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 الدعاء:

الري ذلل باملىث زقاب الجبابسة واههى باملىث امال  الحمد هلل

القياصسة فنقلهم باملىث من سعت القصىز الى ضيق القبىز ومن 

اله الا  وال والحمد هللاللحىد سبحان هللا  ظلمتضياء املهىد الى 

فيمن هدًذ وعافينا فيمن عافيذ وجىلنا  هللا هى البر اللهم هدها

فيمن جىليذ وبازك لنا اللهم فيما اعطيذ وقنا وصسف عنا 

ًبد  قضيذ اهك جقض ي وال ًقض ى عليك اهه ال بسحمخك شس ما

من واليذ وال ٌعز من عادًذ جبازلذ زبنا وحعاليذ اللهم قسم لنا 

  وبين معصيخك ومن طاعخك ماجحىل به بيننا  من خشيخك ما

تهىن به علينا مصائب الدهيا  غنا به جنخك ومن اليقين ماجبل

سماعنا وابصازها وقىاجنا ابدا ما ابقينا وجعله با ا اللهم ومخعن

على من ظلمنا وهصسها على من عاداها وال  زأزهاالىازر منا وجعل 

ججعل مصيبدنا في دًننا وال ججعل الدهيا البر همنا وال مبلغ علمنا 

ا وزفع مقخك وغضبك عنا بسحمخك ًا ازحم وال الى الناز مصيره

 الساحمين .



 

 

 وتقدير كلمة شكر 

 قال زسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "من لم يشكس الناس لهم يشكس هللا".

*   وعلى هرا ألاساس واعتراف بالجميل ليسعنا إال إن جتقدم باسمي 

" التي قبلت بةتوكرابعة تواب"إلى أستاذجنا  املحترمت    آياث التقديس

على هره املركسة والتي شملنا بتوجيهاتها وهصائحها خالل  باإلشساف

 جميع مساحل اهجاش هرا العمل.

 

.والى كل من أمدها بيد العون والسند من قسيب أو بعيد   



 

 

 

  اإلهداء:

ٔانصالج ٔانسالو عهٗ رسٕل هللا ،ٔعهٗ يٍ ٔاالِ يٍ ٚٓذ٘ هللا فٕٓ  ٔانحًذ هللتسى هللا .

  انًٓرذ٘ ٔيٍ ٚظم فهٍ َجذ نّ ٔنٛا يزشذا

  :إنٗاْذ٘ ْذا انعًم انًرٕاضع 

نٙ انحُاٌ  أتذخْذا انًسرٕٖ ٔانرٙ  إنَٗصم  إٌيٍ سٓزخ يٍ اجهٙ ٔعاَد يٍ اجم *

انغانٙ انذ٘ ٚكزص حٛاذّ  أتٙانعشٚشج .ٔانٗ  أيٙ إنٗانخٛز ٔانُٓاء  أتٕابٔانحة ٔفرحد نٙ 

  .يٍ اجم قضاء حاجٛاذٙ ٔٚجعهُٙ سعٛذج

 انٕحٛذٍٚ دمحم ٔاحًذ إخٕاَٙ إنٗ*

 *إنٗ أخٕاذٙ رشٛذج .سْزج. خٛزج.صهٛحح .ٔرتٛعح ٔاتُرٓا سجٕد

*إنٗ كم يٍ ساعذَٙ فٙ اَجاس ْذا انثحث ٔاخص انذكز صذٚقٙ ٕٚسف ٔصذٚقرٙ َٕال 

 نًٓا كم انشكز ٔانرقذٚز



 

 المقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة

الخامدة في السخحمة االبتجائية الدشة  ة السحادثة عشج الظفلر يتسثل بحثشا ىحا "تعميسية ميا

 نسهذجا "الحي يحقق حاجات األطفال المغهية ,التخبهية والثقافية.               

من خالليا  التي يعبخ الفخد ،اإلندان ياب الحي يتهاصل األساسيوتعتبخ المغة السحهر -

 ،ما يخيج يم وفيماآلخخين التهاصل مع دتظيعي  البحيث  ،عن أفكاره  ومذاعخه  وانفعاالتو

  .                                                                                    ومحاولولسا تعبخ عن حاجاتو ومذكالتو واتجاىاتو وتداعجه عمى فيم من حهلو 

وسيمة لمتفاعل االجتساعي  أىموىي  الفخد ةشخري تفكيخه ومعخفة لتظهيخ وسيمة ميسة وتعتبخ

في  السهاد التي يتم تجريديا أىمايزا من  وتكهين العالقات االجتساعية وتعج المغة العخبية

 ألنياخاصة،  برفة عامة من الرف االول الى الخامذ ابتجائي برفة السخاحل جسيع

يكدبهن العمهم والسعارف في السهاد  إنالتي يدتظيع التالميح من خالليا  األساسيةالخكيدة 

                                      .األخخى الجراسية 

 أربعةوالمغة العخبية  وعهاطفيم. وأحاسيديمرىم مدا أفكارىمالتعبيخ عن  يدتظع وعن طخيقيا

 وميارات قجرات ميارة لياوكل  والكتابة، القخاءة الشججة، ميارات رئيدية وىي االستستاع،

 السيارة. أىجافيشقميا التالميح في تحقق  إنفخعية ومظالب يشبغي 

وىي السيارة الثانية من  االترالية السيارات المغهية أىموتذكل ميارة التحجث واحجة من 

                                                                                       .السختمفةالحياة مع بعزيم البعض في مهاقف  اإلفخاديتفاىم  بهاسظتياوالتي  ميارات المغة،



 مقدمة
 

 ب
 

تعج ميارة التحجث وسيمة رئيدية في تعميم المغة  ،ظخ في مختمف تعميم المغة العخبيةوبالش

السعمم من تشسية ميارات التحجث  السيارة وتسكينمختمف مخاحميا ولتعميم ىحه  العخبية في

                                                 السختمفة لجى التالميح بظخيقة مشاسبة.

، فيي االجتساع المغهي في العرخ الحجيثعمساء  مظاىخ اىتسام أىمودراسة السحادثة ىي 

العسمية  لكالمي فيى لغة الحهار والتبادل ا،كهنيا تدتشج ال نسط لمكالم السشظهق  أول

                                                                                  التهاصمية.

وقج  محهر االىتسام جسيع الذعهب وفي كل العرهر بجون استثشاء، والزاللقج كان التمسيح 

 أىسية ية،يخجمو من جهانبو المغه  كل ما ىحا البحث نحرخ في إنحاولشا بكل جيجنا 

                                      لجييم. التحجث في تشسية الحريمة المغهية

فيو ،والسيسا عمى صعيج ثخوة الظفل  األبحاثىحا البحث تخجع الى مالحظتشا كثخة  أىسية إن

                                                                               المغهية.

، عمى تشسية السيارات المغهية اإلندانالتي تداعج  اإلسياماتوكحلك انو يخجم جهانب من    

وكل مداراتو  وأىجافو وأىسيتوكسا انو من خالل ىحا البحث تسكشا من تبيان جهانب التحجث 

 المغهية.

 اختيار مهضهع البحث ىه: أسبابومن *

 المغهية . اتوإدراجيقجمو الكالم من خالل  ما أىسيةدراسة مجى  -

                         الهسط التخبهي لتهصيل المغة وتظهيخىا ورسخيا في التمسيح.                                                                        إليويمجا  ما ىمأ  إبخاز -   



 مقدمة
 

 ج
 

فقط عن طخيق الكتب والسؤسدات التعميسية بل  هن كي الالقجرات المغهية  أىسية إن يانتب-

 عن طخيق السحادثة السدتسخة.

 بحثشا من خالل مهضهع البحث. إشكاليةوتكسن  -

من  إليومهجو  ماىخ، وكل  لإلندانانو من الزخوري االىتسام بالجانب المغهي السهجو 

الل البحث نقرا خالل احتخام مخاحميم ومدتهياتيم العقمية والعسخية ن ولقج الحظشا من خ

 الحجيث بظالقة فريحة . أوالكالم  إتقانوعجم  اإلندانمعتبخا من الثخوة المغهية لجى 

 مختمفة وىي: إشكالياتوقج طخحشا 

 مجى اىتسام السعمسين في تشسية السحرهل المغهي ؟ ما-

 ؟ األطفالىل ىحا الشهع مسن السيارات المغهية  يداىم في اكتداب المغة لجى -

ليحا البحث  األندبوقج استشجنا في بحثشا ىحا عمى السشيج الهصفي التحميمي الحي نخاه  -

ثم التحميل والتفديخ لشرل الى تعميسات  األطفالالحريمة المغهية لجى  إثخاءيقهم عمى 

 خظة والستسثمة فيسا يمي : بإتباعمقبهلة، وفي بحثشا ىحا قسشا 

 المدخل:

البالغة لمغة وتعخيفيا لغة واصظالحا واىم طخائق  األىسية وقج تظخقشا فيو الى تبيان-  

 التجريذ وعالقتيا بالسيارات المغهية .والتجريبات المغهية وتجريذ السيارات المغهية .

 الفصل االول :

 نو مقدم الى مبحثين :أثم تظخقشا في الفرل االول باخترار عمى 



 مقدمة
 

 د
 

    المبحث االول:

 مفيهم السحادثة.-

 مدتهياتيا .-

 المبحث الثاني:

 .   وأىسيتياكتب تعميم المغة  -

 لغتيا. -

و )الرف الخامذ( وىه نسهذج الفرل الثاني، فيه فرل تظبيقي حيث عخفشا في إما   

، كسا عخفشا التي تخجم البحث األسئمةيقجمو السعمسين من خالل  ، وقسشا بتحميل كل مابحثشا

 عشجا لظفل ميارة السحادثةبعض السعارف العمسية والسشيج السعتسج في ىحا البحث "تعميسية 

 في السخحمة االبتجائي الدشة الخامدة نسهذجا ".

 األطفالالحريمة المغهية لجى  إثخاءدور السعمم في  ومعخفةوكان اليجف الخئيدي لمبحث 

 إلقاءل، ولتحقيق ىحا اليجف كان من الزخوري االداء المغهي لمظف في تشسية وإسياميا

 يترل بجهانب البحث. الزهء عمى كل ما

ومن خالل ذلك استشادا الى مختمف السرادر السخاجع التي كانت اليج اليسشى في وصهلشا 

 بحثشا ونحكخ مشيا: إشكاليةجهبة عن أالى 

االسكشجرية  االبتجائية، مخكد ،تعميم المغة العخبية في السخحمة حدين عبج البارئ عرخ-

                                                  ".5002لمكتاب مرخ."



 مقدمة
 

 ه
 

 .          562مختار الظاىخ حدين ، تعميم المغة العخبية في ضهء السشاىج الحجيثة -

العخبي  الفكخمدتهيات تجريديا وصعهباتيا ، دار  المغهيةرشجي احسج طعيسة ، السيارات -

 .                                                                 5002-2القاىخة ط

 الصعوبات:                                                                           

خالل مذهار البحث تتسثل في ضيق الهقت وعجم تهفخ  وجيشاىاومن الرعهبات التي -

حيث  األخخى التي تشاسب مهضهعشا، وبالتالي قسشا بالبحث في الجامعات  السرادر والسخاجع

وجل في حدن رفقي وزالت الغسهضات التي  نجج بعض الكتب والسرادر، وكان هللا عد

 واجيتشي .                                                              



 

لـالمدخ  
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التعميسي، وىػ ما تذيخ اليو تعج المغة أولى أشكال الػجػد اإلنداني مغ حيث وجػدة السعخفي 

 .13 اآليةسػرة البقخة  1احجى الجالالت التي نقخأىا في أية قخآنية "وعمع آدم األسساء كميا "

فالمغة العخبية تحتل مكانة مخمػقة عشج الباحثيغ المغػيغ ألنيا لغة القخآن، ما زاد في الحخص 

مغ تعميسيا وتعمسيا، إن المغة العخبية لع تعج ذا أىسية بالشدبة لسدتعسمييا، فالستعمع يكذف 

فيػ مػاشغ الزعف في أدائيا، ال في كػنيا نطاما، فالتعبيخ الكتابي باعتباره تجديج المغة، 

جدء ميع في حياة االندان والبذخية بأكسميا، اذ بو يتع التػاصل واالفراح عغ الفكخ 

 لخوابط االندانية واالجتساعية.العاشفي وتحجث التفاىع، فيػ أداة لغػية 

فالمغة العخبية تحتل دورا حيػيا في كل السجتسعات كػنيا وسيمة لمتعبيخ والتفاىع وايرال 

، جونة تحفع الحزارة وتػلي السعخفةمغ خالل العالقات االندانية ومالسعمػمة، وانيا الدمصة 

والمغة ىي أىع الػسائل التػاصمية بيغ أفخاد السجتسع واألمع ككل، كسا ىي قشاة االندان 

بذخية عغ سائخ األنطسة والتعبيخ عغ خبخاتو ومذاعخه ومبتغاه، لحلظ تتفخد المغة ال

 .2كثخ فاعمية في التبمي  و التػاصل ، كػنيا الػسيمة السثمى واألالتػاصمية

 تعريف اللغة:

، قافة فعغ شخيقيا يتحجث الستحجثػن المغة ىي أداة التعبيخ عغ كل لػن مغ ألػان السعخفة والث

، وتفيع الشطخيات والقػانيغ التي تشطع شؤون الشاس كتب الكاتبػن، وتشقل الخػاشخ واألفكاروي

، بل دعى إلى التفاىع مع األخخيغ فحدباإلندان ال ي، إال أن والسجتسعات والحياة بأسخىا

                                                             
. 13سورة البقرة اآلية 

1  
htts://ar.m.wikipidia .org/wiki/ 2                                                                                                                       
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، فكاره وما يدخي في عخوقو ووججانويدعى كحلظ الى التأثيخ فييع ، فالستكمع يعبخ عغ أ

، وإن في نفدو انفعاالت وعػاشف بعيشيا ، ثع ليذيخل ىحه األفكار الى مخاشباتو أوالليشق

ي الجالة عمى شخريتيا السعبخة عغ ، وىز مقػم لألمة وأوضح عشػان عميياالمغة ىي أبخ 

  1أفكارىا ومذاعخىا الحافطة لثقافتيا وحزاراتيا 

 عند القدماء: هاتعريف     

يعخفيا ابغ جشي عمى أنيا الخمػز السشصػقة دون السكتػبة ، وىحا يفدخ لشا إن األوائل عخفػا  

الدساع السذافية المغة سساعا قبل رؤيتيا رمػزا مرػرة ،ومغ يتبيغ لشا اىتساماتيع بالخواية و 

االىتسام بعمع القخاءة والتجػيج والحخص عمى مخارج األصػات إلى غيخ في جسع المغة، و 

 .ذلظ

وإدراكو لرػتيو المغة يتفق مع ما جاء بت السحجثػن مغ تحجيجىع المغة عمى أنيا رمػز  

صػتيو أو عالمات رمدية ذات داللة معشية ، وىي وسيمو لمتعبيخ عغ الحات و أغخاض 

    2الشاس واحتياجاتيع.

