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شكر وعرفان
 هللا تعاىل على توفيقنا بداية نشكر  

 كما يسران أن نتقدم بشكران و امتناان 

 إىل األستاذ الدكتور عبد القادر جماهد الذي 

 قبل أن يشرف على هذا البحث موجها و مرشدا

 و مشجعا،كما ال يفوتنا أن نشكره على تفهمه 

 و طيبته ومهما أطلنا الثناء عليه فلن نوفيه

 ة واالعتزاز حقه من التقدير و االحرتام واملود

 نسأل هللا أن حيفظه وجيازيه مبا وعد به عباده 

 الصاحلي. كما نشكر كل من قدم لنا يد العون

 يف مشواران الدراسي،واخص ابلذكر عمال مكتبة 

 جامعة عبد احلميد بن ابديس.

 

 

 



 داءـــــإه
 احلمد هلل محدا طيبا مباركا فيه

 سبحانه وفقين يف إمتام هذا العمل أهديه 

 مهانبع احلنان الذي لوال إىل 

 وصلت إىل هذه النتيجة . ما

 الشكر هلل على نعمة الوالدين الذي وهبا 

 يل حياهتما بال مقابل و علمين مبادئ 

 احلياة و كان يل سندا يف كل خطوة.

 إىل أمي و أيب أشكركما على تعبكما جزيل 

 الشكر وإىل إخويت رفقاء دريب يف احلياة 

 أن مسافة  وإىل كل من ساعدين وعلمين

 األلف ميل تبدأ خبطوة حتت األقدام .

 "مروة" 



داءـــــــإه
 ما أمجل أن يهدي املرء ما ميلك و أمجل أن

 يهدي الغايل لألغلى، إىل من لونت عمري جبماهلا 

 وفنائها عجز اللسان عن وصف مجيلها وضحت براحتها 

 حىت تراين مراتحة إىل معىن احلب احلقيقي أمي 

 مصدر فخري و اعتزازي سر جناحي إىل احلبيبة، إىل  

 الذي عهدت فيه للعرب و التضحية من أجلي إىل من 

 زرع يف قليب النجاح و العزم و انتظر مثرة جهدي 

 إىل من حتمل أعباء دراسيت و جنحت من 

 أجله على من أمحل امسه بكل افتخار إىل مناريت 

 وسندي يف حيايت أيب الغايل . 

 إخويت و أخوايت.إىل عائليت الفاضلة 

 

 

 

 "فتيحة"
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 المقدمة 

 املقدمة 

احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول هللا و آله وصحبه ومن اهتدى هبداه،إنَّ موضوع التعليم وطرائق 

احلضارات،منذالقدمي إىل يومنا هذا حىت أصبح يف سباق مع الزمن،وكان التدريس موضوع هام عند كل األمم و  

تعليم  بعد  تدريسه،و  طرائق  و  املتعلم  و  املعلم  أحوال  بدراسة  فاهتموا  الباحثي  و  طرفالعلماء  من  البحث  جمال 

فإتقان هذه املهارات املهارات اللغوية )االستماع،القراءة،الكالم،الكتابة( من املهارات األساسيةيف العملية الرتبوية  

ابلنسبة للمتعلم يف بداية تعلم اللغة جيعلهإجيابيا يف املستقبل، وهدفا رئيسيا من أهداف العملية التعليمية التعلمية، 

 فللغة دورمهم يف تنمية قدرات و مهارات الفرد،ألهنا تؤهله ليكون عضوا فاعال و فعاال يف جمتمعه 

ربات كلما منت لغته و تطورت و زادت عالقتهباآلخرين، وهلا مكانة ويزداد اكتسابه هلذه املهارات و اخل

 خاصة بصفتها موضوع الدرس الكتساب املعارف. 

فتقوم على أساس متكامل بي فنوهنا املذكورة ،فال يقتضي معرفتها و إتقاهنا وحسب و إمنامعرفة كيفية توظيفها 

النشاطااتملدرسية مرهون مبهاراته يف أداء هذه اللغة ومن توظيفا انجحا ،فمبدأ التحصيل اللغوي املعريف يف خمتلف  

أجل اكتساب هذه املهارات، جيب أنرياعي يف ذلك الغاايت البيداغوجية للعملية التعليمية، فاهلدف الرئيسي من 

مداراملرحل على  املهارات  هذه  تنمية  يف  التدرج  و  األساسية  املهارات  اكتساب  من  املتعلم  هومتكي  اللغة  ة تعليم 

 االبتدائية حيث يصل املتعلم يف هنايتها إىل مستوى لغوي ميكنه من  استخدامهااستخداما انجحا . 

  

 أ



 المقدمة 

ومن هذا املنطلق ارأتينا أن يكون موضوع حبثنا مرسوما ابملهارات اللغوية املرحلةاالبتدائية ، والسبب الذي 

املعلمو املتعلم ابعتبارمها حمورين أساسي يف العملية التعليمية دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع هو تسليط الضوء على  

 التعلمية، كما أن املرحلةاالبتدائية متثل القاعدة األساسية يف التحصيل اللغوي لدى املتعلم و دراستنا هلذا املوضوع 

كانت هبدف الرتكيز على املهارات اللغوية ، و ذلك ما تتضمنه من رصيد لغوي يف تعلمها وعلىضوئه  

 إشكالية البحث على النحو اآليت: 

 ماذا نقصد ابملهارات اللغوية؟ وما مدى قدرة املتعلم على توظيف هذه املهارات لتعلماللغة العربية؟

مفاهيمو  فيه  تناولنا  مبدخل  هلا  مهدان  منهجية  خطة  وفق  عنها  اإلجابة  سنحاول  اإلشكالية  وهذه 

 مصطلحات املتمثلة يف: 

 تعليم ، التعلم.املهارة، التدريس، ال

 و فصلي ، الفصل األول بعنوان املهارات يف اللغة العربية وقد مث فيه أربعة مباحث: 

 املبحث األول: مهارة االستماع.

 املبحث الثاين : مهارة الكالم. 

 املبحث الثالث: مهارة القراءة. 

 املبحث الرابع: مهارة الكتابة. 

 حواسها و قد مث فيه مبحثي:والفصل الثاين بعنوان املهارات و  

 املبحث األول: حاسة السمع و البصر و اللمس. 

 املبحث الثاين: الذكاء و الذاكرة.

 

 ب



 المقدمة 

وختمنا حبثنا أبهم النتائج املتوصل إليها من خالل دراستنا هلذا املوضوع ، وطبيعةالبحث دفعتنا إىل اختيار 

تمدان عليهايف حبثنا نذكر :املهارات اللغوية مستوايهتا تدريسها منهج وصفي، أما عن أهم املصادر و املراجع اليت اع

قلة  منها:  العمل  هذا  سري  اعرتضت  اليت  الصعوابت  بعض  واجهتنا  طعيمة،وقد  أمحد  لرشدي  صعوابهتا 

 املصادرواملراجعو السبب غلق اجلامعات واملكتبات بسبب جائحة كوروان. 

 يف هذا البحث. ويف األخري أنمل أن نكون قد وفقنا ولو بقليل  
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 مفاهيم عامة يف اللغة العربية 

 املهارة
 التدريس
 التعليم
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 التعريف ابللغة:  -1

من  يعاين  الطفاللذي  عندها  تقيم  أن  اليت جيب  األوىل  الناحية  التعلم و هي  أنواع  اللغة ضرورية جلميع 

إتقان التعبري الشفوي و  إتقاان   االستيعاب صعوابت املدرسة يتطلب  القرائي والسمعي واحلساب والتفكري الرايضي 

 مسبقا للغة يف مرحلة ما قبل املدرسة. 

 1تتكون من عدة عوامل متداخلة،ومن أهم جوانبها اليت يدرسها النظام الصوتيوالصرف و النحو. 

 لغة:  1

ستنتج من تعريفه هذا يقول ابن جين يف كتابه الشهري اخلصائص إهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهمو ن

 أربعة جوانب هي: 

 أن اللغة أصوات: -أ

فهذا يتطابق مع مفهوم اللغة عند العلماء احملدثي الذين يعدوهنا أصوات غريمبعىن أن اللغة خاصة ابلنطق منفصلة 

 عن الكتابة. 

 أن اللغة تعبري: -ب

 2احملدثون.مبعىن أن وضيفتها هي التعبري هذا التعبري اعتمده اللغويون  

 

 

 

 
ط1 عمان  التوزيع،  و  للنشر  العلمية  يافه  دار  العربية،  اللغة  تدريس  في  العصرية  األساليب  زايد،  خليل  ،    2011،1فهد 

 119ص
للطباعة و النشروالتوزيع،عمان،األردن  عبد الفتاح حسن،أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية و الممارسة، دار الفكر  2

 9-8ص 2000-1420 1ط
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 :يعرب هبا كل قوم-ج

يقودان لكل قوم، إذا إن اللغة أداة توصيل بي القوم الذي يقصد به اجملتمعفي وقتنا احلاضر،ألن كلمة 

 اجملتمع هي أهم وسيلة يف االتصال البشري. 

 تعبري كل قوم عن أغراضه: -ح

السائدتعين الفكر، و هذا املفهوم يسلمنا إىل يشري إىل األغراض اليت يعرب هبا اجملتمع و هذه األغراض يف العرض  

 العالقة القائمة بي اللغة و الفكر.

 اصطالحا: -2

ميكن  اللغة:  إن  املعارفيقول  لغة يف  مادة  كاتب  فقد عرضها  للغة  تعريفات كثرية  احملدثون  العلماء  أورد 

 حتديدها أبهنا نظام من الرموز الصوتية. 

العرب   الدارسون  التفاهموعرفها  أداة  الواسع  مبعناها  بعضهم:اللغة  فقال  للتعبري عما ،  احملدثون  و وسيلة 

 ابلنفس بي طرائق املخلوقات. 

مقصود  هلا  يوضح  و  نفسه  عن  املتكلم  هبا  يكشف  اليت  العبارة  بعضهم:إهنا  ابحلروف   ةوقال  وهيتتميز 

 1والكلمات واجلمل ذات الرتاكيب اخلاص. 

لرم اعتباطي  نظام  وهي  لغوية وقيل:  أعضاءمجاعة  بي  واملشاعر  األفكار  لتبادل  تستخدم  صوتية  وز 

 2متجانسة 

 

 

 

 عبد الفتاح حسن،أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة، ص071

 المرجع نفسه ص 82
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 مهارة اللغة: -2

 لغة:

 املهر:،  يقول ابن املنظور يف لسان العرب يف مفهوم املهارة مهر

الشيء،واملاهر:احلاذق بكل الصداق،و اجلمع مهور، وقد مهر املرأة ميهرهاوميهرها مهرا وأمهرها،واملهارة:اجلدق يف  

 1عمل وأكثر ما يوصف هبالسابح اجمليد،واجلمع مهرة. 

به  أمهر  األمر  هبذا  مهرت  املهور،ويقال  اجلمع  الصداق،و  يعين  و  مهر  الثالثي  الفعل  من  مشتق  لفظ  واملهارة 

 مهارة،أي صرت به حاذقا يف الشيء.

 لشيء ابلشيءيف الشيء.أتقنه و برع فيه و أجاد. مهر يف ميهر ، مهارة ، فهو ماهر، و مهر الشخص ا\مهر به

 2مهر منافسة: غلبه يف املهارة. 

 املعىن االصطالحي للمهارة: 

تعين املهارة ضرب من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتصاديف الوقت و اجلهد 

 سواء كان هذا األداء عقليا أو اجتماعيا أو حركيا. 

 يستطيع عن طريق تدريسه الفعال تنمية مهارات عديدة لدى املتعلمي منها:  إن املعلم كفء

وإصدار - الرأي  وإبداء  والتعميموالرتكيب  التعليل  واالرتباطات،ومهارات  العالقات  حتليل  كمهارة  عقلية  مهارات 

 احلكم،ومهارات تطبيق ما تعلموه من حقائقو معلومات ومفاهيم على مواقف وقضااي جديدة. 

 
 إبن المنظور،لسان العرب ،ج12،ط1، دار صادر بيروت ص 142 1

 
 2003 1التدريس األداء،دار الشروق للتوزيع والنشر عمان طسهيلة محسن كاظم الفتالوي، الكفايات التدريسية المفهوم 2

 25ص
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 ت متصلة ابلتفكري العلمي و التفكري الناقد. مهارا-

 مهارات حركية. -

 مهارات اجتماعية. -

 وهناك جمموعة من اخلصائص تساعد على احلكم على األداء الذي حياول حتقيقه املعلمأو املتعلم ابملهارة هي: 

 السرعة كثريا ما تؤدى املهارات بسرعة.-

 الدالة على املهارة.الدقة مع السرعة مطلوب يف املهارة الدقة  -

 التآزر التفاعل والتناسق بي املثريات واالستجاابت تكون واضحة عندما تتوافر صحةاملهارة يف األداء. -

إن األداء املاهر يتضمن جانبا معرفيا   االسرتاتيجية  التوقيت كثريا ما يتطلب األداء مبهارة دقة يف التوقيت لإلجناز -

 1مهما فضال عن اخلط السلوكي. 

  

 
 سهيلة محسن كاظم الفتالوي، الكفايات التدريس المفهوم التدريب األداء عمان ، األردن ط1 2003  ص 1.25
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 مفهوم التدريس بني اللغة واالصطالح:  -   3

 لغة:

انتقاد حلفظهوقد قرأ هبما: و   الكتاب يدرسه درسا و دراسة كأنه عانده حىت  ابن منظور: درس  يقول 

ذاكرهتمو قرأ: درست ودرست أي هذه أخبار ليقولوا درست،وقيل درست. قرأت كتب أهل الكتاب، ودارست  

القراءة حىت حفظه  بكثرة  ذللته  أي  درسا  أدرسه  الكتاب  ويقالدرست  مبالغة،  أشد  ودرست  واحمت،  قد عفت 

 .                    1عليه

عفاوقال   دروسا:  يدرس  الرسم  و  الشيء  درس   : فيقال  درس،  الفعل  من  مشتقة  التدريس  كلمة  إن 

 .   105درست" األنعام    تعاىل:"وليقولوا

وقيل: درست قرأت كتب الكتاب،وقال ابن عباس معىن اآلية: كذلك نبي هلم اآلايت ليقولوادرست أي  

 تعلمت. 

 2و يقال درست السورة: أي حفظتها،واملدارس:املوضوع الذي يدرس فيه. 

 اصطالحا: 

هو    الوائلي  الكرمي  عبد  فقالت سعاد  اصطالحا  التدريس  مفهوم  املتعلم، وأما  و  بيناملعلم  تواصل  عملية 

جمموعة  مع  تفاعله  نتيجة  أخرى  حلظةو  بي  املتعلم  منو  يتم  حيث  أخرى،  إىل  عقلية  حالة  من  االنتقال  ويعين 

 مناحلوادث التعليمية اليت تؤثر فيه.

 

 

 ابن المنظور لسان العرب، دار صادر، بيروت ،ط1 مادة د.ر.س ، ص 1421

 سهيلة محسن كاظم الفتالوي، الكفايات التدريسية المفهوم التدريب األداء، األردن، ط1، 2003،  ص 152
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فهو حبد ذاته نشاطات وعالقات إنسانية متبادلة بي املدرس و الطالب حتدث داخل الصفمن خالل  

 1اآلراء ووجهات النظر، وابلتايل الوصول إىل األهداف املطلوبة إلجناحعملية التعلم.   طرح 

 ويف تعريف آخر للتدريس: 

االشرتاك يف سلوك معي،  تعلم ممارسة سلوك حمدد،أو  التعلم بصورة متكنه من  بنية  لتشكيل  هو عملية معتمدة 

 2وذلك وفق شروط حمددة. 

التعريفي   خالل  موقف ومن  يف  يؤديهااملدرس  اليت  النشاطات  جمموعة  هو  التدريس  إن  القول  ميكن  السابقي 

 تعليمي ملساعدة املتعلمي للوصول إىل أهداف تربوية حمددة.

 مكوانت عملية التعليم: -4

 و ميكن تصور هذه العناصر وفق املفاهيم اآلتية:

 املعلم: -1

إن املعلم هو املرفوع عند هللا و املندوب عند األمة، فهو وارث األنبياء،وقد تطلق عليه ابملعلم الذي اشتملمفهومه 

 : كاآليتعلى أربعة مفاهيم ألربعة أحرف مكونةهلذه الكلمة  

 م: تعين املادة الدراسية.-1

 د: تعين دقة األداء.-2

 ر: تعين رأفة ابلتالميذ. -3

 3س: تعين السلوك. -4
 

  ،سعاد عبد الكريم الوائلي ،طرائق تدريس األدب و البالغة و التغيير بين التنظير والتطبيق دار الشروق للنشر والتوزيع1

 39ص 2004،  1ط
و تطبيقات عملية، دار المناهج للنشر والتوزيع  بليغ حمدي إسماعيل ،إستراتيجيات تدريس اللغة العربية،أطر نظريات2

 173ص 2013 1عمان ط
 جمانة عبيد المعلم إعداده تدريبه كفايته . دار الصفاء عمان ط1 2006 ص 20. 3

 



 المدخل

7 
 

تعلموما   ماذا  لتحديد  مسبقا  يضع  إنه  و  يقومه،  و  يرشده  و  التعلم  الذي خيطط  الشخص  املعلم  يعد 

املوادالتعليمية املستعملة و الالزمة لعملية التدريس و ما الطريقة التدريسية التيتناسب احملتوى املختار و كيف ميكن 

 1توقيع مدخالت التعلم 

التفاعلية   الرتبوية واملواقف  العملية  الذيتقوم عليه  العنصر األساسي  يعد  املعلم  السياق:  ويضيف يف هذا 

 2التعليمية اليت حتدث بينه و بي الطلبةأنفسهم. 

