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إلــــــــــــــــــــــــــــى روح أبً  الذي علمنً كٌف أمسك بالقلم وكٌف أخط الكلمات بال ندم 

    

:والدي الحبٌب  

و أحب ....ٌامن أنت أغلى من نفسً التً بٌن جوارحً ...      إلٌك أهدي هذه الكلمات 

ٌا من أجد عندهسعة الصدر ولٌن الجانب ....إلً من روحً التً تسري فً جسدي 

وتحمٌنً من نوائب ’تحرسنً بعٌونك ...فتزرعنً فً حدائق قلبك ’تغمرنً بحنانك ...

ألف رحمة تتنزل علٌك ٌا أبً ’الدهر وأوجاعه  

إلــــــــــــــــــــــــــى من كان دعائها سر نجاحً و حنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباٌن 

.أمً العزٌزة  

إلــــــــــــــــــــــــــى من رافقتنً منذ أن حملنا حقائب صغٌرة و محك سرت الدرب خطوة 

إلى شمعة متقدمة تنٌر ظلم حٌاتً ................بخطوة وما تزال ترافقنً حتى اآلن  

 إلــــــــــــــــــــــــى أخوتً 

 

.المشرف و الحمد هلل و نخص بالشكر الكبٌر إلى األستاذ-     
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بسمهللاالرحمنالرحٌموالصالةوالسالمعلىنبٌهالكرٌمأشرفخلقهللامحمداألمٌن

:أمابعد

ٌمكنالقولمنأعظمالنعمالتًكرمهللابهااإلنسانعنغٌرهمنمخلوقاتهوجعلها

وسٌلةللتواصلوالحفاظعلىتراثهواستمرارههًاللغةالتًتمثلاللسانالناطقألٌة

.أمة

القضاٌاالتعلٌمٌةمنالموضوعاتالتًشغلتالدراساتاللغوٌةالحدٌثةفًمجال

فإنالجدٌدفًاللغةالٌومهوالبحثعنأحدثالطرقوالتقنٌاتللتغلب’العلوماإلنسانٌة

.إزاءتعلمهأليلغةشاء’عنمختلفالصعوباتالتًتواجهاإلنسان

شأنغٌرهامنالمهاراتٌتعلمهااإلنسانكالسباحةوقٌادةالسٌاراتو’اللغةمهارات

:واألسئلةالتًتطرحنفسها’الطباعةوالرٌاضة

 ماهًمهاراتاللغة؟

 وهلللمهارةأثرفًاكتساباللغةوبالتحدٌداللغةالعربٌة؟

المهارات اللغوية و أثرها في اكتساب اللغة "ومنهذاالمنطلقوسمنابحثناهذاب

 -قسم التحضيري أنموذجا-العربية

أماعنأسبابدواعًاختٌارالموضوعتتمثلفًالتشوقإلىمعرفةدورالمهارة      

.اللغوٌةفًاكتساباللغةالعربٌة

:فًحٌنتمثلتخطةالبحثكماٌلً

ودوافعاختٌارالموضوعوالمنهج’وعنوانه’تناولنافٌهاتمهٌدواشكالٌةالبحث:مقدمة*

.المتبع

ومكونات’مفهوماالتصال’تناولنافٌه"االتصالاللغويومهاراته"المعنونب:الفصلاألول*

 .والمهاراتاللغوٌةاألربع



 :مقدمة
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ٌتناولشقنظريكتعرٌفاالكتسابوالغرضمنتدرٌساللغةالعربٌة:الفصلالثانً*

.أماالشقالتطبٌقًوهوعبارةعنأسئلةاستبٌانٌةوتحلٌلها

.خالصةالمتوصلالٌهفًهذاالبحث:خاتمة*

.أماالمنهجالمتبعفًهذاالبحثهومنهجوصفًتحلٌلً

:فٌماٌخصبعضالمصادروالمراجعالتًاعتمدناعلٌهاوأبرزها

.المهاراتاللغوٌةمستوٌاتهاصعوباتهارشديأحمدطعٌمة*

.طرقتدرٌساللغةالعربٌةزكرٌااسماعٌل*

.المهاراتاللغوٌةزٌنكاملالخوٌسكً*

الذي"حنٌفًبنناصر"وفًاألخٌرنتقدمبالشكرواإلمتنانإلىاألستاذالمشرف

.وكلمنساعدناعلىانجازهذهالمذكرةوشكرا’شرفناعلىإشرافهذاالبحث
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 :مفهوم االتصال     

.الذي ٌعنً الصلة و بلوغ الؽاٌة"وصل"كلمة مشتقة من مصدر :لؽة      
1

 

أن االتصال هو عملٌة "االتصال إذ ٌقول ’"حسٌن حمدي الطوٌجً:"     ٌعرؾ اصطالحا

و تؤدي ’حتى تصبح مشاعا بٌنهما ’التً ٌتم عن طرٌقها انتقال المعرفة من شخص آلخر 

و لها ’إلى تفاهم بٌن هذٌن الشخصٌن أو أكثر و بذلك ٌصبح لهذه العملٌة عناصر و مكونات

و ٌؤثر فٌها مما ٌخضعها ’و مجال تعمل فٌه’اتجاه تسٌر فٌه و هدؾ تسعى إلى تحقٌقه

".و البحث و التجرٌب و الدراسة العملٌة بوجه عام’للمالحظة
2

 

       و تعرؾ دائرة المعارؾ البرٌطانٌة أن االتصال ٌعنً تبادل المعانً بٌن األفراد من 

 .خالل النظام العام للرموز

 :   مكونات االتصال

تدور ’      االتصال عملٌة مركبة القول تشمل على مجموعة من عملٌات متشابكة فٌما بٌنها

:بٌن مكونات أربعة و هً كالتالً
3

 

و هً عبارة عن رموز ’و ٌقصد بها المحتوى الذي ٌود المرسل نقله إلى اآلخرٌن:الرسالة*

 .لؽوٌة

و الذي ٌرٌد التأثٌر ’و هو مصدر الرسالة إذ إنه الطرؾ األول فً عملٌة االتصال :المرسل*

 .فً اآلخرٌن من خالل أفكار لدٌه

و تنوع الوسائل ما بٌن الصوت ’و ٌقصد بها األداة التً تنتقل من خاللها الرسالة:الوسٌلة*

و الوسٌلة ...إلى الخرائط و الرسوم و السجالت’العادي عند االتصال المباشر إلى الكتاب

 .إنها قد تساعد علٌها و قد تعوقها’لٌست ذات شأن بسٌط فً إتمام عملٌة االتصال

                                                           
دار النشر و التوٌع "األرطوفونٌا علم اضطرابات اللؽة و الكالم عند االنسان و الطفل"محمد حولة 1

 79ص’ط.د’
 157ص"المهارات اللؽوٌة"رشدي أحمد طعٌمة 2
 .الصفحة نفسها’ٌنظر المرجع نفسه 3
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قد تكون فردا أو مجموعة أفراد و ’و ٌقصد به الجهة التً تنتهً إلٌها الرسالة :المستقبل*

و تعتبر هذه المكونات أساسٌة لنجاح العملٌة ’هً التً تتولى فط رموز الرسالة و تفسٌرها 

و ال ٌمكن االستؽناء على أي مكون و إال سٌحدث خلل فً هذا ’فً أي مجال كان’االتصالٌة

 .االتصال

 :مجاالت االتصال اللغوي

       وٌقصد بمجاالت االتصال اللؽوي مجموعة األنشطة التً ٌحتاج الفرد فٌها الستخدام 

وتختلؾ هذه المجاالت باختالؾ البٌئة المحٌطة بالفرد ومواقؾ الحٌاة التً ٌمر ’اللؽة

وما ...ومدى إتقانه للؽة التً هً أداة التواصل والفترة الزمنٌة التً ٌجري فٌها االتصال’بها

إلى ذلك من عوامل التباٌن فً مجاالت االتصال اللؽوي
1

. 

بلؽها ’     و مع التسلٌم بهذه الحقائق إال أن هناك عددا من المجاالت العامة التصال اللؽوي

 :فٌما ٌلً"ماري تنمبرلً"و " ولٌجار"لنا 

 .تكوٌن العالقات اإلجتماعٌة و االحتفاظ بها    *

 .تعبٌر الفرد عن استجاباته لألشٌاء      *

 .إخفاء الفرد نواٌاه    *

 .طلب المعلومات وإعطاؤها      *

 .تعلم طرٌقة عمل األشٌاء أو ٌعلمها لألخرٌن     *

 .المحادثة عبر الهاتؾ      *

 .حل المشكالت    *

 .مناقشة األفكار    *

 .اللعب باللؽة    *

                                                           
 165ص’2006’1ط’دار الشروق للنشر"الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة" محسن علً عطٌة 1
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 .لعب األدوار االجتماعٌة     *

 .التروٌح عن األخرٌن     *

من أصوات ومفردات ’     و لكل مجال فً هذه المجاالت بالطبع انماط اللؽة المناسبة لها

.وتراكٌب فضال عن السٌاق الثقافً المحٌط بها
1

 

 :    المهارة اللغوية

و التحدث علٌنا أن نتحدث ’القراءة ’الكتابة’   وقبل المرور إلى المهارات األربع االستماع 

 .عن المهارة

ومهر فً ’أي كان حاذقا به:ٌقال مهر فً العلم’ٌمهر مهارة بمعنى الحذق ’من مهر: لؽة

 .أتقنها:صناعته

 :  اصطالحا

كما أنه هً القدرة على ’فضال عن السرعة والفهم’      هً أداء لؽوي ٌتسم بالدقة و الكفاءة

وتتحدد درجة االتقان المقبولة تبعا للمستوى التعلٌمً ’بدرجة اتقان مقبولة ’تنفٌذ أمر ما 

 .تبنى علٌها مهارات أخرى’و المهارة أمر تراكمً تبدأ بمهارات بسٌطة’للمتعلم

 :  أهمية المهارة

ال سٌما فً العقود األخٌرة ’       ازدادت أهمٌة المهارات فً معظم مٌادٌن المعرفة

خاصة عندما نوظؾ مهارات جمع المعلومات وتفسٌرها ’فبالمهارة ٌحصل التعلم الفعال ’

حٌث تنسى المعلومات فً ’وبات بالتأكٌد أن تعلم المهارات مطلبا عصرٌا كفاٌة’وتحلٌلها 

وتبقى المهارة معنا لمدة طوٌلة وزادت أهمٌة المهارات فً عالم تتضاعؾ فٌه ’العادة 

.وأصبح التعقٌد سمة من سمات مجتمعنا’المعرفة العملٌة سنة بعد أخرى 
2

 

 :خطوات المهارة

                                                           
 166ص"المهارات اللؽوٌة"رشدي أحمد طعٌمة 1
 26ص’للنشر و التوزٌع"تدرٌس البالؼة العربٌة"عبد الرحمن عبد هللا الهاشمً 2
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 ٌعتقد بعض المتخصصٌن أن أٌة استراتٌجٌة لتنظٌم تعلم المهارات أو التدرب علٌها ال بد 

 :من أن تشتمل على الخطوات أو المراحل التالٌة

وتتمثل فً تهٌئة الفرصة للطالب للتدرٌب على المهارات مع :مرحلة التدرب مع المساعدة-

عند تدرٌب الطالب على :مثال’إتاحة الفرصة للمساعدة من جانب المعلمٌن كلما احتاجوا إلٌها

ٌعمل المعلمون على تقدٌم المساعدة الالزمة لهم كلما ’استخدام فهرس البطاقات فً المكتبة 

 .احتاجوا إلٌها

 :مرحلة التدرٌب بعد المراجعة-

تتلخص فً تهٌئة المجال أما الطالب للتدرٌب على المهارة بعد إجراء مراجعة قصٌرة 

حول كٌفٌة استخدام المصادر و المراجع فً )فبعد القٌام بمراجعة قصٌرة ’حولها 

 .تتاح الفرصة للطالب كً ٌقوموا بالمهارة بأنفسهم’(المكتبة

 : مرحلة األداء المستقل-

وٌتم فً هذه المرحلة تشجٌع الطالب على القٌام بالمهارة دون المراجعة أو مساعدة من 

وٌمكن تشجٌع الطالب على تكملة التقارٌر أو األبحاث أو حل المشكلة ما ؼٌر تلك ’المعلم

 .التً حصلت داخل ؼرفة الصؾ

 :مرحلة اإلبداع-

تتم فٌها تهٌئة الفرصة أمام الطالب لإلبداع باستخداماتهم الخاصة للمهارة أو المهارات 

وٌكون ذلك عن طرٌق تشجٌعهم على تعدٌل التقارٌر أو وضع النماذج أو الخرائط ’المتعددة 

وذلك بموضوعات جدٌدة ومحتوى مناسب من إبداعها ’الجؽرافٌة أو الكرة األرضٌة

.الخاص
1

 

                                                           
دار "طرق التدرٌس العامة تخطٌطها و تطبٌقاتها التربوٌة"أحمد جابر و آخرون 1

 22ص’2009’3ط’الفكر
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:شروط النجاح في اكتساب المهارة   
1

 

