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 شكر و عرفان                   
 
 
قد يقف المرء عاجزا على رد الجميل لذوي الفضل، وقد ال تطاوعه                                              

 أساليب التعبير ليعبر عن معاني الشكر و التقدير. 
 الشكر هلل أّوال و أخيرا                

 
 ومن باب قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"     
 نحمد هللا عّز وجل الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع       
 ونتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة المشرفة " نكاع سعاد" على توجيهها      
 نت خير سند لنا.القيم لنا والتي لم تبخل علينا بوقتها فكا      
    
 
 كما ال يفوتنا توجيه أسمى عبارات االمتنان إلى كل   
 أساتذة الكلية، وكل من ساعدنا ولو بكلمة طيبة وأمّد لنا يد   
 العون حتى أنجزنا هذا العمل.   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

 أ
 

اإلبداع، هي ليست أداة لالتصال للتفاهم و العلوم، وأداة  للمعرفة و اللغة وعاء 
واكتساب المعرفة فحسب، بل مظهرا أساسيا للذاتية الثقافية، ووسيلة لتعزيزها سواء 
بالنسبة للفرد أو الجماعة،  وتنبع أهميتها في ارتباطها الوثيق بالعقيدة اإلسالمية، فهي 

، حيث تلعب دورا حيويا في تثقيف الفرد و اندماجه لغة المسلمين و لغة القرآن الكريم
تقانها يؤثران في سلوك الفرد و تفكيره، إذ بدونها ال  مع مجتمعه، ألّن اكتساب الّلغة وا 

 يمكن لمجتمع من المجتمعات أن يشهد الّنمّو و الّتطور.

التفكير لدى اإلنسان في كل ما يدور في ذهنه من وتعتبر اللغة أداة للمعالجة و 
فكار و مشاعر و اهتمامات، فبواسطتها تتم عملية التعليم والتعلم، وهي تلعب دورا أ

بارزا في نوعية التحصيل المدرسي من حيث األداء واإلنجاز والكفاءة وذلك في جميع 
المواد الّدراسية للطفل، تلك الهبة اإللهية التي تمثل في تكوينها وصيرورتها القدرة 

ن يمّر بمراحل تطويرية وتنموية في الكيانات البيولوجية واإلبداع اإللهي، فهو كائ
والوظيفية المتنوعة منذ الوهلة األولى من عملية الخلق و التكوين، فكل طفل في هذا 
العالم يستطيع بما حباه هللا من قدرة فطرية أن يكون مجموعة من االفتراضات، وأن 

 . يميز بالفطرة األمور العامة التي تحكم أنظمة اللغات

تعّد دراسة التحصيل اللغوي للطفل في الفترات األولى من حياته ضرورة ال 
يمكن  تجاوزها، فهي من أهّم فترات التطّور في حياته كلها، حيث أّنه يتّم خاللها 
غرس أسس الشخصية المستقبلية لديه، فهي من أخطر مراحل عمر اإلنسان ألّنها 

اسية لشخصّيته وترسم سمات سلوكه، ونتيجة مرحلة بّناءة، ففيها توضع الّدعائم األس
لذلك يمكن القول إّن المراحل األولى هي مراحل ذهبية من عمر الّطفل ومجال 
خصب لعملّية التعلم، تتحدد فيها مساراته التعليمية و تتوقف عليها مختلف مراحل 

ومن هنا  لكات العقلية والمعرفية،نمّوه اللغوي، حيث يكتسب الطفل أهّم المهارات و الم



 المقدمة

 ب
 

ّن المرحلة األولى من حياة الّطفل و التطّورات التي تصاحبه في اكتساب اللغة هي فإ
 لجوهري من المعرفة اللغوية عنده. األساس ا

 : يدفعنا موضوع التحصيل اللغوي إلى طرح اإلشكاليات التالية

 كيف يحّصل الطفل اللغة؟  -

 ما هي أهـــم مــراحل نمـــّوه اللغــوي؟ -

 تلعب األسرة والمجتمع دورا في إنماء لغة الّطفل؟وهل  -

التحصيل اللغوي عند "بـ:  وموسالمالذي  نابحثلدينا عنوان  تبلورومن هنا 
 .بتدائيةتالميذ المرحلة اال

تسليط على هدف من خالل موضوعنا إلى لفت انتباه كل فئات المجتمع وكذا ن
 هذا الموضوع لبالغ أهميته.

 فصلين و خاتمة.مقّدمة و ولقد اقتت منا طبيعة الموضوع تقسيم بحثنا إلى 

"، المفاهيمالتحصيل اللغوي المصطلحات و جاء تحت عنوان"  الفصل األول 
والمبحث ، تعريف التحصيل اللغوي : عنوانه المبحث األول:وقسمناه إلى مبحثين، 

وسم بـ: التحصيل اللغوي الثاني  الفصلثم  الثاني: آليات وطرق التحصيل اللغوي،
وتفّرع أيضا  )السنة الثانية والسنة الرابعة ابتدائي( عند تالميذ المرحلة االبتدائية

األّول: خّصص للحديث عن مراحل الّنمّو اللغوي عند الطفل في إلى مبحثين، 
 فيه أهم أسباب ضعف التحصيل اللغوي. ذكرنا المرحلة االبتدائية، والمبحث الثاني

 نهينا البحث بخاتمة وقد جعلناها حوصلة ألهّم النتائج.وأخيرا أ



 المقدمة

 ج
 

المنهج الوصفي باعتباره األنسب لوصف ظاهرة التحصيل  متبعين في ذلك
 اللغوي لدى الطفل.

رغبتنا الشديدة في معرفة مراحل النمو  الموضوعلهذا  ومن أهّم أسباب اختيارنا
وتزويدها بالزاد المعرفي للعناية ثراء مكتبة اللغة العربية خاصة إ اللغوي لدى الطفل،

 .بتدائية عامةبالتحصيل اللغوي لدى تالميذ المرحلة اال

الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا كانت كثيرة بحكم الموضوع المتناول متعلقة 
بالمصطلحات البحثية التي كان من بينها مصطلح التحصيل الذي كان يشار إليه 

 الزاد المعرفي، الحصيلة اللغوية، الرصيد اللغوي.بمسميات كثيرة مختلفة: الذخيرة، 

 أّما المصادر والمراجع فكانت الحّصة األكبر لكل من:

 .أحمد محمد المعتوق، الحصيلة اللغوية، أهميتها، مصادرها، ووسائل تنميتها -

  .، تقنيات التدريسهني خير الدين -

 .والتطبيق الّنظرية-فراس السليتي، استراتيجيات التعّلم والتعليم -

تلك إشارة موجزة إلى الجهد الذي بذلناه في هذا البحث فإن أصبنا فذلك فضل 
ن تكن األخرى هللا يأتيه من يشاء ، فحسبنا أننا بذلنا غاية جهدنا، وكذلك نيتنا ، وا 

خالصة هلل أن نصل فيه إلى الصواب، وما نحن إال بشر نخطئ ونصيب، والعصمة هلل 
لى رسوله.  وا 



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: ماهية التحصيل اللغوي 

 مفهوم التحصيل اللغوي عند القدامى-1

 مفهوم التحصيل اللغوي عند المحدثين-2

 المبحث الثاني: آليات وطرق التحصيل اللغوي 

 النمو اللغوي. العوامل المؤثرة في-1

 طرائق التحصيل اللغوي.-2

  أهمية التحصيل اللغوي.-3
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 غوي حصيل اللّ تعريف التّ :  أّوالا 

 تعريف اللغة  -1
 لغة : -أ

يث اللغة واالصطالح كما إّن مصطلح اللغة كأي مصطلح آخر له تعريف من ح
 وهذه خالصة ما ورد في تعريفها:، هو معلوم

ون : غاللغة كما يعرفها الخليل الفراهيدي من :لغا )لغو(: اللغة واللغات  و اللّ 
م في الباطل و قول هللا : ولغا يلغو لغوا يعني اختالط الكالاختالف الكالم في معنى واحد

(. يعني رفع 2يه  ا ف  و  غ  ل  ا  و  (.أي بالباطل. وقوله تعالى)1اام  ر  وا ك  ر  م   و  غ  الل  وا ب  ر  ا م  ذ  ا   و  عّز وجل)
 الصوت بالكالم ليغّلطوا المسلمين.

وألغيت ا" أي تكلم،غ  ل   د  ق  ف   ه  " ص  من قال في الجمعة و اإلمام يخطب وفي الحديث:
وكذلك ما يلغى من الحساب  وفي تها باطال وفضال في الكالم وحشوا،هذه الكلمة أي رأي

ا يه  ف   ع  م  س  ت  والغية في قوله تعالى )ال  ،وغبه اللّ يريد  ،ل  ي  الل   ل  و  أ   اة  غ  ل  م  و   م  اك  ي  الحديث "إ  
 4كلمة قبيحة أو فاحشة.(،3ةي  غ  ال  

                                                                 

 22الفرقان.اآلية سورة   -1 

  22سورة فّصلت. اآلية .  -2

  11سورة الغاشية . اآلية  -3

، 4هـ(، معجم العين، تح: عبد الحميد هنداوي، ج121الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت  -4
  .22م(، دار الكتب    العلمية، بيروت، لبنان، ص2113-هـ1424)1ط
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: صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، جمعغة أفيعرفها بقوله: اللّ  ابن جنيأما    
   :وقوله تعالى به من كالم وغيره. الّلغا وما يعتدّ . واللغو و غوا: تكلمغا ل  غون و ل  غات و ل  ل  

و   )ال   م  هللا  ب الل غ  ذ ك  (. أي باإلثم في الحلف إذا كفرتم. ولغى في قوله كسعى ودعا و 1ي ؤ اخ 
 2رضي. ولغا والغية وملغاة: أخطأ.و كلمة الغية: فاحشة.

 .أي قال باطال، يقال لغوت باليمين لغوا( -يلغو –وجاء في الصحاح أّن)لغا    
ألغيت راب: أكثر منه، و لهج به، ولغي بالشّ و لغي به أي  ،وت مثل الوغاوالّلغا: الّص 

، والهاء عوض، وجمعها لغىيء أبطلته. واللّ الشّ  ، ولغات أيضا غة أصلها لغّي و لغوٌّ
.غ  ويٌّ وال تقل ل  غ  وبالنسبة إليها ل    3ويٌّ

 اصطالحا: -ب

بن جني في أما في االصطالح فعرفت بتعريفها عديدة أشهرها ما ذكره أبو الفتح ا
 4" حّد اللغة أصوات يعّبر بها كل قوم عن أغراضهم" ائص حيث قالكتابه الخص

                                                                 

  .222سورة البقرة. اآلية  -1

ط، تح: أنس محّمد الشامي هـ(، القاموس المحي712مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي)ت  -2
م(، دار الحديث للطبع و النشر و التوزيع، القاهرة، 2117 -هـ1422و زكريا جابر أحمد،  سنة: )

  .1427ص 

، تح: 2هـ(، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية،ج 323اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)  -3
 .422 أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ص

، الهيئة المصرية العامة 3، تح: محمد علي الّنجار، ط1ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص،ج -4
  .34للكتاب ، ص
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" اللغة نتاج اجتماعي لملكة الكالم ومجموعة رديناند دي سوسير فيعّرفها بقولهأّما ف    
 .1من المواضعات يتبّناها الكيان االجتماعي ليمّكن األفراد من ممارسة هذه الملكة 

ّن اللغة أكثر من مجموعة أصوات الواقع أبقوله: " بينما يحددها أنيس فريحة  
أكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبيرا عن عاطفة. اللغة جزء من كياننا البسيكولوجي و 

 .2على غاية من التعقيد الّروحي  وهي عملية فيزيائية اجتماعية بسيكولوجية

خاصة باإلنسان غريزية ويعّرف األلسني إدوارد سابير اللغة قائال: " اللغة وسيلة ال   
و المشاعر و الّرغبات عبر رموز يؤّديها بصورة اختيارية كار يصال األفيستعملها إل

 3وقصدية.

 

 

 

 

 

                                                                 

دروس في األلسنية العامة،فردينان دي سوسير، تعريب: صالح القرمادي،محمد الشاوش، محمد  -1 
  .22م، طرابلس ليبيا، ص 1272عجينة، الدار العربية للكتاب،

 .11م، ص1271، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 2يس فريحة، نظريات في اللغة، طأن - 2

، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1ميشال زكريا، بحوث ألسنية عربية، ط - 3
 .22م، ص1222بيروت، لبنان، 
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  تعريف التحصيل  -2

 لغة:  -أ

حصل حصوال  : ما بقي و ثبت و ذهب ما سواه.حصل: الحاصل من كل شيء 
وثبت،  ومحصوال. والتحصيل ـ تمييز مايحصل، واالسم: الحصيلة. وتحّصل: تجّمع

 1: الحاصل.والمحصول

ل ما حصل في يدي شيء منه: ما رجع. . ويقاحصوال: بقي وذهب ما سواه حصل الشيء
وحصل فالن على الشيء: أدركه وناله. وحّصل وتحّصل الشيء: تجّمع وثبت. ويقال: 

ة و نحوها من حجارة : ما خلص من الفضتحّصل من المناقشة كذا: استخلص. والحاصل
 2: خالصته. بعد الحساب، و حاصل الموضوع : باقيه: هذا حاصل المالالمعدن ويقال

 اصطالحا:  -ب

بية بأّنه: إنجاز في ميدان معّين، و عرف التحصيل من طرف مجمع اللغة العر  
 3.خاصة في المجال الدراسي

                                                                 

تح، أنس محمد هـ(، القاموس المحيط، 712مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي)ت  -1
  .321م، ص 2117 -هـ1422الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث القاهرة، ط 

  .122م، ص 1222، مطابع دار المعارف، مصر، 1مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج -2 

، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 1مجمع اللغة العربية، معجم علم النفس و التربية،ج -3
  .2م، ص1274صر، د.ط، م
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: مقدار ما يحصل عليه الطالب من فه كال من شحاتة و الّنجار بأّنهو يعرّ  
، معّبرا عنها بدرجات في االختبار المعّد بشكل يمكن معه مهاراتمعلومات أو معارف أو 

 1قياس المستويات المحددة.

أّما سعيدة الجهوّية فتعرفه بأّنه: معرفة مهارات مكتسبة من قبل المتعلمين نتيجة دراسة 
 2موضوع أو وحدة تعليمية محّددة.

لتحصيل هو كل ما يحصله اإلنسان من سلوكيات أو مهارات أو استجابات كبيرة إذن فا
 كانت أو صغيرة فهي تعّد اكتساب أو تحصيل حّصله االنسان.

 غوي التحصيل اللّ  -3

هو عملية نقل خبرات اآلخرين وتلقيها سواء بواسطة القراءة أو التعلم أو التدّرب النطقي أو 
 3مرحلة أفضل من المرحلة السابقة.الكتابي بقصد الوصول إلى 

وية من حيث غوية للطالب مما لديه من معرفة لغ: مستوى المعرفة اللّ أيضاوهو 
 4، ومعاني المفردات و البالغة.مهارات اللغة وفروعها: كالنحو و الصرف

                                                                 

حسن شحاتة، زينب النجار، معجم المصطلحات التربوية والنفسية)عربي انجليزي، وانجليزي  -1
  .72م، ص2113هـ، 1427عربي(، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، د.ط، 

 .3م، ص2112سعيدة الجهوية، المركز الوطني للوثائق التربوية، المعجم التربوي، الجزائر، د.ط،  -2

  .2المرجع السابق، ص -3

عمران أحمد علي مصلح، أثر التحصيل اللغوي في االستيعاب القرائي لطلبة الصف العاشر في  -4
، 12محافظة رام هللا و البيرة بفلسطين، مجلة جامعة المدينة العالمية، مجمع فلسطين، العدد

  .242م، ص2111أبريل
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: مجموع المفردات و األلفاظ و األساليب التي اكتسبها التلميذ خالل ويعرف أيضا بأنه
لمادة اللغة العربية و يستطيع تفسيرها و التعبير عنها لفظا أو كتابة أو كليهما معا دراسته 

 1مستخدما القواعد النحوية التي مرت بخبراته السابقة.

أّما في معجم المصطلحات التربوية فيعّرف بأّنه: جهد علمي يحققه الفرد من خالل 
مجال تعليمي مما يحقق مدى  الممارسة التعليمية و الّدراسية و التدريبية في نطاق

االستفادة التي جناها المتعلم من الدروس والتوجيهات التعليمية و التربوية و التدريبية 
 2المعطاة أو المقررة منه.