هذا   فيهامن أحداث  وما حيدث  الدراسية  القاعة  الدراسي يف  املناخ  على  واملسيطر  املسؤول  هو  فاملعلم 

ب تركيز على اجلانب البيداغوجي وهذا ما يشرحه)عمران جاسم احليوري(و)محزة هامشالسلطاين( اجلانبالقانوين وجي 

يف قوهلما:"وتقع على عاتق املعلم مسؤولية تنظيف الصف الدراسي من مقاعد وإعالانت ولوحةالبياانت والكتب 

 3اإلضافية و تشجيع املتعلمي على اإلطالع على هذه الكتب".

 املتعلم:  -2

كما يعد املتعلم الركن األساسي يف عملية التدريس ، فهو املستهدف من العملية التعليمية،وهذا ما جاء  

التعليمية و ما ميتلكه من  به يف قول كل من )حسي أبو رايش(  و)زهرية عبد احلق( " هو األساسفي العملية 

 4".  خصائص عقلية ونفسية واجتماعية وخلقية وولديه من رغبة ودافع للتعلم

إىل   ابلتاليفالدافع  التعلم،و  الطالب يف  تتوفر رغبة  مل  ما  تعلم  و ال حيدث  بدون طالب  تعلم  يوجد  فال 

التعلم هو األساس يف جناح العملية التعليمية.فاملتعلم إذا هو"املستهدف من العملية التعليمية، إذا تسعى الرتبية إىل 

 ك جيب معرفة احتياجاته.توجيه املتعلم و إعداده للحياة و لكييتحقق ذل
 

عمران جاسم الجبوري، حمزة هاشم السلطاني، المناهج  وطرائق تدريس اللغة العربية ، دار الرضوان للنشر و لتوزيع  1

 145ص 2013 1عمان ،ط
 لمعان مصطفى الجاللي،التجميل الدراسي،دار المسير للنشر و التوزيع ، عمان ط1، 2011، ص 371                    2

 عمران جاسم الجبوري ، حمزة هاشم السلطاني،المنهج و طرائق تدريس اللغة العربية ص 146  3
  2007  1مارس،دار المسير للنشر و التوزيع عمان،طحسين أبو رياش، زهرية عبد الحق، علم النفس التربوي للمعلم الم4

 188ص 
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الدروسفي األسبوع   تقتصر على عدد من  املتعلم حبيث ال  احتياجات  تواجه  التدريس جيب أن  وعملية 

داخل جدران الصف، و لكنها جيب أن تتعدى الصف الدراسي إىل البيئةاخلارجية وذلك إلاتحة الفرصة ملواقف 

هلالنمو  حيقق  و  املتعلم  فيها  يتفاعل  متنوعة  تليب   تعليمية  بدرجة  االجتماعي  و  االنفعايل  و  العقلي  و  اجلسمي 

 احتياجاته ومطالبه. 

وعلى هذا األساس ميكن القول أن املتعلم ميثل العنصر األساسي الذي ترتكز عليه عمليةالتدريس، ألن  

وبذلك يتحقق   التعلم ال حيدث بدون متعلم، وال يكتمل دور املتعلم إال مبعلم مرشد وموجهلهذه العملية التعليمية،

 . اهلدف من التعليم بتفاعل كل الطرفي"املعلم و املتعلم"

 املادة الدراسية:  -3

من   التيرتسل  الرسالة  الدراسية  املادة  متثل  ،حيث  التعليمية  العملية  إطار  يشكل  الذي  الركن  املادة  هذه 

وتعد املادة الدراسية ،  كوانت املنهج مجيعااملعلم إىل املتعلم عن طريق تفاعله مع املعلم يف أثناء مشاركته الفاعلة معم

 ركنا أساسيا يف عملية التدريس ألهنا متثلعينة خمتارة جملال معريف معي مرتبط حباجات املتعلم وخصائصه. 

تنمية   تسهمفي  اليت  بدرجة  هلا  النبايت  اهليكل  الذي حتدد  املعرفة  أساسات  التأكيد على  بد من  لذا ال 

 1واملهارات العقلية للمتعلم واكتسابه امليول والقيم املناسبة هلا.القدرات  

وقد تكون هذه الرسالة املتبادلة بي املعلم واملتعلم شفهية أو مكتوبة" وينبغي أن تكوهنذه الرسالة مناسبة  

 2إلمكانيات املتعلم،وتليب حاجياته و رغباته واهتماماته." 

الع  أن  القول  ميكن  ذكره  سبق  مع ومما  هذهالعناصر  تفاعل  خالل  من  قائمة  جمملها  يف  التعليمية  ملية 

 فال ميكن أن تنجح عملية التدريس إذا اختل عنصر من هذهالعناصر الثالث.  ،بعضها البعض

 
 

 عمران جاسم الجبوري،حمزة هاشم السلطاني، وطرائق تدريس اللغة العربية ص 1471

 خليل إبراهيم بشير،عبد الرحمان جامل، أساليب التدريس، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ط1 2014 ص212
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 مفهوم التعليم: -5

التعليم يطلق على العملية اليت جتعل األخر يتعلم،فهو جعل األخر يتعلم و يقع على العلموالصنعة، وهو  

ية مقصودة أو غري مقصودة خمططة أو غري خمططة يتم يف داخالملدرسة أو غري املدرسة يف زمن أو غري زمن عمل

 ويقوم هبا املعلم أو غريه بقصد مساعدةالفرد على التعلم و اكتساب اخلريات. 

م غري والتعليم أمشل و أوسع من التدريس ألنه يطلق على كل عملية يقع فيها التعليم سواء أكامنقصودا أ 

قيادة  و  الكرم  و  األخالق  و  علمتهاحلساب  االجتاهات،فتقول  و  القيم  و  املعارف  على  يقع  هو  و  مقصود 

 1السيارة،يف حيث ال يصح أن تقول درسته قيادة السيارةألن قيادة السيارة مهارة. 

 الفرق بني التعليم و التعلم:  -6

 ميكن إجياز الفرق بي التعليم و التعلم فيما أييت: 

 لتعليم أمشل من التعلم يف االستعمال الرتبوي.ا-1

 التعلم يتناول املعارف و القيم من دون املهارات بينما التعليم يتناول املهارات واملعارف والقيم.-2

 التعلم عمل خمطط مقصود أما التعليم فقد حيدث بقصد أو من دون قصد. -3

 حيصل يف داخل املؤسسات التعلم حيصل داخل املؤسسات التعليمية بينما التعليم  -4

 التعليمية أو خارجها أو يف االثني معا ألن الفرد قد يتعلم يف املدرسة أو قد يتعلم 

 2من اجملتمع أو أفراد العائلة. 

 

 

 
 2هاشم السلطاني, المناهج و طرائق تدريس اللغة العربية ,دار الرضوان للنشر و التوزيع طعمران جاسم الجبوري ,حمزة 1

 143ص

 المرجع نفسه ص 1442
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 مفهوم التعلم: -7

التعلم نتاج التعليم و هو نشاط بيديه املتعلم يف أثناء التعليم أو التدريس بقصد اكتساابملعارف أو املهارات 

فرضي يستدل عليه من طريق نتائج عملية التعلم واألداء التحصيلللمتعلمي،أو إنه جمموعة من التغريات السلوكية 

يستدل عليها من طريق قياس أدائهم املعريف والنفس حركي و اليت تظهر يف سلوك املتعلمي بعد مرورخبربة معينة و  

 1الوجدانيفي ضوء اخلربات اليت مروا هبا. 

 أصناف التعلم: -   8

 هناك ثالثة أصناف للتعلم هي:

 وهو الشيء املباشر الذي يتعلمه الطفل من درس معي وما حيققهمن أهداف. التعلم األساسي:-1

املعاين:-2 بتداعي  يتعلمه املتعلم نتيجة الربط بي اخلربة اجلديدةاخلربات السابقة و هذا النوع وهو ما  التعلم 

وما  السابقة  املتعلم  خبربات  املعاين  بتداعي  التعلم  العامةويربط  واألفكار  واملثل  االجتاهات  تكوين  هو  التعلم  من 

 اكتسبه من خربات آنية جديدةيؤثر يف التعلم اجلديد. 

املالزم:  -3 سبه املتعلم من طريق مروره خبربة التعلم احملددة منأفكار أو مهارات أو قيم أو وهو ما اكتالتعلم 

 2اجتاهات سلبية واجيابية قد يوحي إليها الدرس أو املدرس. 

 

 

 

 
  2عمران جاسم الجبوري،حمزة هاشم السلطاني ،المناهج و طرائق تدريس اللغة العربية، دار الرضوان للنشر و التوزيع ط1

 144ص  2014

  المرجع نفسه ص 1452
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 عناصر التعليم: -9

 يتشكل التعليم من: 

 املدخالت: -1

 وتتمثل مبا أييت: 

وخلفية  - والرتبوي،  املعريف  وأتهيله  ومستوى املعلم  مهنته  واألدائية،ورغبته يف  والثقافية،وكفاايهتاملعرفية  االجتماعية 

 إميانية ابلفلسفة الرتبوية التيتبين عليها املناهج الرتبوية. 

االجتماعية،وخلفية - وثقافته  وميوهلواجتاهاته،وقيمة  ودوافعه،وحاجاته  وخصائصه  نضجه  و  منوه  مستوى  التلميذ 

 األسرية.

 و مستوى تنظيمها، وتراثها. ،  يتصل هبا من عوامل مادية و فيزيقية، ومصادر التعليم  بيئة التعليم، وما-

 1املادة الدراسية من حيث نوعها وحمتواها وطريقة تنظيمها، وصلتها حباجااتملتعلمي واجملتمع.-

  

 

  محسن علي عطية ,أسس التربية الحديثة و نظم  التعليم و دار المناهج للنشر و التوزيع عمان ط1 2010 ص 1871
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 العمليات: -2

 و تتمثل فيما أييت: 

 طرائق التدريس و أساليبها واألنشطة اليت متارس فيها.-

 ر الطالب يف طريقة التدريس وما إذا كان رئيسا أم اثنواي.دو -

 دور املعلم يف طريقة التدريس وما إذا كان موجها مرشدا أم املصدر الوحيد للمعلومة -

 التدريبات واألنشطة. -

 التقومي و أدواته و أساليبه

 املخرجات:-3

 و تتمثل بنواتج التعلم اليت ميكن التعبري عنها ابآليت: 

 عارف املتحصل زايدة امل-

 زايدة املهارات املتحصل. -

 حتفيز ذكاء املتعلم. -

 زايدة اهتمام املتعلم مبوضوعات التعلم. -

 زايدة ثقة املتعلم بنفسه. -

 زايدة النمو االجتماعي للمتعلم.-

  1زايدة القدرة على مواجهة املواقف و املشكالت اليت تعرتض املتعلم. -

 

  المرجع السابق ص 1881
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 شروط التعلم: -10

 يتوفر يف التعلم أو مبا يتصل ابملتعلم تتمثل فيما أييت: جيب مراعاة ما  

 النضج:-1

أي نضج املتعلم و بلوغه املستوى الذي ِيؤهله للتعلم،والنضج هو مستوى النمو العقليو العضوي الذي وصل إليه 

 املتعلم.

فكلما كان  نضج املتعلم وبعد النضج أول شرط ينبغي توافره إلحداث التعلم املقصود ،فالتعلم كناتج لعملية التعليم 

 مرتفعا كانت قدرته على التعلم أفضل فعلى سبيل املثال: 

ال ميكن أن يتعلم الطفل القراءة ما مل تصل أعضاء النطق عنده املستوى املطلوب منالذي جيعله قادرا على إدراك 

 الرموز و نطقها. 

 الدافعية:-2

الدا و  الدافعية  هو  التعلم  الالزمة حلصول  الشروط   نشاطه من  تستثري  لداىلفرد  الداخلي  الشعور  من  حالة  فعية 

 وتعمل على استمرار سلوكه. 

وقد توصل العلماء من خالل التجارب إىل أن الدافعية تعد من العوامل املهمة يف حدواثلتعلم ملا هلا دور يف إاثرة 

 1املوقفالتعليمي التعليمي. وشد انتباهه فهي مبعث حيوية الفرد ونشاطه يف  ،  التعلم

 

  

 
  محسن علي عطية ،أسس التربية و نظم التعليم  ص 189  1
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 املمارسة: -3

أو اخلربةاملتكررة ال سيما يف  الفعال مرهون ابملمارسة  التعلم  التعلم أن حدوث  العديد من نظرايت  أكد 

 الكثري من أنواع املهارات و اخلربات اليت يتطلب اكتساهبا و إتقاهنامرور املتعلم خبربة عملية متكررة.

 التعزيز:-4

يع معينة التعزيز  هدية  مادايكتقدمي  يكون  وقد  الصحيحة  استجابة  عن  فيه  يرغب  مبا  املتعلم  إاثرة  ين 

ومتكن أمهية التعزيز   ،للمستجيب أو معنواي ابلثناء واإلطراء وإظهار عالمات الرضاوالقبول عن استجابة الصحيحة

 1لوك الذي يتم تعزيزه.يف املوقف التعليمي يف كوهنيشعر املتعلم ابلرضا فيثري دافعية حنو تكرار الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المرجع السابق ص 1891
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 الفصل األول

 املهارات يف اللغة العربية 
 مهارة االستماع. املبحث األول:

 مهارة الكالم.املبحث الثاين:

 مهارة القراءة. املبحث الثالث:

 مهارة الكتابة. املبحث الرابع:
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املهارات مبفهومها اللغوي واالصطالحي أما يف هذا الفصلسنتحدث عن املهارات اللغوية حتدثنا يف ما سابق عن  

 من جانب آخر أهنا فن من فنون اللغة و االتصال. 

 املهارات اللغوية: 

 املهارات األساسية لالتصال اللغويي أربعة هي: 

 االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.

 دلة يوضحها الرسم التايل: و بي هذه املهارات عالقات متبا

 <<كالم---االستماع   -(1

 << كتابة ---القراءة  -(2

 << قراءة ---استماع  -(3

 << كتابة ---كالم   -(4

( جيمعهما الصوت، إذ ميتلكا كالمها املهارات الصوتية اليت حيتاجإليها الفرد عند االتصال 1فاالستماع و الكالم )

امل الصفحة  بينما   ، اآلخرين  مع  ) املباشر  الكتابة  القراءةو  بي  الزمان 2طبوعة  حدود  لتخطي  هبما  ويستعان   )

 واملكان عند االتصال ابآلخرين.

( صالت من أمهها أهنا مصدر اخلربات، إذ مها مهارااتستقبال،أو حىت يف االتصال هبا 3وبي االستماع والقراءة )

 1 مهاريت الكالم و الكتابة يركب الرموز. أحياان  فالفرد يف مهارتياالستماع و القراءة يفك الرموز بينما يف

 

  

 

 أحمد طعيمة،المهارات اللغوية،دار الفكر العربي،مدينة نصر القاهرة ،ط1 2009م ،ص1631
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 مهارة االستماع: -1

 1قال تعاىل: " و إذا قرئ القرآن فاستمعوا و أنصتوا لعلكم ترمحون".  

 متيز اإلنسان عن سائر املخلوقات ابلعقل وحكمة اخلالق سبحانه وتعاىل يف ذلك أنيعطيه املقدرة على التفكري. 

اخلمسة يف اإلنسان هي مداخالت املعلومات إىل عقله،فإن السمعوالبصر يلعبان الدور األكرب إذا كانت احلواس  

يف استقبال املعلومات و خيتلف السمع و البصر يف أهناحاستان ال إراديتان، ويعين ذلك أن ردود فعل اإلنسان 

مسعه إىل املتحدث ولكنه اليفهم نتيجة استخدام احلواس فياالتصال خيتلف أن املستقبل أو املستمع موجها نظره و 

وال يدرك ما يقوله املتحدث، حيث يكون عقله شاردا يف اجتاه آخر و االستماعهو املهارة األساسية يف حياتنا 

 اإلنسانية و االجتماعية و العملية، فنحن يف حاجة ماسةإىل تنمية قدراتنا على اإلنصات و االهتمام به. 

اليت حبنا هللا هبا لالستماع واإلنصات، إال أهنامتثل مشكلة حيث حناول دوما   و رغم توافر القدرات و املهارات

2بذل املزيد من اجلهد الستماع لآلخرين. 
  

 

 سورة األعراف ، اآلية 2041
  2014أحمد طعيمة، مهارات االتصال و فن التعامل مع اآلخرين، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان ،األردن 2

 179م ص 
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وكثريا ما نلقى مبسؤولية سوء االتصال على عاتق املصدر، واملتأمل حلياته اليوميةوتصرفاته وسلوكه سوف يكتشف 

 اإلنصاتلآلخرين بل إن العلماء قالوا أننا نقضي أكثر منمن أوقاتنا يف أننا نقضي جزءا كثريا من حياتنا اليومية يف 

 %40اإلنصات للناس و هذا  

 موضح يف الشكل املرفق. 

 
يتضح من خالل الرسم أن عملية اإلنصات أتخذ وقتا أطول من حياتنا، مقارنة أبخواهتا مناملهارات وهذه النسب 

االستم أن  يقال  أصبح  عليه  بناء  و  لعملية تقديرية  وجهان  واإلنصات  فالكالم  ذاته  مهااالتصال  اإلنصات  و  اع 

1واحدة هي عملية االتصال. 
  

