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   ح د     ذي  ح ده تدوم   نع 

شك     سبحانو شك  و   ع ف ان و  ال ت  م  عد    ناسبة تخ جنا نتقدم  ا  

كل م  أسي  في تقدي  يد   عون إلنجاز ىذه    ذك ة  إ ى  

   ذي  أش فو  على دفعتنا  ةونحص  ا ذك   ألساتذ

ك ا ال نن ى أن نتقدم  أرقى و أث   عبار ت   شك   ل ش فة على ىذ    ع ل  ألستاذة ف يحي  

 مل كة

عادة ىذ    بحث وم       عون    قدي  أن نكون قد وفقنا في إ  عا ي  وفي  ألخ   ن أل     

   توف قو 

 

 

 

 عل ان إي ان–ز اف سام ة  



 

( ون  ؤمن     ٌ و و  و س  ر    و  ك  ل     ى    ع    ً      ف  لو  ل  ع   ) ق     

 كعفو اعتك..وال تط ب  ألخ  ة إال  ب   نيار إال  ط شك ك وال يط ب   ل ل إال   ال يط    يي

    جل جال و. ؤيتك   ب   جنة إال  وال تط

م     ل  س و    إ ىدون  نتظار...   م  عل ني   عطاء    إ ىم  كللو     ا ي ئة و   وق ار...    إ ى

ي د في ع  ك  ت ى ث ار ً قد  ان قطافيا  عد طول    أنم        كل  فتخار... رجو 

 و  دي   عزيز ........ أل د  إ ى   غد و  نتظار...وستبقى كل اتك نجوم  ىتدى  يا    وم  وفي  

   ة   ح اة وس      ىإى   حب و  ى معنى   حنان و   تف انى...  نمع  إ ى  ح اة...  في   يمالك  إ ى

مي  أ.............  حبايب    أغلى إ ى ج   يس  نجا ى  و  نانيا   ل       ى م  كان دعائياإ  وجود  

   حب بة

  ى كل م  وقف  جانبي وكان سند   يإ ، ش ى ،ءش  ا ،ف اط ة   ى أف  د عائلتيإك ا أىديو  

 ى  إ ،  ن ة  ،ىبة ،اني إ ،س   ة ،زى  ة ، ف ظة  ،مي ك ي ةأ ى  ألخو ت   لو تى    تلدى   إ

   حنون  خض  وو     صديق   عزيز على ق لبي

 ز اف سام ة

 

 



 

رمز   عطاء  دون مق ا ل  إ ى  

عنو ن    حبة و   حنان  إ ى  

 أمي   حب بة  إ ى................ و سالما  ق لب   نا ض أمانا    إ ى

سندي و عونى في ىذ    وجود  إ ى  

   وجو   ط ب صا ب   تق اس       حة  إ ى

أ ي   عزيز  إ ى.....................م    ب و     لة   وق ار  إ ى  

    تلدىا أمي  ي ألخت   ت  إ ى...................إخوتي  ألعز ء  إ ى

إ ى ز اف سام ة  ..........  شخص ة    ل ئة  ا طاقة  إليجا  ةصا بة   وجو   بشوش و    

 إ ى كل  ألساتذة   ك  م   ذي  تعل نا على أيديي 

 إ ى كل م  رسخ ف نا كل شيء ج  ل

 

 عل ان إي ان
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 مقدمة

أحسن  ميزه عن سائر اؼبخلوقات ضبدا كثّبا برضبتو خلق عبده يف عقال اإلنسافىب اغبمد اهلل الذي و    

سبيال للفالح.، وجعل لو العلم نورا و صورة   

نساف فقط عن سائر إلوخص هبا ا نو عليػػػنا،أنعم الٍب أنعم اهلل جل شحدى الاللغة من إ أففبا الشك فيو 

  التفاعل بْب بِب البشر.والتواصل و  االتصاؿا الذي حيقق اؼبخلوقات فهي دبثابة الشرياف اغبيايت منبعه