رد من خالل التعريفات السابقة نستنتج أّن التحصيل اللغوي هو عبارة عن أداء يحصله الف
 .في إطار تعليمي لالستفادة منه

 :وي ـتحصيل اللغرق الــيات وطــآل: ثانيا

الّلغوي :  -1 مو   النّ   العوامل المؤثرة في  

فل عوامل عديدة منها :  يؤثر في ن مو  الل غة عند الطّ 

 وضوح اإلحساسات السمعية وتميزها عن بعضها البعض : -أ

فل أصم، ويمتد  صم ه إلى اليوم الر ابع أو الخامس وحينئذ تبدو لديه أمارات   "يولد الطّ 
                                                                 

اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، دراسة تقييمية، حولية كلية زكريا الحاج اسماعيل، التحصبل  -1 
  .317م، ص1221 -هـ1411، 2التربية، جامعة قطر، العدد

فاروق عبده فليه، أحمد عبد الفتاح الزكي، معجم المصطلحات التربوية لفظا واصطالحا، دار  -2 
  .23-22الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،القاهرة، مصرد.ط،د.ت، ص
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فل يحاكي ما يصل إلى أذنه، فمن البديهي  مع، ثم ترتقي ارتقاء بطيًئا، ولهذا فإن  الطّ  الس 
 أن تتوقف هذه المحاكاة على وجود قدرة السمع لديه وأن تتأثر في ارتقائها بما ينال هذه

 1الحاسة من دقة وتهذيب"

 الجنس : -ب

"لوحظ أن اإلناث يتفوقن على الذكور في جوانب الل غة كبداية الكالم، وعدد 
 2المفردات الل غوية، فيتكلمن بشكل أسرع وهن أكثر تساؤال وأحسن نطًقا."

 جتماعي :المحيط اال -ج

المحيط االجتماعي بسماته الثقافية و االقتصادية المميزة من أهم العوامل  يعدّ 
اللغوي يتأثر بالخبرات  المؤثرة على تعلم النطق و الكالم لدى الطفل حيث أن النمو

يتأثر بعالقته ، واختالط الطفل بالراشدين أثناء مراحل نمو السلوك اللغوي. فالطفل تنوعهاو 
 3.مع الراشدين

عامة األساس ال تي تضبط سلوكه الل غوي ومدى   ألن العالقات االجتماعي ة هي الدّ 
 piaget"بياجيه" تفاعله مع مجتمعه لتحقيق عملي ة الت واصل بنجاح وفي هذا الصدد يقول 

                                                                 

علي عبد الواحد الوافي، نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل، نهضة مصر للطباعة و النشر، مصر،  -1
 .211، ص 2112، 2ط

أحمد عبد الكريم الخولي، اكتساب اللغة نظريات وتطبيقات،دار مجدوالي للنشر و التوزيع،  -2 
 .22،ص2114، 1األردن، ط

، شارع محمد فريد، القاهرة، 122، مكتبة زهراء الشرق  سهير محمد سالمة شاش، علم نفس اللغة  -3 
 .32م، ص1،2112ط
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فل مع الوسط  نات الن فسي ة  جتماعي للراشدين أي تحويلاال"أن نربي يعني تكييف الطّ  المكو 
وجي ة للفرد وفق مجمل الحقائق المشتركة ال تي يعطيها الوعي الجماعي قيمة ما، والبيول

من  قيموهو سيرورة الن موّ  من جهة، وال ،وعليه فإن  العالقة بالت ربية تحكمها معطيات الفرد
 جهة أخرى."

 دور األسرة : -د

فل ويقضي  فيه أهم لحظات "األسرة هو ذلك الوسط التربوي ال ذي يولد ويعيش فيه الطّ 
  1."حياته، فاألسرة تقدم للطفل تكوينا جسميا وعقليا واجتماعيا

فل، وتنمي ة قدراته  س لبناء شخصي ة الطّ  فاألسرة هي المؤسسة االجتماعي ة األولى ال تي تؤسّ 
موض عن الجسمي ة والعقلي ة وبالت الي الت حكم في الن موّ  الل غوي لديه، فتقوم بإسدال ستار الغ

فل مبادئ لغته األم.  معاني األشياء ومدلوالتها فمنها ينهل الطّ 

فل يبدأ بمحاكاة ما ينطق المحيطون به "فما يدور بين الو  ين اومن المعروف أن  الطّ  لدّ 
غار  واألسرة من محادثات يعمل على زيادة األصوات ال تي ينطقها ولهذا يجب تشجيع الصّ 

فل بوالديه وبالكبار كل ما زادت قدرته ورغبته في ، فكراالحتكاك بالكبا على ل ما ات صل الطّ 
  2،الكالم

                                                                 

 -تحليل مضمون المنهاج الدراسي-ياسمينة كتفي،تربية الطفل  في مرحلة التعليم التحضيري   -1
أطروحة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتماع العمل و التنظيم و إدارة الموارد البشرية، 

  .22م، ص 2114، الجزائر،2مين، دباغين، سطيفجامعة محمد ل

  .172-172أنيس محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل، مركز االسكندرية للكتابة،د.ط، د.ت،ص -2 
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فل، فالت شجيع من  كما يعمل عنصر التعزيز بالغ األهمي ة في تكوين الر صيد الل غوي للطّ 
فل بنفسه." ين وتكريس الوقت والتحدث والحوار معهم يعمل على تعزيز ثقة الطّ   طرف الولدّ 

فل  ين ال سيما األم ال تي تعد  "المصدر والمعلّ م األول فالطّ  يكتسب الل غة سماعا عن الولدّ 
فل في اكتساب الل غة سواء من حيث الزمن أو من حيث أهمي ة دورها فهي تدخل في  للطّ 

 1حوار مع الوليد هذا الحوار من نوع خاص تمتزج فيه الكلمة والحركة".

 :رةسلأل الجتماعيةواية دقتصاإلا الحالة -ه

لحالة فاو لغة الطفل، في نما عاماًل هامل الحالة المادية والثقافية لألسرة تمّث
وذلك   الجيدة أو المتدنية تمثل غالبا منحنى يعبر عن الرصيد اللغوي للطفلية دقتصااإل

ادية العليا بنموه أو عدم ذلك حيث أثبتت الدراسات أن أطفال البيئات االجتماعية واالقتص
و لعل السبب في ذلك أنهم  الدنيا بشكل أدق من أطفال البيئاتو ع أسر أفضل و يتكلمون 

تربوا في بيئة تتوفر فيها وسائل الترفيه، و لكون أهلهم متعلمين حيث تمكنهم هذه الفرص 
تالي تكوين عادات لغوية صحيحة. ، وبالد عدد كبير من المفردات اللغويةمن التزو 

ء قتناكاوأدوات التعلم لطفلهم فيه التر لسائف ومختل بالتالي فاألسرة تعمل على توفيرو 
تساهم في غزارة الرصيد اللغوي البنهم من خالل أللعاب اإللكترونية التي تساعد و ض ابع

حيث يقوم الطفل بالضغط على زر معين للعبة فتنطق اسما من تعلمه لأللفاظ ومعانيها 
هذه الحالة بمحاولة تقليد و ترديد  أسماء الحيوانات أو رقما من األرقام فيقوم الطفل في

يا بعد مرور الوقت جالكلمات تدريه ذهنه هذسخ في رفت هذه األصوات من حين آلخر،
بشكل أفضل كما يتولد لديه العديد من المعاني و الدالالت. إضافة إلى الدور الذي يلعبه 

                                                                 

وسام علي محمود، اإلدراك اللغوي لدى األطفال وأقرانهم من بطيء التعلم، دارغيداء للنشر  -1 
  .42م، ص2117، 1والتوزيع، األردن، ط
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ذلك عامال مساعدا  ن مستواهم الثقافي عاليا كلما كانالمستوى الثقافي للوالدين فكلما كا
ن إلجابة عد اخاصة عنأطفالهم وبية رفي ت في اعتمادهم الطريقة و األسلوب األمثل

الحوار  وبسلأقامة ا  ء و ألشياور واألمن ام الكثيرن عم المتكررة تهراساستفم واالتهؤتسا
على الرصيد اللغوي للطفل مساهمة في تنمية ل موافكلها ع، رمستمل بشكالحديث معهم و 

 1دن.متي دقتصاوااعي جتموى افي مستون يعيشالذين  لفاطألف اخال

 دور المجتمع : -و

فل مع مجتمعه يكتسب فيه مبادئ  تعد  مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة مهم ة في حياة الطّ 
يته وتكوين شخصي ته مع األصدقاء والمحيط الخارجي عن األسرة "فاإلنسان  لتحديد هوّ 

ائعة في  يولد وهو يرث قدرته على الكالم وحينما يبلغ الن ضج الكافي فإن ه يتكل م الل غة الش 
خصي ة  ذا أهملت تربي ته ورعايته وعاش مع الحيوانات انعدمت فيه كل مقومات الش  بيئته، وا 

ثر البالغ يتكل م لغة المجتمع؛ ولهذا فإن  للت ربية االجتماعي ة األ جتماعي ة يتعل م عليهم والاال
ونه إعدادا نفسيا وجسميا  فل، فيتولون نقل تراث المجتمع ويعد  في تكوين شخصي ة الطّ 

فل ينشأ ويتعل م من المجتمع ال ذي يعيش فيه، ،2"وعقليا لالضطالع بدوره الفع ال أي أن  الطّ 
مت لغته فإن كان مجتمعا همجيا تعل م عنهم طريقة عيشهم، وان  كان مثقًفا نما عقله ون

ليم، فالل غة والمجتمع وجهان لعملة  لوك الل غوي الس  بشكل سليم، ألنه يؤثر في تحديد الس 

                                                                 

  1- رتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة العربية، ط2، دار المسيرة، عمان، 2112م، ص22.

، 1سناء نصر حجازي، علم النفس اإلكلينيكي لألطفال، دار المسيرة للنشر و التوزيع، األردن، ط -2 
  .24م، ص2112
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واحدة، وال يمكن الحديث عن أحدهما في غياب اآلخر "فهي تحفظ الت راث الث قافي، 
 1.والت قاليد االجتماعي ة جيال بعد جيل  

لوك ... كما أن ها وسيلة لتعل م الفرد تعينه   على تكييف سلوكه وطبعه حتى يتالءم هذا الس 
 2.وأعرافه و سلوكياته في الحياةوتقاليد المجتمع 

ومنه نستنتج العالقة الحتمية بين الل غة والمجتمع، وكان العرب القدامى في وعي تام بهذه 
فها   "أصوات يعبّ ر بها كل قوم عن ابن جنيالعالقة وتأثير كل منهما في اآلخر، فقد عر 

الته في أّن اإلنسان يستند إلى اللغة في التعبير عن أغراضه و أفكاره و ميو  أي3أغراضهم،
مختلف مواقفه االجتماعية، فالمجتمع يعمل على إثراء الرصيد اللغوي للطفل وبالتالي يبقى 

 في تواصل مستمر معهم يحاكيهم ويتبادل أساليب لغتهم.

 المدرسة : -ز

 حيث تعتبر ممرا  4،تطلق غالبا على جميع المؤسسات التي يجري فيها التعليمو  

فل في وسط تربوي وتعليمي يمكّ نه من معرفة األصول والقواعد  إجباريا يدمج فيه الطّ 
ل من حالة العنصر المبتدئ إلى حالة العنصر الماهر وذلك  فل يتحو  األولى للغته فالطّ 

                                                                 

م، 1277، 1هادي نهر، علم اللغة االجتماعي عند العرب، مكتبة لسان العرب، مصر، ط -1 
  .22ص

  .22، صنفسهالمرجع  -2 

 .22المرجع نفسه، ص  -3 

فرنسي، المجلس األعلى للغة  -انجليزي  -بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث،عربي -4 
 . 224مدرسة{ص  -م، مادة}درس2111العربية، الجزائر، 
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وفي مقدمتها وسائط المدرسة؛ ففيها تن مو معارفه الل غوية،  عبر وسائط التدخل المختلفة
ح لغته وينتقل بها من مستواها البسيط الغالب عليه العامي ة إلى  وكذلك يتعل م كيف يصحّ 
فل،  لغة فصيحة ذات قواعد مضبوطة  ألّن مهم ة المدرسة تتحدد أصال في نقل معارف الطّ 

واها المنظم من خالل اعتمادها على ما يسمى عادة من مستواها األول الساذج إلى مست
فل ومنحها  بالعملي ة الت عليمي ة التعل مية، هذه األخيرة مسؤولة عن تطوير معارف الطّ 

بغة العلمي ة  1".الصّ 

 الروضة :

وهي من مؤسسات الت عليم لتربي ة األطفال ومساعدتهم على تنمي ة أفكارهم، فهي تعمل على 
فل المختلفة واالعتراف بكي"إشباع  كسابه انه وتوجيه ميوله وصقل مهاراته وا  حاجات الطّ 

دراكا لما  فل في هذه المرحلة يكون أكثر وعيا وا  المهارات الجديدة وبناء شخصي ته فالطّ 
يدور حوله كما يتطور محصوله الل غوي وبنيته المعرفي ة ال تي تمكنه في هذه المرحلة من 

 اجاته بطريقة أكثر وضوحا بفعل ما اكتسبه من مفردات لغوي ة."الت عبير عن ح

فل في محيط طفولي مع أ فالروضة  ،يعلمه االنضباط في السلوك قرانهومنه فوجود الطّ 
شباع جميع حاجاته من لعب  تهتم بتربي ة فل أخالقيا وتحسين سلوكه مع اآلخرين، وا  الطّ 

تّ لفاز كل هذه العوامل تتضافر لرسم معالم ورسم وكتابة واستماع للموسيقى ومشاهدة ال
كسابه مهارات جديدة تمّكنه من البوح عن مكنوناته، كما يصبح قادر على  شخصي ته وا 
كسابه القيم الفاضلة والمهارات والخبرات وتوسيع  "اتخاذ القرار واختيار األصدقاء وا 

                                                                 

اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، جميلة بّية، دور التمدرس في نمو نظرية الذهن عند الطفل،دار  - 1  
 .114م، ص2112، اإلصدار الثاني، 1األردن، ط
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واالستعداد لدخول  تهالمدارك وما إلى ذلك من األمور ال تي تعينه على صقل شخصي  
 1".بتدائي ةالمرحلة اال

 الكتاتيب والمدارس القرآنية :

فل من خالل تعليم  كانت للكتاتيب والمدارس القرآنية بالغ األثر في تقويم لسان الطّ 
فقد أدرك المسلمون منذ أن الحت بوادر الل حن ألصول العربي ة أهمي ة حفظ ريم القرآن الك

 .تقويم اللسان العربي من الل حنالقرآن الكريم في 

فقد كان األعاجم يعمدون إلى تحفيظ أبنائهم القرآن عندما يريدون تعليمهم العربي ة 
قراءته من إخراج الحروف من  وما تتطلب وما يشتمل عليه من صور بيانية بالغية

حيحة ألحكا  .م التجويد كفيل بجعل النطق سليمامخارجها الص 

ة القرآنية بتحفيظ القرآن واستظهاره حتى يترسخ في أذهانهم لذلك تهتم المدرس 
فهي تعتبر أفضل موجه من  .وبالتالي تنقيح ألسنتهم وتعويدها على الكالم الصحيح

تزكيتها وذج تربوي و أخالقي لتهذيب النفوس و التأثير الروحي و اإلشعاع الفكري فهي نم
  وتطهير األرواح وتصفيتها.

تحافظ على بقاء اللغة العربية وتطبيق تعاليم الشريعة أضف على  ذلك أنها 
اإلسالمية، فقد حافظت هذه المدارس على مكانتها ودورها البالغ منذ نشأتها إلى يومنا 

نة النبوية هذا، تجلت أهميتها في تخريج حفظة كتاب هللا، وترسيخ العقيدة اإلسالمية والسّ 

                                                                 

العلمية للنشر  رافدة الحريري، األلعاب التربوية وانعكاساتها على تعلم األطفال، داراليازوري  -1 
 .132م، ص2114والتوزيع، األردن، الطبعة العربية، 
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خراج علماء وأطر عليا في العلوم  ،الصحيحة في قلوب الّناشئة، وتربية األجيال وا 
 1 اإلسالمية.