لٌتمكن المعلم من ’     هناك مجموعة من الشروط ٌجب توافرها فً العملٌة التعلٌمٌة 

 :اكتساب المهارة

 .ٌجب أن ٌعرؾ الدارس المهارة التً ٌسعى الكتسابها   -

 .ٌجب أن ٌساعد الطالب على فهم الخطوات الالزمة للقٌام بالمهمة بنجاح-

 .ٌجب تعزٌز المهارة بعدة تدرٌبات-

 .لتحقٌق ثبات المهارة ٌجب تكرار وتدرٌب ألن اللؽة اكتساب عادات-

 .ٌجب ان تكون خصائص التدرٌبات متوافقة مع الشروط الالزمة لممارسة المهارة-

 .ٌجب أن تكون التدرٌبات متفقة مع حاجات المعلم لتمكن الممارسة-

 .ٌجب المزج بٌن النظرٌة المعرفٌة والتجرٌبٌة فً خطوات التنفٌذ لنصل إلى المطلوب-

 .ٌجب أن ٌعرؾ الدارس المهارة التً ٌسعى الكتسابها-1

 .ٌجب أن ٌساعد الطالب على فهم الخطوات الالزمة للقٌام بالمهمة بنجاح -2

 .ٌجب تعزٌز المهارة بعدة تدرٌبات-3

 .لتحقٌق ثبات المهارة ٌجب التكرار والتدرٌب ألن اللؽة اكتساب عادات-4

 .ٌجب أن تكون خصائص التدرٌبات متوافقة مع الشروط الالزمة لممارسة المهارة-5

 .ٌجب أن تكون التدرٌبات متفقة مع حاجات المعلم لتمكن الممارسة-6

 .ٌجب المزج بٌن النظرٌة المعرفٌة والتجرٌبٌة فً خطوات التنفٌذ لنصل إلى المطلوب-7

 :أسس تعليم المهارة

                                                           
 27ص’المرجع نفسه 1
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     ٌتوقؾ تعلٌم المهارة على معرفة هذه األسس التً تسبق عملٌة تعلٌمها فهً لٌست 

فال بد لها من تخطٌط مسبق وإعداد ٌعٌن على توصلها واستٌعاب ’باألمر الهٌن أو الٌسٌر

 :فٌما ٌلً’وٌمكن تحدٌد هذه األسس’جمٌع جوانبها

مراعاة درجة النمو العقلً والبدنً للمتعلم/1
1

فالمعروؾ أن لكل مرحلة فً النمو العقلً :

 .لذا ٌجب أن ال ٌعلم الفرد مهارة ال تناسب مستوى تفكٌره’والبدنً استعداداتها الخاصة بها

فاالضطراب النفسً أو الحركً األثر السالب على أداء المهارة :مراعاة الهدوء النفسً/2

 .طوال فترة التعلٌم’لذا ٌجب أبعاد التوترات النفسٌة والحركة’وعملٌة تعلٌمها

فرؼبة المتعلم فً التعلم تعد شرطا أساسٌا لكل عملٌة من عملٌات :مراعاة دافعٌة المتعلم/3

فالذي ال ٌرؼب فً تعلم ’فال بد من أن تتفق المهارة مع المٌول الشخصً للمتعلم’التعلم

والمعروؾ أن االنسان الذي ال ٌمٌل إلى شًء ’القراءة والكتابة ال ٌمكنه أن ٌكتسب مهارتهما

 .معٌن ال ٌرؼب فً تعلمه واكتسابه

فالمعلوم أن لكل مهارة خواصها وتتوقؾ درجة تعلٌم المهارة :مراعاة درجة تعقد المهارة/4

على ما تتسم به من خواص وإذا عرفت هذه الخواص أمكن توصٌلها ’واٌصالها للمتعلم

من خالل استخدام أصح الطرق التً تساعد على التعلم ’للمتعلم بما ٌناسب ودرجة تعقدها

 .والتوصٌل الصحٌح لها

المهارات اللغوية لتعليم اللغة العربية
2

: 

    ٌكتسب التالمٌذ فً حٌاتهم مجموعة كبٌرة من المعلومات والمعارؾ نتٌجة احتكاكهم 

كما ٌتحصلون علٌها من خالل دراساتهم داخل حجرات المدرسة أو ’بأفراد مجتمعهم وبٌئتهم

وٌكون التالمٌذ نتٌجة مرورهم بهذه ’ٌتلقونها من الوعاظ والمرشدٌن واألجهزة المختلفة

نحو األشٌاء ’الخبرات مجتمعة إلى تكوٌن بعض االتجاهات اإلٌجابٌة منها والسلبٌة

                                                           
 19ص’المرجع السابق 1
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أو ’وتنمو قدراتهم ألنه ال مهارة دون عمل ’وٌكتسبون المهارات المختلفة ’والموضوعات 

 .أداء

 :مهارة االستماع

االستماع هو فهم الكالم أو النتباه إلى شًء مسموع مثل االستماع إلى متحدث بخالؾ :لؽة

وعو عملٌة فٌزٌولوجٌة ٌتوقؾ حدودها على ’السمع الذي هو حاسة األذن ومنه السماع

َس َكِمثلِه :"قال تعالى’لمصدر الصوت’وال ٌحتاج إلى أعمال الذهن أو االنتباه’سالمة األذن  ٌْ لَ

ء  َوُهَو الَسِمٌع الَبِصٌر ًْ وهو الحاسة ’والسمع من الحواس المهمة لدى اإلنسان".   َش

وهو أعم نفعا لإلنسان من النظر ومن الشم’الطبٌعٌة إلدراك األصوات وفهمها
1

. 

الذي تتداخل معه ’        وقبل الخوض فً صلب الموضوع نقؾ عند المصطلح 

بالرؼم من تداخلها إال أن .اإلنصات’اإلصؽاء ’االستماع’السماع:وهً ’ مصطلحات أخرى 

 .لكل مصطلح معنى ٌمٌزه عن ؼٌره

سمع الشًء "وكاملة من دون اهتمام’هو أن تستقبل األذن أصواتا معٌنة:فالسماع        

كأن ٌكون فً أي ’ولم ٌتهٌأ له ’فاإلنسان فً هذه الحالة لم ٌقصد السماع’إدراكه بحاسة األذن 

وإذا :"ومنه قوله تعالى’مكان وتسمع أذنه كالما كثٌرا من كل ناحٌة دون أي ٌعٌرها اهتمام

" سمعوا اللؽو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم علٌكم ال نبتؽً الجاهلٌن

 .فهم لم ٌقصدوا إلٌه

 ".أصؽً"و السمع له وإلٌه’وقصد إعمال الفكر ’فهو سماع باهتمام:االستماع       أما 

 .’بحٌث ٌكون بالػ االهتمام’فهو استماع مستمر":االنصات       أما 

    إذن فاالستماع هو عملٌة فٌزٌولوجٌة الستقبال الذبذبات الصوتٌة من الهواء خالل 

 .الجهاز العصبً السمعً عبر األذن
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        وعلٌه فاالستماع هو العملٌة التً تستقبل فٌها أصوات البشر عبر الجهاز العصبً 

وكذلك تجدد الموجودة بٌن تلك ’السمعً وتمٌز فٌها األذن بٌن مختلؾ وحدات األصوات

.الوحدات
1

 

 :أنواع االستماع

وٌكون الهدؾ عنه تدرٌب الطالب على االستماع إلى بعض عناصر :االستماع المكثؾ   

كأن ٌهدؾ االستماع المكثؾ إلى تعلٌم أسلوب ’اللؽة كجزء من برنامج تعلٌم اللؽة العربٌة 

أو تحدٌد فنٌات القصة أو تنمٌة القدررة على استٌعاب محتوى ’معٌن من األسالٌب اللؽوٌة 

 .وهو فً ذلك مخالؾ الستماع الموسع’النص المسموع بصورة مباشرة 

ولكن تعرض ’إعادة االستماع إلى مواد سبق أن عرضت على الطالب:    االستماع الموسع

كما أنه ٌتناول مفردات أو تركٌبات ال ٌزال الطالب ’أو موقؾ جدٌد’اآلن فً صورة جدٌدة 

 .ؼٌر قادر على استٌعابها وفهمها بعد

ونرى أن القصد منه التحصٌل الثقافً واالستزادة من العلوم :االستماع التثقٌفً    

وٌكون عادة لذوي المستوٌات العلٌا’والمعارؾ
2

. 

 :أهمية االستماع

وإذا كانت أجهزة النطق وسٌلة ’        تعد مهارة االستماع أول مهارات اللؽة استخداما

إذ تنفرد بسهولة ’فإن األذن وسٌلة السمع ,و الٌد وسٌلة الكتابة’و العٌن وسٌلة القراءة ’التحدث

وجهاز النطق ’وإذا كانت تتعب أثناء القراءة’فضال عدم حاجاتها لمواد مساعدة ’استخدامها

 .فإن األذن التتعب ما لم تكن األصوات مزعجة’والٌد تتعب أثناء الكتابة’ٌتعب أثناء الحدٌث

لقد أشارت الدراسات إلى أن ’          ومهارة االستماع أكثر مهارات اللؽة استخداما 

فً %9’فً القراءة%16’ٌستخدم فً التحدث %30’من الوقت ٌستخدم لالستماع45%
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ومن هنا نرى أن مهارة االستماع أكثر مهارات اللؽة استخداماٌلٌها التحدث ’ االنتباه والكتابة

ثم القراءة ثم الكتابة
1

. 

 .االستماع وسٌلة لتنمٌة مهارات اللؽة األخرى القراءة والكتابة والمعانً *

 .حفظ القرآن وحفظ الشعر’االستماع وسٌلة لحفظ التراث*

 .االستماع وسٌلة االتصال*

أهداف االستماع
2

: 

نتوقع حدوثه من المتعلم نتٌجة مروره فً خبرات ’      ٌعد الهدؾ تؽٌر سلوكً لؽوي

فٌمكن تقسٌمها إلى ’أما أهداؾ االستماع ’وتفاعله مع مواقؾ تعلٌمٌة محددة’لؽوٌة

 .أهداؾ عامة وأهداؾ خاصة:قسمٌن

 :األهداؾ العامة

وفقا لمراحل النمو ’والتركٌز على المادة المسموعة’تنمٌة القدرة على اإلصؽاء واالنتباه*

 .اللؽوي المختلفة

 .تنمٌة القدرة على التنبأ والتوقع لما سٌقوله المتكلم*

 .تنمٌة القدرة على اإلنصات والمتابعة بوصؾ ذلك قٌمة اجتماعٌة وتربوٌة *

 :األهداؾ الخاصة

وهذه المسألة تؤخذ بالحسبان عند صٌاؼة ’    لكل مرحلة عمرٌة سماتها وخصائصها اللؽوٌة

واألصل أن تستخلص األهداؾ من المهارات الرئٌسٌة ومهاراتها الفرعٌة ’األهداؾ

 ’كل مؤشر سلوكً له مهارة االستماع الفرعٌة.والمؤشرات السلوكٌة الدالة علٌها’

                                                           
جامعة بلقان التطبٌقٌة كلٌة عجلون "اللؽة خصائصها مشكالتها قضاٌاها"محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن 1
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 .فهم وتمٌٌز الكلمات والجمل المسموعة-

 .فهم وتمٌٌز النصوص المسموعة و الخطابات-

 .وٌعٌد ترتٌب أحداثها وٌربطها بخبراته’ٌفهم مضمون النصوص و ٌتذوقها وٌوظفها-

واستنتاج المؽزى العام لها ’تبٌان عناصر الجمال فً النصوص واستخالص النتائج منها-

 .وٌحدد ؼاٌاتها وأبعادها  والتفاعل معها

 .وإصدار أحكاما علٌها’فهم النصوص المسموعة ومناقشتها ونقدها -

:تعليم االستماع
1

 

ٌأخذها كل معلم الكتسابها لتالمذنهم وطالبهم ’       لتعلٌم االستماع طرق وأسالٌب مختلفة

والتمكن من ’وللوصول بالطلبة إلى القدر الذي ننشده ’وهذه الخطوات فً تدرٌسهم وتعلٌمهم 

 :جوانب هذه المهارة ٌمكن اقتراح ماٌلً

 .وتوضح لهم طبٌعة ما ٌستمعون إلٌه والهدؾ منه’تهٌئة الطلبة لدرس االستماع -

كالبطء فً قراءة المادة المسموعة إذا ’عرض المادة بأسلوب ٌتالءم مع الهدؾ المطلوب-

 .كان الهدؾ تنمٌة مهارات معقدة

ترتبط بالهدؾ الموضوع وتقوٌم ’مناقشة الطلبة فٌما استمعوا إلٌه بطرح أسئلة محددة -

 .األداء للوقوؾ على مدى تقدمهم

ال ٌستطٌع التالمٌذ القراءة و الكتابة و خاصة فً األسابٌع :          فً المستوٌات األولى 

تمكن من التدرب على ’لذا ٌنبؽً أن نوفر لهم مواد ٌسٌرة ’األولى من دروس االستماع 

و ما على المعلم إال أن ’و ٌمكن استخدام الصور و الرسوم و الخرائط و ؼٌرها ’االستماع 

ثم ٌلقى علٌهم اسئلة تدور حولها و ٌمكن فً هذه الحالة أن ’ٌعرض صورا أمام التالمٌذ 

تقبل منهم اإلجابة باإلشارة أو باإلٌماء إذ إن المحتوى اللؽوي من المفردات محدود فً هذه 
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 االتصال اللغىي ومهاراته:                                                   الفصل األول

 

~ 15 ~ 
 

و ٌكون ’و هناك استماع ٌسمى استماع المكثؾ مثله فً ذلك مثل القراءة المكثفة ’المرحلة

الهدؾ منه تدرٌب الكل على االستماع إلى بعض عناصر اللؽة بوصفها جزءا من برنامج 

و ٌهدؾ االستماع المكثؾ إل تنمٌة القدرة على استٌعاب محتوى النص ’تعلٌم اللؽة العربٌة 

