجائية التي ينطؽ بيا أو : اإلمالء
يقا سميما بالطريقة التي اتفؽ عمييا أىؿ المغة مع ىي القدرة عمى رسـ الكممات رسما دق

 1التمكف مف استخداـ الميارات الخاصة بيا في كتابة الكممات كتابة سميمة.
ولكؿ منيا أىدافيا وال بد لممعمـ أف  واالختياريةمنيا: المنقولة والمنظورة  أنواعلو  واإلمبلء

 2برز فييا حروؼ.يستخدـ الوسائؿ التعميمية البلزمة كالبطاقات التي ت

 :اإلمبلءواليدؼ مف تدريس  

 ػػػ تنمية ميارة المبلحظة لدى المتعمميف وتدريبيـ عمى مبلحظة أشكاؿ الحروؼ وترتيبيا.

 ػػػ تنمية ميارة التذكر مف خبلؿ تدريب الذاكرة عمى حفظ صور الحروؼ والكممات.

 ػػػ تعميـ التبلميذ االعتماد عمى أنفسيـ.

 الترقيـ.ػػػ تطبيؽ عبلمات 
                                           

، األردف، مكتبة العمـ لنشر والتوزيع، عماف، 1، طميارات ما وراء المعرفة وعالقتيا بالكفاءة المغويةعبد المنعـ أحمد بدرات،  1
 .78، ص 2008

 .150، ص 2007والتوزيع، عماف، األردف، ، دار الفكر لمنشر 1، ططرائق تدريس المغة العربيةأبو الصنعات،  إسماعيؿزكريا 2
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 ػػػ زيادة الميارات الحركية الخاصة بالعيف واليد.

 1ػػػ التمكف مف رسـ الحروؼ واأللفاظ بشكؿ واضح.

 إلى: ينقسـ التعبير: 
 2مشافية. اآلخريف إلىالتعبير الشفوي: ىو أف ينقؿ الطفؿ ما يجوؿ في خاطره وحسو  . أ

التعبير الكتابي: ىو وسيمة االتصاؿ بيف الفرد وغيره وفيو يعبر عف المشاعر  . ب
واآلراء ونقؿ المعمومات بكبلـ مكتوب كتابة صحيحة تراعي فييا قواعد الرسـ  واألحاسيس

 3الصحيح وحسف التراكيب والتنظيـ  ترابط األفكار وعبلمات الترقيـ المختمفة.
يكوف دفعة واحدة، بؿ يكوف بالتدرج عندما يتمكف  واكتساب التبلميذ ميارة التعبير ال
عندئذ ينبغي أف نمرنو عمى كتابة جمؿ أي التعبير  اإلمبلءالمتعمـ مف بعض الميارات الخط 

 4عف المعاني واألفكار بألفاظ وتراكيب سميمة وزيادة الثروة المغوية لدى المتعمميف.

 ابة:ــر الكتـاصـنـع

العنصر الرئيسي في النص المكتوب والمنطوؽ ويجب الكممة: المفظة أو الكممة ىي  .1
 عمى الكاتب عند اختياره الكممات التي سيصوغ منيا الجمؿ والفقرات وأف يراعي ما يمي: 

 .الترادؼ: ىو الداللة في المعنى واحد بألفاظ متباينة مثؿ: األسد، الميث 
  متباينة مثؿ: العيف تطمؽ المشترؾ: فيو المفظ الواحد الذي يدؿ عمى معنييف أو معاني

 عمى عيف الماء حاسة البصر الجاسوس.
  (.واألسودالتضاد: يقصد بو تسمية متضاديف باسـ واحد مثؿ: الجوف ) األبيض 

                                           
 .5، ص 1998، دار أسامة، عماف، األردف، 1، طالمسير اإلمالء، زىدي أبو خميؿ 1
 .141، ص أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبةفيد خميؿ زايد، 2
 .304، ، ص المغة العربيةالمناىج وطرائق تدريس مرجع سابؽ، عمراف جاسـ الجبوري وحمزة ىاشـ السمطاني،  3
، اإلسكندرية، دط، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، الميارات المغوية )تعبير، تحرير، لغويات، تدريبات(زيف كامؿ الخويسكي،  4

 .27، ص 2009مصر، 
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اختيار المفظ المناسب لممعنى والمقاـ ويكوف ذلؾ مف خبلؿ التمييز بيف الكممات الجيدة 
 1والكممات الرديئة.

األولى في التعبير عف الفكر، وىي تؤدي دورىا في المعنى مف وكذلؾ المفظة ىي المبنة 
 حبلؿ:

  رمزية المفظ: فالمعروؼ أف األلفاظ ىي رموز ألشياء التي نراىا أو نحسيا أو نسمعيا
التي تمر بيا، وىذا يعني أف األلفاظ ال توجد  اإلنسانيةأو نممسيا، وىي أيضا رموز لمتجارب 

 ارجية عنيا.في ذاتيا بؿ ىي رموز لمدلوالت خ
  إنماذىنو،  إلىأنيا ال تستخدـ فرادى أو لذاتيا: فاإلنساف حيف يفكر مستحضرا لفظة 

ىو يربطيا بغيرىا  مف األلفاظ لتعبر مع بعضيا عف فكرة تعمؿ في ذىنو وذلؾ ما نجده 
دائما مف أف المفظة ال توجد في الذىف إنما ىي مع غيرىا مف األلفاظ ويمكف في اختيار 

 2عدد مف المعايير المتمثمة في الدقة في اختيار المفظة، الدقة في تحديد المفظة.األلفاظ 
لمكتابة التي يجب عمى  األساسيةومف ىذا فإف المفظة أو الكممة ىي مف العناصر 

التمميذ معرفتيا ودراستيا خاصة في مراحؿ األولى مف حياتو ألف الكممة ىي لفظ يدؿ عمى 
ميا )االسـ والفعؿ والحرؼ( ألف المفظة ىي المبنة األولى في معنى مفيد وكذلؾ معروؼ أقسا

 التعبير عف الفكر.