 إما ابغ سيشا يعتبخىا عسا يتػاضع القػم عميو مغ كالم وذلظ في قػل هللا عد وجل

.وابغ خمجون يخى أنيا الستعارف عبارة عغ 133وعمع ادم األسساء كميا( سػره البقخة االية )

السقرػد وتمظ العبارة فعل لداني، فال بج أن تسمظ قجرة في العزػ الفاعل ليا والمدان، وىػ 

في حدب اصصالحاتيا: فالمغة إنسا ىي تخجسو عسا في تمظ السعاني التي يؤدييا  ةفي كل أم

                                                             
. 311، ص  1003بيان دمحم علي السنطاوي  3نظرية شومسكي و بياجيه، نظرية اكتساب اللغة ، ط 
1  

.  301نجار ، اللغة و أنظمتها بين القدماء المحدثين صنادية رمضان ال 
2  

 13سورة البقرة اآلية  
3  
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األخخ عغ شخيق السحادثة الذفػية في السشاضخة والتعميع ومسارسة البحث  بعس إلى

لمتحريل السمكة المغػية. فيي وسيمة أساسية فييا يقػم الستكمع بالتعبيخ عسا في ذىشو، كػنيا 

ممكة مكتدبو يتمفع الستكمع مغ البيئة السحيصة بت فيتعمع كسا يتعمع السيشة والحخفة فيجيجىا 

 .ويتقشيا

ا اإلندان ما بجاخمو، وىي السشحشي الخئيدي التي يالػسيمة االساسية التي يحقق ب فالمغة

تجعل اإلندان يفخق بيغ العمػم ومسارسة البحث المغػي العمسي، وىي ممكة مكتدبة يتمقاىا 

 .اإلندان بالبيئة السحيصة يتعمسيا كسا يتعمع ميشو أو حخفو

 اللغوية: طرائق التدريس وعالقتها بالمهارات

تعتبخ شخائق التجريذ مغ األدوات الفعالة والسيسة في العسمية التخبػية أنيا تمعب دورا أساسيا 

السعمع والسجرس االستغشاء عشيا الن شخيقو  301وفاعال في تشطيع الحرة الجراسية عيج 

وبسا ان  والخاصة العامةالتجريذ يتبعيا السعمع أو السجرس ال يسكغ تحقيق األىجاف التخبػية 

تحجد مغ قبل مجرس أو السعمع عمى بعس األسذ مثل السادة العمسية السخحمة  صخيقةال

ن تفاعل السعمع والسجرس مع التالميح يعتبخ أىجاف وغيخىا مغ العػامل و التالميح واأل الجراسية

 .1التي يتبعيا كل مغ السعمع والسجرس التجريدية الصخيقةساسي عمى أبذكل 

 

                                                             
 . 11ص – 1001- 3311 3وسيلة ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، طبعة –أسلوب  –طرائق تدريس منهج  –د. ردينة عثمان يوسف   1
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 :مفهوم طرائق التدريس

والحي  3991ىشالظ العجيج مغ التعاريف شخائق التجريذ تقجم مشيا تعخيف االميغ واخخون 

يعتبخ شخيقو التجريذ اداه فعالو مغ ادوات تحقيق االىجاف التخبػية والتي مغ خالليا يتحقق 

اليجف السخكدي لمجولة مغ التخبية والتعميع ونيجيا التخبػية وتتزح الحاجو الى الصخيقة مغ 

 .1االسمػب الحي يتبعو السعمع ومغ خاللو يسكغ احجاث التعمع لجى الستعمسيغكػنيا 

كانت سائجة في القخن الثامغ عذخ والقخن التاسعة عذخ تسثل  شخائق التجريذ التي التي إن

عسميو القاء أو محاضخه تقجم مغ قبل السجرس وعمى التالميح االصغاء واالستساع ليا 

االيجابي في عسميو  3911مدتخجما في ذلظ الكالم والربػرة وان السجرس نفذ واالخخون 

في عسميو التعميع والتعمع ولكغ مع التقجم التعميع التمسيح فانو ال يداىع مداىسو ايجابيو 

التصػر الحاصل في البيئة الخارجية وفي جسيع السخفق ومشيا مجال التعميع الى تصػر وتشػع 

شخائق التجريذ واصبح لمتمسيح دور فعال فييا مع السجرس وذلظ مغ خالل مذاركتو السجرس 

 والتمسيح في الحرو الجراسية.

قبل لمسعمع وجسيع ما لجيو مغ اساليب وانذصو تعسل عمى جحب  كحلظ لمصخيقة التي تتبع مغ

انتباه التالميح وجعميع يخغبػن في ماده العمسية ويتػقػن الييا تعتبخ األساس في نجاح السعمع 

ساسيات أىسية الصخيقة مغ خالل نجاح السعمع أفي عغ الخجػع صال السادة العمسية لتالميح 

 .3911التالميح مغ عسالو العبيجي  فادةاستأو السجرس في عسمظ وعمى مجى 

 وتشبثق أىسيتيا في :
                                                             

. 11ص  3111- 3111تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  حسين عبد البارئ عصر ، 
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  العامةتحقيق االىجاف التخبػية.  

 تحقيق االىجاف التخبػية الخاصة.  

 والعصل اليػمي الدشػية صو تسكغ السعمسيغ رسع خص.  

 تسكغ معمع تشطيع الجرس بذكل متخابط ومتشاسق.  

  السختمفة التعميسيةاستخجام الػسائل عمى تشبيو السعمع.  

  فيي مغ خالل  الرحيحةنحػ وقبػل االتجاىات  يػجيو شمبتويدتصيع السعمع أن

 ا.التفكيخ الشاقج أو التام واالبجاع وغيخى

 1.تحجيج التقػيع واالختبارات 

إن شخائق التجريذ تسثل مجسػعة مغ الخصػات التي يزعيا و يتبعيا السجرس بيجف ايرال 

مدتعيشا باألساليب والػسائل الستاحة عمى أن تكػن ىحه الصخائق السادة العمسية الى التالميح 

مشدجسة مع شبيعة السادة العمسية وشبيعة التالميح و خرائريع الدمػكية والتكػيغ الشفدي 

التي أتخت بذكل كبيخ عمى  ليع، وعػامل البيئة السحيصة بسا فييا الزغػط و القيػد الخارجية

بيشيا مسا يجعل مغ الرعب ججا أن تحجد شخيقة واحجة  ىحه الصخائق وأوجو االختالفات 

 :فة وذلظ باختالف العػامل التاليةلجسيع السعمسيغ أو السجرس ولجسيع التالميح والسػاد السختم

 اختالف خرائز التكػيغ الشفدي لمتالميح.  

 اختالف السػاد العمسية والسػاضيع.  

 اختالف االىجاف. 
                                                             

. 31توفيق أحمد مرعي ، طرائق التدريس العامة ، ص 
1  
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 خةاختالف الػسائل التعميسية الستػف.  

  اختالف عػامل البيئة الخارجية تأثيخىا عمى السػاقف والجوافع وحاجات ورغبات

 التالميح.

 ولقج حجد في كتابة قامػس التخبية شخائق التجريذ مغ خالل معشييغ ىسا: 

تعتبخ شخائق التجريذ تشطيع متػازن يقػم عمى أساس عقل في ضػء معخفة المعنى األول: 

 .تجخل في العسمية التخبػية وىجفياالعشاصخ الججيجة التي 

ييجف الى عخض السادة التعميسية إن شخائق التجريذ تسثل عسمية أو نذاط المعنى الثاني : 

 . 1محتػى الشذاشاتو 

إن السعشى األول اىسل الجيج السبحول وركد عمى الجانب العقمي والجوافع الخشيجة وأغفل 

، والسعشى واالجتساعية، التي يجب أن تخكد عميو الصخائقالعػامل االنفعالية والجوافع العاشفية 

الثاني أكج عمى عخض السادة التعميسية بذكل أساسي فقط و أىسل دور السعمع أو السجرس في 

السعمع والتالميح مغ أجل تحقيق،  يذتخك فيياالتعميسية واألنذصة التي تسارس، و  السادة

عسمية العخض ال تعشي ايرال السادة . حيث أن واألىجاف الخاصة مغ شخائق التجريذ

لقج ميح بالذكل الحي يجعميع يفيسػن ويجركػن السادة العمسية، و العمسية الى اذىان التال

 تشػعت شخائق التجريذ وذلظ استشادا :

 شبيعة التعميسيغ.  

 شبيعة مادة التعميع.  
                                                             

. 301ص 1001- 3311، 3وسيلة ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، ط –أسلوب  –د. ردينة عثمان يوسف ، طرائق التدريس منهج 
1  
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 االىجاف التي يخغب في تحقيقيا مغ الشاحية العمسية العسمية واالجتساعية . 

 . شبيعة الخخيجيغ 

  شبيعة التقػيع واالختبارات 

 . الػسائل التعميسية 

 . الخصط التعميسية 

 أهمية طرائق التدريس:

الجتساعية والدياسية نتيجة لتصػر الكبيخ الحي شاىجه العالع في جسيع السخافق االقترادية وا

ػعيا وتصػر تشالتعميسية و بيخ عمى تصػر السػاد ، أثخ بذكل كوالثقافية والتكشػلػجيا وغيخىا

، مسا دفع لػجيا في جسيع السجالت التعميسيةدخػل وسائل التكشػ الػسائل التعميسية و 

السختريغ في مجال التعميع الى االىتسام بصخائق التجريذ وسعى الى تصػيخىا بسا يشدجع 

صػر وشبيعة ىحا التصػر الحاصل لكي يتسكغ مغ إعجاد األفخاد القادريغ عمى مػاكبة الت

 والسداىع في دفع عجمة التصػر الى األمام. 