و ٌنبؽً أن ٌجرى هذا النوع من االستماع تحت إشراؾ المعلم ’المسموع بصورة مباشرة

 .و هو فً ذلك مخالؾ لالستماع الموسع ’مباشرة 

          أما االستماع الموسع فٌهدؾ إلى إعادة االستماع إلى مواد سبق أن عرضت على 

الطلبة زمن ثم تعرض فً صورة جدٌدة أو موقؾ جدٌد و ٌتناول مفردات أو تراكٌب ال 

و ٌضع المعلم الكفاٌة فً حسبانه ’ٌزال التلمٌذ ؼٌر قادر على استٌعابها أو لم ٌفهمها بعد

فعامل السرعة فً ’ضرورة تنمٌة مهارة سرعة استٌعاب التالمٌذ لما ٌسمعونه دون تكرار

إذن فهم النص المسموع ٌعد ’طرح السؤال و تلقً االجابة بالسرعة المطلوبة أمرهام 

إذا ال ٌتوقع من التالمٌذ فً المستوٌات األولى اإلجابة عن ’أصعب من فهم النص المقروء 

إذ ال ٌمكن تزوٌدهم ببعض ’فقد ٌتردد بعضهم أو ٌطلب بعضهم التكرار ’األسئلة إجابة كاملة

التعلٌمات أو اإلرشادات التً تشٌر لهم اإلجابة من ؼٌر إعطاء اإلجابة كاملة أو تكرار 

و ’إال إذا اتضح أنهم عاجزون تماما عن اإلجابة الصحٌحة’الجمل أو العبارات أو الحوارات

إما عرض نص و فهم المسموع فٌمكن أن ٌجرى على النحو التالً
1

: 

أدر التسجٌل أو اقرأ النص ’اطلب من الطلبة إؼالق الكتب و االستماع جٌدا إلى النص -

 .قراءة واضحة دون إسراع أو إبطاء

 .وجه التالمٌذ بعد االستماع إلى النص فتح الكتب و حل التدرٌبات-

و ثمة مجموعة من ’اطلب منهم قراءة النص المرفق و تصحٌح إجاباتهم بأنفسهم  -

 :أهمها ’المقترحات تخضع فً تنفٌذها لعدد من االعتبارات 

 .نوعٌة األهداؾ السلوكٌة المطلوبة تحقٌقها وصٌاؼتها صوؼا اجرائٌا-

 .حسن إعداد البٌئة التعلمٌة-
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 .مناسبة تلك البٌئة لمستوى التالمٌذ المهاري و المعرفً-

 :                و اهم هذه المقترحات

تنمٌة مهارة التمٌز بٌن األفكار الرئٌسٌة و الثانوٌة ٌقوم المعلم بعرض تسجٌل لحوار معٌن -

 :و ٌطلب التالمٌذ ’أو قراءة جزء من موضوع ما ’

 .ذكر اسماء األشخاص الحوار   -

 .ذكر أكبر قدر من الحقائق التً استمعوا إلٌها-

 .ترتٌب الحقائق حسب ورودها فً الحوار-

 .و مدى معاٌشتهم لها’ذكر المشاعر التً أثارها الحوار لدٌهم-

 .ذكر المفردات التً لفتت انتباههم-

 .ذكر التراكٌب التً أعجبتهم-

مهارة التحدث-
1

: 

            الكالم هو ثانً عناصر االتصال اللؽوي و هو ترجمة اللسان عما تعلمه اإلنسان 

فلٌس كل ’كما أنه من العالمات الممٌزة لإلنسان ’عن طرٌق االستماع و القراءة و الكتابة 

و اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروؾ ’فالكالم هو اللفظ و اإلفادة ’صوت كالما 

 .و اإلفادة هً ما دلت على معنى من معانً فً ذهن المتكلم

 :تعرٌؾ الكالم 

هو المعنى القائم بالنفس الذي ٌعبر عنه بألفاظ :و عند المتكلمٌن’عبارة عن أصوات مفٌدة:لؽة

 ".فً نفس الكالم:"ٌقال’
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و تحقق له االتصال ’هو مهارة لؽوٌة تحقق للمرء التعبٌر عما فً نفسه:          اصطالحا

االجتماعً كما أنه وسٌلة المرء الشباع حاجاته و تنفٌذ متطلباته فً المجتمع الذي ٌحٌا 

هو نشاط أساسً من أنشطة االتصال بٌن البشر و هو الطرؾ الثانً من عملٌة االتصال .فٌه

 .و إذا كان االستماع وسٌلة لتحقٌق الفهم فإن الكالم وسٌلة لإلفهام’الشفوي

و ٌقصد SPEAKING:بٌن مصطلحات فً مجال التحدث  هً"وٌدسون"           و ٌمٌز 

القدرة على TALKINGبٌنما ٌقصد بالتحدث ’USAGEبه القدرة على االستخدام الصحٌح للؽة

ٌشمل اللؽة اللفظٌة و اللؽة ’و التحدث هنا بخالؾ الكالم’االستعمال المناسب للؽة فً سٌاقها 

 .المصاحبة

 :أهمية التحدث

و قد استدعت ’التً ٌسعى الطالب إلى اتقانها ’      ٌعد الكالم من المهارات األساسٌة 

’ عندما زادت أهمٌة االتصال الشفوي بٌن الناس’الحاجة إلى هذه المهارة فً المدة األخٌرة 

و هذا هو االتجاه الذي ’و من الضرورة عند تعلٌم اللؽة العربٌة االهتمام بالجانب الشفوي

نرجو أن ٌسلكه مدرس اللؽة العربٌة و أن ٌجعل همه األول تمكٌن التالمٌذ من الحدٌث 

و ال حجة لمن ٌهمل ’ألن العربٌة لؽة اتصال ٌفهمها مالٌٌن الناس فً العالم ’ بالعربٌة

و ال ’مدعٌا أن اللؽة العربٌة الفصٌحة ال وجود لها’و ٌهتم بالجانب الكتابً ’الجانب الشفوي 

أحد ٌتكلمها و ٌمكن أن تقتصر أهمٌته فً النقاط التالٌة
1

: 

 .أنه المعبر عن األفكار و المشاعر و األحاسٌس*

 .أنه وسٌلة اإلقناع و اإلبهام و التوصٌل*

 .أنه أحد أهم الوسائل فً مواجهة الحٌاة و ما بها*

 .أنه األداة الفعالة فً إبداء الرأي و المناقشة و التواصل مع اآلخرٌن*
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و ’ أنه أحد مؤشرات الحكم على المتكلم و الوقوؾ على مستواه الثقافً وواقعه االجتماعً*

 .البٌئً فضال عن مهنته و طبقة عمله 

 : هً كثٌرة و متنوعة و منها:أهداؾ التحدث

 .توسٌع دائرة الفكر-

 .التعود على التفكٌر المنطقً-

 .إتقان المالحظة الصحٌحة و السلٌمة-

 .التعود على ممارسة األلوان المختلفة للنشاط اللؽوي-

 .القدرة على مواجهة األخرٌن-

 .القدرة على التعبٌر عن الذات-

العوامل التً تؤثر فً التحدث
1

: 

 .اضطرابات النطق:عوامل فٌزٌولوجٌة و منها*

 .وتتمثل فً نقص الكفاٌة المعرفٌة و الكفاٌة اللؽوٌة:عوامل ذهنٌة*

و تتمثل فً المشكالت اإلجتماعٌة و التربوٌة التً ٌتعرض لها الطفل قبل :عوامل نفسٌة*

 .و ما قد ٌجري أثناء الكالم’المدرسة و فً أثنائها

 .و ٌتمثل فً الظروؾ المكانٌة و الزمانٌة و التقنٌة:السٌاق*

إذ إن تصور المتحدث عن معارؾ الجمهور و معتقداتهم و كفاٌاتهم اللؽوٌة :الجمهور*

 .ٌحدث أثرا فً أداء المتحدث

 .فثمة فرق بٌن اإلعالم و التعلٌم و اإلقناع: الؽاٌة من الحدٌث*

 :عوامل النجاح فً التحدث   
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 :لنجاح عملٌة التحدث ال بد من توفر عوامل عدٌدة فً المتحدث من أهمها

إذ "و هً من األمور الملحة التً ٌحتاجها كل من ٌقؾ أمام اآلخرٌن لٌتحدث :الثقة بالنفس*

 ".باستطاعة كل فرد أن ٌنمً طاقته كامنة إذا كانت لدٌه رؼبة كافٌة لذلك

 .ربط األفكار’تذكر األفكار الرئٌسٌة’الترتٌب’اإلعداد’الرؼبة القوٌة فً التحدث-

مجاالت الكالم و مٌادٌنه-
1

: 

من ’و فٌما ٌلً نعرض بعضها مع تحدٌد ما ٌجب أن ٌراعى فٌها ’و هً متعددة و متنوعة 

 :مهارات

 .و هو التعبٌر عن األفكار و اآلراء الشخصٌة:الكالم الحر

 :و فٌه ٌجب مراعاة المهارات التالٌة

 .ترك الحرٌة للمتكلم لٌتكلم فٌما اختاره من موضوع -

 .مناسبة الموضوع للموقؾ زمانا و مكانا-

 .التخطٌط للموضوع-

 .القدرة على إقناع المستمعٌن-

 .عدم المبالؽة أو التهوٌل فٌما ال ٌستحق ذلك-

 .التنؽٌم الصوتً فً أثناء الكالم تعبٌرا عن المعانً و الفكر و إثارة و جذب المستمعٌن -

تعلٌم مهارة التحدث
2

: 
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و من ’       من األنشطة التً ٌمكن تعوٌض المتعلم لها بقصد تطوٌر مهارته على الكالم

و هذه المواقؾ متعددة و ’أجل اكتسابه تعوٌن المتعلم إلى مواقؾ ٌحتاج فٌها إلى أن ٌتكلم 

 :ٌجب أن تنجح من السهل إلى الصعب على سبٌل المثال فً المراحل األولى

بدون تعقٌد ’و ٌطلب منه التحدث عما ٌراه فٌها’تعرض علٌه صورة محببة إلى نفسه*

قد نأخذه لجولة فً مكان قرٌب أو سفرة إلى مكان جمٌل ثم ’فتطلب تبٌان رأٌه فٌما ٌراه’

 .نطلب منه إٌجاز ما ٌراه و تبٌان رأٌه فٌه

ثم نطور الموقؾ فنعرض علٌه قصة قصٌرة ثم نطلب منه أو منهم تبٌان أبرز األحداث و *

 .الشخصٌات التً وردت فٌها

أو سماعها وقد نعرض ’فتسأله عما ٌمكن ان ستفٌده من قراءة القصة ’ثم نزٌد األمر تعقٌدا*

 .صورا ثابتة فً صورة موضوع و نطلب منهم التحدث عن موضوع كل صورة

ثم نزٌد األمر تعقٌدا فنطرح موضوعات محببة إلى نفوسهم و نطلب منهم التحدث فٌها أو *

.نسج حكاٌة مبسطة فٌها
1

 

و نطلب ’ثم نزٌد األمر أكثر تعقٌدا فنطرح علٌهم موضوعات فً قٌم و مفاهٌم متعارضة *

و الدفاع عن أرائهم على أن ٌكون ذلك فً المراحل المتقدمة ’منهم تبٌان أرائهم فً كل منها

و من األنشطة ’مع األخذ بعٌن االعتبار عوامل التعزٌز مع كل نشاط من هذه األنشطة 

أن نطلب منهم قراءة قصة أو موضوع جمٌل و تكوٌن فكرة عنه و تقدٌم سرد ’األخرى 

موجز مشافهة أما الجمٌع و قد نطلب منهم مالحظة ظاهرة سلبٌة أو اٌجابٌة تحصل فً 

و قد نعقد مناظرات بٌن الطلبة فً موضوع ’ المجتمع و التحدث عنها و بٌان الرأي فٌها 

لٌتبادروا فٌه بالحدٌث عنه و ؼٌر ذلك من األنشطة التً ٌمكن حصرها و ’أدبً أو علمً

كً تنمو لدٌهم القدرة ’كفٌل بالبحث عنها و تدرٌب الطلبة على ممارستها ’المدرس الجٌد

فال ٌكونون مضطرون إلى التحدث أمام اآلخرٌن من ’على التحدث بلباقة و رباطة جاش

إذ حتى من أصحاب االختصاص فً اللؽة نجدهم ’خالل ورقة مكتوبة كما حاصل للكثٌر 
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على أن تكرر هذه المواقؾ مع جمٌع ’الٌوم ٌضطرون إلى مواجهة اآلخرٌن بحدٌث مكتوب

المتعلمٌن وال ٌقل نصٌب المتعلم منها عن مرتٌن اسبوعٌا و خاصة فً المراحل األولى من 

التعلٌم
1

. 

 :مهارتي القراءة و الكتابة

 :مهارة القراءة 

 .بنطق أو دون نطق’بأنها تتبع الكلمات نظرا :    لؽة

إدراك الرموز المكتوبة و النطق بها واستٌعابها وترجمتها إلى أفكار و فهم :    اصطالحا

المادة المقروءة ثم التفاعل مع ما ٌقرأ و االستجابة لما تملٌه علٌه الرموز
2

. 