 3: عمى المتكمـ أف يراعي المفظ في نطؽ الجممة ليبيف بدايتيا ونيايتيا.الجممة .2
محدثو، وىناؾ عدد مف الثوابت التي يجب أف  إسناد الحديث إلىكما أنيا تعني 

 يستحضرىا الكاتب حالة التييئة لمكتابة وحالة اختياره الجممة في الكتابة ومنيا: 

                                           
 .208، ص ميارات في المغة والتفكير، واآلخروفمرجع سابؽ، نبيؿ عبد اليادي 1
 .171، ص الميارات المغوية، ) االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(مرجع سابؽ، زيف كامؿ الخويسكي، 2
 .172، ص ، األسس الفنية لمكتابة والتعبيرمرجع سابؽ، فخري خميؿ النجارة 3
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 ػػػ ضرورة االلتزاـ بقواعد المغة.

 ػػػ ضرورة اتفاؽ الجممة والسياؽ.

 ػػػ عدـ اإلفراط في استخداـ أدوات الربط.

 1ػػػ معرفة شروط المغة الفصحى.

 توظيؼ أدوات الربط بحيث تكوف مستخدمة في مكانيا الصحيح. ػػػ

 2ػػػ عدـ استخداـ العامية في الجمؿ ألنيا تضعؼ المغة.

 أنواع الجممة ومكوناتيا:  

  فيي تمؾ التي تتضمف )األمر، النيي، االستفياـ، التمني، الدعاء(.: اإلنشائيةالجممة 
 :عف الصدؽ أو الكذب، والجممة سواء  اإلخبارفيي تمؾ التي تتضمف  الجممة الخبرية

 فيي اسمية وفعمية. إخباريةأـ  إنشائيةأكانت 
 3ىي ما تكونت مف اسميف أسند أحدىما آلخر، إلفادة المعنى.ػػػ الجممة االسمية: 

 وىي تتألؼ مف المبتدأ والخبر مثؿ: السماء صافية.

المعنى مثؿ: يعتدؿ الجو وقت  ػػػ الجممة الفعمية: ىي ما تكونت مف فعؿ واسـ بحيث يتـ بيا  
 الربيع. وأيضا وجود الفضبلت كالمفعوؿ بو وأمثالو مع ىذه الجمؿ، وأيضا دخوؿ حروؼ

 

                                           
 .176، ص الميارات المغوية، ) االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(مرجع سابؽ، زيف كامؿ الخويسكي، 1
 .208، ص ميارات في المغة والتفكير، واآلخروفمرجع سابؽ، نبيؿ عبد اليادي 2
 .181، ص الميارات المغوية، ) االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(مرجع سابؽ، زيف كامؿ الخويسكي، 3
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 1غير ذلؾ. إلىالشرط الجازمة وغير الجازمة، وكذا الحروؼ الناحية لمفعؿ المضارع  

: ىي الجممة المؤثرة المعبرة عف الفكرة الكاممة التي تريد توصيميا وتتكوف مف الجممة سمات
 ركنيف أساسييف ىما: 

 :مراعاة)في كونيا اسمية( والفعؿ والفاعؿ )في حالة كونيا فعمية( مع  المبتدأ والخبر 
ممة الفروؽ التي تكوف في الجممة حيف استخداميا في لغة الحديث أو التفكير أو الكتابة، فالج

 العربية ال بد وأف تكوف صحيحة سممية  بما يمي: 
 ػػػ االلتزاـ بقواعد المغة.

 2.األفكارػػػ وضوح 
ومف خبلؿ تقديمنا لمجممة نبلحظ أنيا عنصر أساسي لمكتابة واجبة استخداميا في  

 الكتابة وفيميا لمتبلميذ لمتفريؽ بيف الجممة الفعمية والجممة االسمية والفضبلت كالمفعوالت
 ومعرفة أنواعيا.

:وىي مجموعة مف الجمؿ المترابطة تسير في سياقات متطورة لتطور فكرة واحدة الفقرة .3
لمفكر سواء  األساسيوىي ترتيبات بنائية لمصياغة المغوية، وتشكؿ في مجموعيا الييكؿ 

أكانت جزئية أو كمية والفقرة بكسر الفاء وجمعيا فقرة وفقرات ومعناىا حمي تضاع عمى شكؿ 
 قرة الظير وىناؾ فوائد لمفقرة في النصوص: ف

 أخر. إلىػػػ االنتقاؿ مف وضع أو مستوى أو شخص 

 عف الموضوع. اإلعبلفػػػ 

 ػػػ الربط بيف أجزاء الفكر في المادة الكتابية.
                                           

 .7، ص 1999ف، ، دار الشروؽ العربي، بيروت، لبنا4، طواإلعرابمعين الطالب في قواعد النحو محمد عمي عفش،  1
 182، ص الميارات المغوية، ) االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(مرجع سابؽ، زيف كامؿ الخويسكي، 2
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 ػػػ تمخيص الموضوع.