تعمل على إرساء روح الوحدة الوطنية بْب أبناء الشعب الواحد أو بْب شعوب  الٍب تعترب اللغة من أىم العوامل

ىذا ما و الرقي اغبضاري و دفعهم إىل السّب كبو التقدـ و  التآخيحدة وتعمل على بث روح التعاوف و األمة الوا

ـو كانت العربية ي لعامل ة العربية ىي السائدة يف اشهدتو الشعوب العربية يف اؼبشرؽ و اؼبغرب عندما كانت اغبضار 

و يتأسف لكن ال يوجد  كل يشاىدالحصنها ينهار يوما بعد يـو سيدة اللغات ولكن اليـو مكانتها بدأت هتتز و 

تابو اهلل عز وجل لتكوف لغة ك اختارىا الٍبيتصدى ؽبذا الوضع اؼبؤمل الذي وصلت إليو لغتنا اؼبكرمة من يبادر و 

الرعاية الكافيتْب.مث ال تلقى من أبنائها العناية و العربية كل ىذه اؼبكانة لغة الكرًن فمن اػبزي أف تكوف ل  

و تصبح عرضة للتهميش بسبب حيز يف النفس أكثر أف تشكو اللغة العربية الغرية يف وطنها و بْب أىلها 

.التحديات اؼبختلفة الٌب تواجهها  

 الصعوبةريس اللغة العربية بْب اؼبهارة و تد"ساليب أتناولو البحث الراقي مل يتناولو أي حبث أديب سبق يف كتاب ما 

رجة حاصل على د ،ؿباضر يف كلية تدريب عماف "ردفاأل– يف عماف"ـ 1958مولود سنة    "فهد خليل زيد" 

ة اؼباجيسَب  يف اللغة العربية وأداهبا بتقدير درج عة القديسمن جام،داهبا بتقدير جيدالدكتورة يف اللغة العربية وأ

بتقدير جيد من  يف اللغة العربية  شهادة الباكالورياو ، دير جيدعليا يف اللغة العربية بتق دراسات  بلـود ؛جيد



 ز 
 

و من   "تدريب عماف"اىل دبلـو معهد اؼبعلمْب يف الَببية االبتدائية بتقدير جيد كلية  باإلضافة ،جامعة بّبوت

 ،التعلم التعاوين ،الصرفيةاألخطاء الشائعة النحوية و ، البالغي يف القراف الكرًناالعجاز العلمى و  :ىم مؤلفاتوأ

وكتاب   ،مبادئ اللغة العربية وتعلمها ،شخصية اؼبرأة اؼبسلمة ،ساسيات منهجية البحث يف العلـو االنسانيةأ

ىذا الكتاب تناوؿ طرؽ تدريس اللغة العربية يف ظل و  ،"الصعوبةاؼبهارة و "ساليب تدريس اللغة العربية بْب أ

 ،ينتقل لبياف خصائص اللغة ووظائفهامث  ،وقوفا من خالؿ ذلك معُب اللغة ونشأهتا التطورات اؼبعاصرةو  اتيالنقذ

مركزا عن االذباىات اغبديثة  ،بتدائيةإلالنمو اللغوي لدى طفل اؼبدرسة امث يتطرؽ للحديث عن العوامل اؼبؤثرة يف 

التغلب على و  ،و الطالب و تبياف كيفية التغلب عليهاتواج الٍبيف تدريس اللغة و مستويات تعليمها و الدوافع  

تواجو  الٍبالصرؼ زبطى عقبة النحو و   اإلمالء،كيفية سهولة التعبّب و  ،التفسّب لدى الطالبكلة النطق و مش

  .ربقيقها إىلتصبوا العملية الَببوية  الٍبىداؼ ألتوسع حاجات اؼبتعلمْب و تنوع ا ،غلبية اؼبتمدرسْبأ