 
  أحمد طعيمة، مهارات االتصال وفق التعامل مع اآلخرين ص 190. 1

%43اإلنصال

%32الحديث

%16القراءة

%9الكتابة



 المهارات في اللغة العربية الفصل األول                                                                         

19 
 

 الفرق بي االستماع واإلنصات:  -1

 االستماع: -1

يتم عن طريق األذن، و هو يعتمد على الكلمات و الصوت و مستوى النربااتملستخدمة أي أن االستماع ال يعين 

 تابعة حركاهتو انفعاالته من خالل احلواس األخرى و بصفة خاصة النظر. ضرورة النظر إىل املتحدث أو م

 اإلنصات:-2

يتم عن طريق العقل حيث يقوم ابستقبال الرسالة من خالل العي و األذنو يستخلص ويدرك املعاين اليت يقصدها 

 املتحدث. املتحدث أو املرسل بعد حتليل العالقة بينالتعبريات اللفظية اليت يؤديها  

وليس معىن ذلك ألنه ال ميكن أن يكون هناك درجة من اإلنصات نتيجة الرتكيز ابلسمعومتابعة مستوى النربات 

الصوتية و كذلك شدة الصوت ونوع الكلمات والعبارااتملستخدمة حيث ميكن حتليل مضمون احلديث والوصول 

تصال اللغوي اليت تكاد تكون مهملة يف أغلباملدارس إىل نتائج أفضل، وقد تكومنهارة االستماع من بي مهارات اال

،و   يسمع  ما  استيعاب  على  عدمقدرته  إىل  ابلفرد  سيؤدي  االستماع  على  التدريب  يف  النقص  املدرسي،وأن  و 

منذ  املتعلمي  مع  يبدأ  أن  االستماع جيب  على  وأانلتدريب   ، طويلة  لفرتات  اإلنصات  على  قدرته  كذلك عدم 

 1ألوىل. املراحل التعليمية ا

 
 المرجع السابق ص 196. 1
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 تدريس مهارة االستماع:  -2

مهارة االستماع أوىل املهارات اليت مير هبا الطفل يف اكتساب لغته األم، و ميرهبا متعلم اللغة األجنبية، و من املعلوم 

أن ما ال يسمع ال يتكلم و األصم من الصغر يكوأنبكما، ولذا يغلب على من فقد هاتي احلاستي أن يكون يف 

 برانمج تعليمي واحد لغة اإلشارة.

 وال يتصور أن يتعلم الطالب لغة أجنبية يف برانمج يهتم ابجلانب االتصايل للغة دون تركيزعلى مهارة االستماع. 

صحيح أن الطالب قد يقرأ أو يكتب يف اللغة األجنبية دون أن حيسن اجلانب االتصايل منفهم مسموع وكالم . 

استخدام الصحيح، و هذا االجتاه كانسائدا يف بعض طرق تعليم اللغات يف القدمي، ولكنه يبقى غري قادر على  

مثل طريقة القواعد والرتمجة.ومع ماحيظى به االستماع يف حياة األفراد من دور مهم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم 

ها يهملوهنذه املهارة، لذلك فالوقت اللغةالعربية قليل، فكثري من املدارس العربية و كثري من معلمي العربية لغري أهل

فاجلانب  جيدين  متكلمي  وال  جيدين  منهممستمعي  جيعل  ال  العربية  تعليم  يف  الطالب  ميضيه  الذي  الطويل 

 االتصايل يف اللغة عندهم فيه نقص كبري. 

 للوصول بطالبك إىل القدر الذي تنشده من التمكن من جوانب هذه املهارة نقرتح أن: 

 رس االستماع و توضح هلم طبيعة ما يستمعون إليه و اهلدف منه. هتيئ طالبك لد -

 تعرض املادة أبسلوب مع اهلدف، كالبدء يف قراءة املادة املسموعة إذ كان اهلدف تنمية مهارات معقدة. -

على - للوقوف  أدائهم  وتقوم  املوضوع  ابهلدف  ترتبط  حمددة،  أسئلة  بطرح  إليه  استمعوا  فيها  الطالب  تناقش 

 1م. مدىتقدمه

 

 

 
ه ص  1431  1عبد الرحمان بن إبراهيم الفوزان، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، دار الكتاب الجامعي ط1

204- 205 
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 خطوات تدريس االستماع:  -3

 لتدريس االستماع وجب االعتماد على خطوات ينبغي علينا إتباعها يف تدريس هذهاملهارة وهي كالتايل: 

جيوز يف هذه اخلطوة أن يقوم املعلم بدور القارئ للقطعة اليت اختارها لدرس االستماعأو أن يسند هذا الدور -1

املاهرين يف القراءة اجلاهرة شرط أن يكوانلطالب حمل ثقة املعلم فال يطلع أحد زمالئه على ألحد طالب الصف  

 القطعة وأن يقدم الطالب على القراءة منتلقاء نفسه دون تكليف من املعلم. 

وأن   ، إذا قرر املعلم أن يكون الطالب هو القارئ، فالبد أن خيضع الطالب للتدريب علىالقراءة خارج الصف-2

 د املعلم من القطعة املراد قراءهتا جديدة على الطالمبغرية،جذابة تشد أمساعهم وانتباهاهتم.يتأك

عملية -3 قباللشروع يف  ذلك  و  مناسبتها  القطعة  موضوع  عن  موجزة  فكرة  إبعطاء  سيقرأ  الذي  الطالب  يقوم 

 القراءة بقصد بث الشوق يف نفوسهم و إلعداد أذهاهنم للموضوع.

 الطالب القطعة قراءة جاهره منوذجية مراعيا فيها شروط هذا النوع من القراءة. يقرأ  -4

مدى فهمهماملقروء و نقده والتعليق   قلالستشرابعد قراءة الطالب يدعو املعلم طالبه ملناقشة ما قرأه زميلهم  -5

 1عليه و حثهم على ذلك. 

  

 
م ص  2005  2، الطبعة    2005عبد الفتاح حسن البجة، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية ، دار الكتاب الجامعي العين  1

31. 
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 أمهية االستماع: -4

 هارة وجب الرتكيز عليها واستنتاج أمهيةلالستماع أمهية كبرية يف تعليم هذه امل

 : كاآليتتدريسها و هي

 ستعاب املتعلمي لألفكار املطروحة. ااالستماع اجليد قادر على حتسي  -1

 يساعد االستماع اجليد على إثراء حصيلة املستمع من مفردات و تراكيب. -2

 نصائح و أخبارو أحاديث متنوعة. من خالله يستطيع املتعلم أنيلمبما يدور حوله من توجيهات و  -3

 التعرف على األصوات العربية و متييز ما بينها من اختالفات ذات داللة. -4

 التعبري عن احرتام من يتحدث إليه و أخذ حديثه ابعتبار و تقدير. -5

 التعرف على التشديد و التنوين و متييزها صوتيا.-6

 . إدراك العالقات بي الرموز الصوتية و املكتوبة-7

 التمييز بي األصوات املتجاورة يف النطق و املتشاهبة يف الصوت. -8

 التمييز بي األفكار الرئيسية و األفكار الثانوية. -9

 إدراك أوجه التشابه و الفروق بي األصوات العربية و ما يوجد يف لغته األولىمن أصوات.-10

1االستماع إىل اللغة العربية و فهمها.  -11
  

 
أحمد طعيم1 القاهرة  رشدي  العربي  الفكر  دار  تدريسها صعوباتها،  مستوياتها  اللغوية  ،المهارات  -  2009  1، ط2009ة 

 97ص  1430
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 شروط االستماع اجليد:-5

ابلنظر إىل أمهية مهارات لالستماع فال بد من توافر عدة أمور حىت يؤدي غرضهوهذه األمور تتعلق ابألذن على 

ذن مث املصدر اعتبار أهنا العضو املسؤول عن عملية االستماع، و العقلباعتباره املسؤول عما يصله عن طريق األ

 الذي يزود األذن مبا تسمع. 

 األذن:-1

من األمور املهمة يف عملية االلتقاط الصويت أن تكون األذن السليمة،فإذا كانت غريذلك فال بد من معاجلتها طبيا 

فإذا مل يستطيع املستمع ذلك كان عليه أن يتأكد مما يسمع عنطريق طلب التكرار من القارئ أو املتحدث إذا كان 

 ملسموع غري واضح أو شرحه كانغامضا. ا

 العقل:-2

 و يقصد به القدرة العقلية و املخزون اللغوي فيه و لذلك جيب أن يتوفر فيه الشروط اآلتية:

أن تكون الكلمات اليت يستمع إليها من ضمن خمزونه اللغوي،ولذا فإنه إذا استمع إلىكلمة مل يسمعها من قبل -1

 و ملعاجلة هذا يتطلب مناملستمع أن يسأل عن معناها. فإن ذلك يؤدي إىل سوء الفهم  

 أن يكون للكلمات اليت يسمعها من املتحدث ذات املدلوالت نفسها عنده. -2

 أن يكون املستمع على قدرة كافية من فهم ما يلقى إليه. -3

 أن ميتلك املستمع مهارات االستماع اخلاصة و العامة. -4

 1أن يكون عقل املستمع قادرا على ربط املسموع ابخلربات السابقة. -5

  

 
الكتاب الجامعي  ط1 اللغة العربية,دار  البجة ,أساليب تدريس مهارات  الفتاح حسن  العين اإلمارات 2005-ه1425  1عبد  م 

 .25العربية المتحدة ص 
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 املصدر:  -3

و يراد به هنا املصدر اللغوي الذي يستمع إليه سواء  كان هذا املصدر إنساان أو إذاعة،أو مادة مسجلة و يف 

 مجيع احلاالت البد من توفر الشروط اآلتية: 

 خمارجها واضحة. أن تكون األصوات جلية و  -1

 أن يكون الصوت عاليا مسموعا. -2

 1أن يكون مصدر الصوت صاحلا و خباصة يف حالة أن يكون املصدر مسجال أو مذايعا -3

 معوقات االستماع: -6

 سرعة املتحدث. -

 مؤثرات جانبية كاألصوات و الضجيج. -

ري واثق مننفس خيل إليك غري ملم شخصية و طريقة أداء املتحدث قد تبعدك عن الرتكيز فإذا بذلك املتحدث غ-

 ابملوضوع فال تركز حينها يستعرض حقائق قيمة. 

 تشتت الذهن و ذلك ابالنشغال أبمور ال عالقة هلا ابملوضوع.-

 امللل و عدم التحمل. -

 التحامل على اآلخرين.-

 2اإلحساس ابلدونية و عدم الثقة ابلنفس. -

 

  

 

 المرجع السابق ص 251
طحسن  2 القاهرة   ، التوزيع  و  لنشر  اللبنانية  المصرية  التطبيق،الدار  و  النظرية  بين  العربية  اللغة    2000  4شحاته،تعليم 

 79ص
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 التدريب على االستماع: -7

 يدرب تالميذه على هذه املهارة عن طريق بعض الوسائل اآلتية:   ميكن للمعلم أن

األوامر اللفظية اليت يلقيها املعلم على تالميذه مثل أرجو االنتباه ،اعتدلوا يف جلساتكمأغلقوا الكتب، أستمع -1

 جيدا .....وهكذا.

بسؤاهلم عن  -2 معهم  يبدأ  تدرجيا كأن  املهارة  هذه  التدريب على  يكون  عبارات أن  أو عن  عناليوم  و  أمسائهم 

 التحية و الرد عليها. 

 سرد قصة قصرية سهلة،واضحة املعاين و التعرف على مدى إدراكهم هلم. -3

 قراءة خرب من جريدة أو جملة على مسامعهم مث مناقشتهم فيها بقصد اكتشاف مداىستيعاهبم له. -4

لذا لتدريب التالميذ على حسناالستماع عليه أن يعطي   من املعروف أن املعلم قدوة تالميذه و مثلهم احملتذى، -5

 تالميذه مثال يف االستماع فيصغي إىل أحاديثهم و يهتم ابإلنصاإتليهم.

 القيام بتمثيل بعض األدوار لشخصيات يف القصة إذا املقروء قصة. -6

 رجةاالنتباه.كفاءة االستماع ترتبط ببعض العوامل مثل التأثري و احلزم و التدريب و الذكاء و د-7

1أخطر عائق لالستماع الفعال هو أن العقل املستمع يعمل أسرع بكثري مما يستطيعاملتحدث أن يتكلم. -8
  

 
،ط1 العربية  اللغة  مهارات  تدريس  البجة،أساليب  حسن  الفتاح  اإلمارات   2005-1425  2عبد  العين  الجامعي  الكتاب  دار 

 .32العربية المتحدة ص 
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 املهارات العامة و اخلاصة لالستماع:-8

 املهارات العامة:-1

 وهي املهارات اليت ال بد من توافرها يف كل عملية استماع انجحة ومن أشهرها: 

 . التحدث مع تركيز االنتباهالقدرة على متابعة  -1

 القدرة على إدراك معاين الرتاكيب و التعبري اللغوي. -2

 القدرة على استخالص النقاط الرئيسية و تذكرها. -3

 القدرة على التفريق بي احلقائق و اآلراء املختلفة. -4

 القدرة على التزام آبداب االستماع.-5

 الرئيسي وما يقال استطرادا. القدرة على التمييز بي ما يتعلق ابملوضوع  -6

 املهارات اخلاصة:-2

 وهي تلك اليت ال بد من امتالكها للقيام مبهارات أخرى الحقة هلا،وفيما أييت رصد ألمهاملهارات العامة واخلاصة: 

 القدرة على استماع ما يقال لتعلم اللغة. -1

 القدرة على االستماع لتعلم القراءة. -2

 االستماع للكتابة اإلمالئية. القدرة على  -3

 القدرة على االستماع و تدوين املسموع. -4

 القدرة على االستماع إلعادة املسموع شفواي أو كتابيا. -5

 القدرة على اكتشاف األخطاء اللغوية.-6

 القدرة على االستماع الستخالص الفكرة العامة و اجلزئية.-7
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 1ت. القدرة على االستماع إلدراك معاين املفردا-8

 مهارة الكالم:-2

لذلك اعتىن املختصون ،  يعترب الكالم من أهم املهارات اللغوية اليت يستخدمها أفراد اجملتمع بعد مهارة االستماع

أفضل عناية بطرق تدريس هذه املهارة حيث صنفت طرقالتدريس بناء على اجلهد املبذول يف كل طريقة وقسمت 

 الطرق إىل ثالث جمموعاأتساسية:

اليت   أوهلا الطرق  واثنيهايشمل  الطلبة  من  أي مشاركة  دون  فيها  العبء  وحده  املعلم  يتحمل  اليت  الطرق  يشمل 

يناقشه   فيها و  العبء  يتحماللتلميذ وحده  اليت  الطرق  التالميذ و اثلثها تشمل  و  املعلم  العبء بي  فيها  يقسم 

لتثقيبية الكثيفة فهي تعتمد على النشاط الذايت املعلم فيما توصل إليه من نتائج و توصيات واقرتاحاأتما الطريقة ا

 2للمتعلم وما يبذله من جهد لكشفاملعلومات اجلديدة دون أن يعطى مثريات كثرية. 

إذن فالكالم يعد الوسيلة اللغوية األوىل املستخدمة من قبل اإلنسان إليصال ما لديه من أفكارأو ما يدور يف نفسه 

هارة الكالم تقابل مهارة االستماعإذ يف الغالب ما يتكون املوقف اللغوي من من مشاعر و أحاسيس لآلخرين و م

 3طرفي متحدث و مستمع. 

 أنواع الكالم: -1

 الكالم الوظيفي:-1

قد يكون الغرض من الكالم مرتبطا مبا تقتضيه موافق احلياة فهو ذلك النوع من التعبريالذي جيري بي الناس يف 

ومعامالهتم و يعتمد على وضوح الفكرة وإستبانةاهلدف،يف عبارات سليمة خالية من األخطاء،ومن حياهتم العامة  

 اجملاالت اليت يكون فيها الكالم

 
 عبد الفتاح حسن البجة،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية ص 1.29

 أحمد النجدي،مهارات التدريس، مكتبة زهراء الشرق ط1 القاهرة سنة النشر 2000 ص 2.47
 عبد الفتاح حسن البجة ، أساليب تدريس مهارات العربية ،ط2 دار الكتاب الجامعي العين ص 3.37
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 وظيفتان هي احملادثة و املناقشة.

 الكالم اإلبداعي:-2

مشتقااتللفظ، بليغة الصياغة ومن و يقصد به إظهار املشاعر و اإلفصاح عن العواطف و خلجات النفس بعبارات  

 جماالته حكاية القصص و التمثيل و األداء الدرامي. 

 أهداف الكالم: -2

 هناك أهداف كثرية و متعددة للكالم من أمهها: 

 أن يتعود األطفال التفكري املنطقي السليم،وترتيب األفكار و ربطها. -

 جة إليه. أن يتعود األطفال االنطالق يف الكالم، عندما تدعو احلا-

 أن يتمكن األطفال من التعبري عن أحاسيسهم وأفكارهم تعبريا صحيحا. 

 أن ينتقي األطفال األلفاظ املناسبة للمعاين و يتزود هبا. -

 أن يتغلب على بعض العيوب النفسية اليت تصيب األطفال كالتلعثم واجللجلة. -

 بيان يف القول. أن يكشف عن املوهوبي من األطفال يف جمال اخلطابة و سرعة ال-

 1اكتساب املتعلمي القدرة على التعبري عن املعاين و األفكار أبلفاظ صحيحة.              -

 اكتساب املتعلمي القدرة على سلسلة األفكار و بناء بعضها على بعض يف مجل مرتابطة-

 ترابطا منطقيا. 

 التعبري الواضح السليم.تزويد املتعلمي ابلثروة اللغوية اليت تساعد على  -

التخري - فيه  مؤثر،  رفيعو  راق  واضح  أسلوب  يف  أفكاره  و  مشاعره  و  أحاسيسه  عن  صحيحا  تعبريا  يعرب  أن 

 واإلبداع.
 