 1ػػػ الربط بيف األقساـ المختمفة.

 :عناصرىا: تتوقؼ سبلمة الفقرة عمى العناصر التالية 
 ػػػ تحديد الفكرة.

 ػػػ الترابط.

 ػػػ التناسؽ واالنسجاـ.

 ػػػ التناسؽ الزماني والمكاني.

 ػػػ االبتعاد عف التكرار المفظي والمعنوي. 

 2ػػػ التنظيـ الحركي لمضمائر استنادا لمسياقيف النحوي والمعنوي.

 أىداف تدريس الكتابة: 

 قادرا عمى تحقيؽ ما يمي: اليدؼ مف تدريس الكتابة أف يكوف التمميذ  

 ػػػ أف يكتب الحروؼ والكممات العربية مف اليميف الى اليسار.

 ػػػ أف يرسـ الكممات مع ضبطيا بالحركات القصيرة.

 ػػػ أف يرسـ الحروؼ بأشكاليا ومواقعيا المختمفة.

 
                                           

 .166-165ص  ، ص، فخري خميل النجارة، األسس الفنية لمكتابة والتعبيرمرجع سابؽ1
 .210، ص ، ميارات في المغة والتفكيرواآلخروننبيل عبد اليادي مرجع سابؽ، 2
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 1والواو والياء(. األلؼػػػ أف يكتب الحركات الطويمة )

 يف شكؿ الحرؼ وصوتو.ػػػ يدرؾ التمميذ العبلقة ب

 ػػػ كتابة الحروؼ بأشكاليا يتميز بعضيا البعض مف الشكؿ والنقط.

ػػػ كتابة الكممات العربية بحروؼ منفصمة ومتصمة مع تمييز شكؿ الحرؼ في أوائؿ ووسط 
 2وأواخر الكممة.

 ػػػ كتابة الحروؼ العربية كاممة مراعيا موقعيا عمى السطر.

 لمساحة البلزمة والحجـ المناسب.كؿ حرؼ مكتوب ا إعطاءػػػ 

 ػػػ ترؾ مسافة معتدلة ومساوية بيف الكممات المكتوبة.

 ػػػ الكتابة في الخطوط المستقيمة.

 3ػػػ وصؿ الحروؼ في الكممات عمى الوجو الصحيح.

 .األساسيةػػػ كتابة عبلمات الترقيـ 

 ػػػ اكتساب العادات الحسنة المرافقة ليذه الميارة.

 الحياة والتفاعؿ معيا. إلىػػػ توسيع نظرة التبلميذ 

  ىانة.يـ وأفكارىـ بحرية دوف تجريح أو إػػ تدريب التبلميذ عمى التعبير عف آرائ
                                           

، األردف، دار الميسرة، عماف، 1، ط)المجاالت، الميارات، األنشطة، التقويم واإلبداعيةالكتابة الوظيفية ماىر شعباف عبد البارئ،  1
 .38، ص 2010

 .398، ص (المفاىيم المغوية عند األطفال ) أسسيا، ميارتيا، تدريسيا، تقويميا، واآلخروف طعميةرشدي أحمد  2
 .101-100ص  ، صب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبةأساليفيد خميؿ زايد، 3
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 :مقدمة االستبيان 

خاصة من الناحية الثقافية، فيي وسيمة  تأخذ المغة مكانة كبيرة في حياة االنسان 
لمتفاىم وتحصيل العمم والمعرفة، إذ ال تعد ىدفا بحد ذاتو، بل ىي أداة لنقل األفكار 
والمشاعر بين البشر وتساىم في تحقيق التواصل بين البشر، وتساىم في تحقيق التواصل 

 كونيا القاسم المشترك الذي يربط بينيم.

ربع ميارات رئيسية ىي: االستماع، الحديث، القراءة والكتساب أي لغة ىناك أ 
والكتابة، وكل ميارة من ىذه الميارات ليا قدرات وميارات فرعية ومطالب ينبغي أن ينقميا 

 .المتعمم حتى تحقق أىداف الميارة في جزئيتيا األخرى

دائية لقد قمنا بتوجيو ىذا االستبيان إلى معممي التعميم االبتدائي في المدرسة االبت 
محمد بكوشة ببمدية سيدي لخضر، والذين لغة تدريسيم المغة العربية الفصيحة، وقد أخذنا 
بعين االعتبار كل اآلراء والمعارف التي أدالىا المعممون وذلك ينطبق عمى مدى األىمية 

 عمما أن ىؤالء المعممين يمثمون في رأينا طرفا رئيسيا في العممية موضوع دراستنا. إلىالبالغة 
 التعممية عامة وفي اكتساب التالميذ ميارات المغة العربية.

وعميو فإن االستبيان يتمحور حول مجموعة من األسئمة عددىا سؤال وكانت مطبوعة  
  بالحاسوب وبالمغة العربية، ذلك ألن عينة بحث تتكون من فئة تستخدم المغة العربية بحت.

تخدم أىدافو مع تولي طبيعة والتي  البحث إشكاليةمن  مستقاةواألسئمة المطروحة  
 العالقة بين البحث واإلشكالية.
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 :إعداد االستمارة 

ألساتذة التعميم االبتدائي لبمدية سيدي لخضر بكل أطوارىا وقد  جيت ىذه االستمارةلقد و 
أخذنا كل اإلجابات من المعممين وأرائيم بعين االعتبار بكل موضوعية وشفافية بيدف 

 وصولنا إلى مدى ميل تمميذ إلى ىذه المغة.