 ،ىداؼ من حيث ذبعل اؼبعلم يعرؼ طريقة قباح الطرائق و التقنياتأالكتاب قد حقق نتائج و ف أنقوؿ  هبذاو 

ف أذلك  ،ىدافو اؼبسطرةأديكن عملو من ربقيق  ىم ما جيعل منو معلما ناجحاأيعترب و  ستخدامهااوسبكنو من 

و اعبانب الذي يتوقف عليو  ،تعليمساس الذي تبُب عليو مهنة الأساليب تدريس اللغة العربية أ اعتربواصبيع اؼبربْب 

سلوب يتعامل أف يصنع لنفسو أللمنفذ ألي خطة  بدّ وال ،تقنيةسلوب و ألو من  دّ بكل عمل ال  ألف ،قباح اؼبدرس

وضعنا  نية مباحث، حيثافصلْب ولكل فصل شب الذي حيتوى على  دراسة ىذا الكتاب إىلمن ىنا تطرقنا و  .بو

  :تتمثل يف خطة البحث الٍب

 ة عامةمقدم 

 المدخل 

 بطاقة فنية خاصة بالكاتب 

  ارات األساسية في اللغة العربيةالمه ل:الفصل األو 
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 ية اللغة التعبّبّ  ضطراباتاو  ،يةية النطقّ اللغوّ  ضطراباتاالاط أمن األوؿ: اؼببحث. 

 ية اؼبهارات اللغوّ و  ،مراحل تطور اللغة :اؼببحث الثاين.  

   ورىا تطو  ،مفهـو القراءة  الثالث:اؼببحث. 

 ة و اؼبشكالت اػباصة باغبروؼ العربيّ  ،للقراءة ستعداداال  :اؼببحث الرابع. 

 داء نواع القراءة من حيث الشكل واألأ  :اؼببحث اػبامس. 

 طرقها العامة و  ،القراءةىداؼ تدريس ّ أ  :اؼببحث السادس. 

 تابةالكوالتهجئة و  ،ستعابو صعوبة اإل ،عف الطالب يف القراءةض  :اؼببحث السابع.  

 و عالجها  ،و اؼبشكالت الرئيسية ،:  مظاىر الصعوبةاؼببحث الثامن 

 االبتدائيةسيكولوجية التعلم في تدريس اللغة العربية في المرحلة  :الفصل الثاني 

 العربية كتابةو مشكالهتا يف ال ،ىداؼ تدريسهاأو  ،مهيتهاأو  ،الكتابة  مفهـو  :وؿاؼببحث األ. 

 اإلمالءتصحيح  ءعوامل اػبطا ،نواعوأ ،ىدافووأ ،مالءاإل  مفهـو  :اؼببحث الثاين . 

 وؿ خطوات تدريسو يف الصف األ ،ىدافوأ ،مهيتوأو تطوره  ،تارخيو ،اػبط مفهومو  :اؼببحث الثالث. 

 خطواتودريس التعبّب الشفوي و الكتايب و اػباصة لتىدافو العامة و أو  ،نواعوأو  ،موالتعبّب مفهو   :اؼببحث الرابع. 

 و ما يراعى اؼبعلم عند تصحيح التعبّبتواجو اؼبعلم و التلميذ يف التعبّب  الٍبالصعوبات   :حث اػبامساؼبب. 

 و طريقة تدريسها  ،و موقف الَببويْب من تدريسها ،ىداؼ تدريسهاأو  ،القواعد مفهومها  :اؼببحث السادس. 

 ناشيد و قطع احملفوظاتو احملفوظات و الفرؽ بْب قطع األ ناشيدمفهـو األ  :اؼببحث السابع. 

 ناشيد و احملفوظات و التقييم بينهمىداؼ و خطوات تدريس األأ  :اؼببحث الثامن. 