 :أهمية القراءة

و من أهم مجاالت النشاطات اللؽوٌة شائعة ’         فالقراءة هً أحد مٌادٌن تعلٌم اللؽة

فهً أداة الثقافة ’ و هً من الركائز األساسٌة التً تقوم علٌها حضارات الشعوب’االستخدام

و المعرفة و النافذة التً ٌتطلع منها الفرد إلى معارؾ اآلخرٌن و تراثهم وهً أهم وسٌلة 

 .للفرد فً النمو االجتماعً و الثقافً و اللؽوي

ٌؤثر و ٌتأثر كل ’         و القراءة مهارة لؽوٌة كبرى تنطوي على مهارات فرعٌة صؽرى

 .فهً تتأثر و تؤثر بمهارات اللؽة األخرى الكتابة و التحدث و االستماع’منها بؽٌرها

فهً التً تساعد على تنمٌة الفكر وتكوٌن االتجاهات و ’و القراءة ؼذاء عقلً و نفسً 

كما تساعد على بناء الشخصٌة و ظهورها بٌن األفراد ’المٌول نحو األشٌاء و الموضوعات 

 .المجتمع بمنظر ممٌز فكرٌا و ثقافٌا
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ٌضطلع ’        القراءة وسٌلة الفرد الكتساب المعلومات و المهارات و الخبرات المختلفة

و التراث البشري حٌث ٌساعد ذلك على النمو و ’الفرد من خالل القراءة على تراث األمة

 .اإلبداع 

مهارات القراءة
1

: 

 .الشؽؾ بالقراءة*

و هو أساس عملٌات القراءة فانطالقة فً القراءة أكثر ٌتوقؾ على مدى فهمه لما :الفهم*

 .ٌقرأ

 .نطق الكلمات نطقا واضحا و سلٌما*

 :أنواع القراءة

و ال تحرٌك للشفتٌن ’لٌس فٌها صوت و ال همس ’و هً القراءة بالعٌن :القراءة الصامتة-1

 .وتستخدم فً جمٌع مراحل التعلٌم بنسب متفاوتة

 :أؼراضها

 .تنمٌة الرؼبة فً القراءة و تذوقها مع لحفظ*

 .تربٌة الذوق و االحساس بالجمال و تنمٌة قاموس القارئ لؽوٌا و فكرٌا *

زٌادة القدرة على الفهم و المطالعة الخاطفة*
2

. 

 :مزاٌاها

و التً ٌنتهً القارئ بعد المدرسة ’انها الطرٌقة الطبٌعٌة لتكتسب المعرفة و تحقٌق المتعة *

 .كما أنها اقتصادٌة فً التحصٌل’فً تحصٌل معارفه 
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تشؽل جمٌع التالمٌذ وتتٌح لهم شدة االنتباه و حصر الذهن فً المقروء وفهمه بدقة مرٌحة *

 .لما ٌكتنفها من صمت و هدوء

و هً القراءة تشتمل على ماتتطلبه القراءة الصامتة من تعرؾ بواسطة :القراءة الجهرٌة 

و تزٌد علٌها التعبٌر بواسطة جهاز ’ و إدراك عقلً لمعانٌها ’البصر على الرموز الكتابٌة 

النطق عن هذه المعانً و النطق بها بصوت جهري و بذلك فهً أصعب من القراءة 

الصامتة
1

. 

 :أؼراضها

 .جودة النطق و حسن األداء و إخراج األصوات من مخارجها الصحٌحة*

 .السرعة المالئمة للفهم و االفهام مع تمثٌل المعنى*

 .ضبط حركات االعراب*

 :مزاٌاها

 .هً وسٌلة إلعادة النطق و اإللقاء و تمثٌل المعنى*

 .هً وسٌلة للكشؾ عن أخطاء التالمٌذ فً النطق فٌتسنى عالجها*

و القراءة الجهرٌة تتم بالعٌنٌن و ’إذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعٌنٌن:  قراءة االستماع

و ٌمكن االعتماد على االستماع كوسٌلة للتلقً و ’فإن االستماع قراءة باألذن فقط’الشفتٌن 

حٌث ٌكون الطفل مٌاال ’الفهم فً جمٌع مراحل الدراسة ما عدا المرحلة االبتدائٌة الدنٌا

 .إال إذا كان ٌسمع قصة’بفطرته للعب فال ٌستطٌع أن ٌحصر انتباهه مدة طوٌلة 

 :فوائدها

كما ’و حصر الذهن و متابعة المتكلم وسرعة الفهم ’تدرٌب الطالب على حسن اإلصؽاء *

 .أنها تكشؾ الفروق الفردٌة لدى التالمٌذ و ضعفهم
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أسباب ضعؾ فً القراءة 
1

: 

 :ما ٌتعلق بالتلمٌذ

 :أسباب جسمٌة-أ

 .ضعؾ عام فً الجسم-

 .ضعؾ فً البصر و السمع و جهاز النطق-

 :أسباب نفسٌة-ب

 .تأثٌر األسباب الجسمٌة على النفسٌة*

 .الخوؾ و الخجل و االنطواء و القلق و التردد مع عدم الثقة بالنفس*

 :أسباب تربوٌة-ت

 .صعوبة المنهج الدراسً

 :أسباب اجتماعٌة-ث

 .ما ٌتعلق بالبٌت و األسرة من مشاكل و البٌئة المحٌطة بالتلمٌذ*

 :أسباب عقلٌة-ج

 .قصور عقلً*

 .التأخر فً الذكاء *

 .عدم تركٌز االنتباه و القدرة على حصر الذهن *

 :ما ٌتعلق بالمدرس

 .عدم وجود الكفاءة و اإلعداد المهنً المناسب مع سوء المعاملة و التدرٌس مع التالمٌذ*
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 :ما ٌتعلق بالمقرر الدراسً

 .عدم وجود المنهج السلٌم و المناسب*

 :ما ٌتعلق باإلدارة

مما ٌؤثر سلبا على ’كثرة التالمٌذ داخل الفصل و كثرة انشؽال المدرس داخل المدرسة*

.عطائه
1

 

مهارة الكتابة
2

: 

وهو مكتوب فالكتابة تعنً الجمع و الشدة و التنظٌم كما تعنً ’كتابة’ٌكتب’نقول كتب :لؽة

فالرجل ٌكاتب عبده على مال بدٌه منجما أي ٌتفق معه على حرٌته ’االتفاق على الحرٌة

 .كما تعنً القضاء و اإللزام و اإلٌجاب و الكتابة صناعة الكاتب’مقابل مبالػ من المال

 :اصطالحا

و تراعى فٌه القواعد النحوٌة ’       هً أداء لؽوي رمزي ٌعطً دالالت متعددة

و ٌكون دلٌل على وجهة نظره وسببا فً حكم ’ٌعبر عن فكر اإلنسان و مشاعره ’المكتوبة

 .الناس علٌه

       وهذا التعرٌؾ االصطالحً هو التحلٌل الذي جاء فً التعرٌؾ اللؽوي من دالالت 

إن الكتابة نشاط معرفً بالػ التعقٌد ٌقتضً من الكاتب أن "بٌل وبرنابً:"متنوعة ٌقول

وهذا ٌتطلب سٌطرته فٌما ٌتعلق ’ٌظهر سٌطرته على عدد من المتؽٌرات فً آن واحد

فاألمر ٌتطلب أن ٌسٌطر الكاتب ’بمستوى الجملة على المضمون و الشكل و بٌئته الجملٌة

على بناء الجمل و الربط بٌن المعلومات فً فقرات و نصوص متضامنة و مترابطة
3

. 
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فهً تأتً بعد مهارة ’        تأتً مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتٌبها بٌن بقٌة المهارات 

و الخط ’الرسم الهجائً أوال:و مهارة الكتابة على ثالثة أنواع هً’القراءة ألنها ترتبط بها

 .و التعبٌر الكتابً ثالثا و هذه التمثل المستوٌات التعلٌمٌة بالتدرج’ثانٌا

  أهمٌة الكتابة فً الحٌاة
1

: 

 :و نذكر منها’فالكتابة أهمٌتها متمثلة فً العدٌد من االمور’اإلنسان تكلم ثم كتب

و ’أنها واحدة من أهم وسائل فً االتصال الفكري بٌن الجنس البشري على مر األزمات -

 .ذلك أما ٌحوي الكتب و المؤلفات

و هً التً ’إنها الشأن فً تسجٌل مجرٌات الوقائع و األحداث و القضاٌا و المعلومات-

 .تنطق بالحق و هً حافظة للتراث

 .أنها الوسٌلة المثلى فً الربط بٌن الماضً والحاضر-

 .أنها األداة الرئٌسٌة للتعلٌم بجمٌع أنواعه و فً مختلؾ مراحله-

 :عناصر الكتابة

 :للكتابة مجموعة من العناصر و هً ممثلة فً

 .اللفظة-أ

 .الجملة-ب

 .الفقرة-ج

:   أنواع الكتابة
2

 

ومنها الرسالة الرسمٌة والبرقٌة والدعوة و التقارٌر ومحاضر االجتماعات ’الكتابة الوظٌفٌة-

 .و كتابة االستدعاء
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 .مقدمات البحوث و التقارٌر:ومنها ’الكتابة اإلبداعٌة -

 .ومنها كتابة المقال و كتابة الخاطرة و الكتابة السردٌة’الكتابة الشرحٌة-

 :و التركٌز على األنواع اآلتٌة’ ٌنبؽً على المعلم التدرٌج فً تعلٌم مهارات الكتابة 

الكتابة .-الكتابة الوصفٌة.-الكتابة التعبٌرٌة.-الكتابة التصنٌفٌة-’الكتابة اإلخبارٌة    -

 .الكتابة اإلبداعٌة.-اإلقناعٌة

مما ٌحدث أثرا سلبٌا و من هذه ’    و ثمة مشكالت ٌواجهها الطلبة أثناء كتاباتهم 

 :و منها حركات الضبط اإلعرابً’المشكالت التً تتعلق بخصائص اللؽة المكتوبة’المشكالت

 .فال نقرأ كل مانكتب:الفرق بٌن رسم الحرؾ و صوته-

 .ارتباط قواعد االمالء بالنحو و الصرؾ-

 .حروؾ المد و اشكالٌتها مع الحركات القصٌرة-

 .مشكالت أخرى تتعلق بمهارات الشكل ومشكالت تتعلق بمهارات المضمون-

 :تعليم الكتابة   *

   إن تعلم الكتابة و تعلٌمها شًء صعب و مهم فً نفس الوقت حٌث له عدة مراحل 

و هذا ماسنتطرق إلٌه فً ’وبداٌاته األولى تكون فً الصفوؾ األولى من المرحلة اإلبتدائٌة 

.الجزء التطبٌقً لنا وهذا فً التربٌة التحضٌرٌة
1

 

 

 

 

                                                           
 178ص"المهارات اللؽوٌة"زٌن كامل الخوٌسكً 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أثر اكتساب المهارات في اللغة العربية:                                    الفصل الثاني  

 

~ 25 ~ 
 

 :تعرٌف االكتساب

و كسب االثم تجمله و كسب ’وربحه’طلبه-جمعه كسب ماال’ٌكسبه كسبا:نسب الشًء :لغة     

 -.فنقول كسب زٌدا ماال’و ٌتغنى بنفسه إلى مفعول ثان’ألهله كلب المعٌشة

أكسب فالن ماال أناله إٌاه تكسب زٌد تكلف الكسب و تكسب طلب ’و علما اكتسبه إٌاه

اكتسب العبد جعله ٌكتسب’الرزق
1

. 

 :اصطالحا

 .و تمثلها بعد استعمالها’هو عملٌة تلقً المعلومات و المعارف :االكتساب      

دون أن ٌدرس مسبقا ’كان ٌكسب الطفل لغة أبوٌه و عابلته’و تتم دون عناء و جهد كبٌرٌن 

.كما ٌدرك مدى صحة أو عبارة ٌسمعها’أنماطها وقواعدها 
2

 

فهم من أهم قضاٌا العلم ":"عبده الراجحً"و لالكتساب أهمٌة بالغة كما ٌقول      

ألنه ٌنبىء عن عوامل كثٌرة ال نزال حافلة ’و قد فتح أفاقا هابلة أمام البحث العلمً’المعاصر

".علٌنا
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 530ص’.199مكتبة لبنان"الوافً للغة العربٌة"الشٌخ عبد هللا البشاٌن1

 37ص’1994’الطبعة األولى"اللغة و التواصل لدى الطفل"أنس محم بلقاسم 2
 12ص’2000’االسكندرٌة’ دار المعرفة الجامعٌة"علم اللغة التطبٌقً و تعلٌم العربٌة"عبده الراجحً 3
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 :الغرض من تدرٌس اللغة العربٌة

      ٌنبغً أن تظفر اللغة العربٌة فً مراحل التعلٌم بقدر كبٌر من العناٌة و االهتمام 

باعتبارها وسٌلة تعتمد علٌها فً تربٌة التلمٌذ و تعلٌمه حتى تكون له صلة ببٌبته و ذلك 

:لتحقٌق األغراض اآلتٌة
1

 

 .فاهما للقرآن و الحدٌث’أن ٌنشؤ التلمٌذ متشبعا بروح االسالم معتزا به-1

 .أن تحب لغته و ٌحسن التكلم و القراءة و الكتابة بحٌث ٌتسنى له اإلبداع-2

لٌكون له زاد و دراٌة بثقافات األخرى و بآدابها و ’تنمٌة المٌل إلى المطالعة الحرة-3

 .إذ بواسطتها ٌسٌر التلمٌذ فً طرٌق التقدم  و النمو’علومها

 .وفهم ما ٌسمع بصورة مناسبة’اكتساب القدرة على االستماع بانتباه -4

 .اكتساب المهارات الالزمة للكتابة بخط واضح مقروء خال من األخطاء اإلمالبٌة-5

 .تذوق فنون التعبٌر فً اللغة العربٌة و حسن الجمال فٌها و التدرٌب على محاكاتها-6

:أسباب الضعف فً اللغة العربٌة
2

 