 عالم اآللي وطبعت عمى ورق أبيض.لقد كتبت االستمارة بواسطة اإل

  :العينة 

لبحث أن تكون العينة ممثمة ، يشترط عند القيام باإليياعية النتائج المتوصل لضمان موضو 
لممجتمع األصمي، ويختار بطريقة موضوعية تعكس الصفات والحقائق التي يتميز بيا تالميذ 

 الطور االبتدائي.

 عينة:خصائص ال 

 خاصة بأساتذة المرحمة االبتدائية.

 راسة الميدانية:تحميل نتائج الدـــ 

 النتائج الخاصة باالستبيان الموجية لألساتذة في األسئمة المغمقة.ـــ 

 ـــ يمكن تقديميا عمى الشكل التالي: 

 ــ كل سؤال يتضمن النتائج وفق النسبة المئوية.  

 ــ تتبعا إلجابات أفراد العينة وتتبع النتائج بتحميل.   
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 ـــ النتائج العامة لدراسة الميدانية:

سابقا إن سبب عدم استخدام المعمم لمميارات المغوية بشكل  إليياانطالقا مما توصمنا  
منطقي قد يكون ذلك سبب في تدىور الحصيمة المغوية لدى التالميذ، وفي العكس أن ىذه 

استخداميا استخدام منطقيا في جميع  إلىالميارات تساعد عمى ارتقاء ىذه العينة، وذلك يعود 
 المجاالت وتوجييا في كل األقطاب.

، وذلك في لغة المنشأ الذي يؤثر عمى العممية األخروعميو فكل تمميذ يختمف عن  
 التعممية.

تتييأ  ىذه المغات في مستوى راقي من العمم المغة عمى عكس المغات األخرى . كما نجد أن 
ميارة من بين الميارات، بحيث يدفعون التالميذ الى استخداميا لممعمم  دور كبير في فرض 

كونيا وسيمة من وسائل التواصل ال تحتاج إلى بذل جيد من طرف المتعمم والمعمم، وىي 
 عبارة عن أشياء عفوية تأتي دون أن نعرف.

  ـــ االستنتاج العام:

ث، القراءة والكتابة ذو أىمية إن الميارات المغوية المختمفة بما فييا ميارة االستماع، التحد
كبيرة في تطوير كفاءة التواصل، فيي ميارات متكاممة فيما بينيا، كل واحدة تكمل األخرى، 

بيذه الميارات لنجاح عممية التواصل وتطويرىا، باعتبارىا أسس ضرورية،  االىتمامفيجب 
تقانلكسب الكفاءة التواصمية والكفاية،   لمادة لغوية.الكفاية المغوية، محتوى ا وا 
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 تحميل نتائج الدراسة الميدانية:

 يمثل المهارات التي لها دور فعال في بداية عممية اكتساب المغة. :10ــ الجدول 

 المجموع الكتابة القراءة الحديث االستماع السؤال
أي ىذه 
الميارات ليا 
دور فعال في 
بداية عممية 
اكتساب المغة 
 حسب رأيك؟. 

10 10 10 10 01 

 %011 %01 %01 %01 %01 %النسبة 
 

 يمثل الجدول إجابات األساتذة حيث كانت ممثمة في النسب اآلتية: تعميق:ال

   .%04، الكتابة %04، القراءة %04الحديث ، %04االستماع 

من خالل المالحظة الدقيقة يتضح ركزوا في إجابتيم عمى ميارة االستماع حيث استنتاج: 
راجع باعتبارىا أولى ميارات االكتساب المغوي، باعتبار التمميذ وذلك ، %04كانت نسبتيم 

في المراحل األولى من التعمم ال يتحكم إال في حاسة السمع، وىذا األخير  ىو أولى قنوات 
 التواصل بين التمميذ والمعمم.
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 يمثل األسس التي تراع في تعميم المهارة. :10 الجدول

المستوى الفكري  السؤال
 لمتمميذ

 درجة تعقد دافعية التمميذ
 المهارة

 المجموع

ما ىي األسس 
التي تراعونيا 
 في تعميم الميارة 

10 10 10 01 

 %011 %01 %01 %01 % النسبة
 

 :اآلتيةيمثل الجدول إجابات األساتذة وكانت متمثمة في النسب  تعميق:ال

 .%04الميارة ، درجة تعقب %04، دافعية التمميذ %04المستوى الفكري لمتمميذ 

أي هذه المهارات لها دور فعال فً بداٌة عملٌة 
 .  اكتساب اللغة حسب رأٌك؟

 االستماع

 الحديث

 القراءة 

 الكتابة
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لى مستوى الفكري ميم أي ميارة ال بد من االلتفات إمن خالل الجدول نستنج أن لتع استنتاج:
لممتعمم، فمكل مرحمة في نموه العقمي والبدني استعداداتيا الخاصة بيا، لذا يجب أن يعمم الفرد 

 ميارة تناسب مستوى تفكيره.

 
 

 .االستماع: يمثل مستوى التالميذ في مهارة 10الجدول 

 المجموع جيد متوسط ضعيف السؤال
ما ىو مستوى 
التالميذ في 
 ؟ميارة االستماع

10 10 1 01 

 %011 %1 %01 %01 %النسبة
  

 ما هً األسس التً تراعونها فً تعلٌم المهارة؟

 المستوى الفكري للتميذ

 دافعية التلميذ

 درجة تعقد المهارة
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وأن نسبة  %04الضعيف في ميارة االستماع ىو نالحظ أن نسبة المستوى دون  التعميق:
 .%4ونسبة التالميذ ذو المستوى الجيد  %04التالميذ ذو المستوى المتوسط ىو 

ىنا يتبين أن مستوى التالميذ يتميز بمستوى متوسط ألنو يمثل النسبة األكبر ومن  االستنتاج:
ضمن المستويين السابقين، ونستنتج أن ميارة االستماع مازالت تحتاج إلى بعض التعديالت 

 لتطوير مستواىا نحو األمثل.