 تسارس مغ خالل مالحطة انت في أبصأ صػرىا وكانت تكتدب و حيث أن شخيقة التجريذ ك

أصبحت عمى شكل مجاميع أىل الخبخة في مجال اختراصيا، ولكغ ىحه الصخيقة تصػرت و 

 البجاية في التعميعكانت و  ،لسعخفة والخيخة في مجال اختراصيعتجرس مغ قبل ذوي اتػجو و 

انتذارىع عمى رقعة جغخافية واسعة وايرال السعمػمات والخبخة ليع وأن الكثافة الدكانية و 

قػاعج مدتسجة مغ ختريغ في التعميع الى وضع أصػل و وتأثيخ تصػر الحاصل جعل الس
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عمسية وذلظ السادة ال انب الشفدية والتخبػية إضافة الىبجأ كاتجاه نحػ الجػ الػاقع ومتأثخة بو ، و 

، اسيامغ خالل االىتسام و التخكيد عمى شخائق التجريذ والتي يكػن فيا الستعمع يسثل ركشا أس

 .عمى تمقي السعمػمات فقط  دوذلظ مغ خالل السذاركة وعجم االعتسا

تحديشيا بسا يتشاسب بالشطخية العمسية بصخائق التجريذ في تصػيخىا و  ولقج زاد اىتسام التخبػييغ

التخبػية الحجيثة ، كانت أىسية شخائق التجريذ جشبا الى جشب مع الشطخية العمسية التخبػية 

   .1ألنيا عشرخان أساسيان في نجاح السػقف التعميسي 

   التدريبات اللغوية: 

تجريب  إلىتحتاج يكتدب ميارة، والسيارة و  إنتعج التجريبات ضخورية، فالستعمع يخاد لو 

 إنما لع تكذف التجريبات ال تتحقق الديصخة عمى المغة ،فستعمع المغة ليذ بسجخد و  ،ومخان

تقجيسو لو، بل  أوتمقي السعمػمات والسعارف فيكفيو ما يدتقبل مغ السعمع في عخضو لجرسو 

لتجخي عمى لدانو   ذىشوثبت في يتجرب السعمع عمى ذلظ يشغسذ في المغة ولي إنال بج مغ 

 .2التجريبات المغػية في حسل الستعمع عمى مسارسو المغة أىسيةىشا تبجو وقمسو، و 

 رئيدية ىي: أقدامثالث  إلىالتجريبات المغػية الحجيثة برػرة عامة تشقدع 

 .  اإلليةالتجريبات  -3

 .التجريبات السعشى -1

 .التجريبات االترالية -1

                                                             
.  30.ص 3311،  1001- 1، ط 3311،  1001 3يس العام ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة طتوفبق أحمد مرعي ، طرائق التدر 
1  

 . 111ص 3313د. عبد الرحمن ابن براهيم الفوزان ، إضاءات لمعلم اللغة العربية للناطقين بها ،  2
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 معاييخ التالية: إلىويقػم  التقديع الدابق 

 مغ الجراسة. الستػقعةالدمػك الشيائي  -3

 درجو التحكع في االستجابة. -1

 التعميسي السدتخجم في تجريب. األسمػب -1

  .االستجابةمعيار اختيار -4

 : ةاآلليالتدريبات 

بحيث تكػن ىشاك استجابة  ،الجارس ع فييا التحكع التام في استجابةىي التجريبات التي يت

، والن التحكع الكامل في  بتا يأتي إنالتي عمى الجارس  واحجة، ىي االستجابة الرحيحة

العسل بذكل  أداءكسا انو يدتصيع ،السعشى فيع  إلى ، فيي غيخ حاجةالجارس استجابة

 .1التجريب إثشاءوان لع يكغ مشتبيا في ،صحيح 

حيث يقػم الجارس في ىحا الشػع مغ  ،اآللييحا الشذاط تعتبخ تجريبات االستبجال نسػذجا لو  

 يتمقاىا مغ السجرس،التي  بعس التغييخات في البشية، بشاءا عمى السذيخات بإجخاء، التجريبات

 .السحدػسة األشياء أوعغ شخيق الرػرة،  أو، الكتاب أو ،شخيط أو

 .االستبجالتجريبات  بتاالتي تشقدع  ليةألاالتالي ىحه ويػضح السثال  

 ىل عشجكع شيء شاي؟ 

 ىل عشجكع قيػة؟ 

 ىل عشجكع عريخ؟ 
                                                             

. 113تعليم اللغة العربية للناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة ص د. مختار الطاهر حسين . 
1  
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 ىل عشجكع حميب؟ 

كل و  ،التي يقجميا السجرس البشية أويعيج الشسط  اإلليةفالجارس في مثل ىحه التجريبات 

 .الجسمة بشاءا عمى السذيخات التي يتمقاىا. أخختعجيل مشتطع في  إجخاء ما يفعمو ىػ

، ليحا يتزح مغ اآلليليحا الشذاط  أخختخدد نسػذج االعادة وال التجريبات عتبختو  

 السثال التالي استسع جيجا في الجسل التالية:

 األسبػعياكتب التقخيخ  ناأ. 

  األسبػعينحغ نكتب التقخيخ . 

  أسبػعيىػ يكتب تقخيخ. 

 أسبػعتكتب تقخيخ  أنت. 

جسل  الحػار، في  إلىااللية، في الجارس يدتسع  التجريذ الحػار نػع مغ تجريبات واعادة

الحػار   جسل إعادةفي  يأخح، ثع األجشبيةصػرة كافية، يتسكغ مغ تسثل خرائز المغة 

  .طيالذخ  أوخمق السجرس 

 ،الشسط التمقائي عمى  رساجال الديصخةو  ،اإلليةي الستػقع مغ التجريبات في اليجف الشيائ إن

المغة نػع مغ  إنتحقيقو يبصل بسفيػم   إلى اإلليةالتجريبات  إلىالحي تدعى  وىحا اليجف

تجعي بان التي مجرسة سكخ نار الدمػكية،  بتوىػ السفيػم الحي نادت  ،والدمػك العادة

، وتغحية الجارس ويتحقق عغ شخيق تجريج الفػري  التعمع يقػم عمى الشطخية الذخشية
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والشقل  ،مغ تجريبات عغ شخيق القياسالتعمع في ىحا الشػع باالستجابة الرحيحة ويتع 

 . ألنساط السصابقة

الجارس اكتفى  إن إلىنشبو  إننخجػ  الذاليوالتجريبات  بتىحا الجور الحي تقػم  أىسيةورغع 

، ولكغ الخاص و عالسو أفكارهالسخحمة التعبيخ عغ  إلى أبجا،فمغ يزل التجريبات  بتمظ

مغ  أخخى  أنػاعا اإلليةالتجريبات  إلى بإضافةلجارس يتمقى ا إناليجف يجب  يتحقق ىحا 

 ..1تجريبات السعشى تجريبات اترال وبخاصة ،التجريبات

 :تدريبات المعنى

ي ىحه الجارس ف إن إلى،الجارس  شاك نػعا مغ التحكع في استجابةتجريبات السعشى ال زال ى

الشػع تختمف عغ  وىي في ىحا مغ شخيقة، بأكثخ ،يسكغ التعبيخ عغ السعشى التجريبات 

 .التي تخمػ تساما مغ عشرخ االختيار اإلليةالتجريبات 

تؤدي  األولفي  ،اإلجخائيةكحلظ مغ الشاحية  إليةتجريبات السعشى عغ التجريبات  تختمف 

 .2، في مجسػعات صغيخةفخديا وجساعيا أدائياغ سكفي اإلليةالتجريبات  إما،ا فقط يفخد

 الجارس ال يدتصيع  إن ،إليةات ذات السعشى والتجريبات تجريبيغ ب ومغ الفخوق السيسة 

و السعشى  البشية الشحػية بصبيعة كأمموعخفو ما لع يكغ عمى م،التجريبات بذكل صحيح 

 ..السعجسي التي تحتػي عميو

 .ل جيج ، وان جعل السعشى كسا تقجمأما التجريبات اآللية يدتصيع الجارس أداء كثيخ مشيا بذك

                                                             
 111ص 3313د. عبد الرحمن ابن براهيم الفوزان ، إضاءات لمعلم اللغة العربية للناطقين بها ، 

1  
 113ص 3313د. عبد الرحمن ابن براهيم الفوزان ، إضاءات لمعلم اللغة العربية للناطقين بها ، 

2  
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، ثع نختار بعج ذلظ الجارس أن يقػم السجرس بصخح الدؤال أوالعشج تقجيع أسئمة السعشى يجب 

 ، وىحا األسمػب يصسئغ السجرس الى أن جسع الجارسيغ يتابعػن األسئمة.باإلجابةالحي سيقػم 

، التي تدتخجم عادة في التجريب الجػاب، تجريبات الدؤال و خيخ مثال في تجريبات السعشىو 

 السقخوء ، و فيع السدسػع ، و السثال التالي يػضح ىحا الشػع مغ التجريبات . عمى فيع

 نص :ال

حزخ الديج فخيج مغ الدػدان الى القاىخة ، درس المغة العخبية بجامعة القاىخة، وبعج الجراسة 

 رجع الى الدػدان، وىػ اآلن مػضف كبيخ في الخخشػم .

 سئلة :األ

  الديج فخد ؟مغ أيغ 

 أيغ درس؟ 

 حرل عمى شيادة جامعية ؟ ىل 

 ىل ىػ شالب اآلن ؟ 

  . 1وتعتبخ التجريبات االستيعاب والفيع جدءا مغ تجريبات السعشى 

ان االستجابة الستػقعة في تجريبات السعشى معخوفة لمسجرس، مثميا في ذلظ مثل االستجابة 

الجارس أن يرجر ى الستػقعة في التجريبات اآللية ، ففي كال الشػعيغ مغ التجريبات يجب عم

 ، وىي استجابة يعخفيا السجرس مدبقا. استجابة بعيشيا

                                                             
. 111، ص 3313رحمان ابن ابراهيم الفوزان ، اضاءات لمعلم اللغة العربية للناطقين بها ، د. عبد ال 
1  
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، أنيا مغ أولى تتخح التجريبات اآللية، و بيغ االستجابة في تجريبات السعشىوالفخق الػحيج 

 . صػرا وأشكاال مختمفة، أما الثانية فتأتي في شكل واحج، وىػ الذكل الحي يقجمو السجرس 

 التدريبات االتصالية :

اليجف مغ التجريبات االترالية،  تسكغ الجارس مغ تحجث المغة األجشبية بذكل عادي وان 

تجعمو قادرا عمى فيع ما يدسع دون خصأ ، و بيحا يتحقق االترال بيشو وبيغ  اىل المغة ، 

وال تخزع استجابة  لجارس مغ تجريبات االترالية ، ألي نػع مغ أنػاع التحكع ، اذ أن 

 يقػل ما يذاء وكيفسا يذاء .  الجارس حخ في أن

وتجريبات السعشى وتجريبات آلية مغ  وىشاك فخق كبيخ بيغ التجريبات االترالية مغ الشاحية،

ججيجة فيػ  ي في تجريبات االترالية بسعمػماتالشاحية األخخى يتسثل في أن الجارس يأت

وميسا تكغ اجابة  عمسو الخاص: ماذا فعل، وماذا سيفعل، وفيسا يفكخ،، و يتحجث عغ نفدو

بو مدبقا، وىحا يختمف عغ ما يحجث في  أالجارس فيي امخ ججيج ال يدتصيع السجرس أن يتشب

تي الجارس بسعمػمات ججيجة مغ عشجه. أتجريبات السعشى، وتجريبات اآللية، حيث ال ي

بات أداء التجريبات االترالية عادة وقتا شػيل ، بالسقارنة مع تجريبات السعشى، تجريويدتغخق 

في شيء يقػلو  خاآللية حيث يقزي الجارس بعس الػقت في تجريبات االترال وىػ يفك

وىػ يؤدي ىحه لألخخيغ، ومغ ىشا يػاجو الجارس نػعا مغ السذقة التي ال تخمػ مغ الستعة، 
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السعشى وتجريبات  ما تجريبات أ، ي السخاحل االولى مغ تعميع المغةالتجريبات الى وبخاصة ف

 .1تاج الى وقت شػيل ، أو جيج كبيخ ، فالصخيق مسيجة وكل شيء بيغ واضح اآللية ال تح

واذا قارنا بيغ تجريبات االترال وتجريبات السعشى، نجج أىع ما يسيد بيشيسا وىػ نػعية 

 ،ججيج الدمػك الستػقع في نػعيغ مغ التجريبات، فالجارس في تجريبات السعشى ال يأتي بذيء

وفيسا يمي  معخوفة مدبقا لمسجرس والجارسيغ عمى حج سػاء،بل السعمػمات التي يقجميا 

 السثال تجريب السعشى يػضح ىحه الطاىخة :

 ؟لػن الشافحة  ما 

  الرف؟ كع باب في 

 أيغ يقف السجرس ؟ 

فجسيع شالب الرف يعخفػن السعمػمات التي يجل بيا الجارس، اذ ىي معمػمات مذاعة، 

غ . ولػ أجاب الجارسػن جسيعا عغ تمظ تحيط بيع جسيعا وال تخز مشيع دون اآلخخي

 .2وان جاءت في أشكال لغػية مختمفة األسئمة ، فدتكػن اجابتيع واحجة مغ حيث السحتػى 

التجريبات االترالية ، فالجارس ياتي بالسعمػمات الججيجة ، ال عخفيا احج مغ  يأما ف

 السحيصيغ بو ، كسا يػضح السثال التالي : 

 متى وصمت إلى البيت ؟ 

 ىل كان والجك مػجػدا ؟ 
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 ىل شاىجت التمفاز ؟ 

 ماذا تشاولت في العذاء؟ 

 متى نست ؟ 

ويختمف ىحا التجريب عغ سابقو ، حيث يدتقبل الجارسػن معمػمات ججيجة، ال عمع ليع بيا 

مغ قبل ويحجث الخمط احيانا بيغ تجريبات االترال، وتجريبات السعشى، فيخيل لمسجرس أو 

استيعابي أو خميط مغ االترال أن التجريب االترالي، حيغ أنيع  لسعج السادة التعميسية،

 االستيعاب.و 

  :ومغ سيسات التجريبات مغ أنػاعيا مػجدة

  :تدريبات آلية-أ

اليجف الشيائي الستػقع مغ التجريبات االلية وسيصخة الجارس عمى الشسط بذكل تمقائي، وىحا 

يترل بسفيػم ان المغة نػع مغ العادة  اليجف الحي يدعى لمتجريبات اآللية الى تحقيقو ،

 والدمػك.

ومغ الػاضح ان التجريبات اآللية ، تتعمق بالسدتػى االلي مغ تعميع المغة، فتؤدي بالجارس 

 في أحدغ حالتيا الى الديصخة عمى السيارة المغػية ال الكفاية االترالية .

 الجارس يدتصيع أدائيا بشجاح، وان لع يفيع محتػاىا .