تعددت أسباب الضعف فً العربٌة فً المراحل التعلٌمٌة الثالث االبتدابٌة منها و االعدادٌة 

 :و الثانوٌة و نذكرها

عدم عناٌة مدرسً اللغة العربٌة و مدرسً المواد األخرى باستخدام اللغة العربٌة -1

 .الصحٌحة

 .منهج تعلٌم القراءة ال ٌخرج القارىء المناسب للعصر-2

 .عدم توافر قاموس لغوي صحٌح و حدٌث فً كل مرحلة من مراحل التعلٌم-3

                                                           
 21ص’2002’دار الطباعة و النشر"طرق تدرٌس اللغة العربٌة"عبد المنعم السٌد عبد العال 1
 .الصفحة نفسها’ٌنظر المرجع نفسه 2
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 .صعوبة القةاعد النحوٌة و اضطرابها-4

بل بٌن كتب المادة الواحدة فً الصف ’االضطراب فً المستوى اللغوي بٌن كتب المواد-5

 .الواحد

 .دراسة األدب و النصوص ال تصل التلمٌذ بنتابج حاضرة و بٌبته وواقعه-6

 .طغٌان الماضً على الحاضر فً تدرٌس األدب-7

 .نقص عدد المعلمٌن المتخصصٌن و انخفاظ مستواهم-8

      كذلك علٌنا التطرق إلى معلم اللغة العربٌة ونه العنصر األساسً فً الموقف التعلٌمً 

 .كما أنه المحرك لدوافع التالمٌذ’وهو المهم على مناخ الفصل الدراسً و ما ٌحدث بداخله

 :كفاٌات معلم اللغة العربٌة*

     انتقل دور المعلم من دور الملقن و حشو أذهان الطلبة بالمعلومات إلى دور الشارح 

و من ثم إلى دور لمجري ’ومن ثم إلى دور المستخدم للوسابل التعلٌمٌة ’للمعلومات 

و ’و من ثم إلى دور المخططو المنظم و المشرف و الموجه’للتجارب المخبرٌة و المٌدانٌة 

:ثمة عوامل معاصرة أدت إلى تغٌٌر دور المعلم و منها
1

 

 .و السرعة التً ٌجري فٌها التغٌٌر’االنفجار المعرفً*

 .الحاسوب الذي ٌزود الطلبة بالمعلومات بفاعلٌة*

 .المخزون المعرفً الكبٌر الذي ٌعرفه الطلبة قبل دخولهم المدرسة*

 :ومن أهم الخصابص الواجب توافرها لدى المعلم ما ٌلً

 :الخصابص المهنٌة و تتضمن ماٌلً-1

                                                           
 300ص"كتاب المرشد الغنً لتدرٌس اللغة العربٌة"فٌصل حسٌن كحمٌر 1



أثر اكتساب المهارات في اللغة العربية:                                    الفصل الثاني  

 

~ 28 ~ 
 

التمكن من ’عالم تربوي ’خبٌر تكنولوجً’فنان مسرحً’تفوق أدابً’     استعداد مهنً

 .التخصص

 :السمات الشخصٌة-2

اانتماء للمهنة و ’ االتزان االنفعالً’حب العطاء فً العمل’عادل و موضوعً’    قابد تربوي

 .حسن المنظر’الوطن

  :السمات الخلقٌة-3

 .التواضع’السماحة ’العفة ’    االخالص

 :السمات العقلٌة-4

مواجهة المشكالت وتقدٌم ’االٌداع ’    القدرة على التعلم و اكتساب المهارات المختلفة 

 .الحلول المناسبة

 :الخصابص الوظٌفبة-5

 .المرشد للطال ب’القدوة الصالحة’مع الزمالء ’التعاون الصادق’   االنضباط الوظٌفً

 :الخصابص البدنٌة-6

 .وخاصة فٌما ٌتعلق بجهاز النطق’    المتمثلة فً السالمة العامة

:الخصابص االجتماعٌة-7
1

 

 .    المتمثلة فً إقامة العالقات اإلٌجابٌة مع الطلبة و الزمالء وأولٌاء األمور و المجتمع

 :الثقافة العامة-8

                                                           
 55ص"اللغة مشكالتها و قضاٌاها"محمد فوزي 1
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و ’سعة الثقافة’ومعتزا بلغته و ٌنعكس ذلك بطبٌعة الحال على أدابه’     أن ٌكون محبا لمادته

العمل على تطوٌر التفكٌر بمستوٌاته ’النظر إلى اللغة نظرة كلٌة’االطالع على التراث األدبً

و من كل ما ’-الداللً’الصرفً’النحوي–امتالك الكفاٌات المتمثلة فً أنطمة اللغة ’المختلفة

تقدم نرى أن مسإولٌة المعلم الجٌد تكون من خالل كفاٌاته الجٌدة فً مجال اللغة العربٌة 

 .فالمعلم الضعٌف ٌسهم فً ضعفها و المعلم الجٌد ٌسهم فً تقوٌتها

 :المتعلم*

 :كفاٌات المتعلم

و الحدٌث عن المتعلم ’       ٌمثل المتعلم الطرف الثانً بعد المعلم فً تشكٌل ثالثً التعلٌمٌة

فهو المستهدف بالدرجة األولى فً هذه ’ٌقودنا إلى تحدٌد وضعه اٌزاء العملٌة التعلٌمٌة 

:و من أهم خصابص المتعلم’العملٌة المتشابكة
1

 

 :سمات الشخصٌة.1

و نسمٌها عوامل ’ تمثل  الشخصٌة الجانب الداخلً فً االنسان المعروف بالجوهر

الشخصٌة و ٌقصد بالشخصٌة مجموعة من الخصابص النفسٌة و العقلٌة و االجتماعٌة و 

و بهذا نجد الفروق القابمة بٌن ’حٌث ٌتمٌز الفرد عن غٌره ’االنفعالٌة الثابتة ثباتا نسبٌا 

 .األفراد فً الصفات المختلفة

 :الخصابص المعرفٌة.2

بحٌث كل متعلم و نسبة ذكاءه ’  الذكاء هو القدرة على اكتساب المعرفة أو القدرة على التعلم

 .فهو غٌر ثابت بل نسبً

 :فنٌات المهارات اللغوٌة فً اللغة العربٌة*

 :اإلمالء

                                                           
 41-40ص"نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها فً علوم اللغة"عبد المجٌد عٌسانً 1
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ٌعد اإلمالء من أهم نشاطات اللغة العربٌة كونه وسٌلة للتؤكد من صحة جهاز االستماع  *

بالإلضافة إلى الكتابً و ٌجري تعلم اإلمالء وفقا للنمو ’فاإلمالء مهارات الشكل اإلمالبً ’

 .اللغوي و الفكري لدى الطلبة

و ’و التً ٌجب وصلها.موضوعً الكلمات التً ٌجب فصلها’اإلمالء نظام لغوي معٌن*

ووظٌفة اإلمالء أنه ٌعطً صورا بصرٌة للكلمات تقوم مقام .....الحروف التً تحذف 

 .الصور السمعٌة عند تعذر االستماع 

وهو من األسس المهمة فً مهارات االستماع ’و اإلمالء فرع مهم من فروع اللغة العربٌة *

و اإلمالء بهذا االعتبار ٌتطلب مهارة فً اإلصغاء إلى ’-التعبٌر الكتابً–و الكتابة 

و اإلمالء بعد فهمه و اتقانه وسٌلة جٌدة لسالمة التعبٌر و ....و مخارج الحروف’المضمون 

 .االفهام

:و لإلمالء فوابد عدٌدة
1

 

 .فهو تدرٌب على اكتساب مهارة االستماع الصحٌحة -

 .ٌكشف قدرة المتعلم على التمٌٌز بٌن األصوات اللغوٌة -

 .ٌفرز معرفة المتعلم والتراكٌب اللغوٌة -

:خطواته
2

 

 .إعادة الكتابة’المناقشة ’التصحٌح’اإلمالء’االستعداد

و ’و ٌستعد الطالب علٌها البٌت لإلمالء’        بعد أن ٌعنً المعلم المادة القرانٌة المؤلوفة

ٌستعد الطالب لعملٌة اإلمالء حٌث ٌملً علٌهم جملة أو كلمة ثالث مرات بسرعة بطٌبة مع 

و بعد االنتهاء ٌبدأ بالتصحٌح حٌث ٌعرض المعلم المادة الممالة على  ’وضوح النطق

                                                           
 126ص"تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و اتطبٌق"حسن شحاتة 1
 127ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
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ثم ٌناقش المعلم مع ’حٌث ٌقوم التالمٌذ بتصحٌح أخطابهم ’السبورة أو من خالل كتبهم 

 .مرات4أو 3تالمٌذه األخطاء المشتركة ثم ٌبدأ الطالب بإعادة كتابة األخطاء 

:اختبار موضوعات اإلمالء-
1

 

 :البد للمعلم عند اختٌار موضوع اإلمالء أن ٌراعً ما ٌلً

 .مناسبة الهجاء و اإلمالء لسن التالمٌذ ومستواهم*

 .أن ٌكون الموضوع من واقع حٌاة الطالب*

 .قلٌلة االستعمال’أال ٌساهم فً األلفاظ الصعبة و المعقدة*

أو مما هو فً مستوى ’و ٌستحسن أن تكون قطعة اإلمالء مما أخذوه فً مناهجهم *

 .مقرراتهم

 :أنوع اإلمالء

وهو أن ٌنقل التالمٌذ القطعة من الكتاب أو اللوح بعد قراءتها وفهمها و :اإلمالء المنقول-1

 .تهجً بعض كلماتها هجاءا شفوٌا

و قد ٌناسب الصف ’وهذا النوع من اإلمالء ٌناسب الصفٌن الثانً و الثالث االبتدابٌٌن 

 .الرابع أٌضا

وهو أن تعرض القطعة على التالمٌذ لقراءتها وفهمها وهجاء بعض :اإلمالء المنظور-2

.وتملً علٌهم بعد ذلك’ثم تحجب عنهم ’كلماتها
2

 

 .وقد ٌناسب الصف الخامس أٌضا’وهذا النوع ٌالبم الصفٌن الثالث و الرابع االبتدابٌٌن 

و بعد مناقشتهم فً معناها و ’و هو أن ٌستمع التالمٌذ إلى القطعة :اإلمالء االستماعً-3

 .هجاء كلمات مشابهة لما فٌها من الكلمات الصعبة تملى علٌهم

                                                           
 188ص"كتاب المرشد الفنً لتدرٌس اللغة العربٌة"فٌصل كحمٌر 1
 39ص’1997’عمان’النشر و التوزٌع"األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة"سمٌع أبو مفلً 2
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و هذا النوع من ’   و هذا النوع ٌالبم الصف الخامس االبتدابً و المرحلة اإلعدادٌة كذلك

 .اإلمالء هو أكثر صلة بمهارة االستماع

و لذلك تملى علٌهم القطعة بعد ’و الغرض منه اختبار قدرة التالمٌذ: اإلمالء االختٌاري-4

 .فهمها دون مساعدتهم فً الهجاء

 .  و هذا النوع ٌصلح لكل الصفوف على أن ٌكون على فترات متباعدة

:أهداف تدرٌس اإلمالء*
1

 

تدرٌب التالمٌذ على كتابة الكلمات المربٌة وتصوٌرها تصوٌرا سلٌما و ٌتم ذلك فً -

 .الصفٌن األول و الثانً

و االنتباه الدابم كالعٌن و ’تدرٌب أعضاء التلمٌذ المتصلة باالستماع على الٌقظة -

و الثانٌة تدرٌبها على السماع ’األولى تدرٌبها الجٌد على رإٌة الكلمات بوضوح ’األذن

الدقٌق لأللفاظ و الكلمات و مخارجها و ٌتم ذلك منذ الصفوف االولى للمرحلة االبتدابٌة و 

 .ٌستمر التدرب حتى نهاٌة المرحلة النهابٌة

 .ان ٌقرأ التلمٌذ الكلمات التً نقلها قراءة جٌدة و ٌرددها عدة مرات-

 .أن ٌراعً التلمٌذ الدقة و النظام فً عملٌة النقل-

طرق تدرٌس اإلمالء-
2

: 

ثم ٌقوم بعرض قطعة اإلمالء -مقدمة مناسبة–ٌبدأ المدرس بتمهٌد :فً اإلمالء المنقول-1

مكتوبة بخط واضح ٌراعً فٌه جمال الرسم لٌسهل على التالمٌذ محاكاته ٌقرإه المدرس 

فإذا تؤكد من فهمهم ’و ٌناقشهم فً معنى ألفاظه و عباراته’ثم ٌكلفهم بقراءته’قراءة جٌدة رتٌبة

طلب إلٌهم نقل اإلمالء فً كراساتهم على أن ٌمر بٌن صفوفهم أثناء الكتابة لٌعالج ما ’

 .مع معالجة عٌوب التالمٌذ الفردٌة ’ٌصعب علٌهم كتابته وٌحثهم على مراعاة النظام و الدقة

                                                           
 40ص"األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة"سمٌع أبو مفلً 1
 41ص’المرجع نفسه’ٌنظر  2
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وهذا التمهٌد تكون له عالقة بالقطعة ’ٌبدأ المعلم هنا كذلك بتمهٌد:فً اإلمالء االستماعً-2