ص   2016  1نجالء محمد علي أحمد ,فن تدريس اللغة العربية للمبتدئين , دار المعرفة الجامعية طبع و نشر و توزيع ,ط1

 . 55ص 52
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 أن يتقن األعمال الكتابية املختلفة اليت ميارسها يف حياته العلمية و الفكرية داخل املدرسةو خارجها. -

 1، وكذا الرتاكيب والتعبريات، ويتزود هبا ، ألهنسيحتاج إليها يف حياته اللغوية. أن ينتقي األلفاظ املناسبة للمعاين-

 أمهية الكالم:-3

 تتميز مهارات الكالم إذ ما مت تعليمها الطالب بشكل إجيايب ، مثارا طيبة لعل من أمهها: 

 فيالصف أو الشارع.   اعتياد األطفال املشاركة اإلجيابية يف كل حديث جيريه املعلم،أو األسرة أو الزمالء -

 إمناء اجلانب االجتماعي يف التالميذ، و ذلك عن طريق تبادل األحاديث اخلاصة و العامة.-

 إكساهبم سلوكيات حمببة كاحرتام اآلخرين عن طريق الكالم معهم بلغة ودودة رقيقة،و تعبريات مرغوبة اجتماعيا. -

 تعاملهم مع اآلخرين. إبعاد ظاهرة االنطواء اليت تنتاب بعض الطالب يف  -

 إزالة جانب اخلجل املعيب من نفوس األطفال. -

 2اكتساب اللغة اكتسااب سليما ، ألن اللغة ال تكتسب ابلعزلة و إمنا تكتسب ابلسماع إلىاآلخرين. -

 طرق تدريس مهارة الكالم:-4

 تعليم مهارة الكالم مها:   من الطبيعي أن تعليم اللغة هلا طرق كثرية وعديدة وقد اشتهرت طريقتان رئيسيتانفي

 الطريقة املباشرة لتدريس مهارة الكالم: -1

تتميز هذه الطريقة ابعتمادها على احلديث و االستماع و القراءة و اإلنشاء يف املراحاللتالية من التدريس، كما 

 تتميز مبجموعة من اخلصائص أمهها ما أييت: 

 الكالم ابللغة اهلدف حىت يتمكن األفرادالتواصل من خالهلا. اهلدف األساسي منها هو السيطرة على مهارة  -

 املواد الدراسية هي عبارة عن كتب مقررة حتتوي على جمموعة من املفردات التييتم استخدمها يف اجلمل. -

 
،  1سعاد عبد الكريم الوائلي،طرائق تدريس األدب و التعبير بين النظرية و التطبيق، دار الشرق لنشر و التوزيع، عمان، ط1

 .94ص 
 عبد الفتاح حسن البجة، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية و آدابها ،دار الكتاب الجامعي،ط1 2005 ص 2.41
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 تعليم قواعد اللغة أبسلوب استقرائي، حيث تبدأ عملية تعليم القواعد بضرب األمثلةمث استنباط القواعد بعدها. -

و ت- التمثيل  أبسلوب  واحلسية  امللموسة  املفردات  والنماذجعليم  الصور  غري ،  استخدام  املفردات  تعليم  يتم  بينما 

 احلسية أبسلوب تعريفي  و قياسي.

 التدريب املستمر للدارس حىت يكتسب مهارة الكالم و السمع يف آن واحد. -

 االهتمام بسالمة النطق و صحة القواعد اللغوية. -

 1استخدام لغة األم أثناء العملية التعليمية. جتنب  -

 الطريقة السمعية الشفهية:-2

بتوصيل  هتتم  إلىأساليب خاصة  املدرسون  يلجأ  هلذا  التدريس،  يف  الكالم كأساس  على  الشفهية  الطريقة  تعتمد 

ملة ،مث نطقها وترسيخ األصوات إىل أذهان الطلبة، أي أنه تقع علىالطالب مهمة مساع األصوات يف الكلمة أو اجل

 قبل تعلم مهارة القراءةأو الكتابة . 

التعليمية وبشكل  وبعد ذلك أتيت مرحلة السلوك والعمل من خالل استخدام أسلوب اإلعادة والتكراريف العملية 

 عام فإن هذه الطريقة تتميز مبجموعة من اخلصائصأمهها ما أييت: 

 الم مث القراءة والكتابة. تسلسل عملية طرح املواد: االستماع مث التحدث، والك-

 إعطاء أساليب اجلملة و أمناطها شكل احلوار احملفوظ. -

 حتديد عدد املفردات بناء على سياق اجلملة أو التعبري و ليس الكلمات املستقلة. -

 تعليم نظام األصوات ابنتظام و ترتيب حىت يتمكن الدارس من تنظيم مهاراته.-

 

 1لإلعانة على تعليم الكالم.   استخدام الوسائل البصرية السمعية-

 

م عالم الكتب 2000-ه  1420  1سعد عبد العزيز مملوح ، دراسة السمع و الكالم صوتيات اللغة من اإلنتاج إلى اإلدراك،ط1

 .181ص   ،نشر و توزيع و طباعة 
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 جمالت الكالم:-5

 ميارس التالميذ عملية احملادثة ضمن حدود املدرسة يف مواقف عدة أمهها: 

حديث التالميذ بعضهم بعضا خارج جدران الصف عن طريق احلديث اخلاص و العامالذي يتجاذبه األطفال -

 اإلذاعة املدرسيةوالندوات واملناظرات اليت تتم بتخطيط من املدرسة. فيما بينهم، و عن طريق املشاركة يف برامج  

اليت متارس خالل - مناألنشطة  ويرتاءى هذا احلديث يف جوانب كثرية  الصف  التالميذ داخل حجرات  حديث 

 عملية التدريس و تتمثل يف: 

املعلم، و ميكنمالحظتها يف مواطن األسئلة و يقصد هبا تلك اليت جييب عنها التالميذ بعد طرحها من قبل  -1

متعددة من الدرس.فقد تكون يف التمهيد الذي يبدأ به املعلم الدرسلربط اخلربات السابقة ابملعلومات اجلديدة وقد 

الطالب،وقد تكون  أذهان  املعلومات إىل  إيصال  املعلممدى جناح أسلوبه يف  الدرس ليكشف  تكون من خالل 

 يتعرف إىل مدى حتصيل الطالب.هذه األسئلةيف هناية احلصة ل

 إعادة سرد قصة سردها املعلم أو قرأها من كتاب أو قرأها صديق له يف الفصل. -2

 عرض صور للتالميذ التعبري عنها. -3

الطابور -4 يف  املدرسة  أمامتالميذ  أو  الصف  يف  زمالئهم  أمام  التالميذ  بعض  يقدمه  الذي  التمثيلي  احلوار  يف 

 الصباحي. 

 2يذ بعضهم بعضا و من خالل املناقشات اليت تدور بينهم حول قضية ما. أسئلة التالم-5

مهارات  لتعليم  الربانجماملدرسي  أفرده  الذي  التعبري  درس  لعل  التدريس  عملية  متارسها  اليت  األنشطة  خالل  من 

ف التعبري الكالم هو امليدان العملي الذي يعاجل ما حنن بصدوده، ولذاسنلقي الضوء بشيء من التفصيل على تعري

 و نقصرهنا احلديث عن التعبري الشفوي والتعبري الكتايب يف فصل املهارات.  ،يف الصفحات املوالية

 
 كمال بشير ، فن الكالم دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع 2003 ط1 ص 1.84

 عبد الفتاح حسن البجة ، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية و آدابها ص 2.44
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 التعبري الشفوي:-1

يعترب الكالم هو الوسيلة اللغوية األوىل اليت يستخدمها اإلنسان لنقل ما لديه، من أفكاروما يدور يف نفسه من 

 1عالة يف املراحل األولىلحياة اإلنسان. أحاسيسه إىل اآلخرين فالكالم وسيلة ف

وميكن تعريف التعبري الشفوي على أنه" إيصال الفكرة ابستعمال اللغة الرمزيةواالستعانة ابللغة اجلسدية وما يظهر 

على لغة املتكلم الرمزية من نغمات و نرباتوما يبدو على اجلسم من حركات و مالمح على الوجه من قسمات و 

 2تعبري. 

 لتعبري الكتايب: ا -2

اآلخرينأو تسجيلها ألنفسنا  إىل  أحاسيس  و  أفكار  لدينا من  ما  لنقل  الكالم  بعد  األخرى  الوسيلة  الكتابة هي 

 لنعود مىت شئنا.

األغالط  من  ختلو  بعباراتسليمة  ألفكارهم  املرتمجة  الكتابة  على  الطالب  إقرار   " تربواي  الكتايب  ابلتعبري  يقصد  و 

، هتم اللغوية، ومن مث تدريبهم على الكتابةأبسلوب على قدر من اجلمال الفين املناسب هلم،بقدر يتالءم مع قدرا

  3وتعويدهم على اختيار األلفاظ املالئمةومجع األفكار وتسلسلها وربطها. 

 
 عبد هللا علي مصطفى ,مهارات اللغة العربية،  دار السيرة النشر و التوزيع ط1 2007 ص 107. 1

 راضي الوقفي، صعوبات التعليم النظري والتطبيقي،  دار المسيرة لنشر والتوزيع عمان ط1 2009 ص 2.450

دار الفكر لطباعة و النشر ،  أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية و الممارسة المرحلة األساسية العليا،  عبد حسن البجة3

 313ص 1عمان ط ،والتوزيع
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 جوانب مهارة الكالم: -6

علىاملعلم أن حيرص على تدريب هناك مهارات تعد جزءا من احملادثة، كما أن هناك مهارات مصاحبة هلا جيب  

 طالبه الصغار كما أييت: 

 املهارات اليت تعد جزءا من الكالم: -1

استخدام اللغة الفصيحة بدرجة متاثل قدرة التلميذ اللغوية، و ميكن حتقيق ذلك عنطريق تقليد بعض األمناط -1

تقليب بعض الكلمات يف مجل وتراكيب اللغوية، أو حماكاة بعض اجلمل اليت درسوها، و دربوا عليها،و عن طريق  

أو وصف منظر  التعبري عن قصة عاطفية،  التالميذ إىل  استثارة ميول  فيتحقيق هذا  تتبع  جديدة، وأفضل طريقة 

 مثري،أو التحدث عن لوحة فيها موقف طفويل. 

 لتعجب واالستفهام. تغري نربة الصوت و نغمته مبا يتالءم و معىن الرتكيب اللغوي ، وما تقدمه اجلملمن معاين ا-2

 املهارات املصاحبة للكالم:-2

 اجلرأة يف احلديث مع املخاطبي، والشجاعة يف مواجهتهم، واحلديث دون خوفأو وجل أو تردد.-1

 التلفظ ابألصوات بصورة واضحة جلية، و ذلك عن طريق الرتكيز على أن ينطقكل صوت خمرجه الصحيح. -2

بتعاد عن تشتيت األفكار،ولتحقيق هذا يقوماملعلم مبساعدة تالميذه على حتديد الرتكيز على الفكرة املعينة،واال -3

 1األفكار، وصوغها يف مجل قصرية متساوية يف القصرمراعيا مستوى التالميذ العقلي واللغوي.

 

                                                       .                          42عبد الفتاح حسن البجة ، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية ص  1 
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 عوامل النجاح يف الكالم:-7

 ال بد من توافر عدة عوامل لدى الكالم لتكون عملية الكالم انجحة منها: 

 غبة يف التحدث: الر -1

جناح عملية الكالم يتوقف إىل حد كبري على رغبة املتحدثفي الكالم، فإذا كانت عملية الكالم مما ال شك فيه أن  

 ابهتة فاترة، فإن نتائج التحدث ستكون على قدرهامن الفتور. 

املستم أن نستبي هذا من مواقف  أنتجت مثلها و نستطيع  مثرية  قوية  العملية  املشاركة فإن كانت هذه  عي يف 

 واحلوار. 

 اإلعداد للحديث:-2

من األمور البديهية أن خيطط املتحدث ملا سيتكلم به لذا جيب عليه أن يفكر مليا،ويعرف تفاصيل ما سيحدث 

به، و خباصة إذا ما كان موضوع احلديث من املوضوعااتليت يعرفها املستمعون من قبل، فإذا مل يعد املتحدث ملا 

 ذه احلالة ينطبقعليه قول من قال :"كساع إىل اهلجا من غري سالح". سيقول فإن يف ه 

 لذا،فاملتحدث مطالب أبن يكون لديه شيء واضح منظم و قد قالت العرب " قباللرمي متأل الكنائن."

ولكي يكون احلديث منظما، جيب أن يكون له بداية، و هناية، وأال ينحرفاملتحدث عن املوضوع، وأال مييل عن 

املعلومات اجلديدة املهمة املدعومة  ينتقل من فكرة إىل أخرى قبالستيفائها، وأن يكون لديه بعض  اهلدف، وأال 

  1ابألدلة و احلجج. 

 
 عبد الفتاح حسن البجة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية ص 1.39
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 الثقة ابلنفس: -3

تعد الثقة ابلنفس من األمور املهمة اليت يتوقف عليها جناح عملية التحدثوهي األمور الضرورية اليت يتحدث إليها  

أثناء حديثه، وهذا األمر كل من يواجه اجل ليخاطبهم، و يكسبثقتهم، ولكي يستطيع أن يفكر هبدوء يف  مهور 

فرد أن ميتلكها وينميهاإذا  األفراد ،ولكن ابستطاعة كل  إال بعض  الصعبوال هو موهبة ال ميتلكها  ليس ابلشيء 

 توافرت لديه الرغبة الصادقة يف ذلك. 

 تذكر األفكار الرئيسية: -4

امل يكون  أن  األمور جيب  أكثر  أن  وذلك  فيها  ينوايلتحدث  اليت  الرئيسية  واملعاين  األفكار  جلميع  مدركا  تحدث 

إحراجا له أن يتحدث عن فكرة مث ينسى الفكرةالتالية، أو يسهو عن بعض األمثلة، و األدلة اليت تقوي من جهة 

ئل اآلتية ليصحح وضعهويبعد نظره يف تلك الفكرةفإذا حدث مثل هذا السهو، فال بد أن يلجأ إىل إحدى الوسا

 عنه اللجلجة و احلرج و منها: 

 تكرار اجلملة األخرية أو جزء منها. -

 حماولة صياغة مجلة جديدة، أو معىن جديد منها. -

 توجيه سؤال إىل املستمعي كأن يقول: -

  1هل صويت واضح، هل الفكرة واضحة، هل عند أحد ما يضيفه إىل ما قلت. 

 

 عبد الفتاح حسن البجة،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية و آدابها ص401
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 الكالم: مقومات مهارة -8

 هناك عدة شروط و مقومات جيب أن تتوفر يف الشخص املتكلم حىت تكتمل لديه مهارةالكالم و منها: 

 توفر املعلومات فاملتكلم الذي ال تتوفر لديه املعرفة أبمر أو موضوع ما حتما سيتعرضإىل مشاكل كثرية أبرزها: 

شخاص يقتحموانلنقاشات دون معرفة مسبقة اإلحراج لدى مناقشته شخص يفوقه معرفة و علما كما أن بعض األ

 بطبيعة املوضوع. 

 التدريب املتواصل فمهارة الكالم كأي مهارة حياتية أخرى حتتاج من الشخص ممارستهاو التدرب عليها. -

االقتناع إن الشخص غري مقتنع مبا يقوله لن يقنع اآلخرين به و هذا من شأنه صرفأمساع اآلخرين عن حديثه أو -

 م ابألفكار أو املبادئ اليت ينادي هبا. عدم أتثره

احليوية إن املتحدث بنشاط و محاس سيلقى أذان صاغية و سيجد أن اجلمهور تواقا للتلقيو معرفة املزيد بينما -

 يسبب غياب اندفاع املتكلمي أثناء احلوار إىل خلق جو من الراتبةو النمطية.

لتقدمي مداخلة أو شرح حول موضوعما يلعب دورا مهما يف   اختيار الوقت املناسب عن اختيار التوقيت اجليد-

جناح املتكلم يف جذب انتباه اآلخرين وتفاعلهم معه، ويؤكداحرتامهم له فعلى سبيل املثال ليس من اللباقة التحدث 

  1عن األوضاع السياسية و احلروبفي حفل زفاف أحد األقارب. 

 
 إيهاب فكري فن الكالم ص 1.203
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 معوقات مهارة الكالم: -9

 خلجل، اخلوف، من رقابة اآلخرين،  اخلوف من الوقوع يف األخطاءالشعور ابلنقص....( عدم الثقة ابلنفس )ا-

 ضحالة األفكار وضعف ترتيبها.-

 الوقوع يف األخطاء الفكرية أو املنهجية كاملغالطة يف االستدالل. -

إىل  - املفرد  االنتقال من خطاب  أو  إكماهلا  أخرى دون  فكرة إىل  إىل التذبذب كانتقال من  الغائب  اجلمعومن 

 احلاضر.

 عدم ترابط الكالم و تفكك اجلمل بسبب ضعف أدوات الربط يف العربية عند املتحدث. -

 1كثرة ترداد كلمات معينة يف حديثه، أبوه، كذا،طيب، نعم، سيدي. -

 نصائح إلتقان فن الكالم: -10

 التواصل مع اآلخرين و فيماأييت جمموعة منها: توجد عدة نصائح إلتقان فن الكالم و احلديث و احلوار و  

الصمت: أو  اإلستماع  الصمتومها اإلجيايب والسليب،و فن  نوعان من  الكالم، وهناك  فنون  هو أول فن من 

 جيب على املرء إتقان فن االستماع و التدرب عليه حتىيكون مستمعا جيدا لكي يفهم ما يقوله اآلخرين. 