 ائيا فخديا أو جساعيا، وفي مجسػعات صغيخة .يسكغ اد

 يجب عمى الجارس، أن يرجر استجابة بعيشيا 
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 ال تحتاج الى وقت شػيل، أو جيج كبيخ ، فالصخيق مسيجة وكل شيء واضح .

 1مغ أمثمتيا تجريبات االستبجال 

  :تدريبات المعنى -ب

ن الجارس في أال إتجريبات السعشى ال يدال ىشاك نػع مغ التحكع في استجابة الجارس،  في

غ ىحه التجريبات يسكشو التعبيخ عغ السعشى بأكثخ مغ شخيقة، وىي في ىحا تختمف ع

 االختبار. التجريبات اآللية التي تخمػ مغ

 تؤدى فخديا فقط .

ال يدتصيع أداء تجريبات السعشى بذكل صحيح، ما لع يكغ عمى معخفة كاممة بصبيعة  الجارس

 .يحتػي عميو  وبالسعشى السعجع الحي البشية الشحػية.

 يجب عمى الجارس ، ان يرجر استجابة بعيشيا .

 االستجابة الستػقعة معخوفة لمسجرس 

 . االستجابة تتخح صػرا واشكاال مختمفة 

 شػيل ، او جيج كبيخ فالصخيقة مسيجة كل شيء واضح .ال تحتاج الى وقت 

  .فالجارس في تجريبات السعشى ال يأتي بذيء ججيج

 .مغ امثمتيا تجريبات الدؤال والجػاب

 

  
                                                             

1
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  :ج التدريبات االتصالية

أن حجث بالمغة األجشبية بذكل عادي و اليجف مغ التجريبات االترالية ، تسكغ الجارس مغ الت

 فيع ما يدسع دون أخصاء.تجعمو قادرا عمى 

 ال تخزع استجابة الجارس في االستجابات االترالية في أي نػع مغ انػاع التحكع .

  .الجارس يأتي في التجريبات االترالية بسعمػمات ججيجة

 .ال يدتصيع السجرس يتشبأ في استجابة الجارس مدبقا

  .ويدتغخق أداء التجريبات االترالية عادة وقت شػيل

يبحل جيج كأكبخ عشج اجخاء التجريبات االترالية مقارنة بالجيج الحي يبحلو في السجرس 

 . 1الشػعيغ االخخيغ مغ التجريبات

   .مغ امثمتيا الدؤال عغ رأي الجارس أو مػقفو

 :تدريس المهارات اللغوية

وقت إن  الػضع األمثل في تقجيع السيارات المغػية إن ال تقجم لمصالب ماىختيغ مختمفتيغ في 

. ايواحج، كان ضخبو عمى تخكيب جسل ججيجة مغ الكمسات لع يكغ لصالب سابق عيج ب

وتزيف عميو صعػبتيغ: أحجاىسا ضخورة فيع الكمسات الججيجة واألخخى تخكيب جسل ججيجة، 

ومغ السالحطة في بعس كتب تعميع العخبية إن تجريباتيا تذتسل عمى مفخدات وتخاكيب لع 

مسا يخبظ الصالب ويجعمو في بعس األحيان عاجد عغ حل ىحه  تخد في الجروس الدابقة

                                                             
.  313ص  3111دمشق  1محمود أحمد السيد ، في طريق تدريس اللغة العربية ، ط 
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 التجريبات ومغ ثع لع تتحقق أىجافيا. 

لى ميارات صغيخة وال شظ إن الكتاب الجيج ىػ الحي ييجف تشقدع السيارات الخئيدية لمغة إ

إلى اكتداب الصالب اكبخ عجد مغ السيارات. وعمى القائع بتحميل كتاب لتعميع العخبية إن 

 .أكج مغ وجػد ىحه السيارات قبل إصجار الحكع عمى الكتابيت

وال قج يكػن مغ السفيج ىشا تقجيع ترػر لسجسػعة مغ السيارات المغػية التفريمية التي 

 :1تشصػي التي تشصػي تحت السيارات الخئيدية األربعة

                                                                    الكتابة ( -القخاءة  -الكالم -) االستماع 

   االستماع: مهارة 

في بخامج تعميع المغة العخبية  نريبو إن إالبجور ميع،  اإلفخاداالستساع في حياة  يحرى 

 :نأالقخى الحي تشذجه مغ التسكغ مغ جػانب ىحه السيارة نقتخح  إلىقميل لمػصػل 

 .                                                                           واليجف مشو إليوتييئ شالبظ لجرس االستساع، وتػضع ليع شبيعة ما سيتدسعػن  -3

       مع اليجف السصمػب، كالبطء في قخاءة السادة يتالءم بأسمػبتعخض السادة -1

 .                                      كان اليجف تشسية ميارات معقجة إذاالسدسػعة، 

محجدة ، تختبط باليجف السػضػع،  أسئمةيصخح  إليوتشاقر الصالب فيسا استسعػا -1

 .لمػقػف عمى تقجميع أدائيعوتقػم 

فيشاك نػعان مغ االستساع، االستساع السكثف مثمو في ذلظ مثل القخاءة السكثفة، يكػن  -1

بعس عشاصخ المغة، كجدء مغ  إلىيجف مشو مغ تجريب الصالب عمى االستساع ال
                                                             

. 33، ص3، ط 3111ع، أحمد فؤاد دمحم عليان، المهارات اللغوية وماهيتها وطريقة تدريسها، الرياض، دار مسلم والتوزي
1  
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 استعانتشسية القجرة عمى  إلىبخامج تعميع المغة العخبية ، كسا ييجف االستساع السكثف 

يجخى  إنمحتػى الشز السدسػع برػرة مباشخة، وىحا الشػع مغ االستساع السكثف، البج 

 .                                                                     السعمع مباشخة، وىػ في ذلظ مخالف لالستساع السػسع إشخافتحت 

عخض عمى الصالب  إنمػاد سبق  إلىاالستساع  إعادة إلىييجف االستساع السػسع 

تخكيب    وأمػقف ججيج، كسا انو يتشاول مفخدات  أوفي صػرة ججيجة  أالنولكغ تعخف 

 بعج. يألفيا أولعر عمى استيعابيا ال يدال الصالب غيخ قاد

 : مجاالت مهارات االستماع

  ذات الجاللةالعخبية وتسييد ما بيشيا مغ اختالفات  األصػاتتعخف.    

 .تعخف الحخكة الصػيمة و الحخكات القريخة والتسيد بيشيا 

  في الرػت.التسيد بيغ االصػات السحاورة في الشصق والسذابية 

 .ادراك العالقات بيغ الخمػز الرػتية والسكتػبة والتسييد بيشيا 

  التقاط األفكار الخئيدة 

  فيع ما يمقى مغ حجيث بالمغة العخبية بإلقاء شبيعي في حجود السفخدات

 السجروسة. 

 1ان يدتسع اليو  انتقاء ما يشبغي 
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، والجليل فيي محاولة لتسثيل والكالمما الكتابة أالمغة في األساس، ىي كالم،  مهارة الكالم:

 عمى ذلظ ما يمي: 

  عخف االندان الكالم قبل أن يعخف الكتابة في زمغ شػيل، حيث ضيخت الكتابة في

 فتخة متأخخة مغ تاريخ االندان.

  يتعمع الصفل الكالم ان يأخح في تعميع الكتابة، التي يبجا في تعمسيا عشج دخػلو

 لمسجرسة .

 ازالت مشصػقة غيخ مكتػبة.ىشاك بعس المغات م 

 م بصالقة، ويػجج عجد كبيخ مغ الشاس ال سػياء ، يتحجثػن لغتيع األجسيع الشاس األ

 يعخفػن الكتابة في لغتيع .

 مجاالت مهارات النطق والكالم:

 نصق االصػات العخبية نصقا صحيحا.  

 التسييد عشج الشصق بيغ االصػات تسييدا واضحا.  

 بصخيقة مقبػلة مغ متحجثي العخبيةدية انػاع الشبخ والتشغيع أت.  

 . نصق االصػات الستحاورة نصقا صحيحا 

 التعبيخ عغ أفكار استخجام الري  الشحػية السشاسبة.  

 .اختيار تعبيخات مشاسبة لسػاقف مختمفة 

 . استخجام الشطام الرحيح لتخاكيب الكمسات العخبية عشج الكالم 
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  تيبا مشصقيا يمسدو الدامع .تختيب األفكار تخ 

 تغييخ مجخى الحجيث بكفاءة عشجما يتصمب السػقف ذلظ.  

 حكاية الحخكات الذخرية بصخيقة جحابة و مشاسبة.  

 1العشاصخ الغاء خصبة قريخة مكتسمة. 

  :مهارة القراءة

تعج القخاءة السرجر األساسي لتعمع المغة العخبية لمصالب خارج الرف، وىي ميارة 

الى تجريبات خاصة ومتشػعة، ويشبغيان تقجم القخاءة لمصالب السبتجأ الحي لع يدبق ليع تحتاج 

تعمع المغة العخبية مغ قبل، بالتجرج انصالقا مغ مدتػى الكمسة، فالجسمة البديصة الستكػنة مغ 

 مبتجأ أو خبخ غالبا، ثع الجسمة السخكبة ثع قخاء ة الفقخة، ثع قخاءة الشرػص الصػيمة .

خحمة األولى مغ تعميع القخاءة البج أن نزع في حدبانشا بعس الرعػبات في الس

الستػقعة التي قج يػجييا الصالب وفي ىحه السخحمة تختبط صعػبات القخاءة بتعمع األصػات 

 2خاصة في القخاءة الجيخية ، وكحلظ الحخوف التي تخد صػائت وأخخى صػامت)واو ، ياء (

 هناك مهارات خاصة بالقراءة:

يدعى العشاية بكل واحجة مشيا في وقت مشاسب، واذا أىسمت معالجتيا في حيشيا تؤدي 

 الى ضعف في تعمع القخاءة فيسا يمي مغ مخاحل :

 ولمقخاءة ميارتان اساسيتان ىسا :

                                                             
.11، ص3111، 3محمود أحمد السيد، في طريق تدريس اللغة العربية، ط 
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 التعخف والفيع. والسيارات األساسية لمتعخف ىي: 

 ربط السعشى السشاسب بالخمد الكتابي.  

 ات مغ خالل القجرة عمى تحميل البرخي التعخف الى اجداء الكمس. 

 التسييد بيغ االسساء الحخوف واصػاتيا.. 

 ربط الرػت بالخمد السكتػب. 

 التعخف عمى معاني الكمسات مغ خالل الدياقات. 

 وأىع السيارات االساسية لمفيع ىي:

 القجرة عمى القخاءة في وحجات فكخية.  

 فيع التشطيع الحي يتبعو الكاتب.  

  االتجاىاتفيع.  

 تحجيج األفكار الخئيدية وفيسا.  

 القجرة عمى االستشتاج.  

 ىسا:غ القخاءة مىشاك نػعان 

 .السػسعةالقخاءة السكثفة والقخاءة 

 مجاالت مهارات القراءة :

 قخاءة الشز مغ  اليسيغ الى اليدار بذكل سيل ومخيح. 

 ربط الخمػز الرػتية بالسكتػبة بديػلة ويدخ. 
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 مذتخك المغة( معخفة معان ججيجة لمكمسة  الػاحجة(. 

 )معخفة معان ججيجة لمكمسة الػاحجة )مخادفات. 

 .تحميل الشز السقخوء الى أجداء و معخفة العالقة بيغ بعزيا البعس 

  بيا حية في ذىشو في فتخة متابعة ما يذتسل عميو الشز مغ أفكار ، واالحتفاظ

 .القخاءة

 الشز السقخوء استشتاج السعشى العام مغ.  

 . التسييد بيغ األفكار الخئيدة واألفكار الثانػية في الشز السقخوء 

 .ادراك ما حجث مغ تغيخ في السعشى والتخاكيب 

  و تشقز .أاختيار التفريالت التي تديج 

 تعخف معاني السفخدات الججيجة مغ الدياق.  

 .الػصػل الى السعاني الستزسشة والتي بيغ الدصػر 

 .العشاية بالسعشى في أثشاء القخاءة الدخيعة وعجم التزحية بيا 

 1استخجام معاجع ودوائخ السعارف العخبية   . 

 

 

 

  
                                                             

  13د دوجالس براون . أسس تعلم اللغة وتعليمها ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ص  1



 

:الفصل األول  

المحادثة في برامج 

 تعليم اللغة



المحادثة في برامج تعميم المغة                                    الفصل األول:  
 

31 
 

 تعريف المحادثة: 

، حجث الخجل كمسة، وجل حجث وحجيث: السحادثة نقظة مذتقة مؽ أحجث و المحادثة لغة

: بسعشى واحج وىؾ كثيخ الحجيث وحدؽ الدياق، ويقال فالن حجثػ والقؾم يتحجثؾن، محدث

  .وتخكب الجول حجث أي تدسع واألحجوثة ىي ما حجث بو

أكثخ في الكالم عؽ شيء معيؽ، وتعج  وىي مرجر حادث و تعشي ان يذارك شخرا أو

، ة االولى في معخفة المغة العخبيةالسحادثة مؽ أىؼ الؾان  الشذاط الرغار والكبار وتعج الخظؾ 

ولتذجيع األفخاد عؽ السحادثة، يحدؽ أن يكؾن ىشاك فخص متاحة لتحقيق نؾع مؽ أنؾاع 

 .1السحادثة الحخة 

، لكشيا رىؽ بظخق أخخى مذارك فييا بالتحجث،وىي نؾع مؽ التعبيخ الذفيي، وتبقى الرمة 

 وتجور حؾل معان مذتخكة متبادلة بيؽ الستحجثيؽ يخاد فحريا وتبادليا .