ٌتهٌؤ التالمٌذ بتحضٌر أوراق ’المختارة لإلمالء قد تكون جمال أو عبارة عن نص قصٌر

ٌبدأ المعلم بإمالء القطعة بصورة بطٌبة و ’للكتابة أو كرارٌس حٌث ٌكون الصمت فً القسم

و بعد االنتهاء من اإلمالء كامال ’تردٌدها حتى ثالث مرات لٌتمكن من فاته الكتابة بكتابتها

 ...ٌؤخذ المعلم كتابات التالمٌذ لٌصححها

   و اإلمالء االستماعً له أهمٌة كبٌرة كونه ٌحرك األعضاء السمعٌة للتلمٌذ مع الكثٌر من 

كما أنه ٌظهر الفروق الفردٌة للتالمٌذ من الناحٌة ’اإلصغاء و االنصات بتركٌز شدٌد

الصحٌة و من الناحٌة المعرفٌة فإذا كانت هناك مشاكل فٌستطٌع إعطاء حلول لعالجها أو 

 .التخفٌض منها

و ٌتابعه التالمٌذ ’ٌقرأ المدرس القطعة بصوت واضح’بعد التمهٌد :فً اإلمالء المتطور-3

ثم ٌناقش التالمٌذ المعانً ’فً صمت سواء أكانت القطعة على السبورة أو فً كتاب القراءة 

و الكلمات  العبارات على أن تبقى الكلمات الصعبة بعض الوقت على السبورة لٌثبت 

ثم ٌبدأ اإلمالء وحدة بوحدة من ’أو إغالق الكتاب’رسمها فً أذهان التالمٌذ قبل محوها

و على المدرس أأن ٌلفت نظر تالمٌذه إلى ’على أن ٌكون إمالء الوحدة مرة واحدة’ الذاكرة

مع مراعاة الترقٌم أثناء ’ترك مسافات خالٌة لما فاتهم من كلمات اإلمالء التً لم ٌسمعوها

 .الكتابة

ٌقرأ المدرس قطعة اإلمالء قراءة رتٌبة لٌتابع التالمٌذ ما ’بعد التمهٌد :اإلمالء االختٌاري-4

هجاء و –فٌما ٌراه صعبا من األلفاظ ’ثم ٌؤخذ فً مناقشتهم ’سٌكتبونه من ألفاظ وعبارات

ثم ٌعٌد قراءة القطعة قبل ’وخاصة األلفاظ التً ٌرى المدرس أنها لم تمر بهم من قبل -معنى

مع ’لٌخلق فٌهم ملكة االصغاء و االنتباه’بحٌث ٌملً كل تركٌب مرة واحدة’امالبها تركٌبا 

مراعاة عالمات الترقٌم و نظام الكتابة و ترتٌبها
1

. 

 :طرق تدرٌس المطالعة *
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حتى ال تكون القراءة مٌتة ٌملها ’لن نحدد طرٌقة بعٌنها ٌتمسك بها المدرس تمسكا آلٌا-

إذ الواقع ان طرٌقة تدرٌس القراءة تختلف باختالف الغرض ’و ٌسام منها المدرس ’التلمٌذ

و مستوى التالمٌذ و ’و كتبها’و تختلف باختالف مادة المطالعة ’من مطالعة موضوع بعٌنه

سنكتفً بذكر مبادئ عامة على المدرس ٌفكر فٌها قبل الشروع فً درس المطالعة وأثناء 

و ٌسلك فً ضوبها الطرٌقة التً تساعده على نجاح درسه و هذه ’التدرٌس كً ٌنتفع بها

:المبادئ هً
1

 

فعلى ’ الثانوٌة’المتوسطة’االبتدابٌة–تختلف مستوٌات القراءة باختالف المراحل الدراسٌة -1

 .و حاجة كل مستوى’المدرس أن ٌتذكر هذه المستوٌات 

هل القراءة صامتة أو جهرٌة؟و لماذا؟ و على المدرس أن ٌتذكر أن للجهرٌة أغراضها -2

 .و أن القراءة تساعد على إجادتها’

 ما الصعوبات التً ٌنتظر أن تعترض التالمٌذ أثناء كل من القراءة الصامتة و الجهرٌة؟-3

صعوبة النحو و ’صعوبة المعنى’صعوبة اإللقاء’صعوبة النطق-و كٌف ٌمكن تذلٌلها؟

 -.’الصرف

فمتى تعرض ’من األحسن عرض أسبلة على السبورة فً الموضوع المقروء المشترك-4

 .األسبلة؟رصٌد القراءة للحافز أو بعدها لالختبار فً الفهم

-فمن ٌقوم بهذا النموذج؟و متى؟’ٌحتاج التالمٌذ إلى نموذج لإللقاء المعبر الصحٌح-5

 فً بدبها فً نهاٌتها؟’أحد التالمٌذ من وقت ألخر أثناء المطالعة’المدرس 

تلخٌص ’أسبلة تحرٌرٌة أو شفهٌة -     كٌف نتؤكد من فهم التالمٌذ معنى ما طالعوه فرادى؟

و تفتقر إلٌه ’بحٌث ٌؤخذ ما ٌحتاجه درسه’سرد المقروء من غٌر كتابة درس ’المقروء 
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قبل الشروع فً درس المطالعة و أثناء التدرٌس كذلك و على المعلم أن ٌفنن و ٌبدع ’مادته

بدوره هو كذلك فً القاء الدرس
1

. 

 :كتاب المطالعة و القراءة*

و قراءتها تكون للتسلٌة أو افادة ’أسهلها استعماال’الكتب أكثر وسابل المعرفة انتشارا *

 .و القارئ هو الذي ٌؤخذ منها ما ٌحتاج إلٌه’فالكتاب ٌقدم المعارف ’المعرفة

و لكً ’و التلمٌذ فً جمٌع حٌاته الدراسٌة ال ٌمكنه أن ٌستغنً عن الكتاب ألنه ضروري *

تكون القراءة مجدٌة ٌجب أن ٌكون لدى التلمٌذ المطالع الحافز المحرك الذي ٌدفعه إلى 

 .فال بد للقارئ من شعوره بالحاجة الملحة إلى القراءة...قراءة و فهم و اختٌار 

و لضمان التركٌز أثناء القراءة ال بد من التؤكد ’تحتاج القراءة المجدٌة إلى تركٌز االنتباه*

 :من توافر ما ٌلً

 .و خلوه من المشتتات البصرٌة و السمعٌة ’هدوء تام فً مكان القراءة .  أ

 .و الدفء و الهواء النقً’توافر الضوء المناسب.ب

 .تهٌبة مكان القراءة ووسابلها بحٌث ٌشعر القارئ بالراحة و عدم اإلرهاق أثناء العمل.ج

تساعد ’و االستمرار فٌها’و على كتب القراءة المدرسٌة أن تكون مشوقة مشجعة للقراءة *

و لهذا ٌجب أن تكون ’على تزوٌد التالمٌذ بالفكر الواسع الناضج و الرأي السدٌد الصابب 

حسنة االختٌار متفقة مع مٌول التالمٌذ مناسبة لمداركهم و ’موضوعات كتاب القراءة متنوعة

وقصصا تارٌخٌة ’و ٌمكن لهذه الكتب أن تتناول قصص خٌالٌة شعبٌة لصغار التالمٌذ’سنهم

.تتحدث عن البطولة الوطنٌة بالنسبة لكبار التالمٌذ و غٌرها من الموضوعات المشوقة
2
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لما فٌها من خطؤ فً ’كما أننا ال ننكر أن هناك كتبا ال تصلح ألأن ٌكون بؤٌدي التالمٌذ *

و اللغة و لرداءة الذوق و التصوٌر و لصعوبتها على التالمٌذ فً مستواها و ’األسلوب

 .و هذا ما ٌبعث فً نفوسهم كراهٌة القراءة....ألفاظها و أفكارها 

كما ٌجب على كل مدرسة أن تكون بداخلها مكتبة بحٌث ٌجد فٌها كل من المدرس و *

التلمٌذ ما ٌشجعه على القراءة و ٌجٌب إلٌه اإلطالع و االكتشاف من خالل الكتب المتنوعة 

الموجودة فٌها بحٌث تعودهم على االختٌار و ترشدهم إلى السبٌل البحث و هذا ٌساعدهم 

 .على تذوق اآلداب و معرفة العلوم فالمكتبة هً موسوعة التلمٌذ المطالع و البحث

 :تعرٌف التعبٌر

هو االباحة و االفصاح عما فً خاطر اإلنسان من أفكار و مشاعر حٌن ٌفهمه :   لغة

 .اآلخرٌن

هو العمل المدرسً المنهجً الذي ٌسٌر وفق خطة متكاملة للوصول :      اصطالحا

شفاها و ’بالطالب إلى مستوى ٌمكنه من ترجمة أفكاره و مشاعره و خبراته الحٌاتٌة

.وفق نسق فكري معٌن’بلغة سلٌمة’كتابة
1

 

و ٌكون هذا التبٌان أو اإلٌضاح ’     التعبٌر عبر عن الشًء أي أفصح عنه و بٌنه ووضحه

أي ’الوجه بالرسم و الحركة بؤنواعها التمثٌلٌة و الواقعٌة’باللفظ أو باالشارة أو بتعبٌري 

 .و غٌر ذلك...االستجابة لمإثرات خارجٌة كالخوف أو الهروب

اإلفصاح عما فً النفس من أفكار و مشاعر و "      فالتعبٌر فً ضوء طرق التدرٌس هو 

فالتعبٌر ٌكون بالنسبة للتلمٌذ لفظا ٌعبر عما ٌجول ’-خصوصا باللفظ أي بالمحادثة أو الكتابة

و من هنا ٌمكن أن ’بخاطره و عن طرٌق التعبٌر ٌكشف عن المتحدث و عن قدراته و مٌوله

بؤنه تمكن التالمٌذ من اإلفصاح عما "نحدد الهدف من التعبٌر بنوعٌه الشفوي و التحرٌري 

ٌجول بخواطرهم فً المواقف المختلفة التً ٌتعرضون لها فً الحٌاة فً داخل المدرسة و 

 ".خارجها
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 :التعبٌر الشفهً

بل أن الطفل ٌعبر ’  ال ٌرتبط هذا النوع من التعبٌر فً بداٌة حٌاة الطفل بالقراءة و الكتابة

ثم ٌبدأ بالتعبٌر اللفظً المتمثل بالمناغاة ’باالشارة فً شهوره األولى عن حاجاته و مطالبه

و لكن بعدد دخول الطفل المدرسة فإن التعبٌر ٌعتمد على اللغة المكتسبة داخل المدرسة و ’

حٌث ٌبدأ التلمٌذ باستخدام الكلمات الجدٌدة و التعبٌر عن ’ درجة ارتباطها بالبٌبة الخارجٌة

.و بالتدرج ٌرتبط التعبٌر الشفهً بدرجة استٌعاب التلمٌذ للدروس...حاجاته
1

 

 :أهمٌة التعبٌر

 .و أداة تعمل على تقوٌة الروابط و العالقات بٌن األفراد’وسٌلة االتصال مع اآلخرٌن -1

 .وسٌلة اإلفهام واحد جانبً عملٌة التفاهم-2

 .هو غاٌة وغٌره وسابل مساعدة توصل إلٌه-3

 .تنمٌة عملٌة التفكٌر و التركٌز على إثراء الفكر و التعبٌر عنه بدقة-4

 .تنمٌة استخدام اللغة كوسٌلة من وسابل إمتاع النفس و إمتاع اآلخرٌن-5

 :مهارات التعبٌر الشفهً

 .غرس الثقة فً النفس و المساهمة بؤفكار قٌمة*

 .زٌادة القدرة على اختٌار الصوت المعبر و النطق المتمٌز حتى ٌفهم الكالم بسهولة*

 .زٌادة القدرة على استخدام الصوت المعبرو النطق المتمٌز حتى ٌفهم الكالم بسهولة*

.زٌادة القدرة على التكٌف و توظٌف الكالم حسب الموقف المطلوب*
2

 

 :أهم مشاكله-
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فلو تغلب التلمٌذ علٌها لما وجد صعوبة فً إفهام المخاطبٌن باللغة :تؤثره باللهجة العامٌة-1

 .العربٌة السلٌمة

فٌجب على المدرس القٌام ’الخوف أو الخجل الذي قد ٌسٌطر على بعض التالمٌذ -2

فعالقة ’إلزالة عقدة الخجل و االنطواء ’بتدرٌبات دورٌة للتالمٌذ على التحادث مع اآلخرٌن 

 .ألن كل منهما ٌرتبط باألفراد ارتباطا وثٌقا’بٌن التعبٌر الشفهً و الجرأة عالقة وطٌدة

 :  و لكً تنمً لدى الطفل القدرة على الكالم و الحدٌث ٌجب أن ٌراعى األسس التالٌة

وفهم المقصود من الحدٌث أو ’تعوٌده على حسن االستماع إلى المتحدث أو السابل   *

 .السإال

التدرج مع الطفل فً توجٌه األسبلة بدء بنطق اسمه كامال و التحدث عن نفسه و عن    *

 .مٌوله

االعتماد على القصص القصٌرة فً التعبٌر حٌث ٌفصلها المعلم لتالمٌذه ومن ثم     *

 .ٌشجعهم على محاكاتها بطالقة

تشجٌع التلمٌذ على التحدث داخل الفصل عن رحالته مع أسرته و مغامراته مع زمالبه    *

 .التالمٌذ

 : مجاالت التعبٌر الشفهً*

خاطا حددها كاآلتً المحادثة "محمود رشدي"أما مجاالت التعبٌر الشفهً فقد ذكر 

حكاٌة القصص و النوادر و القاء الكلمات و الخطب فً االجتماعات و إعطاء ’ المناقشة’