 المكتبة:  -ح

، إذ تساهم في نماء صيده و مرتكزا أساسيا للطالب المتعلم وتعد المكتبة رافدا علميا
تلف الكتب التي تزخر بثروة خيعود به من حصيلة لغوية إذ تضم مناهيك عما  ي،المعرف

، كالكتب و المصادر الخاصة التخصصاتات في مختلف المجاالت و هائلة من المعلوم
اجم والدوريات ، والمراجع الفرعية فضال عن المعغةبالغة واألدب من نحو و صرف و بالل

 .والمجالت المختلفة

إليها من خالل ما توفره كما تساعده في كيفية الحصول على المادة التي يحتاج 
، لذلك ال تخلو الفهارس اإللكترونيةالبطاقات أو ، سواء تلك الفهارس الخاصة بمن فهارس

 .نت أو جامعةالمؤسسات التعليمية منها، مدرسة كا

فضال عن المكتبات  المراكز الثقافيةالمكتبات التابعة لدور الشباب و  كما نجد 
العامة المحيطة به والمنتشرة في المدن، إال من تعذر له ذلك لبعده عنها، و تمركزه في 

تم رسم سياسة للمكتبات المدرسية قصد تحقيق المساعي المستهدفة المناطق النائية، ولقد 
 من بينها: 

                                                                 

وفي تعلمها قبل التمدرس، رسالة ماجستير في   يحي عالق، أهمية الّسماع في اكتساب اللغة -1 
  .27م، ص2111 -م2111الّلغة العربية و آدابها، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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بين المقررات خدمة التكامل في المناهج عن طريق إذابة الحواجز التقليدية  -
ثرائها بمزيد من المعرفةالدّ  الميذ إلى قراءة الكتب و المراجع و القيام ، وتوجيه التّ راسية، وا 

 .بمشروعات متصلة بالنشاط التعليمي 
 توفير الكتب و المراجع التي تحتاج إليها المناهج الدراسية. -
غرس عادة القراءة والمطالعة لدى التالميذ و تدريب المتعلم على التفكير السليم و  -

 فهم المادة المقروءة.
 لمتنمية الثروة اللغوية للمتع -
 1ممارسة قواعد البحث العلمي. -
 : لفزيون التّ  -ط

أكثرها تأثيرا في حياة  م جميعهاالتلفزيون أهم وأخطر وسائل اإلعال يعدّ 
الشعوب،حيث يجذب دون غيره من وسائل أنظار الباحثين في شتى المجاالت وذلك ألنه 

الراديو  يلم الميكانيكية  وصوتامكانيات الفبين قدرات األداء المسرحي الحي و يمزج 
 .توجيه الجمهورو 

ى قدراته اإللكترونية الخاصة، فالتلفزيون يعتبر عنصر جذب للكبار و باإلضافة إل 
بشكل كبير في  لخياالت إلى حقيقة مرئية، و يؤثرالصغار على حد سواء، فهو يحول ا

سلوك األطفال و تنمية شخصيتهم ومعارفهم اللغوية، كما أثبتت بعض الدراسات أن 
خلق لديه الكثير من ون يوسع من مدارك الطفل ويفتح آفاق المعرفة أمامه ويالتلفزي

 .العديدةاالهتمامات ويستثير لديه األفكار المتنوعة و 
ت الطفل وتنمية لغتهم ومعارفهم باإلضافة إلى أّن للتلفزيون دور في إشباع حاجا

، فهو قادر متحررة عن الواقعالتلفزيون ببرامجه وأفالمه يزود الطفل بخبرات واقعية أخرى و 

                                                                 

  .17، ص1223عبد الشافي حسن محمد، مكتبة الطفل،القاهرة، دار الكتاب المصري، -1 
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ه ينمي الملكات العقلية والفكرية ، وذلك ألنّ طفل ببيئته العربية التي تحيط بهعلى ربط ال
حساسه ، باإلضافة إلى أنه يصقل وجدان الطفل وا  شبع لديه حب االستطالعلدى الطفل وي

رب ذي يدواإليقاع الجميل ال التسلية واستماع للموسيقىبما يعرضه من جو الترفيه و 
المتابعة والربط والتحليل، إذن فالتلفزيون يعد الوسيلة حواسه منذ صغره على اإلصغاء و 

 1تثقيفا عند األطفال.و ر انتشارا األكث
 حافة: الّص  -ي

إّن وضع تعريف جامع مانع للصحافة عامة أصبح أمرا فيه شيء من الصعوبة، 
المكتوب بما يحتويه من أخبار ل فتعتبر الصحافة إحدى الوسائل البصرية والتي تنق

تجارب و خبرات و أفكار ثقافية متعددة إلى القراء في كل مكان، بل تعتبر من أهمها و 
 .وسرعة االنتشار و التوزيعألنها تعتمد عنصر الحداثة و التنويع 

فمن المعروف أن الصحافة تنقل األخبار بطريقة شيقة تجذب االنتباه، وعلى  
تين المسموعة والمرئية فال تزال الصحافة المكتوية تحتل المكانة الرغم من تقدم الصحاف

المختلفة وتنقسم الصحافة المكتوبة إلى جرائد و مجالت، والذي يهمنا األولى بين الوسائل 
 هنا هو مجالت األطفال التي تمثل نوعا مستقال من المجالت، والتي تهتم بدنيا األطفال

 .تبعا لسن كل فترة من عمر الطفل

قبل المدرسة تهتم هذه المجالت بنشر القصص البسيطة المصورة  ففي مرحلة ما
ذات الحروف القليلة وكبيرة الحجم و الدالة على معانيها، وغالبا ما تحمل قصص 
الحيوانات والطيور و األسماك والزهو، وبعد دخول األطفال إلى مرحلة القراءة النتمائهم 

                                                                 

روبيرت  هيالرد، ترجمة :مؤيد حسين فوزي  : الكتابة للتلفزيون و اإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة، د.1
 .22ص ،2114، 1، دار الكتب الجامعي، عمان، ط
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وعات عن الفضاء و مغامرات الرياضيين و إلى المدرسة تنشر هذه المجالت موض
الرحالت  و حياة البحار و الصحراء و البيئة وعالج مشاكل الطفل مع رفقائه في 

و أخبار المعارض و المتاحف وغيرها، فهي تشكل وسيلة فعالة  المدرسة، وأماكن النزهة
 1الكتساب األطفال المفردات اللغوية و معرفة أسماء األشياء و الحيوانات.

   السينما: -ك

يحتاج كل  طفل كي ينمو نموا عقليا ووجدانيا مناسبا إلى خبرات و مثيرات ثقافية 
التي يمكنها أن تقدم  اإلعالمية تثير اهتماماته فيقبل عليها، وتعتبر السينما من الوسائل

لألطفال خدمات كثيرة فالصور المتحركة المرتبطة بالصوت المسموع تثير اهتماماته وتقدم 
 .من تسلية و خيال و حقيقة و تقمص له نفعا كبيرا لما فيها

وعي من المعلومات، فالسينما يمكنها أن تساهم في تربية باإلضافة إلى الكم النّ  
السلوكي و إعطاء فكرة عن العالم الذي يعيش فيه، كما أّن األطفال و بخاصة التوجيه 

 .تمتاز بقدرتها على إثارة الحماس مشاهدة األفالم تعطي األطفال خبرات

، وللفيلم السينمائي للمستوى العقلي و الفكري والسني حيث تكون األفالم مناسبة 
اظ الجيدة التي يستعملها لفاألألطفال، حيث يزيد عدد المفردات و أثر على الناحية اللغوية ل

 أدائه وقراءاته.، كما يعمل على تحسين الطفل

                                                                 

، 1:صحافة األطفال في الوطن العربي ، د: شعيب الغباشي، دار العالم للكتب ، القاهرة .ط1 
 .22م، ص2112
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إّن الحقيقة المؤكدة هي أّن الصورة تؤثر بشكل كبير على تربية الطفل وعلى توجيه  
قي بأسلوبه اهتمامه، فسينما األطفال تسعى إلى تكوين شخصية الطفل و الرّ سلوكه و 
 1اللغوي.

 :كيفيات التحصيل اللغوي  :ثالثا

رأينا سابقا أهم المنابع التي نستمد  منها الحصيلة اللغوية و سأبين فيما يلي  
 الكيفيات أو الطرائق التي يتم بفضلها ومن خاللها التحصيل اللغوي الجيد:

  تكوين هيئة تدريسية متمكنة: (1
دي ، فهو أحد دعائمها ولكي يؤ ا في العملية التعليمية التربويةإّن للمعلم دورا حيوي

الدور على أتم وجه البد أن يتكون تكوينا جيدا بحيث يمتلك كفاءة عالية في اإلعداد هذا 
ت االسترشاد بخبراب االستعانة بالمراجع والمعاجم و يتطل"روس، ألّن اإلعداد والتخطيط للدّ 

 .األكفاء من المعلمين و المدراء
أهدافها الع على مضامينها و طّ إلاجانب استخدام المناهج الدراسية و إلى  

توجيهاتها، وهو ما يعزز الناتج اللغوي للمعلم باستمرار ويطلعه على أجود األساليب و و 
مكاناته الثقافيةراته الفنية و التقنيات البيداغوجية التي ترفع كفاءته التدريسية و مها كما  2"،ا 

 .لمناسبة لمناخ الدرسيسهر على حسن انتقاء الطرائق التدريسية ا

                                                                 

 -12م، ص2122أحمد فؤاد درويش، سينما األطفال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -1 
17. 

  .23، ص1222،دن، الجزائر، 1خير الدين هني، تقنيات التدريس،ط -2 
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الطريقة التي التحكم في زمام األمور إذا لم يستطع اإللمام بيمكن للمدرس  إذ ال 
مادة، وما يقتضي ذلك من مراعاة قدرات المتعلمين الفردية بينهم،  يتطلبها كل نشاط أو

فإذا كان المعلم المدرس فطنا تجاه ذلك و ذكيا في فنيات تعامله معهم، فإّنه سيسهم في 
 1الية: تحقيق العوائد التربوية الت

 تدرب الطالب على األسلوب العلمي في التفكير -
 تدرب الطالب على أسلوب الحوار و المناقشة -
 اكتساب الطالب للمهارات العملية المتعلقة بالتجربة. -
 تعلم الطالب أسلوب كتابة التقارير العلمية. -
 .مقنعةكرة العلمية لآلخرين بطريقة تكون مهارة االتصال و شرح الف -

 رائق التدريسية الناجحة:استغالل الطّ  (2

وهي الطرائق التي تكفل للمتعلم كفاءات عالية في التحصيل، حيث تعكس نمّو 
رصيده المعرفي واللغوّي، وتسهم في تغيير أدائه وسلوكه إلى األفضل، وهذه الطرائق 
تختلف باختالف المواضيع و المواد وبيئة الّتدريس،...وكّلما كان اشتراك الّطالب أكبر 

 2الّطريقة أفضل، ومن طرائق الّتدريس التي ثبت جدواها،أذكر منها: كانت 

 الّطريقة الحوارية. 
 الّطريقة االستكشافية واالستنتاجية. 
 إعداد البحوث التربوية المبّسطة. 

                                                                 

، جدارا للكتاب العالمي، 1ط-الّنظرية والتطبيق-فراس السليتي، استراتيجيات التعّلم والتعليم -1 
 .22م، ص2117األردن،

 .22السابق، ص  ، المرجعالّنظرية والتطبيق-فراس السليتي، استراتيجيات التعّلم والتعليم -2
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 طريقة المشروع. 
بتت الّطريقة التقليدية القائمة على الّتلقين مع الّتطّور الّتكنولوجي، وتجّدد ولقد أث

معطيات العصر، وازدياد حاجات المتعّلم، فشلها في تحقيق أهدافها، وذلك العتمادها 
وسلطة المدّرس من جهة أخرى، حيث يكون وحده المدّبر  على الكم المعرفي من جهة،

للنشاط التعليمي، في حين يكتفي المتعلم بتلقي الرسالة التعليمية عبر استخدام حواسه 
 .السمع والمشاهدة والكتابةك

لذلك أضحت هذه الّطريقة تعتمد فقط في سياقات معينة وعند الضرورة، وانحصر  
ظريات أو معرفة قواعد دورها في تحقيق أهداف تتعلق باكتساب معارف)كالمبادئ والنّ 

معّينة(،وبالّتالي فإّن طبيعة هذه الّطريقة التي تعتمد على أحادية الّطرف لم خاصة بمادة 
تعد صالحة اآلن لمتطّلبات عملية الّتعّلم عموما، والمتعلم خصوصا، في حين تقوم 

المتعلم في الفعل التعليمي الّتعّلمي، الطريق الحوارية وغيرها من الطرائق على إشراك 
دماجه في الّنشاطات المخت لفة للمادة المدروسة وجلب انتباهه، حّتى يتم تقويم أدائه وا 

بشكل أفضل لمعرفة مدى  متابعته لمجريات الّدروس، فضال عن تكليفه بنشاطات 
 .وواجبات لتعويده على البحث واالكتشاف

وهو ما يسمى بطريقة المهاّم والبحث، فالمتعلم في هذه الوضعية يتطّلب منه بذل  
كثر من ذلك ستخلق عنده الّدافعية للقيام بنشاط تعّلمي ذاتي من طاقة وجهد إضافي، وأ

 1تلقاء نفسه دون تدّخل المدّرس.

ومن ثمة، فإن التحصيل في العملية التعليمية ال يتم بأسلوب واحد، أو بطريقة 
التي تعتمد بالدرجة األولى على وضع تنويع أساليب التعليم و طرائقه و واحدة، إذ البد من 

ام وضعيات تعليمية مختلفة، من أجل إنماء مهاراته، واكتساب خبرات جديدة، المتعلم أم
                                                                 

  .24محمد شارف سرير و نور الدين خالدي، الفعل التعليمي التعّلمي،دط،دن، ص -1 
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يتلقاها فضال  وجعله قادرا على التفاعل و التجاوب مع مختلف الدروس أو المواد التي
 حسن تسييره للعملية التعليمية.عن كفاءة المدرس و 

  التدريب على المناقشة: (3
العرب رة أو المطارحة وهو اسم أطلق عند يقصد بالمناقشة في لفظها العام، المناظ

قديما، إذ قال أحد العلماء العرب"...وفائدة المطارحة و المناظرة أقوى من فائدة مجرد 
 1"ألّن فيه تكرار و زيادة، وقيل مطارحة ساعة خير من تكرار شهر التكرار،

ا المعلومات أّما إذا ربطنا هذا المعنى بميدان التعليم فهي طريقة تعليم ترد بوساطته
المبلغة من المشاركين أنفسهم أكثر مما ترد من المدّرس أو هو نشاط يتبادل فيه الطلبة 
وجهات نظرهم في شأن موضوع أو سؤال أو تحت إشراف أستاذ قصد الوصول إلى قرار 

 .أو نتيجة
فّعال يحدث بين األفواج، والمدرسين حيث يتم وبالتالي فالمناقشة فضاء حيوي و  

تبادل األفكار ووجهات النظر في موضوع من المواضيع المعروضة للنقاش قصد فيه 
تج، وأكثر من زيادة اإلفادة، وفي ذلك تدريب طلبة الفوج على أصول الحوار الفّعال و المن

يتيح لهم المران على استعمال اللغة التي اكتسبوها بفعل التعلم،  ذلك، فإّن هذا الحوار
مال اللغة العربية استعماال صحيحا و سليما للطلبة الجامعيين أخّص هنا بالتحديد استعو 

 بقسم اللغة واألدب العربي.
 تدريب المتعلم على اكتساب و ترسيخ المهارات المختلفة: (4

قبل البدء في عرض مختلف المهارات التي تسمح للمتعلم بتحصيل و امتالك جيد  
 للغة العربية سأقف عند ماهية المهارة: 

                                                                 

 . 342محمد شارف سرير و نورالدين خالدي الفعل التعليمي التعلمي، ص  -1 
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  المهارةضبط معنى: 
له: " والمهارة الحذق في الشيء غوي للمهارة بقو يقدم لنا ابن منظور التعريف اللّ  لغة: 
 1به السابح المجيد و الجمع مهرة" يوصف  الماهر الحاذق بكل عمل، و أكثر ماو 

 أّما في معناها االصطالحي:

للعمل أداء له على فهي: صفة منهجية و علمية تقوم باإلنسان بحيث يكون متقنا  
وبالتالي يتضح مما تقدم أّن المهارة 2أحسن نسق...انطالقا من معايير الخبرة و التمّرس" 

، و في نباهة وفطنة حتى يظهر في ذلك رعموما هي المواظبة على أداء الفعل باستمرا
اللغة ، لذلك فإّن المتعلم الذي يسعى إلى إجادة 3األداء، صفة اإلجادة و التمرس و التمّهر