 
 

 تالميذ في القسم عمى االستماع الجيد.: يمثل عدد ال10الجدول 

 المجموع ال نعم السؤال
ىل يؤثر عدد 
التالميذ في القسم 
  عمى االستماع الجيد؟

01 1 011 

 %011 %1 %01 %النسبة
 

 ما هو مستوى التالمٌذ فً مهارة االستماع؟

 ضعيف

 متوسط

 جيد
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: من خالل الجدول أعاله تتضح أن عدد التالميذ المؤثر بشكل سمبي في ميارة تعميقال
من المتعممين غير ميتمين  %4وىي تمثل النسبة األكبر بالنسبة  %044االستماع بنسبة 

 يعدد تالميذ القسم في اكتساب ميارة االستماع.

يمكن القول أن عدد التالميذ في القسم يؤثر عمى اكتساب  األساسوعمى ىذا االستنتاج: 
جد ميارة االستماع بشكل قوي،ألنو يجعل القسم مكتظا ويقع الضغط عمى المعمم الذي ي

 صعوبة في إيصال الفيم إلى التالميذ.

  
 يمثل عدد التالميذ الذين يجيدون مهارة المحادثة.: 10الجدول 

 المجموع ال يجيدون يجيدون السؤال
ىل كل التالميذ 
يجيدون ميارة 
 المحادثة؟

10 10 01 

 %011 %01 %01 %النسبة

 هل ٌؤثر عدد التالمٌذ فً القسم على االستماع الجٌد؟

 نعم

 ال
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، والذين ال %04ىي  المحادثةنالحظ أن نسبة التالميذ الذين يجيدون ميارة تعميق: ال
 .%04يجيدون ىي 

ومن ىنا يتضح أن نسبة كبيرة من التالميذ إذ لم نقل كميم ال يجيدون ميارة  االستنتاج:
 المحادثة.

 
 .دى تأثير الخجل عمى مهارة المحادثة: يمثل م10الجدول 

 المجموع أحيانا نعم ال السؤال
ىل الخجل مؤثر 
رئيسي عمى 
 ميارة المحادثة؟

1 10 10 01 

 %011 %01 %01 %1 %النسبة
 

 هل كل التالمٌذ ٌجٌدون مهارة الكتابة؟

 يجيدون

 ال يجيدون
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يؤثر عمييم الخجل في ميارة المحادثة أما  %04نالحظ من خالل الجدول أن نسبة تعميق: ال
  تمثل بعض التالميذ الذين يؤثر عمييم الخجل بشكل نسبي في ميارة المحادثة. %04نسبة 

من ىنا نستنتج أن الخجل عائق رئيسي يقف كحاجز أمام التالميذ، وىو الذي  االستنتاج: 
وال يجد أي مسمك لتعبير يعيقيم عمى االكتساب الجيد لميارة المحادثة، حيث يفقد الثقة بنفسو 

عن أفكاره دون خجل وذلك يحتاج إلى إعادة تييئة التالميذ ألن ىناك الكثير من المتعممين 
 األىمية ويتياونون داخل الصف.الذين ال يبالون ب

 
 

 

 

 

 

 هل الخجل مؤثر على مهارة المحادثة؟

 ال

 نعم

 أحيانا
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  : يمثل األهداف المرجوة من تعميم مهارة الحديث.10جدول ال

تقوية لغة  السؤال
 التالميذ

تنمية روح 
 الحوار

تنمية شخصية 
 التمميذ

 المجموع

ما ىي 
األىداف 
المرجوة من 
تعميم ميارة 
 الحديث؟

10 10 40 01 

 %011 %01 %01 %01 % سبةالن
 

يتضح من المعطيات المدونة في الجدول أن األساتذة الذين كانت إجابتيم عمى تعميق: ال
، وتعادليم إجابات األساتذة بتنمية شخصية %04السؤال بتقوية لغة التمميذ كانت نسبتيم 

 .%04التالميذ بنفس النسبة، أما تنمية روح الحوار كانت بنسبة 

 من خالل الجدول نستنتج أن إجابة األساتذة تجمع عمى إجابتين وىما: االستنتاج:

وخواطر نفسو شفويا  توالغة التمميذ وتنميتيا، وتمكينو من التعبير السميم عن حاجـــ تقوية 
 وكتابيا، إذ يتمكن التمميذ من ممارسة مختمف األنشطة المغوية وفق قواعد المغة.

المشاركة في المجتمع بفعالية ويسر إذ يصبح التمميذ قادرا التمميذ لمعيش و ـــ تنمية شخصية 
بداء الرأي دون التخوف من ردة فعل األخر.   عمى مواجية اآلخرين وا 
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 : يمثل الجدول نسبة التالميذ ذوي القدرة عمى قراءة النص قراءة مسترسمة.10الجدول 

 المجموع البعض ال نعم السؤال
يع ىل يستط

التمميذ أن يقرا 
النص قراءة 
 ؟مسترسمة

10 10 10 01 

 %011 %01 %01 %01 %النسبة
 

من التالميذ قادرون عمى قراءة النص قراءة مسترسمة،  %04نالحظ أن نسبة  التعميق: 
من التالميذ يستطيعون قراءة %04من التالميذ غير قادرين عمى ذلك كما نجد  %04ونسبة 

 النص قراءة مسترسمة.