.التعلٌمات
1

 

 :اإلعداد لتعلٌمٌة و تدرٌس التعبٌر الشفهً-
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كً ٌستطٌع أن نجعل المتعلم ٌحقق التعبٌر الشفهً بصورة جٌدة علٌنا مراعاة المسالتٌن 

 :التالٌتٌن

ٌقتضً تحقٌق التعبٌر الشفهً أو بناء مهارة الكالم عند المتعلم أن تتوافر فنٌة القول     *

بحٌث ال بد من وجود ظروف مالبمة تبعث على المشافهة و تدفعهم للتحدث ’’ووسابله 

و ’الذي ٌنبغً أن ٌصغً إلٌهم باهتمام لتصحٌح أخطابهم’باللغة الفصحى تحت مراقبة المعلم

أن ٌتناولوا لفكرة بالتعلٌق كالمناقشات و الحوار و االستماع إلىالشعر و القصص و مشاركة 

و ما إلٌه مما ٌنشط المتعلم و ٌدفعه ’و تمثٌل القصص و المسرحٌات ’اآلخرٌن فً إبداعهم

و الطالب لكً ٌتعلم الكالم و ٌبنً هذه المهارة بناء مثبتا علٌه أن ٌمارس ’للحدٌث أو الكتابة

و التلمٌذ لن ٌتعلم الكالم إذا ظل المدرس هو الذي ٌتكلم ...فٌتكلم و ٌكلم’اللغة ممارسة فعلٌة

فلسنا فً حاجة ’كما دأبت على ذلك الطرق التقلٌدٌة ’طول الوقت و الطالب ٌستمع فحسب 

فمثل هذه الطرق و إن كانت ’و المتعلمون خاشعون ’أن ٌصبح األستاذ خطٌبا داخل القاعة

و من هنا فإن المدرس ’ تفً بمهارة االستماع إال أنها ال تحقق المطلوب فً تعلٌمه اللغة

و توجٌه األنشطة و تصحٌح الخطؤ و إعانة ’ الكفا هو الذي ٌعمد إلى إثارة المتعلمٌن للكالم

فهو غاٌة ووسٌلة ’و هكذا أن للحوار أهمٌة كبٌرة فً تعلٌم اللغة’ المتكلم فً كلمة أو جملة ما

و ’فهو غاٌة ألنه الصورة المركزة لمحتوٌات الدرس و المضامٌن المقصودة’فً الوقت نفسه

األساس الذي ٌمد الطالب بؤلوان من الجمل و التعابٌر و األلفاظ و األصوات التً ٌحتاج 

 .و التعبٌر و االتصال’و خاصة عند التدرٌب على مهارة الكالم و التحدث ’ إلٌها الطالب

معبرا عن قضاٌاه ’و على موضوع التعبٌر الشفهً أن تكون ذا صلة بحٌاة المتعلم      *

مع توفر الوسابل و الدوافع التً تبعثهم فً ’بتحمٌسه المتعلم للتعبٌر عنه و إبداء الرأي فٌه

و هو ٌنمً مهارة الحدٌث و االستماع و ٌتم التعبٌر الشفهً بقٌام احد . القول شفاهة و كتابة

التالمٌذ للتحدث فً موضوع ما مبررا فٌه رأٌه و مضٌفا علٌه سماته الشخصٌة و ذلك 

و لذلك ٌعد التعبٌر الشفهً المنطلق األول للتدرٌب على ’شرٌطة التحدث بلغة سلٌمة

التعبٌر
1

. 
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و ٌعد ’ٌعد الخط من إحدى مهارات الشكل الكتابً التً تشكل به الصفحة البٌضاء-1    

إذ إن معظم معلمً اللغة العربٌة ٌتهربون ’الخط الجمٌل من وسابل تؤثٌر الكاتب فً القارئ 

 .و لعدم قدرتهم على تعلٌمه فنٌا’من تدرٌس الخط لقلة معرفتهم بقواعد الخط 

 :أهمٌة الخط و أهدافه-2  

 .التمعن و دقة المالحظة عن طرٌق المضاهاة بٌن ما ٌكتبونه و األصل*

 .ٌربً عندهم قوة الحكم*

 .التعود على الصبر بتكرار الكتابات مع تعلٌم النظافة*

 .و السٌطرة على حركات الٌد و التحكم فً الكتابة’تعوٌدهم على سرعة النقد*

الخط ٌنمً الذوق و ٌساعد فً تعلم التنسٌق فً الكتابة*
1

. 

و هذا فً الجزء الثانً من الفصل الثانً ’       و سوف نتطرق أكثر إلى الخط و تعلٌمه

–فً القسم التحضٌري :فً الطور االبتدابً-الخط–الذي هو دراسة مٌدانٌة لنشاط الكتابة 

 .لوالٌة مستغانم-أنموذجا

و المحٌط العابلً ’         ٌكون تعلٌم الخط إال بتفاعل عوامل مختلفة منها المحٌط المدرسً

إال أن المحٌط العابلً ’و مع كون المحٌط المدرسً مسإوال’و المحٌط الخارجً العام’

مسإوال أكثر و بطرٌقة مباشرة فإن أفراد العابلة و خاصة الوالدٌن ٌعدان العنصران 

و لذلك ارتؤٌنا أن نوجه إلى أفراد المحٌط ’األساسٌان فً تجسٌد مسإولٌة هذا المحٌط 

 :و هً كاآلتً’العابلً و المدرسً استمارة تحتوي على عدد من األسبلة بالمبحث التطبٌقً 

 .هل ترى أن نشاط الخط ٌنمً مهارة طفل التحضٌري ؟نعم ال*1

 .دور و أثر فً تعلم اللغة؟نعم ال–الكتابة –هل الكتساب مهارة الخط *2

                                                           
 170ص"مشكالتها-اللغة خصابصها"محمد فوزي 1
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دون مهارات ’هل ٌحقق تلمٌذ التحضٌري الكفاءة المرجوة عند استعماله الخط فقط*3

 .اخرى؟نعم ال

 مانوع الخط الذي ترى تعلٌمه مالبما لطفا التحضٌري؟*4

 هل ٌمكن االستغناء عن الخط كنشاط فً مادة اللغة العربٌة؟*5

 كٌف ترى خط طفل التحضٌري بالنسبة لما كان علٌه فً السابق؟*6

 هل تراعً الكفاءة المرجوة المراد تحقٌقها أم ال فً آخر السنة الدراسٌة؟*7

 هل للتحضٌري كتاب و هل هو متوافق مع المنهاج؟*8

 هل ال بد لطفل المرور بمرحلة التحضٌري قبل الدخول إلى السنة األولى ابتدابً؟*9

 ما الطرٌقة التً تراها مناسبة لٌعلم بها المربً الخط؟*10

 .واجب منزلً/التقلٌد /اإلمالء /النقاط 
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 .إحدى المدارس الجٌدة بوالٌة مستغانم""تعد مدرسة*

الذي ٌساعد األطفال ’          و هً من بٌن المدارس التً تحتوي على قسم التحضٌري 

فً مختلف المهارات - السنة األولى-قبل الدخول إلى اإلبتدابً’ على اكتساب خبرات مسبقة

 .فالمدارس تهتم بشكل كبٌر بهذا القسم’اللغوٌة و نشاطاتها 

 :تعرٌف التربٌة التحضٌرٌة*

كما تسمح ’هً تربٌة مخصصة لألطفال الٌن لم ٌبلغوا سن القبول اإللزامً فً المدرسة*

كما توفر لهم فرص النجاح فً المدرسة خاصة وفً الحٌاة ’لألطفال بتنمٌة كل إمكاناتهم 

 .عامة

 سنوات-5.6-ٌتراوح سن أطفال التربٌة التحضٌرٌة ما بٌن *

 :و تكون أهداف التحضٌري كاآلتً

تهٌبة الطفل للحٌاة المدرسٌة المقبلة و تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو المإسسات -1

 .بما تتضمن من نشاطات و فعالٌات تربوٌة’التربوٌة

تنمٌة حب االستطالع و المٌل و الكشف و خلق روح المبادرة المعرفٌة التً تجعل الطفل -2

 .أكثر اندفاعا فً تحصٌل المعارف و العالم كله

 :التحضٌري- كتاب–دفتر 

تم تصمٌمه وفق المنهاج الرسمً لوزارة ’سنوات6-5-أن الدفتر موجه ألطفال التحضٌري *

و ’حٌث ٌشكل دعما للتعلٌمات التً ٌبٌنها الطفل خالل الوضعٌات التعلٌمٌة’التربٌة الوطنٌة

 .تحضٌره لتلك التً سٌتناولها فً السنة األولى االبتدابً

ٌحتوي هذا الدفتر على تمارٌن متنوعة و مهٌكلة بحٌث تعالج التعلٌمات القاعدٌة الواردة *

 .مقدمة بطرٌقة تستجٌب لحاجات الطفل و تحترم خصابصه النمابٌة’فً المنهاج 
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إن هذه الكٌفٌة فً عرض التمارٌن تمكن المربً من تتبع المسار التعلمً الخاص بكل *

 .و اختٌار األسالٌب العالجٌة المالبمة’طفل مع تشخٌص صعوباته التعلمٌة

 :مالحظات مٌدانٌة

و هذا بسبب المعاملة الجٌدة و الطرٌقة السهلة ’تجاوب األطفال بصورة كبٌرة مع المربً

بحٌث ٌساعد األطفال بشكل عام على حب التطلع و سرعة االستٌعاب و ’التً ٌستعملها

 .اكتساب دافع التعلم

و ’        تحفٌز و تشجٌع األطفال من طرف المربً ٌتقدم لهم الحلوٌات و الهداٌا اصغٌرة 

 .ههذا ما ٌجعل التنافس فً القسم بٌن األطفال الصغار

   ال حظت أنه ال ٌمكن الفصل بؤي شكل من األشكال المهارات األربع عن بعضها البعض 

 .بانفصالها ٌكون الفشل و التراجع’بل بتواصلها ٌكون التعلم الصحٌح و الناجح

    كما أن قٌم التحصٌري و بشكل واضح ٌمنح فرص النجاح فً مختلف المحٌطات منها 

 ...معرفة األشٌاء و المدلوالت الخارجٌة’الكالم’و أهمها المدرسٌة’الخارجٌة العامة و العبلٌة

 :تحلٌل استمارات االستبٌان

 هل ترى أن نشاط الخط ٌنمً مهارة طفل التحضٌري؟:س

 النسبة المبوٌة التكرار 1سإال 

 %93.33 14 نعم 

 %6.66 1 ال

 %100 15 المجموع

 

و %6.66و للذٌن لم ٌحققوا ’للذٌن حققوا نعم%93.33نستنتج من الجدول األول أن نسبة 

 :هذا راجع إلى
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و ’   أن أولٌاء األطفال الحظوا انتقال أطفالهم من مرحلة الشخبطة إلى مرحلة أكثر تطور

 .هً اكتساب األطفال المرونة و الجدٌة فً التخطٌط بصورة منتظمة و نظٌفة

كما ان الخط مهارة من المهارات الضرورٌة التً ال بد أن ٌتمكن منها الطفل بحٌث تنمٌه 

 .لتعلم باقً المهارات األخرى

 دور و أثر فً تعلم اللغة؟-الكتابة-هل ال كتساب مهارة الخط:2س

 النسبة المبوٌة التكرار 2سإال

 %66.66 10 نعم

 %33.33 5 ال 

 %100 15 المجموع

 

 :        من خالل النتابج المبٌنة على الجدول التالً نستنتج من ما ٌلً

ألنه ٌحفظ و ٌإرخ حضارات أمم لها شؤن ’ اللغة بصفة عامة ال ٌمكنها أن تستغنً عن الخط

ألنه تعبٌر عن شخصٌة ’كما ال بد من تعلم و اكتساب الخط . و عظمةعربٌة كانت أو غربٌة

 .صاحبه و مجتمعه

دون المهارات ’هل ٌحقق تلمٌذ التحضٌري الكفاءة المرجوة عند استعماله الخط فقط:3س

 األخرى؟

     النسبة المبوٌة       التكرار 3سإال

 %13.33 2 نعم

 %86.66 13 ال

 %100 15 المجموع
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 .لنعم%13.33’%86.66  من خالل الجدول ٌتضح لنا أن النسبة األعلى كانت 

كما أنه ال ٌكفً لتحقٌق أي كفاءة ’       أن استعمال و تعلم الخط وحده ال ٌكفً لتعلم اللغة

و طفل ’القراءة.التحدث.االستماع-ألن مهارة الخط متصلة بالمهارات األخرى.مهما كانت

و علٌه أن ٌستمع ’التحضٌري ال ٌمكنه اكتساب الخط فقط بحٌث علٌه قراءة ما كتب و خطط

كما علٌه التحدث ’إلى ما ٌملى علٌه من الكتابة مثل أن ٌملً المربً الحروف علٌهم لكتابتها

ومن هنا نستنتج أنه ال ٌمكن الفصل بٌن المهارات األربع ألن كل .عما كتبه و لما كتبه 

 .مهارة تخدم األخرى و تحققها

 ما نوع الخط الذي ترى تعلٌمه مالئما لطفل التحضٌري؟:4س

و ’بحٌث كانت إجابات حرة من طرف الفبة المستهدفة’     تعددت أجوبة السإال الرابع 

 الخط البسٌط العادي:كانت الكآتً

 الخط الكوفً 

 .الخط العربً االسالمً

هو المالبم لٌتعلمه طفل ’     و هنا كانت اإلجابة حرة فهناك من أجاب الخط العادي البسٌط