 بأفكار لظخق السذارك الستحجث بيا ؤ وبالتالي ايحاء السؾاقف بذأنيا يحتاج الى ميارات التشب

لخد عمييا وايزاح والتشبؤ لحجة واساليب العخض والتشفيح والسخونة في تشاول الحجج وا

 .2الغامض مشيا 

  :اصطالحا

و أكثخ، وبيحا أالسحادثة تعتبخ شكل مؽ أشكال التؾاصمية التي تجسع بالزخورة بيؽ متحجثيؽ 

 والتجاولي .تكؾن السحادثة عبارة عؽ تشغيؼ قؾانيؽ التدمدل التخكيبي والجاللي 

                                                             
. 31، ص  3891التوجٌه فً تدرٌس اللغة العربٌة ، القاهرة ، دار المعارف  دمحم علً السمان ، 
1  

.  98ص 3ط 3881أحمد فؤاد دمحم علٌان ، المهارات اللغوٌة وماهٌتها وطرٌقة تدرٌسها ، دار مسلم والتوزٌع  
2  



المحادثة في برامج تعميم المغة                                    الفصل األول:  
 

32 
 

ىي تفاعل شفيي، وخظاب حؾار في الؾقت نفدو، بحيث تخزع  والسحادثة كسا عخفيا بيمؾن 

 لقيؾد التدمدل البشيؾي و التفاعمي وتبادالت التي تكؾنيا 

تكؾن مؽ سمدمة متذبعة مؽ أحجاث نيا وحجة تفاعل اجتساعية تأوقج عخفيا فان ديػ ب

 .1تتحجد ارتباطا بدياق اجتساعي و 

كثخ، ويبقى عجدا أو أذاط لغؾي بيؽ مذاركيؽ فقج عخف السحادثة بأنيا نتيجة ن نجاجأما فؾل

مؽ السذاركيؽ في الحجيث ضخوريا، لكؽ غيخ كافي لتحجيج السحادثة، فإذا أراد )أ( أن يؾقف 

مخكبة في مؾقف خالي، وكان )ب( معيشا عمى ذلػ اذ يعظيو تعميسات مثل خح يسيشا وزد 

 يتفاعالن دون شػ .و)ب(  الدخعة قميال، اآلن ارجع الى الخمف ببطء، فإن )أ(

ومؽ ىشا يسكؽ القؾل أن السحادثة مختبظة بالسشظؾق ، وذلػ مؽ خالل التفاعل الحي يشتجو 

السذاركؾن حيث يتؼ تبادل الكالم بيشيؼ، والسحادثة تتظمب شخريؽ عمى األقل ومؾضؾع 

 . 2حتى يتشاوب بيشيسا ويتفاعل، فال يسكؽ لذخص واحج ان يحجث كل ىحه الؾحجة

 ىي واقعة االترال االساسية في االترال السباشخ . فالسحادثة

ومسا سبق يتزح لشا أن السحادثة ىي الحؾار، السخاطبة والتخاطب الحي يحجث بيؽ 

 مذاركيؽ اثشيؽ، مع التشاوب في االدوار بيؽ عشاصخ التخاطب .

ة الحي يعظي ويؾضح الرؾرة الحقيقياذا مختبظة بالدياق االجتساعي التي تبحث فيو ، فيي

لمسحادثة أثشاء تبادل أطخاف السحادثة بيؽ السذاركيؽ ، كسا أن اتقان السحادثة يتظمب معخفة 

                                                             
. 23، ص 1002دمحم ابراهٌم عباده ، الناشر مكتبة جمٌع الحقوق الملكٌة الدبٌة والفنٌة ، القاهرة ،  
1  

 . 188، ص  3882دمشك ،النشر المحفوظة  1طاللغة العربٌة ،  دمحم احمد السٌد ، فً طرٌك تدرٌس  2
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التامة بسيخات واتقانيا، واال حجث خمل في السحادثة ويخى رشجي احسج طعيسة أن السحادثة 

 1والسشاقذة الحخة التمقائية بيؽ فخديؽ عؽ مؾضؾع معيؽ

بخ السحادثة وان كان شفييا تالمغؾي االخخى ما ال يع: انيا مؽ اشكال االترال المناقشة

 كالسحادثة .

  .ئية يتخك الفخد فييا عمى سجيتوالسحادثة عسمية تمقا التمقائية:

 مستهيات المحادثة :

 :بتاالسحادثة في بخامج تعميؼ المغة العخبية لمشاطقيؽ 

 وخرائريا يتفاوت مدتؾى المغؾي لمجارسيؽ : مظابعيامدتؾيات رئيدية تتفاوت 

 :األولالمستهى  -1

شأن إليو لغة تجريذ  ،تعميسا لعخبيةوىؾ خاص بالجارسيؽ الججد الحيؽ يشتسؾن في بخامج  

 .بتادون سابق عمؼ ليؼ بيحه المغة وألفة  بتالغيخ 

الجارسيؽ نساذج مؽ والسحادثة عمى ىحا السدتؾى تقترخ أو تكاد تقترخ، عمى تحفيظ ىؤالء 

السحادثة العخبية الرحيحة سؾاء في طخيقة السحادثة أو نغسة الحجيث أو لغتو ومؾضؾعات 

يتظخق األمخ فييا إلى تشؾع السؾاقف شكل  أوالالحادثة عمى ىحا السدتؾى تكؾن محجدة عادة،

)حيث تبادل التعبيخات عمى خيخ نغام  أوتعجد وجيات الشغخ في الحؾار، أويخبػ الجارس. 

 ئية حخة كسا سبق القؾل (. في ىحاأن خرائص السحادثة شكميا الظبيعي أن تكؾن تمقا

                                                             
. 361-361رشدي احمد طعٌمة ، تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها مناهجه واسالبه ص 
1  
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فيو،ثؼ  ليكمفطبيعي  وبأداءيقخرىا ىؾ قخاءة سمسية  إي أوالالسدتؾى يمقى السعمؼ السحادثة 

 بعزيؼ بحكخ ما وتكميفيظمب مؽ الجارسيؽ تكخار ىحه لمسحادثة جسمة جسمة أو تسثيميا ،

ومفخداتيا وان يتعخف عمى نسط  المغة أصؾاتالجارس  بألفوالسيؼ ىشا أن  مشيا.يحفغؾن 

مؽ مجتسع إلى آخخ ومؽ جساعة  يالشػالكالم والتعبيخ فييا.السحادثة نسط ثقافي يختمف 

 .1 أخخى  إلىلغؾية 

:أوليسا أن يدتسع الجار لمحؾار أمخي ىشا عمى أن يمقييا السعمؼ بشفدو إنسا يعشي  واإلصخار_

 إالاألمخيؽ  وثاني ىحيؽمرادرة الظبيعية، ومؽ ثؼ يدتسع إلى نسؾذج يدتظيع محاكاتو، مؽ

التي يدتيل  األولىشكل مؽ أشكال المغة السكتؾبة خاصة في دروسو  بأييتعخض الجارس 

يحؾل العسمية إلى قخاءة  األولىالبخنامج .إن قخاءة الجارس لمسحادثة في ىحه الجروس  بتا

 خ فييا مع قخاءة ىحا الحؾار في نص تقخيخي أو مقال معيؽ.جؾىخية يدتؾي األم

مؽ تجريذ السحادثة أن يقجم بجالئل مختمفة لمسؾاقف  األولوعمى السعمؼ في ىحا السدتؾى 

كسا أن عميو إال يتشقل بيؽ ىحه البجائل قبل أن  المغؾية في حجود فيؼ الجارس ورصيجه المغؾي.

 واستظاعؾا مسارستيا أمامو. كالمعبؾا بأن الجارسيؽ قج استؾ  القويثق تسام 

 ،فالسؾضؾعات تبجأ في االتداع تؾى،ويدتظيع السعمؼ التجرج في تقجيؼ السحادثة في مد

الخصيج المغؾي يبجأ والبجائل السختمفة االستجابات تبجأ في الغيؾر ، والسؾاقف تبجأ في الشؾع،

 في االزدياد.

                                                             
. 188وطرق التدرٌس صدمحم احمد السٌد ، فً طرٌك تدرٌس اللغة العربٌة ، جزء االول المناهج 

1  
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 المستهى الثاني: -2

تجور السحادثة في ىحا السدتؾى عادة حؾل مؾضؾعات أوسع  سابقو. وىؾ أعمى درجة مؽ

 وأفكارتجخيجا .وتجور السحادثة في ىحا السدتؾى حؾل مؾضؾعات  أكثخومؾاقف  عقج،أ قزايا 

قخأىا الجارسؾن في نرؾص معيشة يدتيمكؾن مؽ أفكار يشدجؾن حؾليا وقزايا يشاقذؾن فييا 

.كسا أنيؼ يدتخمرؾن مشيا مؽ السفخدات  برجدومذكالت بديظة يتبادلؾن وجيات الشغخ 

تغيخات في ىحه السحادثات قج يحفظ الجارسؾن  عؾن تؾعيفو.ييدتظ والسرظمحات ما

ن األمخ ال يقترخ أ إالإصالحات خاصة مؽ خالل اتراالتيؼ بسؾضؾعات القخاءة  أو،معيشة

التؾعيف الحقيقي عمى حفظ ىحه التغيخات واستغيار ىحه السرظمحات وانسا يتعجى ذلػ إلى 

 والسدتسخ ،والحي مؽ شأنو أن يخبي الثقة في نفؾس الجارسيؽ .

 واترال الجارسيؽ بالشرؾص ىحا يسكؽ أن يتؼ أيزا عمى مدتؾييؽ:

أوليسا مقخوء يترل الجارسؾن فيو بشرؾص مقخوءة يداقؾن مشيا أفكارا ويدتخمرؾن معاني 

شرؾص معيشة يدتظيعؾن العؾدة إلييا ويحفغؾن ألفاعا وتغييخات وذلػ عؽ طخيق قخاءتيؼ ل

عشج الحاجة لتأكيج شيء أو ايزاح أمخ.وثانييا مدسؾع يترل الجارسؾن فيو بشرؾص تتمى 

ما مؽ السعمؼ أو مؽ شخيط مدجل،ثؼ تمقى عمييؼ عجة أسئمة يدتخجمؾن مادتيا بعج إ عمييؼ،

ايخاه ضخوريا ذلػ في ادارة محادثات بيشيؼ،ومؽ يفزل أن يدجل السعمؼ عمى الدبؾرة م

لمجارسيؽ في أداء السحادثة مؽ خرؾص يدتسعؾن إلييا كان كان يكتب اسساءاالشخاص 

الحؾار في الشص السدسؾع أو أن يكتب ليؼ مفخدات اإلصالحات الرعبة  الحيؽ يجور بيشيؼ،
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وتسثيميا  نفيسيايتؾقع عجد الجارسيؽ  أوأو التغييخات الغخيبة التي يذعخ السجرس برعؾباتيا 

 ثؼ استخجاميا وتؾعيفيا . ومؽ

 المستهى الثالث: -3

 بتامدتؾى مؽ مدتؾيات السحادثة في تعميؼ المغة العخبية لغيخ الشاطقيؽ  اعميوىحا يسثل  

وفي ىحا السدتؾى يتؾقع مؽ الجارسيؽ مسارسة السحادثة بالسفيؾم الحي تشاولشاه لمسحادثة مؽ .