 ما هً األهداف المرجوة من تعلٌم مهارة الحدٌث؟

 تقوية لغة التالميذ

 تنمية روح الحوار

 تنمية شخصية التلميذ
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من التالميذ قادرون ومتمكنون من قراءة  %04نسبة يمكن القول أن ومن ىنا  االستنتاج:
مسبقا من طرف المعمم الذي يحثيا  النص قراءة مسترسمة، وقد يرجع ذلك إلى تحضير نص

 ذلك.عمى 
 

 

 
 : يمثل التالميذ الذين يعانون من مشكالت في القراءة.10لجدول ا

 المجموع البعض ال نعم السؤال
ىل يعاني 

من  التالميذ
مشكالت في 
 القراءة؟

40 40 40 04 

 %011 %01 %01 %01 %النسبة
   

من  %04من التالميذ يعانون من مشكالت في القراءة ونسبة  %04نالحظ نسبة  التعميق:
 .من التالميذ لدييم مشكالت قرائية %04التالميذ ليس لدييم مشكالت في القراءة، كما تمثل 

 هل ٌستطٌع التلمٌذ أن ٌقرأ النص قراءة مسترسلة؟

 نعم

 ال

 البعض
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ومن ىنا يتضح أن نسبة كبيرة من التالميذ يعانون من مشكالت في ميارة  االستنتاج:
 القراءة.

 
 

: يمثل الجدول صعوبة الكتابة عند التالميذ نتيجة خمل عضوي عمى مستوى 10الجدول 
 الجسم. 

 المجموع البعض ال نعم السؤال
ىل صعوبة 
الكتابة عند 
التالميذ تكون 
نتيجة خمل 
عضوي عمى 
 مستوى الجسم؟

10 10 10 01 

 %011 %01 %01 %01 %النسبة
 

 هل ٌعانً التالمٌذ من مشكالت فً القراءة

 نعم

 ال

 البعض
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من التالميذ يعانون صعوبة في الكتابة نتيجة خمل عضوي  %04نالحظ أن نسبة التعميق: 
كما  يعانون من صعوبة في الكتابة، ال  %04عمى مستوى حركة اليد، كما نجد أيضا نسبة 

 أيضا يعانون من مشكالت في ميارة الكتابة. %04يتمثل نسبة 

نستنتج أن نسبة كبيرة من التالميذ لدييم خمل عضوي عمى مستوى حركة اليد،  االستنتاج:
وىذا راجع إلى قمة اىتمام األولياء بأبنائيم من أجل اكتشاف الخمل وتشخيصو عمى الفور، 

  وىو ما يعيق عممية الكتابة بشكل نيائي.

 
 

 

 

 

 

هل صعوبة الكتابة عند التالمٌذ تكون نتٌجة خلل 
 عضوي على مستوى الجسم؟

 نعم

 ال

 البعض
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  الكتابة. : يمثل عدد التالميذ الذين يعانون من ضعف01الجدول 

 المجموع البعض ال نعم السؤال
ىل ىناك تالميذ 
يعانون من 
ضعف في 
 الكتابة

10 10 10 01 

 %011 %01 %01 %01 %النسبة
 

ال  %04من التالميذ يعانون ضعف في الكتابة، و  %47ٍمن خالل الجدول نالحظ تعميق: 
 أيضا يشتكون من ضعف ميارة الكتابة.  %04يعانون من عوائق في ميارة الكتابة و

يتضح من ىنا أن عدد كبير من التالميذ لدييم ضعف في الكتابة، ويمكن أن  االستنتاج:
ىمال الجانب اإلمالئي.  يعود السبب لعدم التمرن والتدريب وا 

 
 

 هل هناك تالمٌذ ٌعانون من ضعف فً الكتابة؟

 نعم

 ال

 البعض
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 .قادرين عمى الكتابة بخط واضح وسميم: يمثل التالميذ ال00الجدول 

 المجموع أحيانا ال نعم السؤال
ىل يمكن 
الكتابة بخط 
 واضح وسميم؟

10 10 10 01 

 %011 %01 %01 %01  %النسبة 
 

 %04يتقنون الكتابة واالنضباط فييا و من التالميذ  %04من خالل الجدول نالحظ : تعميق
ىي النسبة األدنى وىذا دليل عمى  %04من ال يتقنون ميارة الكتابة عمى خط واضح، و

   تياون بعض التالميذ في ميارة الكتابة.

يتضح من ىنا أن نصف تالميذ يتمكنون من الكتابة بخط واضح وسميم والنصف االستنتاج: 
 التدرب والتدريب.ال يتقنون ىذه الميارة وىذا راجع إىمال التالميذ وعدم  األخر

 
   

 هل ٌمكن الكتابة بخط واضح وسلٌم؟

 نعم

 ال

 أحيانا
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 اكتساب المهارات المغوية:أسباب ضعف التالميذ في ــ  0

 والتفاعل داخل القسم وذلك بسبب عدم الثقة بالنفس.الخجل والخوف وعدم المشاركة  ـــ

 ـــ ضعف الرصيد المغوي عند التالميذ وقمة المطالعة في البيت ويعود ذلك إلى دور األسرة.

 ـــ عدم القدرة عمى توظيف مكتسباتيم والربط بين األفكار.