جادة فعلية ال يشوبها االعوجاج وال النقص، البّد أن يسعى سعيه المتالك تلك المهارات إ
التي تحقق له ذلك أّوال، وترسم له طريقا متينا المتالك اللغة ثانيا، وتسمى هذه المهارات 

 .باللغة بالمهارات اللغوية وعليهالمرتبطة 

لم ويمكن تقسيمها إلى دافعية المتعفإّن امتالك هذه األخيرة مرهون بجاهزية و 
 :قسمين، وهي

 :التي يتم اكتسابها في  و هي المهارات األولية و األساس مهارات أساسية قاعدية 

                                                                 

  . 174محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة}مهر{،ص  -1

، 1التدريس و التعلم)األسس النظرية(، دار الفكر العربي، القاهرة،مصر،طجابر عبد الحميد،  -2 
  .121م، ص2112

جودت أحمد سعاة، تدريس مهارات التفكيرمع مئات األسئلة التطبيقية، دار الشروق للنشر والتوزيع،  -3
  .42م، ص2113، 1ط
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 المراحل التعليمية األولى و تتمثل في: 
  ّماع/ االستماع:مهارة الس 
  طبيعتها فهو يشمل على إدراك الرموز اللغوية  ياالستماع عملية معقدة ف

دراك الوظيفة  المنطوقة عن طريق التمييز السمعي، وفهم مدلول هذه الرموز اللغوية، وا 
لية أو الرسالة المتضمنة للرموز وتفاعل الخبرات المحمولة في هذه الرسالة مع االتصا

ها والحكم عليها في ضوء ونقد هذه الخبرات وتقويم خبرات المستمع و قيمته ومعاييره 
 .1المعايير الموضوعية المناسبة لذلك

 الطفل للغة منشئه، وتعلمه للغة مجتمعه،  لذلك فهي تلعب دورا كبيرا في اكتساب
فضال عن اللغات األجنبية األخرى، فمن جهة يسمح للطفل بالتقاط األصوات و إدراكها، 

من و سر الذي يوصله بالعالم الخارجي، و يمنح له الشعور بما يحيط به، فهو بمثابة الج
ى فهو ركيزة من ركائز تعلم اللغة، وتنشأ هذه المهارة بفعل حسن استخدام جهة أخر 

المتعلم لحاسة السمع، و يكون ذلك باالستماع الجيد للمعلم أثناء عرضه لمختلف نشاطات 
ارسين اللغويين الّدرس مصحوبا باالنتباه والّتفطن، ولقد نال موضوع السماع اهتمام الد

المتخصصين في علم األصوات الوظيفي و الفيزيائي، بل و قد شغل بال النحاة و 
، إذ كان مصدرا لجمع اللغة الفصيحة، و أصال من أصول نشأة اللغويين العرب القدامى

غة عند النحو العربي، لذلك اعتبره ابن خلدون أبو الملكات اإلنسانية و بفضله تتكون اللّ 
 اإلنسان.

 هارة القراءة:م  
 اللسان معا، و هذا ، أو باستخدام البصر و رتنشأ هذه المهارة باستخدام حاسة البص

بحسب نوع القراءة التي يمارسها المتعلم)صامتة أو جهرية(، فتكون القراءة الجهرية 

                                                                 

  .21م، ص2111لقاهرة، دط، علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، ا -1 
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 الواجهة األولى للمتعلم إلدراك نظام الرموز العربية، و بعدها يتدّرج لينتقل إلى عتبة القراءة
 .لى فهم المعاني المتضمنة في النصالصامتة، أين يستغّل قدراته ع

   وال تقل هذه المهارة عن الدور الذي تؤّديه مهارة السماع، فإذا نظرنا إلى كيفية
تشريف هللا عّز و جّل لرسوله الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم لّما أمره بالقراءة و 

ّية، ندرك قيمة ومنزلة القراءة في حقل التعليم، إذ لينزع عنه غشاوة الجهل و األمّ التدّبر، 
 .ة يستخدمها المتعلم لطلب المعرفةتشكل أهّم وسيل

   دراك الحقائق العلمية المختلفة من غير االستعانة بالقراءة التي إذ ال يمكن فهم وا 
 1يقصد بها ربط الصلة بين لغة الكالم و الرموز الكتابية

  هي: فيها و  ونافعة، فال بّد من تحقيق ثالثة شروط لكي تكون هذه المهارة فعالةو 
 أن يكون المتعلم قادرا على قراءة النصوص قراءة صحيحة.

 أن يراعي في قراءة هذه النصوص، الوصل و الوقف، واألداء المناسب.
 أن يفهم ما يقرأ و ينتفع به في المجاالت المتصلة بحياته ونشاطه.

عند المتعلم وتنمو بنمو قدراته، وكفاءاته بدءا هذه المهارة تمّر بمراحل  كما أنّ 
بالقراءة السطحية البسيطة للنصوص ثّم االنتقال بالتدريج وصوال إلى القراءة الواعية 
المعّمقة، وهي التي يصل إليها الطالب في المستوى الجامعي، وهذا االنتقال في درجات 

ّنما يكون بتمّرن ا الفكرية،  لمتعلم على استغالل قدراتهالقراءة ال ينتج بين ليلة وضحاها،وا 
وبالمواظبة المستمرة و الجادة على مطالعة الكتب باختالف أنواعها فالكتاب خير جليس 
لإلنسان، وأفضل شفاء لمرض الكسل و الجهل، وهو الذي قال عنه الجاحظ:"إن نظرت 

وشحذ طباعك، ويسط لسانك، وجود بنانك و فّهم ألفاظك، وبجح)عّظم( إليه أطال إمتاعك،

                                                                 

عبد الفتاح حسن البجة، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها، دار الفكر العربي، اإلمارات،  -1
  .22م، ص2111، 1ط
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 1،نفسك، وعّمر صدرك،...وعرفت به في شهر ما ال تعرفه من أفواه الرجال في دهر"
ومن ثمة فإّن من اّتخذ من قراءة الكتب سّنة، كان مسّلحا بلوازم لغته، و صارت له عمدا 

 لعظيمة.يبدد بها مشكالته، وعادت عليه بالفوائد ا
 :اللغة ارتجاال بمساعدة  ونقصد بها استعمال مهارة الّتحدث/التعبير الشفهي

التعبير عن األفكار أعضاء الجهاز الّنطقي المتمثل في اللسان والشفتين، وبهما يتّم 
سالمة األداء اآلراء الخاّصة، وتبليغها للطرف اآلخر،و تقتضي هذه المهارة األحاسيس و و 

االضطراب، وتتطلب هذه المهارة القدرة على استعمال أصوات اللغة الّنطقي من الخلل و 
، وتساعده في ذلك مهارة السماع، ألّن االستماع الجيد يضمن االستعمال بصورة صحيحة
فضال عن حسن صياغة اللغة في  .وصيغها الصرفية و تراكيب كلماتهاالجيد ألصواتها 

التحّدث، هو الممارسة والنقاش الفّعال  الشيء الذي يساعد على نموو  2،إطارها االجتماعي
من جهة، وبينه وزمالؤه من جهة ثانية فضال عن مساندة األسرة  بين المتعلم و المدّرس

 له، ألّن الهدف األساس من تعّلم اللغة،هو ممارستها واستعمالها فعليا على أرض الواقع.
 :أو آلة  باستخدام اليدوتمثل الوجه اآلخر للتعبير  مهارة الكتابة/التعبير الكتابي

الحاسوب، وهي وسيلة ال يمكن االستغناء عنها، خاصة في وقتنا الحالي نظرا الزدياد 
الحاجة إليها لبث المعرفة والحفاظ عليها، و أكثر من ذلك فهي لغة التأليف و اإلبداع 

لحفظ  التي يتقن في إبراز جمالها وفنونها الكتاب و األدباء والشعراء فضال عن كونها أداة

                                                                 

، دار ومكتبة الهالل، 3الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الحيوان، ط -1 
  .32، ص1م، المجلد1221بيروت،

  .23حسن البجة، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية و آدابها، صعبد الفتاح  -2 
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كما أّنها مهارة تسمح  1التراث وتقييد العلم، ولقد ورد ذلك في الحديث:" قّيدوا العلم بالكتابة"
للمتعلم بالتعبير عن أفكاره على منوال أكثر دّقة ووضوح، واستثمار أغلب قدراته ومهاراته 

ألّن الكتابة تمنح له فرصة الرجوع إلى الجملة أو  اللغوية لنسج الفقرات و إنتاج النصوص
 ،2الفقرة لتعديلها أو تغييرها أو تنقيحها أكثر، أو إغنائها بمزيد من األفكار

   فضال عن إعادة تنقيتها من األخطاء التي علقت بها، إاّل أّن هذه المهارة لكي
تتداخل جنبا إلى جنب يتقنها الطالب، فال بّد من تمّكنه من المهارات السابقة، كونها 

مهارات أخرى، وهي ج هذه المهارة إلى توظيف آليات و لتكوين مهارة الكتابة كما تحتا
 الّنوع الثاني الذي سأتحّدث عنه.

 :المهارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات الذهنية و الفكرية  مهارات بنائية
السابقة، حيث يتم التفاعل مع  للطالب، وتأتي في الدرجة الثانية بعد امتالك المهارات

 ة عبر استثمار العمليات العقلية، التي أذكر منها: اللغوي و المعطيات المعرفية
وهي عملية جد هاّمة في حياة الطفل المتعلم لتحصيل المعارف و التمييز  الفهم: 

ورّبما ذلك  بين مختلف جزيئاتها،و مصطلح الفهم لم يقّيد بتعريف واحد أو مفهوم محدد،
عائد إلى طبيعته التجريدية المعقدة، لذلك نجده قد عرف بتعريفات عدة، منها على سبيل 
التمثيل، أّنه عبارة  عن" حسن تصور المعنى، وجودة استعداد الذهن لالستنباط"فضال عن 

                                                                 

عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وضبط، محمد أحمد  -1 
  .314 -313، ص2، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج3جاد المولى بك وعلي محمد وآخرون، ط

، الحالل العربية للنشر و 2عليم اللغة العربية وتعلمها وثقافتها، طمصطفى بن عبد هللا بوشوك، ت -2 
  .271م، ص1221التوزيع، الصرياط، 
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كونه نشاطا فكريا، وأداة تستخدم في كل مراحل البحث العلمي، أي أثناء المالحظة وعند 
 1ة الفروض، وفي تصنيف البيانات وفي استخالص النتائج، وتفسير الوقائع.صياغ

، أّن الفهم ضروري وال يمكن االستغناء عنه في عملية وعليه يتأّكد لنا عموما 
التعليم، فإذا لم يتمكن المتعلم من فهم المادة التعليمية ال يمكن له بأّي حال من األحوال 

لغوية واستثمارها، ذلك أّن" العمليات ت و ية ومهاراربط ذلك بما اكتسبه من معارف قبل
من تحليل تطبيق وتركيب وتقويم ال يمكن لها أن تنمو بدون االعتماد على العقلية األخرى 

   2قدرة الفهم واالستعاب" 
تقف عاجزة عن أداء دورها لذلك فإّنه من أجل الّتيّقن والّتأّكد من حصول الفهم ف 

بواسطة إجراءات تهدف إلى استخالص صورة الّنص "لدى المتعلمين، فإّنه يتم تقويمهم 
مكنهم من العثور على لديهم عبر طرح مجموعة من األسئلة الجزئية أو العاّمة،  والتي ت

مقابالت نصية)مرادفات، أعادة الصياغة، تلخيص،  ، أو من إعطاءبعض العناصر
  3"لما تضّمنه الّنصأو من تقديم إضافات وتتّمات  تفسير...(

إذ يعمد المعلم إلى اختباره لمعرفة مدى تجاوبه مع األسئلة التي يطرحها عليه أو من 
خالل تقديم ملّخص حول موضوع ما أو استنتاج األفكار من الّنص المدروس وغير ذلك 

 مّما يكّلف به على أساس تقييم نسبة حضور هذه المهارة لديه.

                                                                 

جازية كيران، محاضرات في المنهجية لطالب علم االجتماع، ديوان المطبوعات الجامعية  -1 
  .12 -14م، ص2117الجزائر، 

  .232خير الدين هني، تقنيات التدريس، ص -2 

حمود، مكّونات القراءة المنهجية للنصوص، المرجعيات، المقاطع، اآلليات، تقنيات محمد م -3 
  .114م، ص1227، دار الثقافة للنشر و التوزيع)مطبعة النجاح(، الدار البيضاء، 1التنشيط، ط
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عملية تقتضي تجزئة لمهارة بناء على العملية السابقة، وهي"تتأسس هذه ا التحليل: 
كل )شيء أو ظاهرة( بشكل ملموس أو عن طريق التفكير إلى العناصر المكّونة له مع 

كتجزئة 1لمبادئ  التي تتحكم فيها" محاولة بيان العالئق التي تربط بين هذه العناصر و ا
، إلى على سبيل المثال موضوع ما من المواضيع الّتعلمية الذي يّتسم بالغموض و التعقيد

 .عناصره البسيطة واألساسية بغية تيسير دراسته على القارئ 
ومن ثّمة فإّن هذه المهارة تجعل المتعّلم يوّظف الفهم كوسيلة لتحليل المعلومات و   

المعارف و المفاهيم إلى عناصر حيث تربط بين هذه األخيرة عالقات منطقية تتحكم فيها، 
 مما يسمح له بالتمييز بينها.

ّم وعموما، فإّن استخدام عملية التحليل تختلف باختالف طبيعة المادة التي يت 
تحليلها كتحليل الّروائز، تحليل المضمون، تحليل المعطيات...الخ فتحليل المضمون 
مثال:" أسلوب أو أداة للبحث العلمي يمكن أن يستخدمه الباحثون في مجاالت بحثية 
متنّوعة،...لوصف المحتوى للمادة...المراد تحليلها من حيث الشكل و المضمون، تلبية 

و يستخدم هذا األسلوب خاصة في 2غة في تساؤالت البحث" لالحتياجات البحثية المصا
 العلوم اإلنسانية.

، إعادة تشكيل الكل ية فكرية، تقتضي على عكس التحليلوهو عمل التركيب: 
وبالتالي  3انطالقا من العناصر التي تكّونه، وذلك بالمضّي من البسيط نحو المركب"

تتصل هذه المهارة بالعملية السابقة، حيث تقوم على إعادة بناء ماتّم تحليله من تلك 
                                                                 

  .113بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث، مادة}حّلل، من التحليل{، ص -1 

مفهومه، أسسه، استخداماته، دار الفكر  -يل المحتوى في العلوم اإلنسانيةرشدي طعيمة، تحل -2 
  .24م، ص1272العربي، القاهرة، 

  .112المرجع السابق، صقاموس التربية الحديث،  -3 



 المصطلحات والمفاهيم اللغوي التحصيل                                   الفصل األول

30 
 

س الفهم الواعي لمعطيات المعارف أو المفاهيم، بناء كليا متكامال و منّظما، على أسا
 .التحليل

 
قدرة المتعلم على الّتأليف، وصياغة الفقرات بالّربط بين وتعكس هذه العملية  
الوحدات اللغوية المختلفة التي انتقاها من مخزونه اللغوي الّذهني، وهذا بمساعدة مختلف 

المهارات السابقة و مكتسباته القبلية، فينسجها وفق نظام تحكمه عالقات منطقية مشّكال 
 بذلك فقرة أو نصا أو قّصة.

و هي آخر عملّية تتمّخض من العمليات السابقة )الفهم، التحليل،  االستنتاج: 
، ويقصد بها "عملية ذهنية ، ومسار منطقي لالستدالل يقتضي استخالص التركيب...(

ا من قضّية أو قضايا عاّمة واضحة، و استخالص النتائج انطالقا معطيات خاّصة انطالق
 .معها أو يقرأهافهم المعطيات التي يسفبعد أن يتمّكن المتعّلم من 1من المقّدمات" 

ا عادة تركيبها، ليصل إلى استنتاج يكون إّما بتوضيح ما كان يقوم بتحليلها و   
غامضا أو اكتشاف أفكار جديدة وغير ذلك، مع العلم أّن الوصول إلى نتيجة معّينة 

، واستغالل تتطّلب مواظبة الطالب على إتقان العملّيات السابقة، والّتمكن من عملية الفهم
 المهارات اللغوية أحسن استغالل فضال عن مساعدة المدّرس له بالتوجيه و الّدعم. 