.الجارس في ىحا  متحجثانحيث أنيا مشاقذة حخة القارية حؾل مؾضؾع معيؽ وبيؽ فخديؽ 

السدتؾى عادة يكؾن ذا خبخة لغؾية واسعة لمتعبيخ الؾاحج واليجف الخئيدي مؽ تجريذ 

في  والتمقائيةلسدتؾى ىؾ تشسية قجرة الجارسيؽ عمى اإلطالة في التفكيخ السحادثة في ىحا ا

 . 1.ووضع كل مشيا السؾضع الرحيح  البجائلالتعبيخ والحخية في استخجام 

 تكميف الجارس بتكخار بيؽ دارسيؽ أو أكثخ ... أو السحادثة ىشا تتخظى حجود المفظ والتمقيؽ،

بشى كل مشيسا وجية نغخ معيشة تجافع عشيا وقج تجور حؾل مجسؾعتيؽ مؽ الجارسيؽ تت

وتتبادل بيؽ أفخادىا مختمف اآلراء . والسعمؼ في ىحا السدتؾى يتعجى دوره إلقاء انو مجخد 

 ،يخقب مجخاه ويزبط حجوده ،ويرحح أخظاءه ويؾجو تيار الفكخ فيو. ألحجيثومؾجو 

 

                                                             

 2002-1طعيمية المهارات اللغوية ، مستويات تدريسها صعوباتها ، دار الفكر العربي ، القاهرة طرشيدي احمد 

         188رشدي أحمد طعٌمة ،  المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة   ص  
1  
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  :تدريس المحادثة عامة فيتهجيهات 

  األهداف :أوال

 :قخاءة ىحه الؾحجة ان يكؾن الجارس قادرا عمىيتؾقع بعج 

 .التؾجييات العامة السقجمة في ىحه الؾحجة وعياب قيسوان يغيخ  -1

 .ان يرحح ترؾر بعض زمالئو حؾل السحادثة مسا يتعارض مع ىحه التؾجييات -2

  .تشسية الثخوة المغؾية عشج الجارسيؽ مؽ خالل السحادثة أساليبان يتعخف عمى  -3

كل مؽ  بتايقؾم  إجخاءاتان يتخجؼ لمتؾجييات العامة الؾاردة في ىحه الؾحجة في شكل  -4

 .مؤلف الكتاب والسعمؼ في الفرل

خرائص  بسخاعيان يزع ترؾرا لثالث محادثات تجرس لظالب السدتؾى االبتجائي  -5

 .السحادثة الجيجة

 .ان يعيج ترشيف ىحه التؾجييات العامة حدب محاور ججيجة -6

  المحتهى  ا :ثاني

نحكخ  أمؾرالثالث يشبغي مخاعاة عجة  أوالثاني  أو األولالسحادثة في السدتؾى  مجارةسؾاء 

 :مشيا

 :الرصيد المغهي  -1

مدتؾى مؽ السدتؾيات الثالثة ان يكؾن لجى الجارسيؽ  إيمحادثة في  إلدارة األولن الذخط إ

 .رصيج لغؾي يدسح بالسحادثة في حجود السؾضؾع السظخوح
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ان نتؾقع مشيؼ محادثة  بتاال يسكؽ لشا ونحؽ نعمؼ ان المغة العخبية لمشاطقيؽ  .القزية السثارة

جيجة في الؾقت الحي لؼ يتعمؼ فيو سؾى: ان الظالب، ىحا القمؼ ،يكتب ..... وغيخىا مؽ 

 1ية الحخكة و ال تفتح مجال لمحجيثالسفخدات التي ال تتيح حخ 

  :تعميم المفردات والتراكيب -2

تخاكيب وال  أيزا أنيامؽ مجخد مفخدات،  أكثخ أيزاعشج ىحا الحج ان المغة  األمخوال يقترخ 

صياغة  بتما يدتظيع  أصؾليا أويسكؽ لشا ان نترؾر دارسا ال يعخف مؽ التخاكيب المغؾية 

التعامل بالسفخدات الدابقة  القجرة عمىجسمة، ان يقجر عمى السحادثة، مؽ ىشا نقؾل ان 

 .يختبط ارتباطا وثيقا بالثخوة المغؾية عشج الجارسيؽ أمخانووضعيا في تخاكيب مشاسبة 

يشبغي ان يتجرب السعمؼ في تقجيؼ السحادثة وفي ضؾء الحجيث عؽ السدتؾيات الثالثة الدابقة 

السدتؾى األول يسكؽ القؾل ان طبيعة مؾاقف السحادثة تختمف مؽ مدتؾى ألخخ، فيي في 

تجور حؾل الحياة اليؾمية، وفي الثاني تجور حؾل مؾضؾعات وصفية إلى حج ما أو قزايا 

بديظة ، وفي الثالث تجور السحادثة حؾل مؾاقف التجخيجية و إلى حج كبيخ، حيث تتشاول 

 قزايا يكثخ فييا الججل وتبايؽ فييا وجيات الشغخ، وتتعجد مجاالت الشقاش.

  التكرارات:البعد عن -4

لسحادثة عؽ تكخار العبارات واالصظالحات الشسظية يشبغي ان يتحخر السعمؼ في تجريذ ا

يشبغي ان يقجم السعمؼ لمجارسيؽ   books expressionالتي يججىا الجارس في كل كتاب

                                                             
. 188، ص  3886- 3882تعلٌم اللغة العربٌة فً المرحلة االبتدائٌة ، ط .  حسن عبد البارئ عصر ، 
1  
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 الستحجثيؽ، فال احدب مثال ان كل أنساط الحجيث العادية سؾف يدتخجمؾنيا مع ىؤالء

ان تشتيي بيحه العبارة : إلى المقاء، في أمان هللا، ذلػ ان مؾاقف الحياة العادية محادثة ال بج 

سؾف نمتقي غجا ان شاء هللا  تتعجد فييا عبارات الؾداع، فقج تكؾن: الدالم عميكؼ، وقج تكؾن:

 .1وقج تكؾن: مع الدالمة، وقج تكؾن شكخا جديال

 تنميه الثروة المغهية:-5

والتخاكيب عشج الجارسيؽ أمخ البج مشو حتى يدتظيع ىؤالء تكؾيؽ رصيج مؽ الكمسات 

الجارسؾن القيام بالسحادثات بالذكل السخاد، ومؽ اجل تكؾيؽ ىحا الخصيج يدتظيع السعمؼ 

 القيام بعجة أمؾر:

 مشيا ان يمفت الجارسيؽ الكمسات الججيجة. -1

لػ ان مؽ السيارات يشبغي ان يدتشبط مشو معشى ىحه الكمسات قبل ان يتظؾع بذخحيا، ذ -2

  .2األساسية في تعمؼ المغات األجشبية ان يكؾن قادرا عمى فيؼ الكمسة مؽ الدياق 

  ن يظمب مؽ الجارسيؽ تخريص كخاس لتدجيل الكمسات والتخاكيب الججيجة.أ -3

 ال يتخدد السعمؼ في ذكخ البجائل المغؾية لمسؾاقف السختمفة. -4

الن يعخضؾا الكمسات الججيجة التي تعمسؾىا ويدتخجمؾنيا في سياقات  تذجيع الجارسيؽ-5

 ن تثبيت ىحه الكمسات رىؽ باستخجاميا وتؾعيفيا كمسا وججت مؾاقف تشاسبياأججيجة. ذلػ 
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وأخيخا يشبغي ان يذجع السعمؼ الجارسيؽ، خاصة في السدتؾيات األعمى عمى القخاءة  -6

 السؾسعة.

 كتب تعميم المغة :

 :تي مؾاد التعميؼ لتكسل عشاصخ التعمؼ الثالثة ،كسا يتبيؽ مؽ الذكل التاليأت

 معمؼ                           متعمؼ                

 مادة التعمؼ                                

  :همية الكتاب في العممية التعميميةأ

والسيسا تمػ السؾاد  بإعجاديعج الكتاب اىؼ مؾاد التعميؼ، ومؽ ىشا فان السخبيؽ يؾصؾن بالعشاية 

  .التي تعشى بتعميؼ المغة العخبية لشاطقيؽ بيا

يحتاج الى تقخيخ ،فبالخغؼ مسا قبل ويقال عؽ تكشؾلؾجيا  مخ الأىسية الكتاب أويغل التدميؼ ب

  .ى لمكتاب مكانتو الستفخدة في العمسية التعميسيةالتعميؼ وادواتو واالتو الججيجة ،يبق

يا كان نؾعيا او نسظيا او مادتيا ومحتؾاىا تعتسج اعتسادا كبيخا عمى الكتاب أفعسمية التجريذ 

فيؾ يسثل بالشدبة لمستعمؼ اساسا باقيا لعسمية تعمؼ مشغسة ،واساسا دائسا لتعديد ىحه  السجرسي،

  .1ع الدابق والسخاجعة التاليةالعسمية، ومخافقا ال يغيب لالطال
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وىؾ بيحا ركؽ ميؼ مؽ اركان عسمية التعمؼ ،ومرجر تعميسي يمتقي عشجه السعمؼ والستعمؼ 

،وتخجسة حية لسا يدسى بالسحتؾى االكاديسي لمسشيج ،ولحلػ تعتبخ نؾعية الكتاب وجؾدتو مؽ 

  .وطخيقة التجريذاىؼ االمؾر التي تذغل بال السيتسيؽ بالسحتؾى والسادة التعميسية 

ىسية الكتاب في سج ىحا الشقص أ يتؾافخ فييا السعمؼ السؤىل تدداد  وفي الحاالت التي ال

،ونحؽ نفتقخ في ميجان تعميؼ المغة العخبية لمشاطقيؽ بيا الى السعمؼ السؤىل ،مسا يجعل 

حقيقيا حاجتشا الى كتب تعميؼ المغة العخبية لمشاطقيؽ بيا حاجة ضخورية وممحة ،يقؾدنا لت

تظمع الى انجاز ىحه الكتب عمى اسذ عمسية مجروسة ،ذلػ ان الكتاب في حالتشا "ليذ 

بسجخد وسيمة معيشة عمى التجريذ فقط ،وانسا ىؾ صمب التجريذ واساسو ،النو ىؾ الحي 

يجرسو مؽ مؾضؾعات ،وىؾ الحي يبقى عسمية التعميؼ بيشو وبيؽ نفدو ،الى  يحجد لمتمسيح ما

 .1يخيج ى ماان يرل مشيا ال

  :مهاد التعميم المغة العربية إعداد إلىلحاجة ا -6

مؾاد لتعميؼ المغة العخبية ،حيث ان السؾجؾد في الداحة مؽ ىحا  إعجاد إلىىشاك حاجة ماسة 

،كسا ان  بتا أصحابياالشؾع مؽ السؾاد قميل ججا ،مقارنة بسا ىؾ مؾجؾد في المغات التي اىتؼ 

فئة  إلىكسا انو قج يكؾن مؾجيا  التظؾيخ، إلىمؾجؾد فعال يعج قجيسا وبحاجة  ماىخبعض 

  .بيئة معيشة أومعيشة 

وقت طؾيل ،والى مدح شامل لسا ىؾ مؾجؾد فعال  إلىمؾاد تعميؼ المغة العخبية  إعجاديحتاج 
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ان  إذ .لمسفخدات والتخاكيب ،ولجرجة مؽ التجرج مالئسة ناعالتجريبات ،ولزبط  وأنؾاعوألنساط 

  .في ىحا الشؾع يختمف عؽ غيخه وىحا مايجعمو صعب مقارنة بغيخه التأليف

،فسعج  اإلعجادذلػ ،انو ليذ باستظاعة كل معمؼ ان يقؾم بسثل ىحا الشؾع مؽ  إلىويزاف 

  .مؾاد تعميؼ المغة إعجادىحه السؾاد البج ان يكؾن خبيخا في تعميؼ العخبية ،بل خبيخا في 

السديج مؽ مؾاد تعميؼ المغة العخبية ،رغؼ ان في الداحة كثيخا مؽ  إعجاد إلىنحؽ في حاجة 

تظؾيخ  إلىفكثيخ مشيا غيخ مشاسب ،وبعزيا يحتاج  ،األىجافولكشيا ال تحقق  الكتب،

 األخخى والعخبية والجاعسؾن ليا عمى خالف ما في المغات  يتبشى ذلػ ؟ أيؽولكؽ  وتعجيل،

وتخزع دائسا لمتظؾيخ  ،فاالنجميدية مثال يرجر مشيا كثيخ مؽ الكتب والدالسل، ومالييا

 .1ر الشذخ عشجىؼ في طبعيا ونذخىاالظبع ،حتى صارت دو  وإعادة والتعجيل،

يختمف فان  األمخفان  مؾاد المغة، إعجادالتقابل المغؾي وتحميل األخظاء عشج  إلىالحاجة  وإما

بيئات مختمفة  إلىكانت ىحه السؾاد مؾجية  فإذايختمف  األمخفان  كانت ىحه السؾاد المغة،

 ،ليحيؽ العمسيؽ الحاجةكسا ىؾ الذأن في معاىج المغة العخبية ،فانو  لغات مختمفة، وأصحاب

 أكثخليحه السادة ان تشذخ في  أريج إذامع تعجد المغات ،خاصة  يسابوال فائجة مؽ االستعانة 

ىحه السؾاد لبيئة لغؾية واحجة ،فان االستعانة بالتقابل المغؾي وبتحميل  أعجت إذا وإما .مؽ بيئة

بسا ىؾ متؾافق مع  والسيسا فيسا يخص عسمية التجرج في التعميؼ ،والبجء األخظاء قج يفيج،

 .ىؾ مختمف ما خيخأوت ،لغتيؼ العخبية
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  1:مثل ىحه الكتب بالشقاط التالية إعجادوبإيجاز يسكؽ بيان وجو صعؾبة 

  .متخرص دقيق ،والستخرص في السيجان قميل إلىيحتاج -

 .ثقافة (...الخ ضبط كل شيء )مفخدات ،تخاكيب ،نرؾص، إلىيحتاج -

 .خاص ،وىؾ مكمف وقتا طؾيال إخخاج إلىيحتاج -

 . معيشات ومراحبات متعجدة ومكمفة إلىيحتاج -

  .دعؼ فشي ومادي كبيخيؽ إلىيحتاج -

 .والعشاصخ مؽ البجايةيتؼ تعميؼ السيارات -

  .مؽ غيخه أكثخمخاعاة التجرج  إلىيحتاج -

 .2دراسات تقابمية وتحميل األخظاء إلىيحتاج -

 لغة الكتاب:

ولحا فيشبغي ان يمتدم السؤلف بقؾاعج الشحؾ  االصل ان تكؾن لغة الكتاب فريحة وصحيحة،

 والرخف واالمالء وسالمة المغؾية .