 كبير عند التالميذ بين الحروف المتشابية.ـــ ىناك خمط 

 1ـــ تداول المعممين عمى القسم الواحد طوال السنة.

 

 .ـــ قمة تنويع األنشطة وطرائق المساعدة أثناء تدريس القراءة

 ـــ تجاىل المعمم عن تصويب أخطاء التالميذ أثناء الدرس.

 ـــ عدم امتالك المستمع لميارات االستماع. 

 التالميذ مشكمة في التعرف عمى الحركات ) ضم، فتح، كسر وسكون (.ـــ يواجو 

 ـــ عدم تعويد التالميذ عمى الممارسة والتكرار لمميارات المغوية.

ـــ  عدم اىتمام التالميذ بنشاط القراءة، أي ال يقرأ المتعمم النص مسبقا بسبب طولو، وأيضا 
 موضوع جديد يحتوي عمى مفردات جديدة.

                                           
 .04ص أساليب تدريس المغة العربية، مرجع سابق، فيد خميل زايد،   1
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 دافعية والرغبة عمى القراءة.عف الـــ ض

ـــ جيل التالميذ قراءة الحروف بأصواتيا فكيف ليم قراءة الكممات وىذا النوع من عند األطفال 
 الذكور أكثر من اإلناث.

 ـــ يعانون من نقص في اكتساب الحروف.

 عدم تشخيص نقاط الضعف لدى التالميذ، وعدم معالجتيا.ـــ 

 تسباتيم والربط بين األفكار.ـــ عدم القدرة عمى توظيف مك

 1عدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ.ـــ 

 

 ــــ عزوف التالميذ عن االستماع وعدم تعمميم لضعف القدرة الذىنية.

ـــ عدم التزام المعممين التحدث بالمغة العربية الصحيحة في تدريبيم، فإن طول استماع 
 القراءة بمغة سميمة، والتعبير بأسموب سميم. التالميذ لألساليب الصحيحة يساعدىم عمى

ــــ الحالة االجتماعية واالقتصادية، وتشمل: اليتم والسكن غير مناسب، والغذاء غير كافي 
 والفقر ونسبة األمية في البيت.

 ـــ قمة انتباه التمميذ وميمو لمعبث.

 ـــ الفساد العممية التربوية أو طريقة التدريس.
                                           

 .04ص ، بين المهارة والصعوبة أساليب تدريس المغة العربيةمرجع سابق، فيد خميل زايد،   1
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 وضعف البصر والسمع.ـــ تأخر النضج 

ـــ عدم تدريب التالميذ في الصف األول تدريبا كامال عمى تجريد الحروف وقمة االىتمام 
 1بذلك.

تي أثرت كثيرا عمى المتعممين في اكتسابيم لمميارات المغوية، ىذه بعض األسباب ال 
 وىذا التأثير أدى إلى ضعف رصيدىم المغوي، لذا يجب التخمص من ىذا الضعف وذلك

 بإيجاد الحمول الممكنة لمعالجة ىذه الظاىرة التي يعاني منيا المتعممين.

 

  

 ــ الحمول المقترحة الكتساب المهارات المغوية وتنميتها: 0

 ـــ التعامل بالمغة الفصحى داخل القسم، وذلك بالحديث مع التالميذ بمغة سميمة وواضحة.

الميارات بطريقة سمسة تناسب مستوى ـــ إعداد المعمم الكفء الذي يمكن أن ينمي ىذه 
 المعمم.

عمى المطالعة، بتنمية ميارة التعبير الشفوي وتدريبيم عمى ـــ تحفيز التالميذ وتشجيعيم 
 الحوار.

 ـــ معالجة الكممات الجديدة ومعالجة ميارة التعبير باستعمال الصور واألفالم المتحركة.

                                           
 .00ص  األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية، مرجع سابق، سميح أبو المغمي،  1
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 التالميذ.ـــ تحديد مواطن الضعف المطموب عالجو عند 

 ـــ حصر األخطاء في قوائم ومحاولة إعادة تصحيحيا.

 ـــ تصويب التالميذ مباشرة في اإلمالء.

 ـــ اعتماد تقويمات أسبوعية لقياس مدى تحسن التالميذ في الميارات.

 ـــ التنويع في طريقة التدريس واستخدام وسائل وأدوات متنوعة.

 لواجبات.ثرائية وعالجية من خالل اإـــ تدريبات 

 ـــ تخصيص قسم خاص بالتالميذ الذين يعانون من إعاقة من مرض معين.

 1ـــ التركيز عمى النصوص بأن تكون من واقعنا المعاش، وتكون قصيرة ومفيومة.

 ـــ تجنب المعمم أسموب التجريح والتوبيخ لدى التالميذ عند الخطأ.

 ع االبتعاد عن التحيز.ـــ الحرص عمى معاممة المعممين لمتالميذ بشكل حسن م

عن ــــ أن تكون موضوعات التحدث من اختيار التالميذ، فالتمميذ يصعب عميو أن يتحدث 
 موضوع لم يسبق لو التعرف عميو.

ـــ ينبغي تنويع موضوعات التحدث، بحيث تقابل األذواق المختمفة لمتالميذ واىتماماتيم 
 المتنوعة.

                                           
 .000ص طرق تدريس المغة العربية، مرجع سابق، أحمد مذكور،   1
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لتمميذ حتى ينتيي من حديثو، فاالنطالق في الحديث ــــ ينبغي عمى المعمم عدم مقاطعة ا
ميارة ينبغي تشجيعيا، وليا األولوية في سمم الميارات الشفوية، والمقاطعة المستمرة تحد من 

 1قدرة التمميذ عمى االنطالق في التحدث.