و لعّلها أفضل طريقة تكون  البحثية أو البحوث الّصّفّية: التدريب على العروض (2
حقال للتدريب على المهارات التي ذكرتها آنفا، فالعرض البحثي أو البحث الّصفي بصفة 

شاط فكري يكلف به المتعلم أو الطالب حول موضوع ما، أو مسألة عاّمة، عبارة عن ن
 .معينة قصد البحث في غموضها ثّم توضيحها أو تفسيرها على منوال أوضح

                                                                 

  .21بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث، مادة}نتج، من االستنتاج{، ص -1 
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 :ة إثراء الحصيلة اللغويةهميّ أ -ثالثا

فإتقانه  ثراء الحصيلة اللغوية لدى الفرد يجعله أكثر فهما لما ينطق أو يكتب، إنّ  
دراك مدلوالت هذه المفردات والتراكيب يسهل عليه فهم واستيعاب معاني للغة وتراكيبها  وا 

الجمل والعبارات التي تصاغ بها أو منها، أضف إلى ذلك إدراك وحفظ معاني كثيرة 
 .المفردات والتراكيب الجديدة التي يتضمنها سياق هذه الجمل  و العبارات

والتراكيب، ومن ثم يوسع من بالمزيد من المفردات  مما يسمح بدوره بمد حصيلته 
مدى فهمه لآلخرين، وبالتالي يدفعه هذا إلى توثيق عالقاته بهم، والدليل على ذلك أن 

 اإلنسان بطبعه يميل إلى إنشاء عالقات مع من يفهمه أو يستطيع التخاطب معه.

 وفيما يلي أهم النتائج اإليجابية المترتبة على ثراء وتنامي الحصيلة اللغوية:

  الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات التي يكتسبها الفرد، وبالتالي زيادة زيادة
المحصول الفكري والثقافي والفني عامة، باعتبار أن الكلمات والصيغ اللفظية هي المادة 
اللغوية األساسية التي تدون بها المعارف والثقافات من جهة، ووسيلة اإلنسان لنقل تجاربه 

   1من جهة أخرى.ومعارفه إلى اآلخرين 
  إن اتساع حصيلة الفرد من األلفاظ و التراكيب اللغوية التي يكتسبها يساعده على

دراك كثير مما يقرأو  فهم باعتبار أنه كلما  -إذا كانت لديه القدرة على القراءة -ا 
زادت نسبة فهم الفرد لما يقرأ كان ذلك مشجعا، التجاهه إلى القراءة أكثر فأكثر، 

 .خبراته ومهارته اللغويةمما يضاعف 
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  إن الثروة اللفظية التي يكتسبها الفرد عن طريق ممارسة القراءة للغة المكتوبة بصورة
بداعات أدبية، باعتبار أن لغة الحاضر  خاصة يعينه على فهم تراثه مما فيه نتاج فكري وا 

ن طرأ عليها بعض التطور وا لتغيير، وربما ما هي إال امتداد للغة األجداد، ولغة التراث وا 
 .مة أو المهجورةأعانت على إدراك مدلوالتها ومعاني األلفاظ القدي

   دراك اشتقاقاتها المتعددة مما يشجع الفرد على مواصلة االتصال بالتراث والبحث في وا 
نتاجات األجيال الماضية، مما يؤدي إلى بناء ثقافة أصلية ثابتة األصول واالعتزاز بها 

 اإلخالص لها.
  راء الفرد للحصيلة اللغوية يعينه على إدراك واستيعاب ما يقرأ، مما يدفعه إلىإن إث 

في القراءة، والشك في أن هذا ما يكسبه الثقافة، كما يعينه على فهم  االستقرار
واستيعاب قواعد اللغة وأصول نحوها، وبالتالي يعينه على توظيف هذه القواعد على 

 .الوجه الصحيح في التعبير عن أفكاره

  إن زيادة قدرة الفرد على التفاهم مع اآلخرين، إذا ما اقترنت بالقابلية على التكييف
والقدرة على اإلبداع ساعدت على بناء شخصيته االجتماعية، وعلى خلق روح القيادة لديه، 

 1وعلى تحقيق الكثير من المطامع والمنافع الشخصية والحضارية أيضا.

اال في محيطه اللغوية دورا كبيرا في جعل الفرد فعّ ويمكن القول أن لثراء الحصيلة 
بداع، النفوذ والتوجيه متهيئا الستفادة واإلفادة، االكتساب واإليمتلك زمام األخذ والعطاء ل

 .للمشاركة في بناء حضارة أمته والسير بهذه األمة نحو حياة أفضل
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 :السلبيات الناجمة عن نقص الحصيلة اللغوية

الثروة اللفظية، وعرف الدور األساسي المهم الذي تلعبه أو تؤديه في إذا تبينت أهمية 
عملية التواصل والتعايش والترابط والتفاعل االجتماعي، وعرفت فاعليتها الكبيرة في 
اكتساب الخبرات وفي تنشيط عملية اإلبداع واإلنتاج الفكري، ومن ثم في تحقيق التقدم 

ما يترتب على نقص هذه الحصيلة أو عجزها الحضاري، إذا عرف كل ذلك أمكن إدراك 
 .لفرد وعلى المجتمع وحضارته عامةمن سلبيات يعود وأثرها على ا

يخلق الدوافع والشك في أن معرفة هذه السلبيات التأمل وفيها وتحليلها بجدية  
غناء الحصيلة اللغوية ويقود إلى الحرص على تنميتها، لذلك كان البد إالفعالة االهتمام ب

إبراز أهم وأخطر السلبيات التي تنجم عن نقص الحصيلة وتحليلها ومناقشتها ولو من 
 بصورة موجزة .

: يقصد بها تحديد الفرد لعالقاته وروابطه االجتماعية والميل نحو العزلة االجتماعية
االنفراد االنطواء، فقد سبق أن أشير إلى أن القدرة على التعبير وعلى التفاهم وتبادل اآلراء 

ألحاسيس، تعد من أهم الدوافع إلنشاء العالقات مع اآلخرين، إذ أن اإلنسان مدفوع وا
إلى االجتماع والى إنشاء العالقات مع أفراد مجموعته، ليلبي رغباته واحتياجاته،  بفطرته

وليكسب المهارات والخبرات التي تحقق له حياة أفضل، وليتبادل المشاعر واألفكار واآلراء 
 1 ا ليرضي غريزة االجتماع لديه ويثبت انتماءه لمجتمعه.والمواقف وأخير 
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 :إن عجز اإلنسان عن التعبير عن مشاعره وأفكاره بصورة  اضطراب الشخصية
طليقة وعجزه عن التواصل أو التخاطب االجتماعي بمرونة كافية قد يولد لديه على مرور 

 .شعورا بالنقص أو الدونية -كما سبقت اإلشارة –الزمن 

   حباطات متكررة وأزمات ال يقوى تكوينه النفسي وربما يتركه في صراعات نفسية وا 
على تحملها، فيحس بعدم االنسجام  الشخصي واالجتماعي، ويصاب باضطراب 

  1الشخصية وتظهر عليه بعض االنحرافات السلوكية.

إن العرض الرئيسي عند مضطربي الشخصية هو عجزهم  »ويرى علماء النفس 
 عن تحديد متاعبهم ومشاكلهم باأللفاظ.

  سبق القول إن المفردات اللغوية والتراكيب اللفظية : ضيق األفق الثقافي والفكري
يصالها إلى اآلخرين، وبالتالي فهي الوسيلة  هي وسيلة اإلنسان لنقل أفكاره وأحاسيسه وا 

ارف والعلوم التي تتولد وتتنامى وتتطور في أذهان الناس، لنقلها من األساسية لنقل المع
 شخص آلخر ومن شعب إلى شعب ومن جيل إلى جيل.

ودون هذه الوسيلة، ال تبقى سوى لغة اإلشارة ووسائل التعبير األخرى التي مضى 
غت من الحديث عنها. والتي تبين أنها قاصرة عن أداء المهام المذكورة أداء تاما، مهما بل

تطور واتساع. إن لغة الكلمات واألصوات هي بوابة اإلنسان الرئيسية التي يصل من 
خاللها إلى عقول وأذهان وأحاسيس ويشكل بما يكتسبه منها ثقافته الخاصة ويطور إرادته 
الالزمة فعجزه عن امتالكه هذه الوسيلة أو عن السيطرة عليها يعني عجزه عن اكتساب 

لكافية، وتعثره في فهم وهضم ما ينقل إليه من هذه المعارف والخبرات المعارف والخبرات ا
 يعني عجزه عن التطوير لما يحتاج إليه من مهارات.
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إن ضعف حصيلة االنسان من مفردات لغته وتراكيبها وصيغها ومدلوالتها  
الواضحة يجعله يتعثر في فهم ما يسمع وما يقرأ، وتعثره المستمر في فهم ما يسمع قد 

وده إلى العزلة كما تبين تعثره المتوالي عن إدراك وفهم ما يقرأ قد يصده عن القراءة يق
ومعلوم أن االختالط والقراءة مصدران أساسيان مهمان من مصادر المعرفة والثقافة لدى 
اإلنسان، وأن انقطاع الفرد أو صده عن هذين المصدرين يؤدي به إلى التخلف الفكري 

 والحضاري.

  لقد عرف المعتوق اإلبداع بأنه  ضحالة اإلنتاج الفكري أو اإلبداعي:ضعف أو
"عملية ذهبية تنتهي بالكشف والتوليد واالهتداء إلى ما هو جديد مثمر، وتؤدي إلى بلورة 

 أفكار معينة تتخذ كيانا مستمرا"

إن القول بأن اإلبداع انفعال بالواقع وبما يحويه هذا الواقع، وأنه الوعي التجديدي  
والقدرة على تحويل الخبرات إلى مواقف جديدة يعني أن اإلبداع ما هو إاّل حصيلة تأمالت 
وأحاسيس وعناصر فكرية وعاطفي وخيالية وماضية وحاضرة تتفاعل في الذهن وتتبلور 
لتشكل كيانا مستقال، ومن شروط فاعلية هذه القدرة االنفعال بالواقع  ووعي اإلنسان لما 

رمزيا قابال لالنتقال إلى غيره وقدرته على االحتفاظ بالخبرات ونقلها حوله وعيا تجريديا 
 1إلى مواقف جديدة.

 :يها أن األفراد الذين ال يعترفون على األرجح ف هجران اللغة أو اتهامها بالعجز 
بعجزهم على التعبير بلغتهم بطالقة وضعف مهاراتهم اللغوية، وبتقصيرهم تجاه اللغة 

والضعف إلى اللغة نفسها، فيصفونها  اكتسابها ينسبون العجزالجد في  وتكاسلهم عن
 .دعون قلة مصادرها وموارد تحصيلهابالضيق والفقر وبثقل مفرداتها، وي
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   ومن هؤالء األفراد الذين غلبت ثقافتهم الداخلية على ثقافتهم األصلية بسبب أنهم
تلقوا تعليمهم في بلدان أجنبية، مما يولد لديهم إحساس بدونية لغتهم األصلية، وتفوق 
األجنبية عليها ويتباهون بمعرفة غير لغتهم إذا لم ينكروها، فيستعملون األلفاظ األجنبية 

ال من األلفاظ العربية المساوية لها ظنا منهم أن ألفاظ لغتهم لم تعد مناسبة في تعبيراتهم بد
 للعصر الذي يعشونه.

 : إن تشبث الفرد بلغة أخرى غير لغته األم يعود على األرجح  اإلزدواجية الّلغوية
إلى ضعفه في استخدامه للغته األصلية واإلحساس بالضعف فيها، أو جهله بمكانتها، 

ة أجنبية أكثر إغراء، بل ربما يراها األنسب واألسهل، وأعلى مستوى وأكبر وهكذا يتخذ لغ
مكانة ويكثر التداخل بينها وبين اللغة األصلية فينشأ ما يسمى باإلزدواجية اللغوية أو ما 

 .يسمى أحيانا بالثنائية اللغوية
  غة وربما ينتج عن هذه اإلزدواجية مع مرور الوقت حلول اللغة الثنائية محل الل

األصلية واضطرابها، ويكون سببا في إصابة الفرد بصراع نفسي وثقافي وحضاري دائم 
فهو ال يدري إلى أي شعب ينتمي وال إلى أي ثقافة يرجع....حائر بين ثقافة اللغة األولى 

 1 وقيم اللغة الثانية المتبناة.
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 :توطئة

بعد ما تطرقنا في الفصل األول إلى تحديد وضبط المفاهيم للتحصيل اللغوي فالبد 
لنا من اإلشارة في هذا الفصل إلى التطور أو النمو اللغوي عند طفل المرحلة االبتدائية 

تعرف على أهم خصائص لغة الطفل في المراحل األولى من لنوذلك من حيث تعريفه 
[ ، كما سنتحدث عن النمو اللغوي في بدايات  نواتس 7-6بعد تحديدنا للسن العمر] 

سنوات وصوال إلى  (9-6)عمر المدرسة ابتدءا من الطفولة الوسطى وهي تمتد من 
كذلك سنقوم بذكر مراحل النمو اللغوي عند ( 12-9) الطفولة المتأخرة و التي تمتد من
 حصيل اللغوي.الت عفسباب المختلفة التي تؤدي إلى ضتشومسكي ونتعرف على أهم األ
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 مراحل نمو اللغة عند الطفل في المرحلة االبتدائية: المبحث األول

 :النمو اللغوي  -1

من الناحية  نموالنمو مصطلح يشير إلى مجموعة التغيرات البنائية والوظيفية... ال
على الطول والوزن والحجم في حين يعني النمو الوظيفية أ مر الذي يطر ية يعني األئالبنا

وتلف الجهاز  كنموالمختلفة،  النباتاتنمو وظائف أجهزة جسم اإلنسان أو الحيوان أو 
... والنمو هو عبارة عن سلسلة  البوليو أطقي نالهضمي والتنفسي أو السمعي أو ال

ر يتأثدف تحقيق النضج الذي متصلة متكاملة ومتناسقة من التغيرات المتجهة لألمام به
 1.بالتعلم والتدريب

 :مفهوم النمو 1 -1

نه مجموعة التغييرات التي تطرأ أفي المعاجم على  نموتي تعريف مصطلح الأي
جتماعية نتيجة النشاط اإلنساني وهذا يعني على الكائنات الحية أو المؤسسات اال

  :االستمرارية والنهائية وهو يعود إلى األمرين التالين

  مجموعة المراحل الزمنية التي تقود الكائن الحي من حالة بدائية أولية إلى حالة أكثر
 تطورا وتعقيدا مؤقتة أو نهائية. 