اخظخ ادوارىا ،حيث اراد االستعسار ان يشحييا عؽ ميجان  ولقج مخت المغة العخبية بجون 

يشاىؼ في الدشيؽ االخيخة يبثؾن أالفكخ والحياة ،وان يفخض لغتو في مجال التعميؼ ،لحلػ ر 
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العسالء ىشا وىشاك ،لمجعؾة بالقمؼ والمدان والى تخك المغة العخبية ،والعشاية بالمغات العامية 

 . 1والميجات االقميسية

الرحيح لتعميؼ العخبية ىؾ تعميؼ الفرحى فحدب ومؽ يجج الفرحى فدؾف يفيؼ والظخيق 

يدتفيج مشيا في تعمؼ الفرحى بالقجر السشاسب ،كسا ان  ومؽ يتعمؼ العامية فانو ال العامية،

تعمؼ الفرحى ،الى جانب ذلػ ىشاك عاميات وليدت عامية بيشسا الفرحى واحجة ويبجي 

استغخابو مؽ خمؾ بعض كتب تعميؼ المغة العخبية لمشاطقيؽ بيا -هللارحسو –الجكتؾر عسايخة 

مؽ القخان الكخيؼ ،فيقؾل "وليذ مؽ السشيجية العمسية كحلػ ان يتقمص الحجؼ السخرص 

لمقخان الكخيؼ الى حج االختفاء شبو كامل مؽ احج السشاىج ،وال يرعب ان تجج الخمفية التي 

ة مؽ ان القخان يعؾد الى عخبية قجيسة ،يذيخون الييا يدتشج الييا اىل التؾجو ،فيي مشظمق

 ،  modem arabic مف عؽ العخبية السعاصخةتوىي تخ classical arabicبعشؾان

وىحا التؾجو يدشج الى قياس غيخ دقيق عمى لغات اخخى كالالتيشية واليؾنانية ،فالعخبية 

 ،خالل استساعيؼ وقخائتيؼ لياا مؽ نية في قظاع كبيخ مشيا معاصخة الن الشاس يشذخونيأالقخ 

 ومؽ خالل مؾقعيا في قخار وججان الشاطقيؽ بيا مؽ السدمسيؽ "

ان اخزاع العخبية لتجارب غيخىا مؽ المغات ،والحكؼ عمييا بانيا تخزع لسخاحل مؾصجة 

االبؾاب بيشيا ،الن بعض المغات االوروبية مخت بتمػ السخاحل عسمية تخالف طبيعية 
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العخبية ليا طبيعتيا الخاصة بيا والتي جاءت نتيجة اقتخانيا بالقخان الكخيؼ الحي ن أل االشياء،

 .1وضع عالقتيا بالدمؽ في اطار يغايخ معغؼ لغات العالؼ

 :بالشكل اهبضبط كتب تعميم العربية لمناطقين 

  :يستاز الشغام الكتابي لمعخبية بسيدات،مشيا

 .ما يكتب يشظق، وما يشظق يكتب والذاذ عؽ ذلػ قميل ججا مؾافقتو .في- 

 :قدسيؽ إلىالعخبية مؽ حيث الخسؼ  أصؾاتتشقدؼ - 

 .رمدا لفقجان الحخكة، الدكؾن  بال وضعؾاضسة ،  -كدخة  -حخكات: فتحة- 

  العخبية أصؾاتحخوف: بقية - 

 .تحتيا أوولكؽ رمد الحخكة جعمؾه تابعا لمحخوف ،فؾقعا  جعل العخب رمد لكال الشؾعيؽ،- 

تبعا  أخخى وتتخك  أحياناالحخكات فخعية ارسؼ  فجعمؾاوتبعا ليحا التقديؼ فخقؾا بيؽ القدسيؽ ،-

وتخسؼ عمى كل حال ،ويدتثشى مؽ ذلػ  أساسيةفجعمؾىا  األصؾاتبقية  وإمالغخوف المبذ ،

  .بعض الشؾادر

رسؼ الحخكات في  إلىفالعخبي ومؽ تقجم في دراسة العخبية ال يحتاجؾن  وليحا ميدة كبيخة،

 . 2وىحا يتحقق اقترادية الشغام الكتابي العخبي كثيخ مؽ السؾاطؽ،

  :ايبوىشاك ثالثة اتجاىات فيسا يخص ضبط كتب تعميؼ العخبية لشاطقيؽ 

  .الزبط التام لمسادة المغؾية-
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 .تخك الزبط تساما-

  .الؾصفيالزبط الحخكي ،ويدسيو بعزيؼ -

  :التالية لألسبابىؾ الرحيح  األولوالشؾع 

 العخبية لغة معيارية. 

 التذكيل داخل في بشاء الكمسات وان كان نغام الخط العخبي جعمو فخعا. 

  الحيؽ اكتدبؾا نغام بشاء الكمسات يشاسب العخب فيؼ  أخختخك التذكيل فيسا عجا
  .الكمسات أواخخ إعخابيخظئؾن فيو ىؾ  وأكثخىا ،الكمسات

 . 1اغمب الكتب مزبؾطة بالذكل
عميو ولحا فانو  األمخالرحيح ،وليذ اختياره وترعيب  إلىبيج الجارس  األخح األصل

بالزبط في كتابتو التي  اليظاليالشظق والخسؼ صحيحا ،ولكشو  سيقبليشبغي ان 
  .أنتجيا

الجارسيؽ عؽ الؾقؾع بعادات نظقية وغيخ صحيحة قج يرعب ترحيحيا  إبعاد -
  .في التعمؼ الحاتي أكثخذلػ  ويتأكجالحقا، 

 .تخك الزبط لمجارس قج يؾقعو بغاىخة التعسيؼ التي يتؾقع في الخظأ كثيخا -
 إالال ترمح  فإنياما تعؾيج الجارس عمى القخاءة دون االعتساد عمى التذكيل إ -

 .الستقجمةلمسدتؾيات 
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 مقدمة االستبيان:

االستماع، القخاءة والكتابة، ذو اىمية  ان الميارات المغؾية المختمفة بما فييا ميارة التحجث،   

، األخخى كبيخة في تظؾر كفاءة التؾاصل، فيي ميارات متكاممة فيما بينيا، كل واحجة تكمل 

فيجب االىتمام بيحه الميارات لنجاح عممية التؾاصل وتظؾيخىا، فال يمكؽ تظؾيخ ميارة 

ضخورية ، بما فييا ميارة التحجث مؽ اجل  أسذىحه الفنؾن باعتبارىا  إتقانبعج  إالالتحجث 

 ،المغؾية والتجريب عمى استعماليا تظبيقيا في الممارسة  إطارالكالمي في  األداءتفعيل 

 الكفاية المغؾية ،محتؾى ومادة لغؾية. وإتقاناءة التؾاصمية والكفاءة ، لكدب الكف
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 االستمارة: إعداد

 وىصالمتعمقة بالمحادثة والتحجث  األسئمةمجمؾعة مؽ ىحا االستبيان يحتؾي عمى  إن

 األسئمةعمى  اإلجابةمي الدنة الخامدة ابتجائي ،لحا نخجؾ مؽ معممينا الكخام ممؾجية لمع

لخجمة  إالونحؽ بجورنا نقجم ليؼ بان اجاباتيؼ سؾف تكؾن مرؾنة وسخية  ولؽ تؾعف 

 .بحثنا

 الجؾاب الحي تخاه مناسبا . إمامالخجاء منكؼ وضع عالمة )*( 

 الجنذ :-1

 ذكخ  

  أنثى

 الرنف:-2

 تخمف                        متخبص                       متخسؼدم

 

 تتكمؼ بالمغة العخبية؟: التمميح جيجا لقىل يدتمع -3

 أحيانانعؼ                  ال                   

 الذيادة المتحرل عمييا :-4

           أخخى ماجدتيخ          شيادة             استخمليدانذ              

 

   



دراسة ميدانية                                                    الفصل الثاني:   
 

50 
 

 التالميح؟ المغة التي يخاطب بيا ماىية -5

 العخبية الفريحة                 العامية               القبائمية   

 التالميح تذكيل جممة صحيحة بالمغة العخبية؟ بإمكانىل -6

  أحيانانعؼ                  ال                          

 التي تظخح عمييا بجون خجل ؟ األسئمةعؽ  اإلجابةىل يتمكؽ مؽ -7

  أحياناال                                  نعؼ    

 

 ىل يدتظيع القخاءة مؽ الكتب دون وجؾد صعؾبات ؟-8

 أحيانانعؼ                    ال                  

 ىل يتفقؾن ممارسة التحجث بفراحة طميقة؟ -9

  أحيانانعؼ                    ال                   

 ن مؽ الكتابة بخط واضح وسميؼ ؟ىل يتمكنؾ  -11

    أحيانانعؼ                        ال               

 ؟ األستاذىل يتقنؾن الحجيث مع  -11

 أحيانانعؼ                  ال                

 ومذاعخه؟ وآراءه أفكاره والتعبيخ عؽىل يمنح المعمؼ الفخصة لمتمميح لمتحجث  -12

   أحيانانعؼ                  ال                
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 التمميح التعبيخ عؽ مذاىجه مؽ خالل الرؾرة بفراحة ؟ بإمكانىل  -13

     أحيانا                نعؼ                 ال 

 فائجة تنمية ميارة التحجث لجى تالميح الظؾر االبتجائي ؟ ما -14

 أحيانانعؼ                 ال                 

الحريمة المغؾية لجى التالميح مؽ اجل  إثخاءىل تعتقجان ىحه الؾسائل قج تداىؼ في  -15

 اكتداب ميارات التحجث ؟

 أحيانانعؼ                     ال                  

  :أدوات االستبيان والعينة

لقج قمنا بتؾجيو ىحا االستبيان إلى معممي الرف الخامذ مؽ التعميؼ االبتجائي في العجيج 

مؽ المجارس االبتجائية مؽ بينيا مجرسة الذييج دمحم خميذ ببمجية مجيؾنية بؾالية غميان 

.والحيؽ لغة تجريديؼ ىي المغة العخبية الفريحة ،وقج أخحنا بعيؽ االعتبار كل اآلراء 

تي أدالىا المعممؾن وذلػ ينظبق عمى مجى األىمية البالغة إلى مؾضؾع والمعارف ال

  .دراستيا

عمما إن ىؤالء المعمميؽ يمثمؾن في رأينا طخفا رئيديا في العممية التعميمية عامة وفي 

  .اكتداب التالميح ميارة المغة العخبية

بالحاسؾب وبالمغة وعميو فان االستبيان يتمحؾر حؾل مجمؾعة مؽ األسئمة ،وكانت مظبؾعة 

  .العخبية ،ذلػ الن عينة بحثنا تتكؾن مؽ فئة تدتخجم المغة العخبية
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واألسئمة المظخوحة سقاة مؽ إشكالية البحث والتي تخجم أىجافو مع تؾلي طبيعة العالقة بيؽ 

  .البحث واإلشكالية

 .بونالحظ بان أسئمتنا لؼ تتؾقف أو لؼ تكؽ محرؾرة فقط حؾل الميارة المغؾية فحد

 بل تجاوزت ىحه األسئمة إلى كل ما يحيط بالعممية التعميمية.

 :همية الدراسةأ

لقج عمت المحادثة في اآلونة األخيخة إلى أىمية كبيخة في كل المجاالت وقج اكتدبت أىمية 

  .قرؾى نغخ الكتدابيا في كل مغاىخ الحياة اإلندانية عبخ المغات المنظؾقة

خرؾصا مع التظؾرات التي  الحجيثةفان الكالم في ىحا المعنى أصبح األساسي لمعمؾم 

عخفتيا العمؾم فان الحجيث عؽ التحجث في المؾقع التعميمي يجخنا إلى التمدػ أكثخ بالمغة 

العخبية الفريحة، باعتبارىا الؾسيمة األكثخ استعماال بيؽ المعمؼ والمتعمؼ في كل المؾاقف 

 ؾ سخ نجاح العممية.التعميمية وى

 االستمارة:

 :ٌو يستمع ىل اىتالميذ عىذمب تتنيم ثبىيغخ اىعزثيخ اىفصحّ . 10اىسؤاه رقم
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بالمغة العخبية الفريحة لتنمية قجراتو المغؾية يمثل الججول مجى تحفد وقخاءة الظالب -

الحيؽ عبخوا باال يجاب وذلػ يداعج 55واكتدابو لمميارات المغؾية فنجج ندبة المظالعة بيؽ 

عمى تنمية الميارات مؽ خالل التحجث ورصج ثخوتو المغؾية لكي يدتظيع التؾاصل بكل 

داء قج يتعحر التمميح في حخية وبال تخدد واضظخاب الن اضظخاب في االستماع أو األ

 الحجيث وبالتالي يجيل قؾاعج المغة.

 ندبة  نجج بينما- %اليعيخون االىتمام إلى ما يقخأه وما يمميو المعمؼ داخل القدؼ وذلػ28

 قج البداىؼ في تظؾيخ الكفاءة التؾاصمية .

لمغة يؤدي إلى عخقمة ا ندبة الحيؽ يدتمعؾن أحيانا  وىي لدت دائمة وىحا ما17ونجج -

العخبية الفريحة، وبالتالي الكتدب التمميح ثخوة لغؾية كاممة تدمح لو بالتالعب بكل 

 الميارات المغؾية .