املتكلم:   مقاطعة  فإن مقاطعة املقاطعة  عدم  الكالمالسليم،  قواعد  البعيدة عن  املناسبة و  العادات غري  من 

 املتكلمي تعد خمالفة لألدب و جيب على املرء أن يستأذن املتكلم فيحال رأى أن يبدأ احلديث. 

جيب على الشخص أن يفرق بينهما فالنقاش هو عبارةعن حوار بي الطرفي أو التفريق بي اجلدال والنقاش:

ول موضوع معي و يصرف النظر عن التوافق أواالختالف يف وجهات النظر يكون اهلدف هو الوصول إىل أكثر ح

 

 عبد الفتاح حسن البجة ، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية ص 681
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احلقيقة.أما اجلدال فهو صفةيغلب عليها اهلجوم من طرف على آخر كما أنه يتسم ابجلدة، و غالبا يكون اهلدف 

 أم ال. منه أنيظهر و ينتصر شخص على األخر و بصرف النظر عن الوصول إىل احلقيقة 

للكالم: املناسب  الظرف  على اختيار  فيجب  املناسبللحديث  واملكان  الوقت  اختيار  على  احلرص  هو 

اإلنسان أن خيتار الشخص املناسب للكالم معه فالتكلم مع مدير العملوالتكلم يف مكان عام خيتلف عن التكلم 

 1يف املنزل مع صديق. 

النفس: نفسه  مراقبة  مراقبة  على  اإلنسان  رفع صوته وأال حرص  عليه عدم  فيجب  الناس  مع  يتحدث  عندما 

 يقطب حاجبيه و أن يرسم تعبري الراحة على وجهه أثناء احلوار.

 القراءة -3

 مفهومها:-1

تعد القراءة إحدى املهارات اللغوية األساسية اليت جيب أن يكتسبها الفرد و يعملعلى تسميتها، إذ هي من وسائل 

تغناء عنها ،" وهي عمليةنفسية لغوية يقوم القارئ بواسطتها إبعادة بناء معىن عرب عنه االتصال اليت ال ميكن االس

 الكاتب بصورة رموزمكتوبة". 

املعرفة  نواحي  يف  املرء  يتجولبها  وسيلة  وهي  طريقه  عن  املعرفة  اإلنسان  يصل  الذي  الرئيسي  املصدر  "وهي 

 2املختلفة". 

فالقراءة هي عملية يراد هبا إجياد الصلة بي لغة الكالم من املعاين و ميكن حتديدمفهومها أبهنا "عملية فكرية عقلية 

النفسية، وهي  احلالة  النطق و  أداة  النظر و  العقلي لإلنسان إضافةإىل حاسة  التعقيد الرتباطها ابلنشاط  شديدة 

 

 إيهاب فكري فن الكالم ط5 2012 القاهرة دار دون للنشر و التوزيع ص 91-8
 نعمان عبد السميع متولي ، المرشد المعاصر ، دار العلم و اإليمان للنشر و التوزيع ط1 2012 ص 2.127
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ىل حلها و فهم معانيها، و تقوم على أبعاد متعددة منها التعرف تتجاوز حدود اإلدراك البصري،للرموز املكتوبة إ 

 إلىاحلروف و الكلمات و النطق هبا مع الفهم الدقيق هلا و نقدها و الربط بي حيثيات املادةاملقروءة". 

 مهارات القراءة :-2

 مهارة التعرف:-1

 املهارات الفرعيةاآلتية: أي تعرف الكلمات بصراي و صوتيا و دالليا، و تتضمن جمموعة من  

 مهارة شكل الكلمة : تعرف أشكال احلروف العربية و التمييز بينها. -

 مهارة صوت الكلمة: تعرف أصوات احلروف و خاصة املتشاهبة.-

 مهارة معىن الكلمة: ربط شكل الكلمة و صوهتا ابملعىن املناسب. -

 مهارة الفهم: -2

اجلملة و الربط بي املعاين بشكل منظمو منطقي متسلسل، واالحتفاظ  أي متكي املتعلم من معرفة الكلمة و معىن

 هبذه املعاين و األفكار و تتطلب مجلة من املهارات اآلتية:

 مهارة حتديد الفكرة العامة. -

 مهارة حتديد الفكرة الرئيسية.-

 مهارة حتديد الكلمات. -

 1مهارة االحتفاظ ابملقروء.-

 

  

 
 محمد فندي العبد هللا ، أسس تعليم القراءة ،دار الكتاب العالمي ، عمان األردن ط1 2007 ص 11. 1
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 العة: الفرق بي القراءة و املط-3

هتدف القراءة إىل منو املهارات األساسية مثل التعرف على الكلمات و معرفة داللتهابدقة، وإدراك العالقات بي 

الكلمات و اجلمل و العبارات، و القراءة جهرا يف صحةو سالمة، و اكتساب التالميذ حصيلة لغوية انمية من 

 اع ابملقروء يف مواجهة املشكالت. املفردات. و الرتاكيب و األساليبو األفكار أو االنتف

وأما املطالعة فتعمل على تعزيز املهارات القرائية،و تنمية املعلومات و موازنتهاونقلها، و توسيع الطالب هبا وإفادهتم 

املثل  اإلجيابية و  اكتساهبم االجتاهات  الكتابية و  تنمية قدرهتم  املقررةو  املعرفة غري  اإلفادة من مصادر  للبحث و 

 ا.العلي

 أهداف القراءة:-4

الكتابية و اختاذها وسيلة لالستماع و حل املشكالتفقد أوضحت األدبيات إىل  الرموز  القراءة إىل معرفة  هتدف 

 الدور مهم للقراءة يتمثل يف القدرة على فهم و نقد املقروء،ومن أهداف القراءة : 

 على منو الثروة اللغويةوالنمو يف إدراك املعاين. تقدمي اخلربات الضرورية للمتعلم، تلك اخلربات اليت تساعد -

هتيئ له فرصا تثري قدرته على التحدث و التكلم و هلا يف ذلك من فائدة لغوية كبريةتعود على املتعلم عند البدء -

 1يف عملية التعلم. وهبذا يكتسب املتعلم ألفاظا تساعده فيفهم الكلمات املكتوبة. 

اخلربات املقدمة للمتعلم منظمة مرتبطة حبياة التلميذ كان هلا أثرهايف هتيئة املتعلم للبدء يف وال شك أنه كلما كانت  

 القراءة . 

هتيئ املتعلم اجتماعيا لتقبل حياة اجلماعة و التعامل معها عن طريق تبادل األلعاب اللغويةو السؤال و اجلواب و  -

 ما إىل ذلك. 

 خلفية لفظية و اجتاها إجيابيا حنو الكلمات و تعلمها  زايدة حصيلة املتعلم اللغوية و اكتسابه -

 

 فهد خليل زايد،إستراتيجيات القراءة الحديثة،دار يافه العلمية للنشر و التوزيع ،عمان،األردن،ط1 , 2007 ص 121
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 تنمية املهارات احلسية و احلركية لعملييت القراءة و الكتابة. -

 اكتساب املتعلم مهارة استخدام فهارس املكتبات و االستفادة من حمتوايهتا. -

 أمهية القراءة: -5

 حتفيز الذهين: 

لى قوة و صحة العقل كما حنافظ ابلرايضةعلى قوة واجلسم ولياقته، إن القراءة هي رايضة العقل،فبالقراءة حنافظ ع 

تساهم القراءة بتعزيز قدرة الدماغ و محايته من أعراضالشيخوخة و أمراضها يف املستقبل من ضعف يف الذاكرة و 

 اختالفات يف وظائف الدماغ. 

 ختفيف الضغط و التوتر: 

يستطيع   اليت  املسلية  النشاطات  من  القراءة  متنح تعترب  وسائاللرتفيه،فالقراءة  أفضل  من  فهي  ممارستها،  فرد  أي 

القارئ فرصة للخروج من ضغوطات احلياة اليومية و االندماج فيعامل الكتب من رواايت و قصص، مما مينح العقل 

 1و اجلسم الراحة اليت حيتاجها. 

 احلصول على املزيد من النوم:

النوم من   قبل  القراءة  الناس تعد  قلقفالعديد من  نوم هادئ دون  الكثريين للحصول على  لدى  املتبعة  األساليب 

يعانون من صعوبة النوم، لذا فإن القراءة ملدة عشر دقائق قبل النوم فقطتحت ضوء خافت تساعد على الشعور 

 ابلنعاس و رغبة يف النوم. 

 

 

 

 فهد خليل زايد، إستراتيجيات القراءة الحديثة،ص 131
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 التعليم و الثقافة:

ثقافة جما و  تعليم  فرصة  الكتب  قراءة  ابلتعرف ،نيةمتنح  الفرد  يرغب  املواضيعاليت  من  املعرفة ابلعديد  و  ابإلطالع 

التعليمية و  الربامج  األساليبالتقليدية األخرى من حضور  أقل تكلفة مقارنة بغريها من  للتعلم  عليها, وهي فرصة 

 ذاكرة أفضل:الدروس و الفصول الدراسية. 

اء من أحداث و شخصياتو تواريخ و تفاصيل متنوعة حيتاج عند قراءة الكتب حيتاج الفرد لتذكر العديد من األشي

لربطها معا.فلهذا فإن القراءة متنح العقلذاكرة أفضل حيث أهنا تنشئ نقاط تشابك جديدة يف الدماغ تساعد على 

 استدعاءالذاكرة على املدى القصري و استقرار حالته املزاجية. 

 حتسي املفردات اللغوية:

قرأ أكثر زاد حمتو  أو يف كلما  اليومية  منها يف حياته  أنيستفيد  اليت ميكن  الكلمات و املصطلحات  املعريف من  اه 

العديد من  له  يفتح  والذي  اآلخرين  أمام  مع  التحدث  و  التعبري  قدرةعلى  و  بنفسه  ثقة أكرب  مينحه  مما  العمل، 

عيه و اطالعه على العديد فسيكون هو املفضل عنغريه لو ،  الفرصلتطوير نفسه مهنيا و احلصول على ترقيات العمل 

 1من األداب والعلوم ، واكتساب اللغات 

 أنواع القراءة:-6

 القراءة الصامتة:-1

يقصد هبا تعرف الكلمات و اجلمل و فهمها دون النطق أبصواهتا و بغري حتريكالشفتي أو اهلمس عند القراءة، 

 أعباء النطق و قائمة علىاإللتفاظ البصري السريع للجمل . ومن مزاايهاأهنا أسرع من القراءة اجلهرية ألهنا حمررة من  

 أمهية القراءة الصامتة:

 

 فهد خليل زايد،إستراتيجيات القراءة الحديثة ص 141
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القراءة الصامتة يف القراءة الوظيفية العملية اليت يستخدمها اإلنسان يف اكتساابملعرفة من مضامينها املكتوبة،  فهي 

كتااب أم نشرة و توفر القراءة الصامتة للقارئ و وسيلة يف التعامل مع املادة املكتوبة مبختلفأنواعها، سواء أكانت  

على  رئيسيا،  هدفا  الصامتةيعترب  القراءة  على  الطالب  تدريب  فإن  لذا  اإلزعاج،  بعيدا عن  هادائ  اجملاورينله جوا 

مراحله  إتقانه يف  عدم  تواجهه صعوبة  ال  للدخوالملدرسي. حىت  األوىل  املراحل  مند  إىل حتقيقه  يسعى  أن  املعلم 

ية املتقدمة حينيكون حمتاجا للتعامل مع مواد قرائية طويلة،سواء كان اهلدف منها اكتساابملعرفة أو احلصول الدراس

 1على متعة القراءة لعيون األدب بفنونه املختلفة. 

 األهداف اخلاصة للقراءة الصامتة:

 اكتساب الطالب مهارة القراءة ابلعي دون استخدام أجهزة النطق.-

 مهارة القراءة الصامتة السريعة. اكتساب الطالب  -

 اكتساب الطالب مهارة القراءة الصامتة الفامهة. -

 القراءة اجلهرية:-2

 يقصد هبا نطق الكلمات و اجلمل بصوت مسموع ،ويراعى فيها سالمة النطق و عدماإلبدال أو التكرار. 

 عىن. ومن مزاايها :أهنا وسيلة إلتقان النطق و الكشف عن عيوب النطق و متثيل امل

 أمهية القراءة اجلهرية:

أتيت القراءة اجلهرية يف املرتبة الثانية بعد القراءة الصامتة من حيث مدى االستخداماليومي هلا يف احلياة ، فالفرد 

 حيتاجها يف مواقف حياتية متباينة، فاملدرس حيتاجهايف عملييت تعليم و تعلم الطالب. 

،واحملامي يف الدفاع عن موكله،واخلطيب يف إقناع الناس يف فحوى خطابه و حيتاجها املذيع يف قراءة نشرات اإلخبار

 و يف غريها من مواقف احلياة املختلفة. 
 

 محمد فرحات القضاة ، تنمية مها رات اللغة و االستعداد القرائي عند طفل الروضة ص 79. 1
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 األهداف اخلاصة للقراءة اجلهرية:

 للقراءة اجلهرية أهداف خاصة ميكن إمجاهلا يف ما يلي: 

 إكساب الطالب القدرة على جذب انتباه املستمعي و التأثري فيهم.-1

 الطالب مهارة نطق الكلمات نطق سليما و إخراج احلروف من خمارجهاالصحيحة.   إكساب -2

 1إكساب الطالب مهارة القراءة املعربة، مبراعاة قواعد الوقف و االستفهام و التعجب.      -3

 طرائق تدريس القراءة:-7

كل فريق لطريقة خاصة، ألنه على املربي وضع طرق خمتلفة لتدريس األطفال مبادئ القراءة و الكتابة و قد حتمس

 يعتربها من وجهة نظره أفضل الطرق و أجدها عملية التعليمو هناك أربع طرق لتعليم القراءة للمبتدئي وهي: 

 طريقة البدء ابحلرف. -1

 طريقة البدء ابلكلمة مع االعتماد يف تعليمها على معرفة أمساء حروفها.-2

 أو أصوات هذه احلروف. 

 ابلكلمة مع الرتكيز على صوتياهتا. طريقة البدء  -3

 طريقة البدء ابجلملة. -4

 ومن املمكن إرجاع تلك الطرق القدمية و املستخدمة إىل أصلي أساسي: 

 الطرق الرتكيبية:-1

وهي اليت تبدأ بتعلم اجلزئيات كالبدء بتعلم احلروف األجبدية و التالميذ يرد دونوراءه مث ينتقل إىل احلروف األخرى 

ع املعلم أن ينتقل إىل احلروف منفصلةمث جمتمعة كأن يقول: د فتحة َد ،س فتحة َس ، مث يقول َدَرَس و و يستطي

 هذه الطريقة تتيحللتالميذ تعلم ثالمثائة و أربعة ستي صوات. 
 

 محمد فرحان القضاة, تنمية مهارات اللغة و االستعداد القرائي عند الطفل الروضة ص 79ص80. 1
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 الطريقة الكلية )التحليلية(: -2

يتعلم األطفال مبوجب طريقة الكلمة الكلية تشخيص الكلمات و تعرفها كوحدات كليةال على أساس أهنا سلسلة 

من األصوات، يطلق عليها بعض املؤلفي القمة القاعدة  أايلسري من املعىن إىل تعرف الكلمة، كما أهنا تركز على 

الشف  اللغوية  أن معارفالقارئ و كفاءاته  املعىن من املتعلم، على أساس  الدور األساسي يف استخالص  تلعب  وية 

 1املادة 

 املكتوبة و هكذا تعلم القراءة جيب أن يصاحبه تعليم الكتابة و احملادثة و القواعد. 

 وهلذه الطريقة عدة أشكال وهي:

 طريقة الكلمة:-1

نطلب   و  معناها  و  لفظها  اليت  التلميذ  على  الكلمة  بعرض  الطريقة  هذه  يف  املعلم  و يبدأ  شكلها  أنيدرك  منه 

حيفظها، و بعدها يعطي كلمة أخرى وهكذا وبعدها ندخل الكلمة املتعلقةيف مجلة وبعد أن يعرف التلميذ كلمات 

الطريقة  وهذه  منها)احلروف(  تتألف  اليت  عناصرها  الكلمةإىل  بتحليل  يعود  بينما   ، االختالف  و  الشبه  أوجه  و 

 تعتمد على أساسي: 

 و أن اإلنسان دائما يدرك الكل مث ينتقل إىل األجزاء اليت يتكومننها الكل . متحدث علم النفس: وه-1

أن القراءة عملية ال تتم إال أن تتوفر فيها عنصران: تعرف الكلمة وفهم معناها فليسهناك قراءة بدون فهموال -2

 2فهم بدون تعرف الكلمات. 

 طريقة اجلملة:-2

 

 188م ص 2007, 1فهد خليل ،إستراتيجيات القراءة الحديثة،دار يافه العلمية للنشر و التوزيع ،عمان األردن،ط

 257م,ص2005, 1تعليم األطفال و الصفوف األولية،دار الميسرة للنشر و التوزيع ،األردن،طعبد اللطيف بن حسن، 

 98عبد اللطيف بن حسن، تعليم األطفال و الصفوف األولية ، ص  2
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الكلمة يف األساس الذي   تقوم عليه وهو االهتمام ابملعىن ولكنها ختتلفعنها يف تفسري الوحدات تتفق مع طريقة 

الكلية فتجعلها اجلملة ال الكلمة وتعد اجلملة يف هذه الطريقة الوحدةاليت يتم هبا تعلم القراءة و تقوم على األسس 

 اآلتية:

ة أو علىبطاقات وقد تكون اجلمل إعداد اجلمل القصرية من قبل املتعلم مما أيلفه التلميذ،  وكتابتها على السبور -

 من أفواه التلميذ. 