  اآلليات والسيارات التي تؤمن االنتقال من مرحلة إلى أخرى ودراسة النمو تعني متابعة
الكائن البشري مع التغييرات التي تطرأ عليه خالل مسيرة الحياة في المجاالت الذهنية 
والعاطفية واالجتماعية والجسمية. مع العلم بأن التغييرات التي تطرأ على اإلنسان من 
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ية إضافة إلى فردبالغة التعقيد وتحكمها وراثة لنوع والوراثية ال خالل عملية التمر
 1.النضج والتعلم والتفاعل االجتماعي

 :خصائص لغة الطفل في المراحل األولى من العمر -1-2

على لغة الطفل تعلقها بالمحسوسات ال بالمجردات فالطفل أول ما يتعلم الحديث  يغلب-أ
( األسماء المعاني( كمقابل )واتذ)أسماء البما تقع عليه حواسه وبما يسميه اللغويون  أيبد

... الخ أما األفعال ( لبن ورغيف)( أو ماما( أو )بابافهو يتعرف أول ما يتعرف إلى )
ما أسماء المعنويات ملت أفال تظهر في لغة الطفل إال بعد األسماء المحسوسة و  فوالحرو 

فتختلف كثيرا في ظهورها ال تأتي للطفل ال  ( ... الخنسيان( و) حفر ( و)حنان( و)حب)
ال تعني شيئا  (الكرامة( و)  الشعور( و)الحريةمتأخرة. ومن أجل هذا ترى كلمات مثل: )

الصف األولى ابتدائي، ومن العبث أن تشمل السيادة المقررة لهم على  طفلبالنسبة إلى 
حاديث األطفال في سن الخامسة هذه ألشيئا من ذلك. وقد أدت الدارسة التي قمنا بها 

 372د األسماء واألفعال والحروف وغيرها من أجزاء الكالم بين دالحقائق فقد أحصينا ع
 من األفعال 99و من األسماء 33كان منها األكثر شيوعا في هذه األحاديث، ف كلمة

وكانت  ... الخ والظروف وأسماء االستفهام من الضمائر 41و، من الحروف 24و
 2.محسوساتلفات لصمعظم األسماء تدل على محسوسات أو 
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و معال، أدب األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم، دار الشروق للنشر والتوزيع، بأح عبد الفت: 2
 .22-22، ص 2112، 1رام هللا، ط
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ذلك أن الطفل قبل سن دخوله  ليل: وتعالنفسيغلب على لغة الطفل تركزها حول -ب
تغلب عليه روح، األنانية، فهر محصور في دائرة  بلغير اجتماعي  طفلالمدرسة 

ديهم له ما يريد، فهو نضيقة من ذويه وأقاربه، وهم يؤثرونه بالحب والحنان، ويمنحو 
 ... وينعكس كل تلك عليه فال يفكر إال في نفسه. قرة العين

والطفل في هذا السن قد يلعب مع غيره من األطفال، لكنه سرعان ما ينفصل عنهم 
سماء ولكن سرعان أفس أو شجار، أو ألنه وجد غيرهم. وقد يشترك مع جماعة بعقب تنا

ثم أن خبرات  ،ار بشيء مائثإذا لم يحققوا رغبته الخاصة في االست ،ما يغادر هم باكيا
ه ال يستطيع أن ير الطفل في هذه السن وتجاربه ضيقة وتقع كلها في دائرة محدودة وتفك

 1ا...يبعد عن هذه الدائرة الضيقة كشر 

نمو يأن قاموس الطفل  وذلكيغلب على لغة الطفل البساطة، وعدم الثقة والتحديد:  -ج
لي اكرنا في حو ذرويدا في خالل السنوات األولى حتى يبلغ أكثر من ألفي كلمة كما 

خذ في الزيادة في المرحلة االبتدائية وتضاف إليه كلمات جديدة أالسادسة من عمره، ثم ي
كلمة من التكرار واالستعمال والمواقف والخبرات التي ترد فيها ولما كان نصيب كل 

يختلف عن نصيبه غيرها من الكلمات، ولما كانت قدرة الطفل في هذه الفترة على التعميم 
ن من المتوقع أن يشوب عددا إوالتجريد قاصرة ولما كانت خبراته محدودة ضحلة، ف

عانيها التحديد، ومن ثم يستخدمها وز معضخما من كلمات قاموس اللغوي الغموض وأن ي
 2الطفل استخداما ساذجا غير نفق...

 
                                                                 

  .22 : عبد الفتح أبو معال، أدب األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم،  المرجع السابق، ص1

  2: المرجع نفسه، ص 27.
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مفاهيمه وتراكيبه الخاصة في الكالم: ال نستطيع أن تفصل بين النمو العقلي  للطفل -د
والنمو اللغوي للطفل فيها النمو اللغوي إال مفهوم من مظاهر النمو العقلي يخضع لعاملي 

 تحدث عنها فيما بعد.اللذين ست (لتعليمو)ا النضج() 

وتتكون مفاهيم الطفل من األشياء تبعا للخبرات التي يتعرض لها في حياته وهو 
 1ك بين األشياء ورموزها الصوتية التي اطلع عليها في اللغة ....ذلط في أثناء بر ي

من ذلك نستطيع أن نستخلص أهم خصائص النمو اللغوي عند طفل هذه المرحلة 
 كما يلي:

الطفل مهارة القراءة والكتابة،  يكون تفكيره قائما على إدراك معاني األشياء * تنمو لدى 
 وذلك نتيجة التساع دائرة المعرفة والخبرة ليه واحتكاكه المباشر بالعالم المحيط به.

* يستطيع أن يميز بين المترادفات ويكشف عن األضداد، كما يستطيع تصنيف األشياء 
 س.حسب النوع أو الفصيلة أو الجن

* يزداد رصيده اللغوي في هذه المرحلة نتيجة النمو العضلي والجسمي والنفسي 
 واالجتماعي، حيث يصبح لديه ما ال يقل عن خمسة أالف كلمة.

* يقرأ الطفل في هذه المرحلة كي يفهم و يخبر عن ما يقرأ، كما يستطع استخراج 
 العناصر الرئيسية من موضوع القراءة.

الصامتة کی يفهم بشكل أفضل، و ربما يفضل القراءة على الكتابة * يميل إلى القراءة 
 ألن الثانية تحتاج إلى عمليات عقلية متداخلة كالتذكر والتخيل والتصور والتفكير

                                                                 

  1: عبد الفتح أبو معال، أدب األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم، المرجع السابق، ص 22.
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* يميل الطفل إلى التعبير الشفوي، ويجد متعة في إبراز قدراته أمام زمالئه داخل القسم 
د السابقة من خطأ إذ قررت تعليم اللغة "إن ما وقعت فيه نظمنا المدرسية في العهو 

 1األجنبية لتالميذ المدارس االبتدائية، وسنهم يتردد بين الثامنة والثالثة عشر"

فالطفل ال يكاد يتجاوز السابعة من عمره حتى يفقد ما كان لديه من ميل فطري 
مجهود  إلى تقليد األصوات، فتكليفه في هذه المرحلة لتعلم لغة أجنبية يقتضي منه بدل

جبار لم يقر بعد عليه مما يشكل له إرهاقا ذهنيا، وتعطيال لنموه الجسمي والفكري. في 
 هذه المرحلة ال يمكن أن يدرك الفائدة التي تعود عليه من تعلم لغة أجنبية.

إضافة إلى ما يتعلمه من لغات أجنبية في هذا الدور، يزاحم المعلومات األولية 
فيعوق إلمامه بمفرداتها وأساليبها، وقواعدها، وفي هذا من  التي يتلقها عن لغة بالده،

 2الضرر ما ال يحتاج إلى بيان.

تعرف الحصيلة اللغوية لدى التالميذ تأثيرا واضحا، وذلك راجع إلى تعدد اللهجات 
في المجتمع المغربي، فيبدأ الطفل بلغة المناغاة و بعدها يحاول تعلم لغة أبويه داخل 

ة، الدارجة أو العامية، وينتقل لتعلم اللغة السائدة في المجتمع التي تتأرجح البيت: األمازيغي
بين لغة المثقفين واللغة الرديئة التي تحط من مستوى التحصيل، هذا ما يجعله يجد 
صعوبة في النظم مع اللغة الفصيحة، و ال يفتأ ينتقل إلى تعلم اللغة األجنبية األولى 

س مستوى اللغة العربية فيصبح المتعلمون يعانون من ضعف )الفرنسية(، وهذا التأثير يم

                                                                 

علي عبد الواحد وافي، نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل، نهضة مصر للطباعة والنشر و التوزيع، : 1
 .227-222م، ص 2113

  .227: المرجع نفسه، ص 2



 النمو اللغوي عند طفل المرحلة االبتدائية الفصل الثاني                              
 

44 
 

مستوى لغتهم. مما يؤدي بهم إلى العديد من األخطاء والمشاكل المتنوعة، منها على 
 سبيل المثال :

 أخطاء مرتبطة بالوضعية.* 

 * أخطاء مرتبطة بالتعليمات أو المطلوب إنجازه.

 * أخطاء مرتبطة بالعمليات الذهنية.

 تبطة بالمكتسبات السابقة* أخطاء مر 

* األخطاء المرتبطة بالوضعية التي تبدو للتالميذ جديدة كأن تكون طريقة طرح السؤال 
 من مختلفة عما هو معتاد لديه.

* الوضعية تكون معروفة بالنسبة للتلميذ لكنها تقترح نمطا من التفكير و التحليل. ولكن 
 األسئلةثمة إكراهات تعترضه فالوقت غير كافي إلنجاز 

* األخطاء المرتبطة بالمطلوب إنجازه: نجد إما أن المطلوب مصاغ بشكل سيء، يحتمل 
 الغموض و اللبس بحيث يتضمن كلمات معقدة وصعبة ال تتناسب ومعجم التلميذ.

* أخطاء مرتبطة بالمكتسبات السابقة: حين تكون المكتسبات السابقة إما خاطئة أو غير 
 مدعمة بما فيه الكفاية.

أخطاء مرتبطة بالعمليات الذهنية حيث نجد أن العملية الذهنية التي يقوم بها التلميذ ال  *
 1تتناسب وطبيعة المطلوب.

                                                                 

  1: محمد شرقي، مقاربة بيداغوجية، دار النشر إفريقيا الشرق، ط 2111، ص 141-141.
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* باإلضافة إلى مشكل اإلمالء الذي يعد من "المشكالت التعليمية ذات األثر البعيد في 
 1تحصيل الطالب، و قدرته على القراءة الجيدة و الفهم السليم.

المشاكل وأخرى تسيب مجموعة من الفوارق داخل القسم الواحد، بين التالميذ وهاته 
على مستوى تحصيلهم، إن المتأمل للمعدالت المحصل عليها داخل الفصل وما تقدمه من 
انحرافات عن المستوى المتوسط يكشف سهولة الفوارق الموجودة داخله، وهي ال تزيد سوی 

فالمدرس وأمام إكراهات متعددة مؤسساتية مرتبط اتساعا، وفي أحسن الحاالت تثبيتا 
بالمنهاج أو غير مؤسساتية مرتبطة بالنسق االجتماعي العام الذي يشتغل فيه، و الذي 
أصبح لألسف ال مباليا، يجد نفسه مضطرا لتنفيذ مناهجه ويصرح أنه غير مسؤول عن 

 2داغوجية.هذه التباينات الظاهرة بين المنته وهي نتيجة االعتبارات غير بي

هكذا يمكن أن تميز داخل الفصل الواحد على األقل بين ثالث فئات متميزة من 
 المتعلمين: األولى عالية التحصيل، الثانية متوسطة التحصيل، والثالثة ضعيفة التحصيل.

ومن المفترض أو من التربوي في هذه الحالة العمل على تقليص مدى التفاوت 
الحد األدنى من التحصيل، الذي يسمح للفئة الثالثة الحاصل بين هذه الفئة لضمان 

بمواصلة التعلم و تقادي حصول خلل أو اضطراب في مسيرتها التعليمية وذلك دون 
إغفال فئة المتفوقين حتى ال يتم تثبيتها، وللفئة المتوسطة زيادة في تنشيط عمليتها وقدرتها 

 الخاصة أو الحقيقة.

 

                                                                 

 .12م، ص 2111، 1فتحي سليمان كوب، مجلة الزيتونة، العدد  :1

 .111، ص 2111محمد شرقي، مقاربة بيداغوجية، دار النشر إفريقيا الشرق، ط : 2
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في القدرة على التعلم الذاتي، أما بالنسبة للفئة األكثر بالنسبة للفئة األولى الزيادة 
يقول االن تعثرا فالهدف ينبغي أن يتجه إلى تحسين أساليب التعلم والتحصيل لديها كما 

: "ينبغي للمدرسة أن تكون مكانا للقطيعة مع وسط النشأة واالنفتاح على التقدم تورين
مبادئ عقلية. ليس المدرس مربيا  بواسطة المعرفة و المشاركة في مجتمع قائم على

يتدخل في الحياة الخاصة لألطفال وهم ليسو مجرد تالميذ؛ إنه وسيط بينهم و بين القيم 
الكونية للحق والخير والجمال، والمدرسة تستبدل أصحاب االمتيازات، ورثة الماضي 

 1البغيض بنخبة يتم تكوينها عبر االمتحانات و المسابقة الغير الشخصية.

"فلثراء الحصيلة اللغوية دورا كبيرا في جعل الفرد فعاال في محيطه و بين أفراد  إذن
مجتمعه أو أمته، يمتلك زمام األخذ و العطاء، االستفادة و اإلفادة، االكتساب و اإلبداع، 
النفوذ و التوجيه، متهيئا للمشاركة في بناء حضارة أمته و السير بهذه األمة نحو حياة 

 2أفضل".

 

 

 

 

                                                                 

م، 2112، 1الكفايات في علوم التربية بناء كفاية، ترجمة وا عداد الحسن اللحية، دار أفريقيا، ط : 1
منقول عن الحداثة، ترجمة أنور مقيت، المشروع القومى للترجمة، المجلس األعلى للثقافة،  ، 22ص 
 .33، ص 1222، 1ط

 .24م، ص1227، ط 212عدد : أحمد محمد المعتوق، الحصيلة اللغوية، منشورات عالم المعرفة، ال2
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 :النمو اللغوي في بدايات عمر المدرسة -1-3

 -صف السنة الثانية-: بتدائيةسنوات( المرحلة اال 9-6الطفولة الوسطى ) -1-3-1

يعتبر النمو اللغوي في هذه المرحلة بالغ األهمية بالنسبة للتمر العقلي والنمو 
 .االجتماعي والنمو االنفعالي

 مظاهره: 

وتزداد المفردات كلمة  2033يدخل الطفل المدرسة وقائمة مفرداته تضم أكثر من 
من ذي قبل في هذه المرحلة وتعتبر هذه المرحلة مرحلة الحمل المركبة  %03 بحوالي

 الطويلة وال يقتصر األمر على التعبير الشفوي بل يمتد إلى التعبير التحريري وتتمر القدرة
التحريري مع مرور الزمن و انتقال الطفل من صف لي أخسر في على التعبير اللغوي 

المدرسة ويالحظ أنه مما يساعد على طالقة التعبير التحريري التغلب على صعوبات 
 .الخط والهجاء

فإن استعداد الطفل لها يكون موجودا قبل االلتحاق بالمدرسة ويبدو  ةأما عن القراء
رنولد جيزيل أوالمجالت والصحف ويحدد  هتمامه بالصور والرسوم والكتبا ذلك في 

 عدة مؤشرات تشير إلى استعداد الطلق للقراءة هذه المؤشرات هي:خرون آو 

 (.أو المصحح* السميع العادي )

 .(أو المصحح* اإلبصار العادي )

  (.سنوات 6.0إلى  6عمر عقلي من * مستوى الذكاء العادي )

 .(كما يستدل عليه من الرسمالتآزر الحركي )* 
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 * النمو السوي العادي للشخصية. : التمر العادي للغة وفهمها.

 سالمة النطق.* 

  سواء السلوك بصفة عامة.* 

 1.وتتطور القدرة على القراءة بعد ذلك إلى التعرف على الجمل وربط مدلوالتها بأشكالها* 

الحرفة ة الفعلية التي تبدأ بالجملة فالكلمة ءك إلى مرحلة القراذلثم تتطور بعد 
وعملية القراءة عملية مركبة معقدة تعتمد على الحركة والتفكير وغير ذلك من نواحي النمو 
العقلي ويتقن الطفل القراءة الجهرية مثل إتقان القراءة الصامتة ويالحظ أن عدد الكلمات 

 تها في الدقيقة تزداد مع النمو أي أن سرعة القراءة الجهرية تزدادءالتي يستطيع الطل قرا
مع انتقاله من صف دراسي إلى الصف الذي يليه كذلك فإن عدد األخطاء والقراءة 

 الجهرية بقتل مع الزمن وتسير عملية القراءة الجهرية على النحو التالي:

 .("مونكلمة مثل "الالمثير ) -

 .بصار تسجيل المثير على شبكية العينإ -

 .المراكز الحركية الكالمية بالمخ -

 .األعصاب المتصلة بالجهاز الكالمي اللسان والشفقة... الخانتقال إلى  -

 

                                                                 

، 2111، 2: حامد عبد السالم زهران، علم نفس الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، مصر، ط1
  .221-221ص



 النمو اللغوي عند طفل المرحلة االبتدائية الفصل الثاني                              
 

49 
 

" أما عن نموتحرك أعضاء الجهاز الكالمي تحدث االستجابة وهي النطق بكلمة " -
حياتنا ويهتم العلماء بقياس القدرة على القراءة الجهرية بل هي في الواقع النوع  القراءة في

ء بقياس القدرة على القراءة الجهرية والقراءة الغالب من القراءة في حياتنا، ويهتم العلما
 نمومع ال دالصامتة ويتضح من الدراسات أن سرعة القراءة الصامتة تزدا

المترادفات ومعرفة األضداد وفي نهاية هذه  تمييزويستطيع الطفل في هذه المرحلة 
قرب في إجادته من مستوى نطق الراشد ومن يل إلى مستوى فطالق نطصل يالمرحلة 

لمعروف كذلك أن اإلناث يسبقن الذكور ويتفوقن عليهم ويرجع تلك إلى سرعة نمو ا
اإلناث عن الذكور خالل هذه السنوات وربما كتلك ألن اإلناث يقبضن وقتا أطول في 

 1.المنزل مع الكبار

المرحلة االبتدائية  –سنة( المرحلة االبتدائية  12الطفولة المتخرة )  -1-3-2
 –األخيرة الصفوف الثالثة 

 يتضح تقدم النمو اللغوي في هذه المرحلة في كالم الطفل وكرامته وكتابته. 