   

 

 

   

                                           
 .000ص طرق تدريس المغة العربية، مرجع سابق، أحمد مذكور،   1
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اإلجابة عن بعض  من خالل اإلشكالية المطروحة في البحث تم التوصل إلى
التساؤالت التي شغمت بال الكثير من الميتمين بالشأن التربوي، ومن خالل الدراسة الميدانية 

 والنتائج:توصل البحث إلى جممة من المالحظات 

  ىناك فرق طفيف بين كل من مصطمحي التعمم واالكتساب، فالتعمم يكون محتكما لضوابط
 وأسس تقنية، أما االكتساب يكون بطريقة تمقائية ال قصديو:

  ،إن قضية االكتساب المغوي سطرت ليا مجموعة من النظريات تفسرىا، وىي نظرية التعمم
 تية.النظرية المعرفية والنظرية الجشطان

 القديمة من خالل  العربية كتساب المغوي نالت حضيا في الدراساتإن االىتمام بقضية اال
 اىتمام كوكبة من المغويين والمفكرين والفالسفة العرب بالمغة العربية كونيا لغة القرآن.

   ،إن تعميم أي ميارة يقوم عمى مجموعة من األسس البد من مراعاتيا أىميا: النمو العقمي
 ليدوء النفسي، دافعية المتعمم ودرجة تعقد الميارة.ا

   تكمن عوامل النجاح في العممية التعميمية أو في االتصال بين الناس في ميارات أربع
يجب عمى المتعمم إتقانيا وىي االستماع، الحديث، القراءة والكتابة، فبقدر ما يكون المتعمم 

 ا في تحصيمو العممي وفي حياتو العممية.متمكنا من ىذه الميارات بقدر ما يكون ناجح

   أىمية التوازن في تقديم ميارات المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بحيث ال يسمح لميارة أن
 تنمو عمى حساب ميارة أخرى.

  تتداخل وتتكامل الميارات المغوية فيما بينيا، فمن البدييي أن تنطوي كل ميمة من ميمات
 تعميم المغة في قاعات التدريس عمى أكثر من ميارة لغوية واحدة.
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أما من خالل الدراسة الميدانية استنتجنا أن من عوامل فشل بعض التالميذ في  
اءة وعدم تنويعيا وضعف ميارة الكتابة، وىذا دراستيم ضعف ميارة االستماع والبطء في القر 

يعكس مدى أىمية إتقان التالميذ لمميارات المغوية التي تعد عدتو الحقيقية ووسيمتو الفعالة في 
 التقدم والتفوق في المجال الدراسي، ومجال حياتو العامة.

د يبدأ يجب عمى المعمم استعمال أكثر من طريقة في تقديم درسو فقد نجد الدرس الواح 
بطريقة وينتيي بأخرى، كما يجب أن يتقيد باستعمال المغة الفصيحة مشافية وكتابة داخل 

 وال يترك الفرصة لمتالميذ التعامل بالعامية.القسم 

كما يجب أن ننوه إلى الدور الذي تمعبو األسرة في تشجيع أبنائيا في اكتساب المغة  
واالستماع لبرامج المغة العربية ومطالعة وتنميتيا، وذلك عن طريق حذفيم عمى المشاىدة 

ثراء رصيدىم المغوي.      الخارجية التي تكسبيم مفردات جديدة ومناسبة لتأىيميم وا 
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 ممخص البحث:

  المهارات المغوية وأثرها في االكتساب المغوي. موضوع الدراسة:

ضرورة ممحة لكل مثقف بوجو عام، وىي الزمة لمن يعمل في حقل  أصبحت الميارات المغوية 
التعميم عمى وجو الخصوص، وال شك أن قدرة المعمم عمى توصيل ما لديو من عمم، إنما ىو وقف عمى 
مدى تمكنو من ىذه الميارات التي تجعمو قادرا عمى توصيل بشيء من المرونة والسيولة لذا سنركز في 

ت االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة، وىي من أىم الميارات التي يمج المتعمم ىذا المقال عمى ميارا
ويتوقف عمى تعميميا بالطريقة الصحيحة نجاح العممية التعميمية كميا، واإلخفاق عبرىا ميدان اكتساب لغة، 

رة متكاممة فييا يعرقل العممية التعميمية ويعقدىا، بحيث يكون ذلك عائقا كبيرا أمام تعمم المغة بصو 
 وصحيحة.

 Les compétences linguistiques est devenue une nécessité urgente pour 
tous les intellectuels en général, est nécessaire pour ceux qui travaillent dans 
le domaine de l’éducation en particulier , ne doute pas que l’enseignant la 
capacité à livrer ce qu’il a appris est de savoir comment arrêter de lui les 
compétences qui lui permettent de mettre sur la connectivité avec une certaine 
souplesse et facile. 

 Donc, dans cet article, nous allons mettre l’accent sur les compétences  
d’écoute, parler, lire et écrire, et est l’une des compétences les plu importantes 
qui ont éduqué entrer dans le domaine grâce à l’acquisition d’une langue, on 
fonction de l’éducation et de la bonne façon, le succès de l’ensemble du 
processus éducatif, et de l’échec freine le processus éducatif et de ce que l’on 
cela est un obstacle important à l’apprentissage d’une manière intégrée et de 
corriger.           
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