 ينظر التالميذ إىل اجلملة ابنتباه،وتركيز و دقة. -

ينطق املعلم اجلملة، ويرددها التالميذ وراءه مجاعات وفرادى مرات كافية مث يعرض مجلةأخرى تشرتك مع األوىل -

 2ألوىل.  يف بعض الكلمات من حيث املعىن والشكل ويتبع فيها ما فعلهفي ا

 عدة مجل: يبدأ املعلم بتحليل اجلمل و خيتار منها الكلمات املتشاهبة لتحليل احلروف. -

 الطريقة التو ليفية)التوفيقية(: -3

هذه الطريقة تعين مميزات كل الطرق السابقة و تستفيد منها يف نسق متكامل يكون أساسالطريقة بغية الوصول إىل 

تعليم   يف  اجلودة  إجيابياقمة  مزج  على  تقوم  طريقة  فهي  يضمن اتالقراءة،  وجه  على  املختلفة  واألساليب  لطرق 

والرتاكيب  املفردات  من  انمية  لغوية  الطالب حصيلة  واكتساب  تعليموسالمة،  ترك  دون  االستفادة من حمسناها 

 واألساليبواألفكار أو االنتفاع ابملقروء يف مواجهة املشكالت.

فتعمل عل املعلومات وموازنتها ونقلهاو توسيع الطالب هبا وإفادهتم وأما املطالعة  القرائية،وتنمية  املهارات  ى تعزيز 

 1للبحث و اإلفادة من مصادر املعرفة غري املقررة و تنميةوإكساهبم االجتاهات اإلجيابية واملثل العليا. 

 مهارة الكتابة:-4

 تعريف الكتابة:-1
 

 فهد خليل زايد،إستراتيجيات القراءة الحديثة ص 121
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 لغة: 

الكتابة يف اللغة، تعين اجلمع و الشد و التنظيم، وتعنياالتفاق على احلرية، فالرجل الكتابة لغة من مادة كتب و  

يكاتب عبده على ماله يؤديه منجما والكتابة، القضاء و اإللزامواإلجياب قال هللا تعاىل :" كتب هللا ألغلنب أان 

 1. 21ورسلي ،إن هللا قوي عزيز."  اجملادلة 

 اصطالحا: 

االتصال اليت عن طريقها يستطيع التلميذ التعبري عن أفكارهوأن يتعرف إىل أفكار غريه، وهي وسيلة من الوسائل  

وأن يظهر ما عنده من مفاهيم و مشاعر و تسجيل ما يودتسجيله من الواثئق و األحداث وهي أيضا الرمز الذي 

و   اجتاهاته  و  روحه  و  عقله  و  تفكريه  و  فكره  أماماآلخرين  يضع  أن  اإلنسان  به  إحساساته استطاع  و  آرائه 

 ووجداهنوعواطفه و انفعاالته ليفيد منها غريه. 

و مهارة الكتابة رمسا و خطا سيلتزم تقوية ربطها ابلقراءة و االستماع و التعبري و مراعاةارتباطاهتا ابملهارات النفسية 

  2احلركية متييزا و رمسا و خطا. 

 
 محمد رجب فضل هللا ،عمليات الكتابة الوظيفية و تطبيقاتها,ط1 1433ه-2003م مكتبة عبد الخالق ثروت القاهرة ص 1.52

 عبد الفتاح حسن البجة،أصول تدريس اللغة العربية ،ط1 1420ه-2000م دار الفكر للطباعة و النشر عمان ص 421. 2



 المهارات في اللغة العربية الفصل األول                                                                         

48 
 

 أمهية الكتابة: -2

، ومن مث فهي أداة اتصال احلاضر ابملاضي، ونقل املعرفةو الثقافة إىل املستقبل و الكتابة أداة حلفظ الرتاث و نقله-

 إيصال اخلربات بي األجيال. 

بسهولة، وابلكتابة املتعلم  الكتابة أداة من أدوات التعلم ،فاملكتوب إذا كان صحيحا وواضحا و منظما يتحصله -

 عن قدراهتو مواهبه يف جماالت كثرية تتطلب التعبري يعرض املتعلم ما تعلمه ويكشف عن مدى فهمه له، بل ويعرب 

 الكتايب.

 وتعلم الكتابة وممارستها يعود الفرد على أعمال الروية، وثقة االختيار و الرتتيب و حسنالتنسيق و التفكري املنظم.-

 نة السليمة. القدرة على الكتابة جانب أساسي من جانيب حمو أمية املواطن وابلتايل فهي جزء أساسيمن املواط -

املكان - لبعد  فيهاالكالم  يتيسر  ال  اليت  املواقف  يف  خاصة  واخلاطر  النفس  يف  يدور  عما  التعبري  وسيلة  الكتابة 

 أولعدم الرغبة أو الرغبة أو القدرة على املواجهة. 

حة نفسية ابلكتابة خيرج الفرد مكنوانته ، و يعرب عن مشاعره و خماوفه و عما جيول خباطرهوبذلك حيقق لنفسه را-

 1و طمأنينة.  

 أهداف تدريس الكتابة: -3

 يف الصف األول: -1

 كتابة احلروف العربية كاملة مراعي مواقعها على السطر. -

 إعطاء كل حرف مكتوب املساحة الالزمة،واحلجم املناسب.-

 ترك مسافات معتدلة متساوية بي الكلمات املكتوبة. -

 الكتابة يف خطوط مستقيمة. -
 

 محمد رجب فضل هللا ،الكتابة الوظيفية و تطبيقاتها، ط1 2000م مكتبة عبد الخالق ثروت القاهرة ص 1.54
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 التمييز يف الكتابة بي احلروف املتشاهبة و املختلفة يف الشكل.  -

 كتابة بعض اجلمل الوظيفية اليت متس سرية التعليمية و كثرية الشيوع ككتابة امسه،وامسمدرسته و بلده و دولته.-

 استطاعتهم وصل احلروف يف الكلمات على الوجه الصحيح.-

 سليمة خبط النسخ وبوضومحقبول، وسرعة مقبولة.كتابة الكلمات و اجلمل اليت قرأها كتابة  -

 حيث يتوقع منهم أن: (:4-2يف الصفوف من )-2

 يكتبوا مجل الدرس كتابة سليمة خبط النسخ إبشراف املعلم. -

 يكتبوا عالمات الرتقيم األساسية، كالنقطة و النقطتي و الفاصلة وعالمة االستفهاموالتعجب. -

 اءة. يكتبوا فقرات حمددة من درس القر -

 1يكتبوا ما تعلموه كتابة يتوافر فيها الوضوح و اجلمال. -

 تنمية مهارة الكتابة:-4

 مل يولد شخص قادر على الكتابة دون حماولة و مثابرة فالكتابة مثلها مثل القراءة

 و االستماع مهارةمكتسبةميكن تعلمها وهي حتتاج إىل ثالث قدرات رئيسية إلتقاهنا وهي: 

إتباع طريقة تفكري مبدعة و مستقلة وخمتلفة عن أي كاتب آخر حيث يكتب كل كاتبما يؤمن به هو و ليس ما -

واجلري وراء   االنصياعقرأ عن غريه من الكتاب ويضع مشاعره وأحاسيسه ونظرهتلألمور اليت يكتب عنها عوضا عن  

 أهواء اآلخرين لتمثيل كتاابهتشخصيته و ترتجم أفكاره. 

فكار و الرؤى اليت سيشغلها الكاتب يف كتاابته على أن تكون منظمة و متسلسلةحسب ترتيب معي ترتيب األ-

 خيدم موضوع النص و نوعه فإذا مل يتوفر الرتتيب القارئ من فهمهومن الوصول إىل الفكرة املنشودة منه.

 
 عبد الفتاح حسن البجة،أصول تدريس العربية،ط1 2000 م ،دار الفكر للطباعة و النشر عمان ص 1.424
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ابقي - من  القارئ  نفس  على  وأثرها  وقعها  خيتلف  اليت  الكلمات  أجود  و  أفضل  وأن   انتقاد  العربية  كلمااتللغة 

 1يتمكن من استغالل ما جبعبته من مصطلحات بطريقة تقدم غاايته األدبيةوجتذب القارئ إىل إكمال القراءة.

 أنواع الكتابة:-5

 الكتابة الوظيفية:-1

ية ذات وهي الكتابة الرمسهي ذلك النوع من الكتابة الذي يتعلق ابملعامالت و املتطلبات اإلدارية، وتيسر األعمال

القواعد احملددة،واألصولو التقاليد املتعارف عليها بيناملوظفي وألن هدف الكتابة الوظيفية قضاء املصاحل و إجناز 

األعمال فإهنا حتتاج إىل قدرمن التأثري و اإلقناع هبدف االستمالة، واحلصول على التأييد ،وتغليب اإلجيابية عند 

 طلوب. الرأي،والرد مبا حيقق االستجابة للم

 مسات الكتابة الوظيفية:

 ألفاظها حمددة ودالالت قاطعة. -

 مدلوالت مجلها واضحة، وال حتتمل التأويل. -

 أسلوهبا غالبا علمي خال من العبارات املوحية. -

 هلا قوالب لغوية حمددة و منضبطة ال خترج عنها. -

 2ال حتتاج إىل موهبة متميزة ألدائها. -

 اإلبداعية: الكتابة  -2

عندما يكتب اإلنسان سطورا يكشف هبا عن أحاسيسه و مشاعره و يعرب هبا عن عواطفهفإن كتابة هذه تسمى 

 الكتابة اإلبداعية.
 

 عبد اللطيف الصوفي ،فن الكتابة أنواعها ،دار الفكر،دمشق 2007 ص 551
 عبد اللطيف الصوفي،فن الكتابة أنواعها ،دار الفكر دمشق 2007 ط1 ص 62 2
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والكتابة اإلبداعية تعبري عن الرؤى الشخصية، وما حتتويه من انفعاالت وما تكشف عنه منحساسية خاصة جتاه 

 1التجارب اإلنسانية. 

 اإلبداعية:مسات الكتابة 

 اإلبتكارية يف اللغة و األفكار.-

 االعتماد على األساليب األدبية اإلنسانية أكثر من اخلربية. -

 مجال اللغة. -

 تعدد الصور اجلمالية و الكلمات ذات الدالالت املتعددة. 

 اعتمادها ثقافة صاحبها وسعة إطالعه وجتاربه احلياتية.-

 2اللغوية.   تعبريها عن استعدادات صاحبها وقدراته-

 مشكالت الكتابة العربية: -6

خاض الباحثون منذ أقدم العصور يف نظام  الكتابة العربية،فمنهم من رضي عنها ومنهممن رأى فيها عيواب. ولعل 

 أبرز ما قيل عن مشكالت الكتابة العربية يعود إىل ما يلي: 

وتكاالشكل:-1 الكسرة(  و  الضمة  و  القصار)الفتحة  حركات  به  املصدر ويقصدون  املشكالتتكون  هذه  د 

 األول من مصادر الصعوبة لديهم.

اإلمالء:-2 الصعوابت يف قواعد  أأنبرز هذه  واستنتجوا  العريب  اإلمالء  قواعد  تناولت  اليت  الدراسات  كثرت 

 هذا اجلانب  ما أييت: 

 الفرق بي رسم احلرف وصوته، إذ هناك حروفا تنطق وال تكتب و العكس صحيح. -
 

 المرجع نفسه ص 1.63
 عبد اللطيف الصوفي ،فن الكتابة أنواعها مهاراتها،ص 63. 2
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 اإلمالء ابلنحو والصرف.  ارتباط قواعد -

 1يقرءون(. -االختالف يف قواعد اإلمالء بي العلماء)يقرؤون -

 ويقصد به النقط ، ومن اجلدير ابلذكر هنا أن نصف حروف اهلجاء العربيبمعجم. االعجام:-3

والكسرة(-4 والضمة  القصار:)الفتحة  الصوائت  قدرة استخدام  عدم  استخدامهاإىل  أدى  فقد   ،

على   هذه التلميذ  يكتبون  أصبحوا  لبس حىت  أوقعهمفي  مما  املد  من حروف  يقابلها  وما  احلركات،  بي  التمييز 

 الصوائت مذودا. 

أواخر الكلمات على وفق وظيفتها يف الرتكيب،إذ أن االسم املعرب يرفع اإلعراب:-5 ويعين به تغري حركات 

يؤدي إىل صعوابت ال يقدر   وينصب وجير، وقد تكون عالمات اإلعراب حركات وقد تكوانحلروف وهذا كله 

 2عليها الطفل لعدم درايته هبا. 

 تدريبات التهيئة للكتابة: -7

 التهيئة للكتابة: -1

 عريف الطفل أبدوات الكتابة )القلم، الدفرت، املمحاة( و طرق استخدامها. ت-

 تعود التلميذ االجتاه يف الكتابة من اليمي إىل اليسار. -

 و تصحيح أوضاعه اخلاطئة. تعود التلميذ مسك القلم،  -

 تعويدهم بعض القيم، املهارات، كالنظافة،والرتتيب و إتباع السطر.-

 تعود التلميذ اجللسة الصحيحة. -

 مترين عضالت اليد،وتعويد مواكبة العي لليد. -

 
 عبد الفتاح حسن البجة،أصول تدريس العربية بين النظرية و الممارسة، دار النشر عمان ط1, 2000 ، ص 1.223

 عبد الفتاح حسن البجة،أصول تدريس العربية بين النظرية و الممارسة، ص 223. 2
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 وتتضمن مرحلة التهيئة ما أييت:

 إرشاد املعلم تالميذه و تعريفهم أبدوات الكتابة أنفة الذكر. -

 على اجللسة الصحيحة لألطفال.   احلرص-

 االنتقال إىل تدريب التالميذ على رسم خطوط يف االجتاهات املختلفة. -

االجتاه األفقي والعمودي )من أعلى إىل أسفل وابلعكس( واالجتاه القطري املائلواخلطوط املتعامدة اليت تشكل زوااي  

 1الساعةوعكسه. قائمة واخلطوط املنحنية ابجتاه عقارب  

 مرحلة الكتابة:-2

 من املعروف أن التالميذ يستخدمون هلذا الغرض دفرت الكتاب اخلاص حيث يسرياملعلم بتعليمهم الكتابة.

 التمهيد: 

يعرض املعلم بطاقة متثل عنوان الدرس موضحة عليه األسهم امللونة اليت تدل علىنقاط البداية، واجتاه حركة القلم 

 أييت: ويقوم مبا  

 يقرأ اجلملة مث يطلب عدد من التالميذ قراءهتا.-

 يشري املعلم إىل احلرف املقصود ويلفظه،مث يقوم التالميذ مبحاكاته.-

يشري املعلم إىل األسهم ليشرح للتالميذ خطوات كتابة احلرف حبجمه الكبري مستخدماإصبعه.أو املؤشر مث يكتب -

 ته. احلرف على اللوح ببطء ،طالبا منهم متابع

يطلب من التالميذ تقليده أبصابعهم على املقاعد ويف اهلواء،وميكن أن يدرهبم فيدفاتر املسودة مستخدمي أقالم -

 2الرصاص.

 
 

 محمد رجب فضل هللا ،عمليات الكتابة الوظيفية و تطبيقاتها، ط1  2003م مكتبة عبد الخالق ثروث القاهرة ص 1.52
 محمد رجب فضل هللا،عمليات الكتابة الوظيفية و تطبيقاتها ،ص 2.53
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 الفصل الثاين 

 املهارات و احلواس
 

 .املبحث األول:حاسة السمع و البصر و اللمس

 . املبحث الثاين:الذكاء
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 املهارات و احلواس :-1

 إذا تنقسم املهارات اللغوية األربعة على احلواس تتوزع كاآليت: 

 مهارة القراءة، تعتمد على حاسة البصر )العي(. -

 تعتمد على حاسة السمع )األذن(. مهارة االستماع ،  -

 مهارة الكالم ، تعتمد على وسيلة النطق ) اللسان (. -

 مهارة الكتابة ، تعتمد على املس ) اليد (. 

وهلذا جند أن كل مهارة ترتبط بعضو ما ، وهلذا تؤدي احلواس دورا مهما يف العمليةالفكرية و املعرفية للتلميذ ، 

 املهارات اللغوية األربعوميكن توزيع املهارات اللغوية إىل فئتي:  ميكن توزيع احلواس كما قلنا على

 الفئة األوىل:

االستماع،  مهارة  األذنفي  من  كال  متثلها  اخلارجي  العلم  من  )املثريات(  التلقي  على  املؤسسة  احلواس  متمثلة يف 

 والعي يف مهارة القراءة. 

 الفئة الثانية: 

املخرجات  املتمثل يف  احلواس  اليد يف مهارةالكتابة، واللسان يف مهارة   متمثلة يف  )االستجاابت( متثلها كال من 

 1الكالم . 

  

 
  عبد الفتاح البجة، تعليم األطفال المهارات القرائية و الكتابية ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ص 1.193
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النصوص  التعليميةداخل املؤسسة يف  العملية  يتمثل يف  العامل اخلارجي و  املثري من  تقوم األذن أو العي ابستقبال 

تنتظر إىل التفكري فنظر إىل خمرجاته و لكن القرائية ، وتظهر اإلاثرة يف كالمه أو كتابته.و ذلك ألنه إذا أردت أن  

 ما هي خمرجااتلتفكري؟ 

الدماغ  أو كتابة أو حركات أو منتجات مادية، فالتفكري عبارةعن نشاط  إهنا ما يصدر عن اإلنسان من كالم 

ابلة الذي ميكن التعبري عنه ابلكالم املسموع ، أو ابلكتابة أو ابلرسم،أو ابحلركات حبيث تكون هذه املخرجات ق

 للتداول مع اآلخرين ، وأّما إذا عجز اإلنسانعن إخراج تفكريه ، ولكنه تفكري منتج. 