 :مظاهره 

تزداد المفردات ويزداد فهمها ويدرك الطفل التباين واالختالف القائم بين الكلمات 
ك اويدرك التماثل والتشابه اللغوي. ويزيد إتقان الخبرات والمهارات اللغوية ويتضح إدر 

 .مثل الصدق، الكذب، األمانة، العدل، الحرية، الحياة، الموت(ردات )معاني المف

                                                                 

 .222-221ص المرجع السابق، : حامد عبد السالم زهران، علم نفس الطفولة والمراهقة، 1
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ويالحظ طريقة التعبير والجدل المنطقي، ويظهر الفهم واالستماع الفني والتذوق  
 1.ة اللغويةقدر ور في الذكقن اليف ناثضا أن اإلأياألدبي لما يقرأ كما يالحظ 

ه الظروف االجتماعية المحيطة ي تؤثر فيقلعد النمو اللغوي جزءا من النمو العي
يه مخالطة مستمرة ويتعلم دفمثال إذا كان الطفل وحيدا أو األول في أسرته، فهو يخالط وال

ر المستوى االقتصادي ثلك يؤ ذ، كتمثلهمنهما كان أسرع في اكتساب اللغة وأقدر على 
لألسرة في تعلم اللغة، ألن الطفل في األسرة الحسنة المستوى أكمل صحة وأسلم أجهزة 

دق لفظا وأوسع تجربة، كما أن محيط الطفل الوجداني أسرع نطقا و أوأعضاء، فهو 
واالنفعالي يساعد أيضا على النمو اللغوي السوي، فالطفل المحاط بالحنان األبوي 

في ظل الكبت واإلحباط. وأخيرا فإن  ئاشندر على اكتساب اللغة من الطفل الواألسري الق
 .ته ويتقنهائلغة الكالم والتخاطب عند الطفل لغة مكتسبة حيث يكتسبها الطفل من بي

سيا، وصحيا نفلغويا وعلميا، واجتماعيا و  للطفلالسليم  نمووعلى ضوء ذلك فإن ال
تتفق مع حاجات الطفل الطبيعية، واستخدام  يستدعي استعمال األشياء والخامات التي

القصص والمسرحيات واألناشيد وغيرها من األشياء المحبة إلى نفسه في تعليم اللغة 
ثراء أنواع النمو المختلفة ويأتي دواتخاذ النشاط وبخاصة الحركي م خال إلى تعليم الطفل، وا 

ى بذل الجهد واالستمرار في على رأس النشاط الحركي اللعب باعتباره أداة مشوقة تؤدي إل
 2.ممارسة الخبرة

 

                                                                 

  1: حامد عبد السالم زهران، علم نفس الطفولة والمراهقة، المرجع السابق، ص  221.

  Httpzemmouraedu 34. nojoumarab. nett 1226- topic  ،2: المرجع االنترنيت 
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 :تطور لغة الطفل -1-4

رتبطان يلتطور المعرفي االبد من اإلشارة أول األمر إلى أن التطور اللغوي و 
ارتباطا وثيقا وقد درس عدد من علماء النص اللغوي العالقة بين القدرات اللغوية عند 

( أن الطفل ال يمكنه أن Dole، 1976هؤالء )األطفال وقدراتهم المعرفية، ويعتقد بعض 
 يعكس، على شكل لغة سوى األشياء واألفكار التي يستطيع التعامل معها معرفيا وعقليا

أي أن الطفل ال يمكنه استعمال كلمات أو جعل ذات معان أبعد من مستواه المعرفي من 
ية وتزداد بشكل يوازي التطور، ومع تعقد المقدرات المعرفية عند الطفل تتم قدراته اللغو 

تطور قدراته المعرفية. وبشدة االرتباط بين هذين الجانبين من التطور يعتقد بعض العلماء 
 .هما في الحقيقة موضوع أكاديمينأ

وعند الحديث عن تطور لغة األطفال، ال يستطيع أحد أن ينكر أهمية العمليات 
غة تكون محدودة جدا في بداية جية في اكتساب اللغة، فاستجابات الطفل الوليد للنضال

حياته وليس من السهل التغلب على هذا القصور أو تغييره مهما حاولنا إغناء البيئة 
ات لغوية متعددة وقد الحظ بعض العلماء أن هناك ارتباط ز االجتماعية لهذا الطفل بمي

ينة محددا بين اكتساب الطفل لبعض المعالم اللغوية األساسية وبين مهارات حركية مع
  (.lenneberg 1967-1969)عند الطفل 

االقتراض األساسي الذي بني عليه. وذلك خالل  ويمكن مشاهدة ذلك االرتباط من
ل مستوى معينا من النضج طفی يكتسب التبالتطور ح أاالرتباط هو أن اللغة ال تبد

 1.من التطورنبين الجسمي مما يدعم ضرورة تزامن هذين الجا

                                                                 

 شفيق فالح عالونة، سيكولوجية التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشد، دار المسيرة للنشر: 1
 .232، ص 2114 ،1والتوزيع، عمان، ط
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 في نموها على مدى نضج الجهاز الصوتي وتدريب أعضاء هذاتعتمد لغة الطفل  -
 الجهاز.

 .كاللسان والحنجرة و عضالت الفم و اللي في بطن أمه -

 وتصل إلى المستوى الذي يمكنها من أداء وظيفتها قبل الميالد.  - 

ثر باألصوات الخارجية أوتدل البحوث الحديثة على أن الطفل وهو في بطن أمه يت -
نس به، ويكون له اثر حسن في صحته النفسية يأوت األم الذي يسمعه و وبخاصته ص

 فيما بعد.

شاط اللغوي عند الطفل بصيحة الميالد والتي تأتي نتيجة اندفاع نوتبدأ مظاهر ال
الهواء بقوة عبر حنجرته إلى رئتيه فتهتز أوتار الحنجرة وتصدر عن الطفل منحته األول 

ور صيحات الطفل وتتنوع خالل األشهر األولى، التي تسمعی بصيحة الميالد. وتتط
صرخة  ناكفتصدر با نظام متعددة تعير أن حاالته االنفعالية والوجدانية المختلفة: فه

 ق، وصرخة األلم، وصرخة الغضب وهكذا.ضيال

دها الطفل في لعبة الصوتي ثم تتشكل يردثم تتطور هذه الصرخات لتصبح أنغاما 
ويظل الحال هكذا حتى ينتهي  ع، غ(حروف الحلق اللبنية، مثل )أصواته روينا في اتجاه 

 1(م،باألمر إلى حروف الشفاه مثل: )

 

                                                                 

 ،2112 ،1للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طعلي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة، دار المسيرة : 1
 . 21 ص
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نمو ويستمر النمو الصوتي للحروف في اتجاهين متضادين: فالحروف الحلقية ت
الحروف الساكنة تنمو من الشفاه في اتجاه الحلق، ثم يتطور من الحلق في اتجاه الشفاء، و 

إلى مرحلة تقليد األصوات التي يسمعها، حيث يستمع و يصغي لكي بلد وي للغا طالنشا
... كون الطفل قد نطق بالكلمة األولىاألصوات التي يحبها وفي نهاية عامه األول تقريبا ي

 ...طويلة نسبيا  1لموالطفل الذي يصاحب الكبار ويحضر مجالسهم يصوغ عباراته في ج
ون األسماء في حديثهم أكثر من استخدامهم ونالحظ أن األطفال في البداية يستخدم

لألفعال، ثم بالتدرج يزداد استخدامهم لألفعال، وبعد ذلك يصلون إلى مرحلة القدرة على 
استخدام أدوات الربط التي تصل بين مكونات الجملة الواحدة، ثم تلك التي تصل بين 

ذه الثروة اللغوية الجمل بعضها ببعض، وفي المؤسف أن هذا النشاط اللغوي الكبير، وه
مع بها الطفل السوي عند بداية الثقافية بالمدرسة االبتدائية تقوم في أساسها على تجالتي ي

 الطفل. األلفاظ واللهجات العامية، تلك التي تعوق إلى حد كبير نمو اللغة العربية لدى

لقدرة ا"أو  "النموذج اللغوي ن النمو اللغوي الصحيح يحتاج إلى ما يمكن تسميته "إ
وهذا ما يفتقده الطفل العربي الذي يعاني شدة التباين بين اللغة العربية  "اللغوية

التي يقرأ بها المقررات الدراسية، واللغة العامية الطاغية التي تحوله من كل  2ى.صحفال
 ... جانبها في البيت والشارع والنادي والمدرسة وأجهزة اإلعالم واإلعالن

 

 

                                                                 

  .21المرجع السابق، ص  علي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة،: 1

  2: المرجع نفسه، ص  22.
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 :اللغوي عند تشومسكيمراحل النمو -2

 : اللغة المبكرة -أ 

بحركات جسمية خفيفة وذلك استجابة لكالم، وأن حركته تخلف مع  ليبدأ الطف
ن أصوات األطفال في الفترة العمرية المبكرة تعد متشابهة في جميع  اختالف الكلمات، وا 

 أنحاء العالم.

 :مرحلة نطق الكلمة الواحدة -ب  

السنة تقريبا في إنتاج كلمات مفردة، ويعتقد الباحثون أن يبدأ الطفل عند حوالي 
هم األم ما يريدها ونقلها اعتمادا فالطفل يستخدم الكلمة الواحدة للتعبير عن الجملة، وت

بها إلى أشياء مختلفة فقد يستخدم كلمة  على السياق وقد يستخدم الطفل كلمة واحدة مشيرا
ويرجع القطط، واألغنام، واألرانب ل: ثاألربع مكلب لبشير بها إلى كل الحيوانات ذات 

 .تلك إلى أن خبرة الطفل بعالم األشياء مازالت محدودة

 :مرحلة نطق الكلمتين -ج

يكون الطفل في عمر السنة ونصف كلمتين معا ليكون جملة ويطلق بعض العلماء 
 غةصيم و على هذه المرحلة اسم مرحلة الكالم البرقي على أساس تتقارب بين صيغة الكال

 رقيات.الب
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 مرحلة الجملة القصيرة: -د 

سنوات بوضع ثالث إلى أربع كلمات معلن جملة  (3-2) يبدأ الطفل في عمر
ويكون ظاهر لديهم استخدام الفاعل واألفعال وتشير الدراسات أنه مع انتهاء العامين 

لطفل ترب في صيغتها من جمل الراشدين، ويظهر فهم اقونصف العام يظهر جمال ت
 الضمائر الشخصية.

 مرحلة الجملة الكاملة: -ه

اللغة أكثر تعقيدا  دقواع صبح( سنوات حيث ت6-3تبدأ هذه المرحلة في عمر ) 
كلمات، وتكون مفيدة وتامة، وتتطور في  (6-4)ويصبح الطفل قادرا على بناء جمل بين 

الجمع، والتأنيث زمنة األفعال، وصيغة أهذه المرحلة قواعد النفي واالشتقاقات في 
  1.لألسماء

 

 

 

 

 

 
                                                                 

: راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بين النظرية 1
 .42-47والتطبيق، المرجع السابق، ص 
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 أسباب ضعف التحصيل اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية: المبحث الثاني

تتشكل معوقات التحصيل من مجموعة من المسببات التي تصبح حائال و عتبة 
 :دون التحصيل الجيد

 :أسباب اجتماعية-1

 :األسرة، المدرسة، في الشارع  -1-1

ال يمكن أن يتحقق نجاح التلميذ إال بتكامل جهود األسرة و المدرسة، فهذين 
ان اللوم على بعضهما في حالة يلقيالقطبين لهما أهمية في حياة التلميذ و غاليا نجدهما 

رسوب الطفل، يضاف لهما فطيا هام هو الشارع كوسيط بينهما و تنخل دراسة العالقة 
في إطار الدراسات التربوية االجتماعية كما أنه ال يمكن  بين األسرة و المدرسة و الشارع

الفصل بين هذه العناصر في أي دراسة؛ قاليات النمو االجتماعي عند الطفل تبدأ أوال 
داخل األسرة تم تتواصل و تكمل داخل المدرسة، أما الشارع فهو الوسط الذي تقع فيه كل 

تصادم مع الغير وما دام الشارع ميدان جتماعية الناتجة عن االحتكاك والالتفاعالت اال
للصراعات والتفاعالت االجتماعية، فهو يدفع أو يهدم ما تلقاه الطفل في األسرة والمدرسة، 
فالطفل خالل مشواره التعليمي يتخبط بين هذه األقطاب التختة الرئيسة بتأثر بها و يؤثر 

 1.فيها و يحتك بها وهي تأثر على تحصيله الدراسي

 

 
                                                                 

زغبية نوال،  إشراف: أحمد بوذراع، بحث دكتوراه، دور الظروف االجتماعية األسرة على التحصيل : 1
  .224، ص 2117 - 2112الدراسي األوضاع، 
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فاألطفال يتجهون إلى الشارع و يتعرضون لكل أشكال االنحراف، في غياب  ولهذا 
نجاز ا  الرقابة والرعاية من طرف األسرة و المؤسسات التربوية، والدولة التي تقوم ببرمجة و 

المشاريع المساهمة في ملء فراع الناشئة وتربيتهم على خلق سديد، ومن المؤسسات التي 
 :يجب أن تتوفر للناشئة

 :الشبابدور   -1-2

تنمية  التي تسهر على خلق أفق جديدة من التعليم والتربية والترفيه، في إطار 
سوداء  حصيلة األطفال، وكذا ملء الفراغ کي ال يصبح الوقت بأسره فارغا ليشكل نقطة

 .إلى الشارعج تشجع على االنحراف و الخرو 

 ليم، ودوره الفعال فيتشجيع الحمالت التحسيسية التي تعمل على التوعية بأهمية التع -
 .رفع شأن الناشئة، و تنمية الثقة بالذات

 تأسيس الجمعيات التي تعنى باألطفال المتواجدين في حالة صعبة التأخر في الدراسة -
 .لتساعدهم على استدراك ما فات

 المالعب الرياضية لممارسة الرياضات المفضلة عند األطفال -

والمخيمات الصيفية هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، تنظيم الرحالت االستكشافية  -
سوف نستجد باستمرار كي ال يقصد المجتمع  ،ولكن ما دام كل شيء مغيبا داخل مدارسنا

ويصبح مجرد حلية للصراع وهناك عوامل أسرية أخرى مؤثرة على التحصيل الدراسي 
ي الدخل الضعيف أو والتكيف المدرسي منها األوضاع االقتصادية السيئة والمتمثلة ف

المعلوم والمسكن الضيق وغير المريح، مما يسبب لألطفال ضغوطات نفسية، كما يترتب 
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عنها عدم توفير الجو الصالح للمراجعة و ذلك لعدم توفر مساحات أو مكان للدراسة مع 
 1.ضعف االستجابة لمتطلبات الدراسية، مما يؤثر سلبا على نتائجهم الدراسية

 :ذاتيةأسباب نفسية -2

 :غياب الرغبة -2-1

فالرغبة هي أساس كل شيء حسب ما يقام من أنشطة داخل القسم، سواء تعلقت 
بالكتابة و إلقائها أو بالقراءة، أو التعبير، و من التدريبات تدريب التالميذ على القراءة 
الجهرية في المدارس العربية بشكل عام تشويه بعض العيوب، وأولها أنها تدرس بطريقة 

ية من القراءة الجهرية، فالتلميذ يقرأ ال لمستمعين يرغبون في لعدم وضوح الغا وظيفيةغير 
سماع ما يقرؤونه، بل المستمعين ال يهمهم سماع ما يقرؤه ألن ما سيقوله أصبح معروفا 

ة وسمعوه من المعلم، و ربما سمعوه عدة مرات من تالميذ تلديهم، فقد قرؤوه قراءة صام
ميذ على القراءة الجهرية أننا نصرف عليها عيب، وعيب أخر في تدريب التال أخرين، هذا

 2.ير الحاجة العملية إليها في الحياةثمن الوقت ما يفوق ك

ة لدى التالميذ، وما يجعلها تتراجع هو قلة المحفزات التي بوفي إطار غياب الرغ 
 .تساعد على تنمية الرعية، وزيادة الثقة بالذات

 

 
                                                                 