ألن الطفل فً سن الخامسة و السادسة ال ٌمكنهم تعلم الخطوط الصعبة األخرى ’تحضٌري 

فٌجب على الخط أن ٌكون مناسب ’كالخط الكوفً مثال أو الخط العربً اإلسالمً المزخرف

فما بالك ’لعمر الطفل و عقله فهو ٌجد صعوبة فً تعلم الخط العادي فً السنوات األولى 

 .بالخطوط العربٌة المتنوعة األخرى فستاخذ وقتا طوٌال

 هل ٌمكن االستغناء عن الخط كنشاط فً مادة اللغة العربٌة؟:5س

 النسبة المبوٌة التكرار 5سإال 

% 20 3 نعم

% 80 12 ال
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% 100 15 المجموع

 

 .%80أما ال فهً ’20%النسب كما هً فً الجدول نسبة

ألن الخط جزء من ’كنشاط فً مادة اللغة العربٌة’بطبٌعة الحال ال ٌمكن االستغناء عن الخط

وأداة تعلم أي نشاط أو مادة موجودة ’اللغة العربٌة و نشاط من أنشطتها المهمة و الضرورٌة

كون الخط ٌضبط أواخر ,ألنه ال ٌمكن التعلم دون الكتابة و التدوٌن’فً المحتوى الدراسً

 .و بمكن من التواصل مع العالم الخارجً’الكالمت 

 كٌف ترى خط طفل التحضٌري بالنسبة لمرحلة ما قبل التحضٌري؟:6س

      النسبة المبوٌة    التكرار 6سإال

 %20 3 عادي

 %40 6 حسن

 %40 6 جٌد

 %100 15 المجموع

 

أما العادي ’%40و الجٌد بنسبة ’  لقد وجدنا النسب متساوٌة فً كل من االحتمالٌن الحسن

 .%20فكانت 

     استطاع أولٌاء تالمٌذ التحضٌري معرفة التحسن الذي طرأ على أبنابهم فً تعلمهم 

و من هنا ٌمكننا ان نستنتج أن للتحضٌري دور ’و هذا بالمراقبة و المتابعة الدابمٌن لهم’الخط

فقبل التحضٌري كانت كتاباتهم .فعال فً تعلٌم األطفال و تطوٌرهم على مختلف األنشطة

أما عند دخولهم لقسم التحضٌري أصبحت ’عبارة عن شخبطات مشوشة غبر منتظمة

أما الذٌن أجابوابال لم ’بطرٌقة منتظمة و نظٌفة-مقروءة و مكتوبة–كتاباتهم لها معنى أي 
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و هذا ما ٌدعى ’ٌالحظوا التطور الذي حصل ألبنابهم بسبب ضعف أو انعدام المراقبة لهم

 .باإلهمال

 هل تراعى الكفاءة المراد تحقٌقها فً آخر السنة الدراسٌة؟:7س

 النسبة المبوٌة التكرار 7سإال

 %100 15 نعم

 %00 00 ال

 %100 15 المجموع

  

 %00أما اإلجابة ب ال كانت%100اإلجابة بنعم حققت نسبة كاملة 

   و هنا نستنتج فعال تحقق الكفاءة و لو بنسبة ضبٌلة بحٌث ٌتعلم التلمٌذ مختلف النشاطات 

و التعرف على األشٌاء ’و التمكن من كتابتها بصورة واضحة و قراءتها’كمعرفة الحروف 

الحساب حفظ ...األدوات المنزلٌة’و الداخلٌة كؤفراد العابلة -الطبٌعة و المجتمع-الخارجٌة

و ٌظهر هذا من خالل نتابج ’و هذا ما ٌنمً قدراته العقلٌة و الجسمٌة للتلمٌذ ’األناشٌد 

 .التقوٌم الذي ٌقوم به المربً لتالمٌذ

 هل للتحضٌري كتاب خاص بنشاط الخط؟و هل هو متوافق مع المنهاج؟:8س

 النسبة المبوٌة التكرار 8سإال

 %53.33 8 نعم

 %46.66 7 ال

 %100 15 المجموع
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و من هنا نقول أنه ال %46.66أما ال ب%53.33كانت اإلجابة بنعم بنسبة  

باإلضافة إلى تمارٌن متنوعة ’ٌوجد كتاب خاص بنشاط الخط بل كتاب ٌضم كل األنشطة 

 ".طاألنشطة و التمارٌن:و ٌدعى الكتاب ب...’التوٌن’كالحساب اللغة العربٌة

كما أن هذا اكتاب متوافق مع المنهاج ألن الوزارة هً التً برمجته حسب التجدٌد و 

 .التطوٌر الذي حصل فً المناهج ادراسٌة

 هل ال بد للطفل المرور بمرحلة التحضٌري قبل الدخول إلى السنة األولى ابتدائً؟:9س

 النسبة المبوٌة التكرار 9السإال

 %53.33 8 نعم

 %46.66 7 ال

 %100 15 المجموع

 

 .ال%46.66و %53.33تقدر ب"نعم"الذٌن حققوا أكبر

كما ’أن التحضٌري ضروري لطفل قبل دخوله المرحلة االبتدابٌة:      و من هنا نستنتج 

للتحضٌري عدة جوانب اٌجابٌة بحٌث ٌنتقل الطفل من عالم وحٌز وصغٌر و هو المحٌط 

’ العابلً إلى المحٌط الخارجً أو سع و هو المجتمع عامة و المحٌط المدرسً خاصة

كما تكون لدٌه نظرة و لمحة عن الدراسة و ٌتعود على .لٌكتشف و ٌتعرف على أشٌاء جدٌدة

كما ٌزٌل عنه الخوف ,و حب االستطالع ’الجو المدرسً و ٌكتسب اإلرادة و الدافعٌة لتعلم

 و التوتر و االرتباك ٌدخل إلى السنة األولى بكل راحة و ثقة

 ما الطرٌقة التً تراها مناسبة لٌعلم بها المربً الخط؟:10س

 .الواجب المنزلً’ا ’اإلمالء’الخط

 النسبة المبوٌة التكرار 10سإال
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 %33.33 5 النقاط

 %33.33 5 اإلمالء

 %33.33 5 الواجب المنزلً

 %100 15 المجموع

 

         ومن هنا نستنتج أن كل من طرٌقة اإلمالء و النقاط و الواجب المنزلً تساهم فً 

كما تنمً ’تعلم الطفل بها الخط بحٌث ٌكتب الطفل الكتابة الصحٌحة للحرف أو الكلمة 

الحفظ و التخزٌن فً الذهن كما ’التفكٌر السلٌم و الصحٌح ’مهارات متنوعة كاالستماع الجٌد

مع احترام حدود ’نقول أن مهارات تنمً حاسة البصر لدى الطفل ’الننسى النطق الجٌد  

 .المكان المناسب دون الخروج عنه
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             لقد تبٌن لنا من خالل إنجاز هذا العمل و من خالل الجهد المبذول أن لالتصال 

 ’اللغوي مكانة هامة فً إنشاء العالقات بٌن أفراد المجتمع

كما نجد أن االتصال اللغوي مرتبط أشد ارتباط بمهارات اللغة أربع            *

 ’القراءة الكتابة’التحدث’االستماع

و لكل هذه األخٌرة دور فعال فً تحصٌل و اكتساب اللغة و المعارف و             *

 .المعلومات

 .المستقبل’الوسٌلة’المرسل’الرسالة:كما نجد أن لإلتصال مكونات منها          *

إن للمعلم دور مهم فً العملٌة التعلٌمٌة و نجاحه فٌها مرتبط بالعملٌة التعلٌمٌة           *

 .التعلمٌة

وهذا لتكون عملٌة التلقً ’و على المتعلم أن تكون لدٌه رغبة ودافع قوي فً التعلم          *

 .كون المتعلم هو طرف األساسً فً هذه العملٌة’سهلة وواضحة دون تعقٌد

للتربٌة التحضٌرٌة دور و أثر فً تعلم الطفل و إكسابه المعارف المتنوعة فً          *

من الضروري أن تكون هذه المرحلة جسرا ٌمر علٌه كل طفل قبل ’مختلف المجاالت 

 .الدخول إلى المرحلة االبتدائٌة

تعد مادة اللغة العربٌة و فروعها من المواد األساسٌة فً كل المستوٌات الدراٌة          * 

 .و أن تعلٌمها و تعلمها ضروري لكل تلمٌذ’المختلفة

و نجد مع األهمٌة الكبٌرة للغة العربٌة الحظنا ضعف و عدم مٌول و رغبة من          *

و أنهم ٌمٌلون أكثر ’طرف التالمٌذ لنشاطاتها المختلفة و ربما هذا راجع إلى صغر سنهم 

 .   للعب

كما هو مالحظ أن قصل المواهب و تنمٌة المهارات ٌمثل بشكل فعال على تطوٌر         *

تعلم اللغات بصفة عامة و اللغة العربٌة بصفة خاصة سواء أكان هذا فً المرحلة اإلبتدائٌة 

 .أو غٌرها من المراحل
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            ٌمكن القول أن بحثنا هذا ما  هو إال مجرد محاولة بسٌطة كان هدفه التعرٌف

و االتصال اللغوي و كٌفٌة استثمار هذه األخٌرة فً تعلٌمٌة اللغة ’ باللغة و مهاراتها األربع

 .أرجو أن نكون قد وفقنا فً بلوغ ما سعٌنا من غاٌة و هللا موفق’  العربٌة 
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 .القرآن الكريم     *

دار "األرطوفونيا علم اضطرابات اللغة و الكالم عند اإلنسان و الطفل"محمد حولة       *

 .ط.د’النشر و التوزيع 

 .بيروت’دار النشر و التوزيع"المهارات اللغوية"رشدي أحمد طعيمة        *

دار الشروق للنشر و "الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية"محسن علي عطية        *

 .2006’1ط’التوزيع

 .ت.د’ط.د.للنشر و التوزيعة"تدريس البالغة العربية"عبد الرحمن عبد هللا الهاشمي       *

دار "طرق التدريس العامة تخطيطها و تطبيقاتها التربوية"أحمد جابر و آخرون      *

 .2009’3ط’الفكر

 .2009’دار المعرفة الجامعية"طرق تدريس اللغة العربية"زكريا اسماعيل      *

 .2004’1ط’دار المصرية"تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق"حسن شحاتة       *

 .دار الكتاب الحديث"نظريات التعلم وتطبيقاته في علوم اللغة"عبد المجيد عيساني       *

جامعة بلقان "خصائصها مشكالتها قضاياها’اللغة"محمد فوزي أحمد بني ياسين       *

 .2010’1ط’كلية عجالن الجامعية’التطبيقية

 .2010.ط.د’عمان’دار النشر"المهارات اللغوية:زين كامل الخويسكي      *

دار الشروق " المرشد الفني لتدريس اللغة العربية"فيصل حسين طحيمرالعلي      *

 .2008’1ط’للتوزيع

دار المعرفة الجامعية "علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية"عبده الراجحي      *

 .2000مصر سنة’االسكندرية’
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دار الكتب للنشر و ’2ط"اللغة و التواصل لدى الطفل"أنس محمد بلقاسم        *

 .2004’التوزيع

دار الطباعة للنشر و "طرق تدريس اللغة العربية"عبد المنعم السيد عبد العال        *

 .2002’2ط’التوزيع

دار النشر و "األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية"سميح أبو مقلي        *

 1997’ط.د’األردن’عمان’التوزيع

 .1999’ط.د’مكتبة لبنان "الوافي في اللغة العربية"الشيخ عبد هللا البشاين       *
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  .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 .االتصال اللغوي ومهاراته:الفصل األول-

 18ص.....................................................................مفهوم االتصال -

 20ص.............................................................................مكوناته -

 .24ص..............................................................................مجاالته-

 07ص.............................................................تعريف المهارة اللغوية-

 08ص............................................................................خطواتها-

 10ص.......................................................................أسس تعليمها-

 11ص..........................................................مهارة االستماع و أنواعه-

 14ص..............................................................تعليم مهارة االستماع-

 16ص..........................................................مهارة التحدث و أهميتها-

 21ص...........................................................مهارة القراءة و أنواعها-

 23ص....................................................مهارة الكتابة و أنواعها-

 أثر اكتساب المهارات في اللغة العربية:الفصل الثاني

 25ص.........................................................تعريف االكتساب-
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 26ص................................................الغرض من تدريس اللغة العربية-

 29ص.....................................................................كفايات المتعلم-

 32ص.............................................................طرق تدريس االمالء-

 34ص...........................................................طرق تدريس المطالعة-

 36ص...................................................................تعريف التعبير-

 37ص ...........................................................................أنواعه-

 42ص...........................................................تحليل نتائج االستبيان-

 51ص ...........................................................................خاتمة-

 54ص.....................................................قائمة المصادر و المراجع-

 57ص...........................................................................فهرس-



 :ملخص

 .والسباحة وغيرها’ والطباعة’كقيادة السيارة ’    اللغة مهارات شأنها شان أي مهارة أخرى 

ومن اجل كيفي اكتسابها قمنا ’    تعد المهارات اللغوية عنصر أساسي في مجال التعليمية 

 .بدراسة ميدانية تبين ذلك

 العملية التعلمية-التعليم-الكفاية-المتعلم- اللغة-المهارات اللغوية:    الكلمات المفتاحية
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