و التفكري املنتج هو ذلك التفكري الذي ميكن إن يستفيد منه الناس و يعد هذا مهما و ضرورايلعمليات التعليم ، 

جلتها و تعديلها من خالل تداوهلا و التعلم ألنه يعطي املعلمي الفرصة للتعرف على أفكار الطالب ، ومنثم معا

معهم و تفسريها ، و تغريها و لكن ما الوسائط التيينتقل هبا التفكري ، ينتقل التفكري عرب اللغة بواسطة الكالم 

 1املسموع أو املكتوب أو املقروء. 

 حاسة السمع :-2

 مفهوم السمع : -1

 لغة: 

العرب" و قد أتيت مسعت مبعىن مسع تستعمل كمفهوم للداللة على اإلجابة وذلك من خال  ل ما ورد يف لسان 

أجبُت ومنه قوهلم : مسع هللا ملن محده أي أجاب محده و تقبلهو يقال أمسع دعائي أي أجب ألن غرض السائل 

 اإلجابة و القبول عليه . 

 ما أنشده أبو زيد: 

 
 2009،  2إبراهيم بن احمد الحارثي ، أنواع التفكير ، دار المقاصد للنشر و التوزيع ، الروابط العلمية للنشر و التوزيع ، ط1

 .19ص 
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 دعوت هللا حىت خفت أن اليكون هللا يسمع ما أقول 

 1ال يسمع أي يستجاب و ال يعتد به فكأنه غري مسموع." اللهم إين أعود بك من دعاء 

و ذلك ألن السمع املضاف إىل املوىل عز و جل " ينقسم إىل قسمي : مسع يتعلقباملسموعات فيكون معناه إدراك 

الصوت ، و السمع مبعىن االستجابة فيكون معناه جييبمن دعاء ألن الدعاء صوت ينطق من الداعي ، و مسع هللا 

ن هذا ال فائدة منه ، بل الفائدة أن يستجيب دعاءه يعين استجاب دعاهو ليس املراد مسعه جمرد مساع فقط ، أل

 2هللا". 

 اصطالحا: 

جهاز  سالمة  يركزعلى  وهو  السمع  عملية  من   .... الفيزايئي  اجلانب  حتليل  يتعدى  ال  السمع  مفهوم  يكاد 

الشيء : االستقبال املتمثل يف األذن ابعتبار السمع " أن تستقبل األذن أصوامتعينة و كالم دون اهتمام ، مسع  

 أدركه حباسة األذن فاإلنسان يف هذه احلالة مليقصد إىل السماع و مل يتهيأ له ." 

أو مبعىن آخر عند حديثنا عن السمع فهو إشارة إىل " األذن ابعتبارها العضو أو اجلهازاملسؤول  عن التقاط الرموز 

 3ا إىل داللتها". الصوتية و نقلها من خالل العصب السمعي إىل املخ ، لفكشفرهتا و ترمجته

متثل حاسة السمع إحدى حواس اإلنسان اخلمسة ، و اليت تساعد على تلقي املعلومامتن البيئة احمليطة عرب النظام 

السمعي يف األذن ، و ميكن تعريف حاسة السمع علىأهنا القدرة على متييز و إدراك املوجات الصوتية القادمة من 

اء أو السوائل أو املواد الصلبة و ذلك نتيجة وصوهلا إىل اجلهاز السمعيعلى خارج اجلسم عرب وسطبيئي مثل : اهلو 

 إمكانية التواصل بي األفراد يف اجملتمع و االرتباط ابلطبيعة. 

  
 

 ابن المنظور ، لسان العرب ، ط دار المعارف  ، تاريخ إنتاج 11 ابريل 2007 ، ص 1.341
 عبد هللا بن إبراهيم اللحدان ، االستماع في مجال الدعوة أهميته ووسائل تحسينه ، مجلة الملك سعود ، ص 202. 2

ة األساسية ، دار الكتاب  عبد المجيد عيسا ني ،نظريات التعلم و تطبيقاتها التعليمية في علوم اللغة اكتسابها المهارات اللغوي3

  2012،  1الحديث ، ط

 .108ص
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 األذن :  -2

 مفهومها:

متثل األذن العضو املس ؤول عن حاسة السمع، و تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية، لكلمنها دور يف عملية السمع 

 فيما يلي توضيح هذه األجزاء و أبرز وظيفة لكل منها: ، و  

 األذن اخلارجية:-1

تتكون األذن اخلارجية من صيوان األذن و قناة األذن ، و ميثل الصيوان اجلزء الظاهرمن األذن على جانيب الرأس، 

توجيهها إىل   و املصنوع من غضروف قوي مغطى ابجللد ، و تتمثالملهمة األساسية للصيوان بتجميع األصوات و

الفرد على حتديد  املميز ذو االحنناءات يف مساعدة  اليت تؤدي لألذانلوسطى، كما يربز دور الشكل  قناة األذن 

االجتاهالذي صدر منه الصوت ، أما ابلنسبة لقناة األذن فهي املمر اجملوف الذي يؤدي إىل طبلةاألذن ، و من 

ال  األذن داخل  إنتاج مشع  القناة هي  القناة من أهم وظائف  تنظيف  القناةو ذلك هبدف  بطانة  املوجودة يف  غدد 

 األوساخ  ، و منع حدوث العدوى. 

 األذن الوسطى: -2

الوسطى من جتويف صغري مملوء ابهلواء، والسندان، والركاب وهنيمثلن أصغر عظمات يف اجلسم،  تتكون األذن 

عن الوسطى، وجتدر اإلشارة إىل ضرورة تساوي ابإلضافة إىل طبلة األذن وهو اجلزء الذي يفصالألذن اخلارجية  

الضغط على جانبيطبلة لكل يتسىن للفرد السماع بوضوح، ويتم احلفاظ على هذا التساوي من خالل أنبوبضيق 

يربط األذن الوسطى ابجلزء اخللفي من األنف و يعمل كصمام يفتح للحفاظ علىالضغط املتساوي على جانيب 
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فإن املهمة األساسية لألذانلوسطى هي حتويل املوجات الصوتية اهتزازات و توصيلها  طبلة األذن ، و يف احلقيقة  

 1إىل األذن الداخلية. 

 األذن الداخلية:-3

تتكون األذن الداخلية من أعضاء متناهية يف الصغر و هي : القوقعة ، والقنوات اهلالليةو تقوم القوقعة اليت تظهر 

االهتزازات إىل إشارات عصبيةتنتقل إىل الدماغ عرب العصب القوقعي أو كما يعرف على شكل احللزون بتحويل  

ابلعصب السمعي ، ليقوم الدماغبرتمجة و تفسري هذه االهتزازات ليعرف ما املقصود هبذا الصوت و ما مصدره ، 

ها فيتحديد جهة الصوت و جتدراإلشارة إىل أن الدماغ يقوم مبقارنة املعلومات املدخلة من كلتا األذني و يستخدم

، حيث يصل الصوت الصادر من اجلهة اليمىن إىل طبلة األذن اليمنىبشكل أسرع من الطبلة اليسرى ، كما يظهر 

 الصوت أعلى قليال من ذلك الذي وصل إلىاألذن اليسرى. 

حلقات، ومتتلئ أما عن القنوات اهلاللية فهي عبارة عن ثالثة أانبيب صغرية مرتابطة خترج من القوقعةعلى شكل  

هذه القنوات ابلسوائل ، و تبطنها شعريات صغرية ، و تربزأمهية هذه القنوات يف احلفاظ على التوازن، كما حتتوي 

القوقعة على آالف األلياف الدقيقةاليت ختتلف ابلطول واملرونة داخل القوقعة، وذلك هبدف الكشف عن املوجات 

 2الصوتيةابلرتددات املوجية املختلفة. 

 حاسة البصر:-3

 مفهوم البصر:-1

 لغة: 

 يف أمساء هللا تعاىل البصري ، هو الذي يشاهد. 

 
 أبو السعود بن محمد العمادي،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، دار الفكر ، الرياض ، ط2 ، 1981،ص 129. 1

 2. 130المرجع السابق ، ص 
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 األشياء كلها ظاهرها و خافيها بغري جارحة ، و البصر عبارة يف حقه عن الصفة. 

 اليت ينكشف هبا كمال نعوت املبصرات .

 .  أنه مذكر ، وقيل : البصر حاسة الرؤية ، البصر حسُّ

 أبصاُر. العُي و اجلمع  

 بُصَر به َبَصرا  و َبصارة  و بَصارة  أبصرُه و تبصًّرُه: نظر إليه هل يُبصره. 

 قال سيبويه: بُصَر صار مبصرا ، و أبصره إذا. 

أخرب  ابلذي وقعت عينه عليه ، و حكاه اللحياين بصر به ، بكسر الصاد ، أأيبصرُه . و أبصرُت الشيَء : رأيته . 

 1و ابصره: نظر معه إىل شيء. 

 اصطالحا: 

لقد أنعم هللا سبحانه و تعاىل على اإلنسان خبمس حواس ، و لكل منها فائدة و أمهية خاصةيف حياة اإلنسان ، 

و اجلدير ذكره أن حاسة البصر إحدى أهم هذه احلواس ، فقد ورد ذكرهايف القرآن الكرمي ، حيث قال سبحانه و 

 . 36الفَؤاَد كلُّ أُولئَك كانعنه مسئوال " اإلسراء تعاىل :"إنَّ السَّمع و البصَر و 

لتفسري  املنبعثة منالضوء ، وذلك  الكهرومغناطيسية  املوجة  اكتشاف  الدماغ على  و  العي  وهي تعرف أبهنا قدرة 

وحتليل صورة األفق املنظور، واجلدير ذكره أن العي ترىو تشاهد املوجودات لتميز األشكال واأللوان و متيز النور 

عن الظالم ، فعندما مير منعدسة العي ضوء ، فإن ذلك يسبب حدوث انعكاس الصورة املنظورة داخل شبكية 

العينواليت بدورها تنتقل الصورة مباشرة إىل الدماغ ليتمكن من إدراكها ، وينبغي اإلشارة أبحناسة البصر تعد املعيار 

 بي قدرة اإلنسان على الرؤية و العمى. 

 ند األطفال:حاسة البصر ع  -2

 
 ابن المنظور، لسان العرب، فهرس حرف الباء . دار المعارف ،  2007 ، ص 102 1
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لقد أظهرت العديد من األحباث احلديثة أن إدراك األمحاض الذهنية ألغذية األطفاليلعب دورا كبريا يف حتسي هذه 

املصفى يساعدان على  الصناعي  احلليب  التمارينالرايضية، و  الباحثي إن  العديد من  قال  احلاسة عندهم ، فقد 

عمل حاسة البصر لديهم ، و خصوصا أن األطفال املولودين حديثا  زايدة الرتكيز عند األطفال ، كماحيسنان من  

 1يعانومنن الرؤية غري الواضحة ، و ذلك حىت يتجاوزا عمر الستة أشهر . 

 العي:  -3

تعترب العي العضو األساسي املسؤول عن حاسة البصر لدى اإلنسان، كما أن العينهي املرآة اليت يرى من خالهلا 

ارجي و يستطيع التمييز بي األشياءو األشكال و إدراك ما حييط به ، كما أهنا من األعضاء اإلنسان العامل اخل

الدقيقة يف اجلسم ، حيث تتكوأنجزاء العي من أجزاء دقيقة جدا تعمل معا بشكل متكامل لتتم عملية اإلبصار 

 رة الكاملة. بوضوح ،و هذه األجزاء تعمل معا ابلتعاون مع األعصاب و الدماغ لنحصل على الصو 

 أجزاء العي :

 العدسة. -

 البؤبؤ.-

 الصلبة. -

 الشبكية .-

 حمجر العي. -

 القرنية.-

 مركز اإلبصار. 

 
علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان أبو الحسن ، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، دار القلم للنشر والتوزيع 1

 .200ص 2015 3، ط
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 السائل الزجاجي. -

 العصب البصري. -

 اجلفوف  . -

 اجلهاز الدمعي. -

 1القزحية.-

 حاسة اللمس:  -4

وتساعد هذه احلاسةاإلنسان على معرفة حاسة اللمس هي احلاسة املعتمدة على جلد اإلنسان بشكل أساسي،  

طبيعة األشياء عند ملسه هلا ، ممّا يدعم قدرته على التعرف عليها،فيستطيع حتديد مدى صالبتها، والشعور ابحلرارة 

مجيع  يف  يتأثر  اإلنسان  جسم  يف  عضو  أول  اجللد  فيعترب  امللموسة  عناألشياء  الناجتة  و  الدافئة  أو  الباردة  سواء 

 رجية.املؤثرااتخلا

تنتشر اخلالاي املسئولة عن حاسة اللمس يف مجيع أحناء جلد اإلنسان ، إذ ال تتجمعفي مكان واحد فقط على 

اجللد ، بل تتوزع بشكل غري منتظر على مناطق سطح اجللدوكلما كان عدد اخلالاي العصبية كثريا يف منطقة ما،  

ر مناطق اجلسم شعورا ابللمس، بينما أضعف مناطق كلما ازداد شعور اإلنسان ابللمسوتعترب مقدمة اللسان أكث

اجلسملحاسة اللمس هو ظهر كف اليد ، كما تعد مقدمة األنف و أطراف األصابع من األجزاءشديدة اإلحساس 

  2يف اللمس. 

 
، دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزيع     2007،    1ابن القطان الفاسي ، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ، ط1

 . 144ص 
 إيمان يونس إبراهيم العبادي ، الحواس الخمسة، قسم رياض األطفال، ص 4 2
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 على أي حاسة يعتمد طفلك يف التعلم ؟  - 5

ل طفل يركزعلى حاسة معينة تساعده يستعي الطفل يف عملية التعلم جبميع حواسه الكتساب املعلومات، لكن ك

 على تطوير مهارات يستخدمها يف حياته الدراسية، فإىل أي نوعمن األطفال ميكن تصنيف طفلك؟ 

لكل طفل مخس حواس متاحة الكتشاف العامل و فهم ما يدور حوله، حاستا الشم و التذوقيلعبان دورا اثنواي يف 

 للمس فهي ضروريةجدا يف عملية التعلم  . عملية التعلم ، أما حواس السمع و البصر و ا

الطفل ليس لديه أي نوع من املعرفة ابستثناء قدرته على الرضاعة من ثدي أمه، ويبدأمبكرا مبعاجلة املعلومات عن 

طريق السمع و البصر و اللمس و ختزينها و تطويرها فيوقت آخر ، إضافة إىل ذلك فإن األطفال الذين يعتمدون 

النظر   حاسة  حاسة على  على  يعتمدون  الذين  األطفال  و  بسرور  يدوية  فنية  هواايت  ميارسون  يرمسونو 

السمعيتواصلون مع اآلخرين و يلعبون معهم بسهولة أكثر ، أما األطفال الذين حيبون احلركة فهميغتنمون أي فرصة 

 أتيحت هلم للعب و اخلروج من املنزل للعب مع أصدقائهم . 

مع دخول املدرسة ، فالتالميذ الذين يعتمدون على حاسة السمعأو حاسة البصر يف   األطفال ال يقيدون ميوال هتم

عملية التعلم ال يلقون أي صعوابت يف املدرسة و تكون نتائجهم مقبولةألن تلقي الدروس يعتمد بشكل خاص 

األحيان صعوابت و   يف التعليم على هاتي احلاستي ابلذات ، أما التالميذالذي حيبون احلركة فيلقون يف كثري من

 1مشاكل رئيسية ألن التعليم الأيخذ هذه اخلاصية بقدر كبري من األمهية. 

 عالقة الذكاء ابملهارات اللغوية:

هناك عالقة جتمع بي الذكاء و املهارات اللغوية فنمو احلركي و احلسي يلعب دورا كبريايف القدرة على اكتساب 

د األطفال يؤثر يف القدرةعلى حماكاة البيئة احمليطة، فكلما ارتفع مستوى اللغة ، كما أن مستوى النمو العقلي عن

 الذكاء عند التلميذ زادت سرعته فيتعلم أو اكتساب املهارات اللغوية والكالمية أو التعبريية. 

 
 عبد الستار إبراهيم، العالج السلوكي للطفل ، عالم المعرفة للنشر و التوزيع ، ط1 ، 1990 ص 180.  1
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ك يف يتمكن غالبية التالميذ من تكوين مجل ميكن فهمها يف السنة األوىل ،أما التالميذ املوهوبونفيتمكنون من ذل

 وقت سابق ،ومن عالمات تقدم املهارات اللغوية: 

القدرةتنفيذ األوامر متعددة  العربية ،  امليل للتحدث بشكل سريع للغة  القدرة على تعلم مفردات جديدة سريعا، 

 اخلطوات بدءا من سن مبكرة. 

 عالقة الذاكرة ابملهارات اللغوية:

مكتسباته السابقة و املتمثلة يف املهارااتللغوية أي القراءة ولكتابة و نعلم مجيعا أن اإلنسان هو كذلك معرض لفقد  

الدماغية واليت يكون مركزها  الدماغية أو اجللطة  الفقد عن طريق تعرض هذا األخري ملا يعرفبالصدمة  يكون هذا 

حت يف  األساسي  املركز  هي  فالذاكرة  اللغة،  إنتاج  عن  املسئولة  وهياملنطقة  بروكا  مساحة  املهارات أحياان  كم 

 1اللغويةفاكتساب املهارات اللغوية راجع إىل الذاكرة وختزينها هلا.