  

 اىعيىخ                   اىتنزاراد اىىسجخ

 

 احتمبالد

 

 وعم 05 25%

 ال 20 05%

 أحيبوب 50 05%

 اىمجمُع 12 100%
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 :مبٌيخ اىيغخ اىتي تخبطت ثتب اىتالميذ :10اىسؤاه 

 اىعىيً              اىتنزاراد  اىىسجخ

 احتمبالد

 اىيغخ اىفصيحخ 30 5%..5

 اىقجبئييخ 13 5%

 اىيغخ اىعبميخ 05 5%..0

 اىمُجُع 01 011%

 

 يبيؽ الججول أعاله ماىية المغة العخبية التي تخاطب بتا التالميح إثناء الجرس ، وبالتالي :-

ندبة معتبخة وىحا الجليل عمى استعماليؼ المغة العخبية الفرحى وذلػ  57.5سجمنا ندبة 

لتؾفيخ الجؾ المناسب لمتعميؼ والتعمؼ إلى جانب حخص بعض المعمميؽ عمى استخجام المغة 

 الفريحة إثناء مناقذة الجرس اكتدابيؼ لميارة التحجث واالستماع .

فذل ندبة الحيؽ يميمؾن إلى استعمال المغة العامية وىحا التعبيخ عائق  37.5الندبة إما-

بالندبة المغة العخبية الفريحة وقجرة امتالكيؼ المغة الفريحة ضعيفة ججا إما الندبة المتبقية 

الحيؽ يدتعممؾن المغة القبائمية باعتبارىا المنذى ويبيؽ إن التمميح االبتجائي متفاعال  5فيي 

االخخى مؽ بينيما العخبية التي تحفده المتعمؼ والمحادثة واستمخار التفاعل بيؽ  بتؾعيف المغة

 المتعمؼ والتعمؼ.
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 :ٌو يستطيع اىتالميذ تشنيو جميخ صحيحخ ثبىيغخ اىعزثيخ .10اىسؤاه 

 اىعىيً                اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 وعم 10 5%..

 ال 00 5%..3

 احيبوب 35 55%

 اىمجمُع 01 011%

 

كبيخة مؽ التالميح الحيؽ يججون أحيانا إشكال في تذكيل  65يؾضح لنا الججول أعاله ندبة -

جمال بالمغة العخبية إثناء التؾاصل مع اآلخخيؽ وداخل اإلطار المجرسي باعتباره إطار فيو 

 تجاخل المغة.

الكثيخ مؽ  لفرحى ايجابي االيججون عائق حيث العخبية ا 27.5إما الندبة المتبقية -

 التالميح الحيؽ يجيجون أساليب المغة العخبية الفرحى .

 ادني ندبة ن المتعمميؽ الحي يعجدون عمى تذكيل جمل المغة العخبية. 7.5-
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 :ٌو يتمنه اىتالميذ مه اإلجبثخ عيّ األسئيخ اىتي تطزح عييً دَن خجو 15اىسؤاه 

 اىعىيً              اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 وعم 30 5%..5

 ال .0 03.5%

 أحيبوب 0 1%

 اىمجمُع 01 011%

 

نخيج إن يؾضح مؽ خالل ىحا الججول مجى تمكؽ التالميح مؽ اإلجابة عمى األسئمة دون -

تخدد ، ومجى استغالليا مؽ طخف المتعمميؽ لتأثيخ التالميح في إنجاح العممية التعميمية 

مؽ المتعمميؽ ليججون صعؾبة في اإلجابة والتعبيخ عؽ ىحا العامل  57وبالتالي نجج ندبة

 باإليجاب إي تؾضح البخامج الجراسية تداىؼ في المغة العخبية لمتالميح باعتبارىا لغة التعميؼ.

فقج عبخوا بالدمب اتجاه ىحه اإلجابات باعتبارىا عائق تجعل يفقج الثقة في نفدو  42.5-

فكاره دون خجل ،وذلػ يحتاج إلى إعادة تييئة التالميح الن وليجج إي مدمػ لمتعبيخ عؽ أ

 تياوون.يباألىمية و  ال يبالؾن ىنالػ الكثيخ مؽ المتعمميؽ الحيؽ 
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 :ٌو يتقىُن ممبرسخ اىتحذث ثفصبحخ طييقخ:15اىسؤاه 

 اىعيىخ            اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 وعم 30 51%

 ال 05 01%

 اىمجمُع 01 011%

 

يجيه ىىب اىجذَه اىتبىي ٌو ثبستطبعخ اىتيميذ إن يتنيم اَ يعجز ثنو طالقخ َحزيخ ثبىيغخ 

الفرحى، فنجج بعض المتعمميؽ مقجراتيؼ التؾاصل بالمغة العخبية بكل شفافية وإتقان الحيؽ 

اعتبخوا بإيجاب عمى مؽ يذخف عمى المداىمة وتظؾيخ المغة العخبية الفرحى رغؼ وجؾد 

 .بعض العخاقيل 

عبخوا بالدمب عمى أنيؼ ليذ ىنالػ مؽ التالميح مؽ بقجرتيؼ إن يجقق  43بينما نجج ندبة -

 ميارة التحجث بفراحة طميقة وذلػ عجدىؼ عمى التؾاصل بتا وميميؼ إلييا.
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 :ٌو يستطيع إعبدح سزد قصخ أَ حنبيخ دَن تزدد . .1اىسؤاه 

 اىعيىخ                اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 وعم 05 5%..0

 ال 10 5%..

 أحيبوب 33 55%

 اىمجمُع 01 011%

 

يبيؽ لنا الججول أعاله ىل يدتظيع التمميح إعادة سخد القرة أو حكاية دون تخدد ، -

بالمئة مؽ  55وذلػ مؽ اجل تثميؽ الحريمة المغؾية والعممية والتعميمية فنجج 

اثناء مظالبتيؼ مؽ عنج المعمؼ،  المتعمميؽ في تخدد النيؼ ليذ باستظاعتيؼ التؾاصل

النيؼ ال يعيخون اىمية كبخى لمميارة المغؾية وذلػ يعيق التؾاصل المغؾي الن 

المذاركة واعادة سخد االحجاث يداىؼ في خمق جؾ التعمؼ والتحفيد ليكؾن رصيجه 

 المغؾي اال ان ذلػ كان مؾاقف مختمفة.

ؽ عبخوا ايجاب وتذجيعيؼ عمى بالمئة ىي ندبة التالميح الحي37.5اما بالندبة -

والنقاش اثناء الجرس ، مؽ اجل اكتداب الجخاة وزوال التخدد  التؾاصل والمحاورة

 والحجل نيائيا.
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 .5:مب فبئذح مٍبرح اىتحذث ىذِ اىتالميذ اىطُر االثتذائي  10اىسؤاه

 اىعيىخ              اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 اىتزثُيخ 05 01%

 اىتثقيفيخ 03 01%

 تعييميخ 03 01%

 اىمجمُع 01 011%

 

يؾضح لنا الججول اعاله :ما فائجة ميارة التحجث لجى التالميح الظؾر االبتجائي، فنجج ندبة -

 بالمئة . 41

ىي اعمى ندبة التي تقؾل بان ميارة التحجث تكؾن عمى النمط التخبؾي التعميمي اي مؽ -

يججون فييا تخفييا لمنفذ وتثقيف التمميح وجعمو يتالعب بالمئة  31خالل المجرسة، وندبة 

 بالمغات عمى اي اساس جاءت.

بالمئة اي التحجث نؾعان ىنالػ الحجيث الخارجي اي في المندل بمغة خاصة  31اما ندبة -

او ليجة خاصة، اما في المجرسة يجب ان تكؾن تعميمية اي عؽ طخيق ما يقجمو المعمؼ 

 يث تعميما.لممتعمؼ ويكدب لغة الحج
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 :ٌىبك َسبئو تعييميخ تعمو عيّ شذح اوتجبي اىتالميذ َتشُيقٍم ٌو تستخذمٍب؟9اىسؤاه 

 اىعيىخ             اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 وعم 31 55%

 ال 00 05%

 اىمجمُع 01 011%

 

وتذؾيقيؼ، يبيؽ لنا الججول التالي ان ىناك وسائل تعميمية تعمل عمى شجة انتباه التالميح 

بالمئة ىي ندبة يتبيؽ مؽ خالليا بان الؾسائل التعميمية  في المؤسدات  55ونخى بان ندبة 

التعميمية ومجى استعماليا في تظؾيخ المعارف المغؾية لجي التمميح، وجعمو يفخق بيؽ الخظأ 

يح والرحيح ومعخفة ما يجور في كامل اطخاف الؾسائل التعميمية ال تداىؼ في تذؾيق التالم

 وتظؾيخ ثخوتيؼ المغؾية وليذ بمقجارىؼ الميل في كل الؾسائل باعتباره شيء زائج بالندبة ليؼ.

  



دراسة ميدانية                                                    الفصل الثاني:   
 

61 
 

: اعتقذ ان ٌذي اىُسبئو تسبٌم في اثزاء اىحصييخ اىيغُيخ ىذِ اىتالميذ مه اجو 01اىسؤاه 

 امتسبة مٍبرح اىتحذث؟

 

 اىعيىخ              اىتنزاراد اىىسجخ

 احتمبالد

 وعم 35 53.5%

 ال 05 5%..0

 اىمجمُع 01 011%

 

بما ان تالميح الدنة الثانية حتى الخامدة مؽ الظفؾلة يذج انتباىيؼ عمى الذيء المممؾس -

والؾسائل المادية والتكنؾلؾجية وبالتالي يمكننا ان نقؾل بان ىحه الؾسائل التعميمية ىي تمييج 

بالمئة ىي  62.5الى المبتغى فنجج المعخفة المغؾية لجى التالميح وتمكينيؼ مؽ الؾصؾل 

اعمى ندبة لممتعمميؽ الحي يرخون الن الؾسائل التعميمية ىي منبخ الخاس التي تجعل التمميح 

 يكذف عالؼ اخخ لؼ يعخفو مؽ قبل ، وبالتالي يربح صاخب ثخوة لغؾية مميدة.

نا، وبالتالي ىي الندبة االدنى عمى اآلراء التي واجيناىا مؽ خالل اسئمت 37.5اما ندبة -

ىؼ ليدؾا عمى دراية الن الؾسائل التعميمية كالمذاىج والرؾر والغابات واالشجار الظبيعية 

 ككل ىي التي تنمي وتغحي عقل الظفل كي يربح ناضج لممخحمة التعميمية. 

 

 

 



 

 الخاتمة



 خاتمة
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  :خاتمة
ىه الهصهل إلى وسائل وتقنيات لتحقيق  كان اليدف من اختيارنا ليذا المهضهع،    

المحادثة المغهية بين المعمم والتمميذ ودور المحادثة في تنمية ميارة التحدث وتنمية الممكة 
 المغهية.

العامل نقهل بان المحادثة والتحدث يعتبران  ومن خالل ما تهصمنا إليو في بحثنا ىذا،
  األساسي والفعال في حياة اإلندان برفة عامة.

حتى تدير الحياة بذكل   باعتبار المغة ىي معبر التهاصل بين الناس وبين إفراد المجتمع
ويعطي الفرصة لمذعهب والقبائل لمتعارف فيما  طبيعي شفاف بعيد عن اإلبيام والعهض،

  بينيم.
  ئج فيما يمي:ومن خالل ىذه الدراسة تهصمنا إلى عدة نتا

وذلك من خالل اقتراح عدة تداؤالت عمى مجمهعة من المعممين عمى كيفية الحرهل عمى -
الكفاءة المغهية وذلك من خالل اقتراح عدة تداؤالت عمى مجمهعة من المعممين عمى كيفية 

من اإلدماج بين المغة والتمميذ ، وذلك من خالل التعبير الذفهي والكتابي لكي يتمكن المتعمم 
  خالل ىذه المرحمة من اكتداب كفاءات لغهية ثم تهاصمية عمى إي حال كان.

وخاصة تالميذ المرحمة االبتدائية  وبالتالي االىتمام بالهسائل التعميمية المهجية لألطفال.
 . والعمل عمى ترنيف المهاىب والقدرات التي يحمميا كل متعمم

 : وفي خاتمة كالمنا
ن تكهن ىناك بحهثا أخرى تمبي مهضهعنا أو  تحرير ىذا البحث،*أرجه إنا قد وفقنا في 

ن يكهن مهضهعنا ىذا في أوأتمنى  لممعهق أكثر في المهضهع واكتذاف جذوره المختمفة،
 حدن انجاز في بدايتو وخاتمتو.



 

قائمة المصادر 

 والمراجع



 قائمة المصادر والمرجع
 

 قائمة المصادر والمراجع :  

 :القران الكريم

 سهرة البقرة -

 ،2،مركز الكتاب لمشذر والتهزيع ،طابراىيم دمحم عطا ،السرجع في تدريس المغة العربية -1

 القاىرة 
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ة االربع، كما ألنيا تعتبر جزءا يدثة من احدى الميارات اللغه احمإن ميارة ال   

 رئيسيا في منيج تعليم اللغة .

تصال اللفظي وىي عبارة عن رمهز لغهية وجو االأوتعد ىذه الميارة احدى     

منطهقة بنقل افكارنا ومشاعرنا إلى االخرين وذلك عن طريق المباشر المناقشات 

 وغيرىا.
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