غبية نوال، إشراف: أحمد بوذراع، بحث دكتوراه، دور الظروف االجتماعية األسرة على التحصيل : ز 1
 .22م، ص 2117-2112الدراسي األبناء، 

  .31، ص 1222، 1عبده، نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا، مؤسسة دار العلوم، الكويت، ط : داود2
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 اضطراب الكالم: -2-2

 وذلك الراشدوالقلق لدى الطفل  الكالماللغة  اضطرابللغوي يشمل اضطراب النمو ا
دن لقي عناية كبيرة من لهذا االضطراب، وقد  ثتدخل أسباب وعوامل أدت إلى حدو ب

كبرى في حياة الفرد والمجتمع بغية تحقيق  لما للغة من أهمية واألرطوفونيينالمختصين 
النمو الطبيعي للغة وكذلك مقابلة االتصال والتواصل بين بني البشر وكذا الحفاظ على 

جال لماضطراب اللغة بأنواعه، فقد قامت العاديان من الدراسات والبحوث في هذا ا
مصحوبة بالعالج والوقاية منه من خل التوعية، بمخاطره وتأثيراته الغير مرغوب فيها التي 

 المجتمع.ال أثرت على التواصل اللغوي الذي يحتل بين أفراد 

طرابات اللغة يأخذ مكانه عند ضالحديث عن ا بدأارسون أنه "بعض الد يرى 
منتصف القرن التاسع عشر ويعکس من ناحية تتطور التصورات السيكولوجية واللغوية 
للسلوك اللغوي، ومن ناحية أخرى تتطور التصورات التشريعية واإلكلينيكية للعالقات بين 

أنه ظهر االهتمام بهذا  ى ر وهناك من ي ،1كية واضطرابات السلو ئحالاب الصاألع
  2 .الموضوع في بداية الستينيات

                                                                 

Blumstein . S.E, cooper, W.E, Goodglass, H, . STATLENDER, s. , s :1 

onet time analysis Briqn s Gottlieb, j production deficts in aphasia : Avoice 

 9, pp.153-170 language, 1980. vol جمعة العقلي، والمرض اللغة لوجية سيكو ًعن نقال 
  .149ص  م، 2، 1997 ط القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة دار الغريب يوسف، سيد

2 :W.W.W. arab book com ، مكتبة وتنفيذ تصميم واللغة، النطق اضطرابات العفيف، فيصل 
 .3ص  ت(، المقدمة،/، )د)ط/العربي، )د الكتاب
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مما ال شك فيه أن الضطرب النمو اللغوي أنواع وخصائص تختلف من نوع إلى 
اضطراب اللغة يتعلق باستقبال اللغة الم، فراب اللغة والكضطآخر، ومن بين هذه األنواع ا

كأن تنظم حملة وراء أو االضطرابات المتصلة التابع اللغوي ) بها،ير بالتع وأ، (فهمها)
إلى معاناة بعض األطفال من متاعب النطق  الكالم، في حين تشير اضطرابات (األخرى 

  1بالكلمات"

طرابات المتعلقة بالنمو اللغوي فكما رأينا نوع ضوهذا ما يميز هذين النوعين من اال
في األداء  ذلكمناطق محددة في المخ ويظهر يشمل اضطرابات داخلية مسؤولة عليها 

وهذا ما يعرف باضطراب اللغة  امن منطقة بروكا وفرنكمثال ق نطوال والكالمالفعلي للغة 
عيوب  مثلداء اللغوي لألنجاز الفعلي راب في اإلضطأما النوع اآلخر فيظهر فيه اال

 .واستقرار النطق والصوت وهذا ما يعرف باضطراب الكالم الكالم

عن العيوب الشائعة واألمراض الكالمية التي الحديث  رتأيت أن أقتصر علىا
 تظهر في النطق والصوت والتي تعترض الطفل فقط.

 

 

 

                                                                 

 للكتاب، القاهرة، العامة المصرية الهيئة الصغار، واألبناء األسرية التنشئة الدين، محي حسين :1
 .142ص يوسف، سيد جمعة العقلي، والمرض اللغة عن سيكولوجية ، نقال177ص  ، 1987
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، ويحدث بوساطته نظام اجتماعي معين داخل للغةن الكالم هو أداء اإلنسان إ
مادي مباشر، ، والكالم هو األحداث المنطوقة فعال من متكلم فرد ولها واقع .....المجتمع

  1حقيقة فردية وليس اجتماعية ..." ويمكن أن يدرك إدراكا مباشرة، وبالتالي فالكالم

أن الكالم هو اإلنجاز  دي سوسيروتأكيد لهذا المفهوم ما جاء به العالم اللغوي 
في النطق أو الصوت أو يقصد بها بأنها اضطراب ملحوظ الفعلي للغة وهو متحول، 

التأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة االستقبالية األمر  الطالقة الكالمية أو
وحتى تطلق على  ،الذي يجعل الطفل بحاجة إلى برامج عالجية أو تربوية خاصة

 الصعوبة في التواصل اضطرابا ال بد أن تتوافر الشروط اآلتية:

 هذا بالنسبة للرسالة. / الخطأ في عملية إرسال أو استقبالها -

 هذا بالنسبة للفرد./  الخطأ على الفرد تعليمة أو اجتماعية ثر هذاإذا أ -

  2 نحوه. ااها سلبيجخرين بحيث يكونون اتإذا أثر هذه الصعوبة على تعامل الفرد مع اآل -

خراج اضطرابات الكالم والنطق إذن  تشمل األعضاء المسؤولة عن النطق وا 
از الصوتي، وكل ما أعرفه عنهما  أن اضطراب الصوت وأداء الوظيفة التي يقوم بها الجه

                                                                 

 صعوبة ذوي  والتالميذ العاديين التالميذ بين الذات لمفهوم مقارنة دراسة الدباس، يوسف صادق: 1
عن  نقال ،11المجلد اليرموك أبحاث واالجتماعية، السعودية، اإلنسانية العلوم سلسلة التعلم،

العشرون،  لألبحاث والدراسات، العدد المفتوحة  القدس جامعة مجلة وعالجها، اللغوية االضطرابات
  .311 ص ت(، /ط(، )د/)د م، 2013 )شباط( -( 2)

 والكالم، النطق واضطراب التخاطب لالنتساب المطور التعليم نظام وهتآن، الرشيدي سميحان : 2
 .12ص  ت(،/ط(، )د/، )د فيصل الملك جامعة
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 كذلك بروكا شقفرنكا أو شق اللغة يكون في شق ما من الشقوق الموجودة في الدماغ  
 القراءة وصعوبات العقلي أحو الذهني التخلف من يعانون  الذين عند النوع هذا يكون 

 معالجتها يمكن ال شاذة حاالت وهناك العالج وصعب أعقد النوع وهذا والحساب والكتابة
 .بالتدريج معالجته ويمكن الكالمية النطقية العيوب تلك في يتمثل الكالم اضطرابات بينما

 :ذلك ومن عدة تصانيف إلى والكالم النطق اضطرابات تصنف

 :troubles d articulationاضطرابات النطق: " -1

نوع من أنواع اضطرابات الكالم وتتمثل في صعوبة يجدها المصاب في التعلق  
مجموعة من األصوات وشي تخص عملية تعلق األموات الساكنة أكثر عرضة من 

 1..ة .قاألصوات المتحركة وذلك ألن عملية إدراكها تتطلب أكثر د

 :ومن أهم مظاهر هذا النوع 

 التشويه والتحريف:  -1
في نطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت العادي غير أنه ال شويه تجسد الت"ي

 2"ساعة / تعلق / ثاعة، مثال كلمة: .... ويلطير فيماثله تماما، حيث ينطق صوت بص

وهنا نجد المصاب بهذا النوع يقوم بعملية تبديل للصوت من غير إرادته نتيجة 
 .لتلك الصعوبة التي يتعرض لها أثناء عملية النطق

                                                                 

 ،2دار هومة للنشر، ط والصوت، والكالم اللغة اضطرابات علم األرطفونيا حولة، محمد: 1
  .31ص ، 2117الجزائر، 

  .31 ص نفسه، : المرجع2
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 :الحذف -2 

ذف للكلمات المنطوقة يعاني من مظهر من لحا ظاهرر من مثرد الذي يكفال
 وبعد فقطمن الكلمة  ءجز  ينطقألن التنقل في هذه الحالة  1االضطرابات اللغوية" مظاهر

م كاألشخاص الذين يألفون بهك حتالمه غير مفهوم حتى بالنسبة للذين يمكيصبح  ذلك
االستماع إليه "كالوالدين واإلخوة. لذلك يجب أخذ األمر بعين االعتبار والتصرف قبل 

 2وات األوان.ف

 : substiationاإلبدال  -3

سبيل المثال قد يستبدل الطفل حرف  حرف حرف آخر علىببدال إويقصد به 
 .السن( تبدو أكثر شيوعا في كالم األطفال صغار ش( بحرف )س)

 

 

 

 

 :  Addition اإلضافة -1

                                                                 

 والكالم، النطق واضطراب التخاطب لالنتساب المطور التعليم نظام وهتان، الرشيدي سميحان : 1
 .12ص

  .31ص  والصوت، والكالم اللغة اضطرابات علم األرطفونيا حولة، محمد : 2
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سمع الصوت الواحد يإضافة على العدد المألوف في الكلمة، وقد  نوعويقصد بهذا ال
ومن األسباب التي أدت إلى  1الم عليکم،...سصباح الخير، سسمثل  ، وكأنه يتكرر

 بروز هذا األنواع من االضطرابات ما يلي:

 تشوهات على مستوى الجهاز الفم. -1

 .ة باإلدراك السمعيطالمشاكل المرتب -2

 طقي.نركي للجهاز الفمي اللحصعوبة التنسيق ا -3

 .عدم التمكن من اكتساب تواعد وأسس تنظيم إنتاج المقاطع الصوتية -4

الصوتي بين األموات أي عدم التمكن من اإلدراك  عدم التمكن من التمييز السمعي -2
 الحسي أجيد لهذه األصوات.

يات إصدار الصوت الناجم عن عدم اكتساب قواعد توزيع وترتيب أخطاء عمل -2
 2." األصوات عبر مراحل النمو اللغوي 

 

 

 

                                                                 

  .12ص  واللغة، النطق اضطرابات العفيف، فيصل: 1

  .31ص  المرجع السابق، والصوت، والكالم اللغة اضطرابات علم األرطفونيا حولة، محمد: 2
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التحصيل اللغوي هو مجموع المفردات واأللفاظ   خلصنا من هذا البحث أن
واألساليب التي اكتسبها التلميذ من خالل دراسته لمادة اللغة العربية، ويستطيع تفسيرها 

 معا مستخدما القواعد النحوية التي مرت بخبرته  وتعبير عنها لفظا أو كتابة أو كليهما
السابقة ويتشكل بتظافر مجموعة من اآلليات والطرق ومن بين هذه الجهود لدينا البنية 

ترعرع بها والحيز الدراسي المجتمع أو األسرة التي م  اللغوية المحيطة بالتلميذ بداية من
إضافة إلى الشارع الذي يبدي احتكاكا معه ويتأثر   المدرسة( الذي يتعلم منه اللغة)

كالتطير   ؤثرات التي تعمل على رفع مستواها أو تدنيه الى األسفل،بمجموعة من الم
الكبير الذي تمارسه وسائل اإلعالم والتكنولوجيا في جعل اللغة القائمة لغة هجينة تعاني 
من الضعف وذلك ما يسبب خلال في تحصيل اللغة للفرد وبناءه اللغوي وغياب العوامل 

معظم األحيان نجدها نابعة من الفرد   دى الفرد،الكفيلة التي تهتم بالتحصيل اللغوي ل
 بعينه.

فذلك ما أسفرت عليه نتائج البحث إرجاع الضعف إلى أنظمة التعليم القائمة التي 
 تجارب.  ال تراعي التفاوتات المتواجدة بين التالميذ وجعلها من التعليم مختبر

رسالة المحتوى في وسائل التعليم الحديثة التي تساهم في تمرير   في إطار غياب
 ورفع الوعي اإليجابي داخل المؤسسات.  تحسين مستوى التحصيل اللغوي 

َوا  ْذ نشكر هللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا والقائل في محكم التنزيل "
يد   يَدنَُّكْم َوَلئ ْن َكَفْرُتْم إ نَّ َعَذاب ي َلَشد   37" سورة إبراهيم، اآلية: َتَأذََّن َرب ُكْم َلئ ْن َشَكْرُتْم أَلَز 

ونشكرك على توفيقنا إلتمام هذا العمل راجين   ربنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا فيه
 أن يكون عمال نافعا مستقبال.
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 الملخص
في الفترات األولى من حياته ضرورة ال يمكن تعد دراسة التحصيل اللغوي للطفل 

 في حياته كلها ألنها مرحلة بناءة.  تجاوزها فهي من أهم فترات التطور

حيث يكتسب الطفل أهم المهارات والملكات العقلية والمعرفية، ومن هنا ارتأينا أن  
ألساس ا  المرحلة األولى في حياة الطفل والتطورات التي تصاحبه في اكتساب اللغة هي

 الجوهري من المعرفة اللغوية عنده.

ومن أجل الوصول إلى النتائج المبتغاة اتبعنا خطة معينة قسمنا هذا البحث إلى 
 وفصلين وخاتمة.  مقدمة

قسمناه إلى   تحصيل اللغوي المصطلحات والمفاهيم،الالفصل األول بعنوان 
المبحث الثاني: آليات و   تعريف تحصيل اللغوي،  عنوانه:  المبحث األول:  مبحثين:

وطرق التحصيل اللغوي، ثم الفصل الثاني موسوم بـــ: التحصيل اللغوي عند تالميذ 
لمراحل  صاألول خص  مبحثين: إلىوتفرع   بتدائية ) السنة الرابعة ابتدائي(المرحلة اال

 والثاني تطرقنا إلى أهم أسباب ضعف  النمو اللغوي عند الطفل في المرحلة االبتدائية،
  وقد جعلناها حوصلة ألهم النتائج. ةالبحث بخاتم اهينأنخيرا أو  التحصيل اللغوي 

  

 

 

 

 



 

 

Résumé 
L'étude des acquis linguistiques de l'enfant aux premiers 

stades de sa vie est une nécessité incontournable, car c'est l'une 
des périodes de développement les plus importantes de toute sa 
vie car c'est une étape constructive. 

 Là où l'enfant acquiert les compétences et capacités 
mentales et cognitives les plus importantes, et à partir de là, nous 
pensons que la première étape de la vie de l'enfant et les 
développements qui l'accompagnent dans l'acquisition du langage 
sont la base essentielle de ses connaissances linguistiques. 

Afin d'atteindre les résultats escomptés, nous avons suivi un 
plan précis et divisé cette recherche en une introduction, deux 
chapitres et une conclusion. 

Le premier chapitre est intitulé Terminologie et concepts des 
acquis linguistiques. Nous l'avons divisé en deux thèmes: Le 
premier thème: Titre: Définition des acquis linguistiques, et le 
deuxième thème: Mécanismes et méthodes de réussite linguistique, 
puis le deuxième chapitre est étiqueté avec: Acquis linguistiques 
des élèves du primaire (quatrième année du primaire) et il est 
divisé en deux thèmes: Le premier était consacré aux étapes du 
développement linguistique de l'enfant au stade élémentaire, et le 
second abordait les causes les plus importantes de mauvais 
résultats linguistiques, et finalement nous avons terminé la 
recherche avec une conclusion et nous en avons fait le résultat 
des résultats les plus importants. 



 

 

Summary 
Studying the child's linguistic achievement in the early stages 

of his life is an unavoidable necessity, as it is one of the most 
important periods of development in his entire life because it is a 
constructive stage. 

 Where the child acquires the most important mental and 
cognitive skills and abilities, and from here we believe that the first 
stage in the child's life and the developments that accompany him 
in language acquisition are the essential basis of his linguistic 
knowledge. 

In order to reach the desired results, we followed a specific 
plan. We divided this research into an introduction, two chapters 
and a conclusion. 

The first chapter is entitled linguistic achievement terminology 
and concepts. We divided it into two topics: The first topic: Title: 
Definition of linguistic achievement, and the second topic: 
Mechanisms and methods of linguistic achievement, then the 
second chapter is tagged with: Linguistic achievement among 
primary school students (fourth year of primary school) and it is 
divided into two topics: The first was devoted to the stages of the 
child's linguistic development in the elementary stage, and the 
second touched upon the most important causes of poor linguistic 
achievement. 