 الذكاء:  -6

 املعىن اللغوي للذكاء:-1

الذكاء حمصلة جملموعة من القدرات و القوى النفسية كاإلحساس ، و اإلدراك و اإلرادةو االنفعال ، و اهلي جان، 

 والعاطفة ، و التذكر ، و التخيل.

ذكاء : كان سريع الفطنة و الفهم فهو ذكيذكية أذكياء ، الذكاء : حدة -وذكوا-  -ذكاء لغة : ذكي و يعرف ال

 2الفؤاد ،سرعة الفطنة. 

 املعىن االصطالحي للذكاء :-2

 

 1. 191المرجع السابق ،ص

 2. 106ابن المنظور ، لسان العرب ،فهرس حرف ذ ، ص 
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ال يوجد تعريف واحد للذكاء يرضي مجيع علماء النفس و مع ذلك فثمة اتفاق بينهم علىالنشاط العقلي و املعرفة 

جما يف  تدخل  و  اليت  التعليم  و  اإلدراك  على  يشتمل  واضحالتحديد  غري  مفهوم  فالذكاء  اإلنساين  الذكاء  ل 

 االستدالل و حل املسائل املعقدة. 

الذكاء عبارة عن تكوين فرضي أي أن الذكاء مثله كمثل الكهرابء أو املغناطيسية فهذهتكوينات فرضية أي أننا ال 

 ها و نتائجها.نالحظه مباشرة و إمنا نستدل على وجودها آباثر 

 الذكاء: هو القدرة على إدراك العالقات و خاصة العالقات الصعبة أو اخلفية. 

 1الذكاء: القدرة العقلية لدى الفرد على التصرف اهلادف و التفكري املنطقي و التعامل اجملدميع البيئة.

 أنواع الذكاء:  - 3

أعضاء يف فرقة موسيقية ، ولنتكون كذلك إذا ما فقدت تعمل مجيع أنواع الذكاء معا بتناغم و انسجام و كأهنا  

 اآليت: مثل هذا التناغم و االنسجام و هذه األنواع هي ك 

 الذكاء الفراغي: -1

 هو القدرة على ختيل األبعاد الثالثة و فهم العالقة بي عناصر اجلسم الواحد مثل النحتو التصاميم اهلندسية. 

 الذكاء اللغوي: -2

  اللغوي و على التفكري يف الكلمات بسرعة.القدرة على التعبري

 الذكاء املنطقي:-3

إىل  ليصلوا  يستنتجون  الفالسفة حيث حيللونو  يفعل  املرتابطة كما  العناصر  أهنا سلسلة من  النظر لألشياء على 

 نتيجة منطقية. 

 
جامعة 1 التربية  كلية   ، اإلنسانية  الشخصية  منظومة  إطار  في  االجتماعي  الذكاء  وضعية   ، السعيد  محمد  حالوة،  أبو 

  25ص 2005 1اإلسكندرية،ط
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 الذكاء االجتماعي: -4

 ينفع الشخص حباضرهو مستقبله.هو القدرة على فهم العالقات االجتماعية و استخدامها بينما  

 الذكاء الشخصي:  -5

القدرة على حتليل األحاسيس والتحكمبها والتعرف عليها.  الذات ، معرفتها ، و                    1امتالك صورة صحيحة عن 

 الذاكرة: 7

إلنسان يف خربته الذاكرة هي العملية العقلية اليت يتم هبا تسجيل و حفظ و اسرتجاع اخلربة املاضيةفما يكتسبه ا

املاضية من ادراكات و أفكار و مشاعر و ميول و سلوكو حركة ال خيتفي دون أثر ، و لكن يستبقيه العقل يف 

 شكل مناذج و صور و آاثر فيفي الذاكرة تدخل يف النشاط للفرد يف املواقف . 

ملعلومات املتدخلة أو املشتقة ، الذاكرة نشاط عقلي معريف يعكس القدرة على ترميز و ختزين و جتهيز أو معاجلةا-

واسرتجاعها، وهي قدرة متالزمة و غري مستقلةأو قابلة لالستقالل عن الوظائف العقلية أو النشاط العقلي املعريف 

 والتعلم.

- ، االحتفاظ  أو  التشفري،التخزين  وهي  بينها،  فيما  املرتابطة  العمليات  تتضمن  عليا  معرفية  عقلية  عملية  إهنا 

 و التعرف أو االستدعاء. االسرتداد أ

هي القدرة على التمثيل االنتقائي للمعلومات اليت متيز بشكل فريد خربة معينةواالحتفاظ بتلك املعلومات بطريقة -

منظمة يف بنية الذاكرة احلالية، و إعادة إنتاج  بعضأو كل هذه املعلومات يف زمن معي ابملستقبل، وذلك حتت 

 2ظروف أو شروط حمددة  . 

 

 
الذكاء الموضوعي ،المجلة المصرية للدراسات 1 أبو ناشي ، منى سعيد ، الذكاء الشخصي و عالقته بالذكاء االجتماعي و 

 . 219، ص  22عشر ، العدد النفسية، المجلد الرابع 
 2ص  1جوناثان كيه فوستر،ترجمة مروة عبد السالم ، الذاكرة مقدمة قصيرة جدا ، مؤسسة هنداوي للعلوم و التنمية ، ط2
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 أنواع الذاكرة البشرية:-8

كان التصور القدمي عن الذاكرة أهنا تشبه كومة من اجمللدات حيتفظ هبا يف مكان واحدعلى رفوف املكتبة ، أما 

اآلن عرفنا أن وظيفتها ترتبط ابلعديد من األجزاء املختلفة فيالدماغ ، و أن الذاكرة البشرية ليست شيئا واحدا ، 

تلفة وأكثرتعقيدا من ذلك ، ال تقع ذاكرتنا يف مكان واحد معي يف الدماغ ، و لكنها وإمنا تنقسم إىل أنواع خم

 عملية تتم علىنطاق واسع منه، و تعمل فيها مناطق خمتلفة ابلتزام مع بعضها البعض. 

يطلق عليه  أن تكون عملية واحدةو  الذاكرة كسلسلة من ثالث مراحل ، بدال من  النموذج من  و يعرف هذا 

"أ عام  -تكينسون منوذج  ريتشاردشيفرين  و  أتكينسون  ريتشارد  للعاملي  نسبة  يزال 1968شيفرين"  ال  هو  و   ،

 1النموذج األكثر شعبية لدراسة الذاكرة. 

 الذاكرة احلسية.-1

 الذاكرة قصرية األمد. -2

 الذاكرة طويلة األمد. -3

 
 المرجع السابق ص 1.5
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 اخلامتة:

 من خالل حبثنا هذا استخلصنا جمموعة من النتائج أمهها: 

 تساعد املهارات اللغوية على إثراء معجم املتعلم أبساليب خمتلفة و متنوعة. -

 املهارات اليت يتميز هبا كل إنسان منذ والدته. يعد االستماع من أوىل  -

 اكتساب مهارة القراءة تسهل بدرجة كبرية من اكتساب املهارات األخرى يف وقت سريعوقصري. -

 التالميذ املواظبون على القراءة حيققون نتائج جيدة على خالف مستوايت أخرى كالكالموالكتابة و االستماع. -

 األربع كلها مشوقة عند املتعلم .ميكننا أن نقول إن املهارات  -

 الطفل يركز على حاسة معينة تساعده على تطوير مهارات يستخدمها يف حياته. -

 تستخدم احلواس لتعليم دروس معينة تعمل على بناء املهارات اللغوية. -

املعرفية عند تعلمهم اللغة   و من هنا يتبي لنا أن املهارات اللغوية دورا كبريا يف تنمية و إبراز قدرات املتعلم اللغويةو

 العربية.

ويف ختام هذا البحث نرجو أن نكون قد قدمنا شجرية مثمرة يف التحليل والنقاش مناألفكار اهلادفة إىل الرقي يف  

كيفية تطوير املهارات اللغوية عند املتعلم خاصة يف الطوراالبتدائي، وما أحسنا وما أصبنا فذلك توفيق من عند هللا 

األستاذ املشرفجزاه هللا خريا ، وإن أخطئنا فمن أنفسنا و ما كان اخلطأ قصدان،وهللا ويل التوفيق لكل و صرب من  

 خري. 
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 قائمة املصادر و املراجع: 

 القرآن الكرمي. 

حممد  -1 بن  السعود  الرايضأبو  الفكر  ،دار  الكرمي  القرآن  مزااي  إىل  السليم  ،إرشاد  الثانية، ،  ألعمادي  الطبعة 

1981 . 

الرتبية  -2 كلية   ، الشخصيةاإلنسانية  منظومة  إطار  يف  االجتماعي  الذكاء  ،وضعية  السعيد  حممد   ، حالوة  أبو 

 . 2005جامعة اإلسكندرية ، الطبعة األوىل  

الش-3 الذكاء   ، سعيد  مىن  انشي،  املصرية أبو  ،اجمللة  الذكاءاملوضوعي  و  االجتماعي  ابلذكاء  وعالقته  خصي 

 .22العدد    14للدراسات النفسية اجمللد  

ابن القطان الفاسي ، النظر يف أحكام حباسة البصر ، دار الصحابة للرتاث النشروالتحقيق و التوزيع، الطبعة -4

 .2007األوىل ، 

 صادر بريوت ، الطبعة األوىل. ، دار    12ابن منظور لسان العرب ، اجلزء  -5

 ابن منظور ، لسان العرب ، قسم الباء ، دار املعارف ، الطبعة األوىل. -6

إبراهيم بن أمحد أحلارثي، أنواع التفكري ، دار املقاصد للنشر و التوزيع الروابط العلميةللنشر و التوزيع ، الطبعة -7

 .2009الثانية ،

 .2000تبة زهراء الشرف القاهرة  الطبعة األوىل  أمحد النجدي، مهارات التدريس ، مك-8

أمحد طعيمة،مهارات االتصال وفن التعامل مع اآلخرين ، دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع ، عمان ، الطبعة -9

 .2014األوىل 

 . 2012  ، 5إيهاب فكري،فن الكالم ،دار دون للنشر و التوزيع الطبعة  -10

 ألعبادي،احلواس اخلمسة، قسم رايض األطفال الطبعة األوىل. إميان يونس إبراهيم  -11
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للنشر -12 املناهج  عمليةدار  وتطبيقات  نظرايت  اطر  العربية  اللغة  تدريس  إمساعيل،اسرتاتيجيات  محدي  بليغ 

 . 2013والتوزيع ،عمان الطبعة األوىل 

، مؤسسةهنداوي للعلوم والتنمية   جواناثن كيه فوسرت ، ترمجة مروى عبد السالم ، الذاكرة مقدمة قصرية جدا-13

 الطبعة األوىل. 

 . 2006مجانة عبد، املعلم إعداده تدريبه كفايته ، دار الصفاء ،عمان الطبعة األوىل -14

حسي أبو رايش ، زهرية عبد احلق ، علم النفس الرتبوي للمعلم املمارس،داراملسرية للنشر و التوزيع ، عمان -15

 . 2006، الطبعة األوىل  

 4حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بي النظرية و التطبيق ،دار املصرية اللبنانية لنشروالتوزيع ، القاهرة الطبعة -16

  ،2000 . 

 . 2003،    1كمال بشري، فن الكالم ،دار غريب للطباعة للطباعة و النشر و التوزيع ، ط-17

 . نشر و التوزيع ، عماانلطبعة األوىل. ملعان مصطفى أجلاليل ، التجميل الدراسي ، دار املسري لل-18

الطبعة -19  ، التوزيععمان  و  للنشر  املناهج  دار   ، التعليم  نظم  و  احلديثة  الرتبية  ،أسس  عطية  علي  حمسن 

 . 2010األوىل،

 . 2007حممد فندي عبد هللا ، أسس تعليم القراءة ، دار الكتاب العاملي عمان ، األردانلطبعة األوىل ،-20

فرحان ،-21 الطبعة   حممد   ، العاملي  دارالكتاب  الروضة،  الطفل  عند  القرائي  االستعداد  و  اللغة  مهارات  تنمية 

 . 2000األوىل 

األوىل -22 الطبعة   ، ،القاهرة  ثروت  اخلالق  عبد  مكتبة   ، تطبيقاهتا  و  الوظيفية  ،الكتابة  فضل هللا  حممد رجب 

2003 . 
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تدئي ،دار املعرفة اجلامعيةطبع و نشر و توزيع ، الطبعة جنالء حممد علي أمحد ، فن تدريس اللغة العربية للمب-23

 . 2016األوىل 

 . 2017نعمان عبد السميع متويل ،املرشد املعاصر ، دار العلم و اإلميان للنشر والتوزيعالطبعة األوىل ،-24

 . 2003 سهيلة حمسن كاظم الفتالوي،الكفاايت التدريسية،دار الشروق للتوزيع والنشر عماانلطبعة األوىل-25

للنشر -26 الشروق  والتطبيقدار  التنظري  بي  والتغيري  والبالغة  األدب  تدريس  الوائلي،طرائق  الكرمي  عبد  سعاد 

 .2004والتوزيع الطبعة األوىل،

سعد عبد العزيز مملوح ،دراسة السمع و الكالم صوتيات اللغة من اإلنتاج إىل اإلدراكعامل الكتب نشر وتوزيع -27
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 ملخص:
حاولنا من خالل هذا البحث معرفة املهارات اللغوية األربع  فتوصلنا إىل أهنا جمموعة منمن أربع قدرات تسمح 

 للفرد بفهم و إنتاج لغة منطوقة من أجل التواصل الشخصي الفعال. 

املهارات هي االستماع، الكالم ،القراءة و الكتابة، يف سياق احلديث عن اكتساابللغة األوىل )اللغة األم( ، وهذه  

 فإنه يتم اكتساب املهارات يف الغالب برتتيب االستماعأوال ، مث الكالم ، مث القراءة ، و أخريا الكتابة.

للتال نقدم  اللغوية أال  املهارات  األمثل يف تقدمي  الوضع  ندربه على إن  وقتواحد ، كأن  ميذ مهارتي خمتلفتي يف 

تركيب مجل جديدة من كلمات ليس للتالميذ سابق عهد هبا، فتتشكألمامه صعوبتان : فهم الكلمات احملدثة و 

بناء مجل جديدة، مما يربك التالميذ و يعجزهم،ومن مث ال تتحقق األهداف التعليمية املنوط هبا تدريس مهارات 

 األربع. 

التعلمية عامةإىل ما يسببه من ضعف يف  التعليمية  يعد ضعف املتعلم يف املهارات اللغوية عائقا كبريا يف العملية 

بعض  يف  التالميذ  إملام  مستوى  تدين  إىل  بعضالدراسات  نتائج  أشارت  وقد   ، خاص  بشكل  اللغوي  التحصيل 

و االسرتاتيجيات اليت ميكن من خالهلا تنمية   املهارات اللغوية ، وعليه فقد سعىالبحث احلايل إىل دراسة الطرق

تلك  تنمية  يف  التدريبعليها  أثر  واستقراء  املتعلم.  لدى  الكالم،القراءة،الكتابة(  )االستماع،  األربعة  املهارااتللغوية 

أهم  إىل  الوصول  يف  االستقرائي  املنهجالوصفي  استخدام  مت  فقد  اهلدف  هذا  لتحقيق  و   ، تطويرها  و  املهارات 

و االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامهايف تنمية املهارات اللغوية، ومن مث استقراء نتائج بعض الدراسات   الطرق

وجود  النتائج  أظهرت  وقد  املتعلمي.  لدى  اللغوية  املهارات  على  التدريب  أثر  التوصإلىل  يف  السابقة 

لكل مهارة ، كماتبي أبن للتدريب أثرا فعاال طرقواسرتاتيجيات خمتلفة لتنمية املهارات اللغوية ، مت استعراضها وفقا  

 يف تنمية تلك املهارات لدى املتعلم ، تبعا ملا أظهرته نتائجبعض الدراسات السابقة يف كل مهارة. 

 



 

 
 

إن التفكري اللغوي هو أحد أبرز مسات العقل البشري بتكوينه العضوي و املعريف ، فاللهسبحانه و تعاىل قد ميز 

 خلوقات ابكتمال وظائف العقل ، ومن مثميزه ابلكفاءة يف النطق ، فاالشتغال اللغوي اإلنسان دون سائر امل 

 تعالقات احلواس ابلعقل و الفؤاد ، وعلى درجة إتقانه ملهارات اللغة.  اإلبداعي لدى اإلنسان مبين على جممل

 ة القراءة  الكلمات املفتاحية : املهارات التعليمية ، مهارة االستماع ، مهارة الكالم ، مهار 

 مهارة الكتابة ، حواس اإلنسان ، الذاكرة ، الذكاء .   

Summary: Through this research, we have tried to identify the four 

language skills and have come to the conclusion that it is a set of four 

abilities that allow the individual to understand and produce spoken 

language for effective personal communication. These skills are 

listening, speaking, reading and writing, in the context of talking about 

acquiring the first language (mother tongue), skills are often acquired in 

order to listen first, then speech, then read, and finally write. The best 

way to provide language skills is not to offer students two different skills 

at the same time, such as training him to install new sentences of words 

that are not previously written for the pupils, so there are two 

difficulties: understanding the updated words and building new 

sentences, which confuses the pupils and incapacitates them, and 

therefore the educational objectives assigned to teach the skills of the 

four are not achieved. The weakness of the learner in language skills is a 



 

 
 

major obstacle in the learning process in general to the weakness of 

language achievement in particular, and the results of some studies have 

indicated the low level of knowledge of pupils in some language skills, 

and therefore the current research has sought to study the methods and 

strategies through which the development of linguistic skills   
 