 خاتمة
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 المدخل

  تمهيد:

ختالالت بوي غي العديد من الدوؿ نقائص واكبة العصرنة يف ؾباؿ الَببية، يعاين النظاـ الَب ا ر ومو يف ضوء التطو 

على التعليمي  لمر الذي جعل خرباء  الَببية يفكروف يف إعادة بناء الفعوقباحو، األ مرد وديةأثرت سلبا على 

التكوين اؼبهِب يف  ابالنسبة إىل اؼبتعلم وقد أغرى ذلك مسؤويل الَببية فوجدو  مبادئ مبنية على ما ىو انفتح واخذ

وتثقفيهم  بشكل أوضح  زيادة إىل الكفاءات هبدؼ تطوير وتكوين األجياؿ اؼبتمدرسة اؼبهارة وأمّهيتها تبِب فكرة 

 وجعل الفعل التعليمي أكثر نفعا.

ستماع، التحدث، القراءة، الكتابة، وىي هبذا ي ربتها أربع مهارات تتمثل يف االوتعترب اللغة منظومة متكاملة تنطو 

1الفنوف.األداء اللغوي عند الفرد، فالتحصيل اللغوي مرىوف هبذه  يب الطبيعي  الَبتيب، حبيث أهنا تعترب عن الَبت  

واإلستعاب بعد مهارة التحدث  االستقباؿالذي يعترب مركز  االستماعوأوؿ مهارة من اؼبهارات اللغوية تتمثل يف 

 والقراءة والكتابة ومن ىنا ديكن تصنيف اللغة العربية إىل نوعْب أساسْب متمثلْب يف لغة شفوية ولغة مكتوبة.

والتوصل، ويعترب ىذا األخّب الوظيفة  االتصاؿ عملية الكتايب يف االتصاؿالشفوي سبق  االتصاؿكما أف 

للغة الٍب تتدرج ربتها اؼبهارات األربعة ويف ىذا الفصل ديكن التعرؼ على كل مهارة على حدى، وذلك األساسية 

 يف إطار ربديد مفهومها وطرائق تدريسها واألىداؼ الٍب يسعى إىل ربقيقها كل مهارة.

                                                             
15، ص1981جودت الركابً: طرق تدرٌس اللغة العربٌة ، ب.ط ، دمشق،، دار الفكر  1  
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اللغوي الواضح السليم، سواء كاف ىذا  االتصاؿلم القدرة على ة ىو إكساب اؼبتعواؽبدؼ األساسي لتعليم اللغ

اللغوي وىي متصلة يبعضها البعض سباـ  االتصاؿىذه الفنوف األربعة ىي أركاف  شفويا أـ  كتابيا، وكل   االتصاؿ

.االتصاؿ  

 :المفاىيم حول ىذه المصطلحات 

 :تع يف   تدريس -1

 في    عني   لغوي :  -أ

1 .غبفظو إنقاذحٌب ىي من جذر )درس( و درس يف اللغة أي عائدة  -وفق لساف العرب -يسالتدر   

  .أي قرأت كتاب -وقيل درست

  .أي أكثرت من القراءة حٌب حفظتو -درست السورة

ىو اؼبقدار من العلم يدرس يف وقت ما  -الدرس  

 ظهر هبا اؼبصطلح ألوؿ مرة يظهر أف  اجم الٍبووفق تلك اؼبع Teach تدريس وفق اؼبعاجم اإلنكليزية معناىا 

Teach 2 :معناىا 

 .إعطاء اؼبعلومات 

 .توصيل شيء ما مثل مهارة أو معرفة 

 عن طريق العقاب أو الثواب إقناع شخص ما بفعل شيء.  

 تعليم شخص ما التعليمات اػباصة بعمل شيء معْب.  

 

                                                             
18المرجع السابق، ص  1  

35، ص1950كوستاتسوماس، ، مطبعة االبتدائٌةأبو العزم عبد الحمٌد: فروع اللغة العربٌة فً المدرسة  2  
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 : الصطال يتع يف    عنى  -ب

 بْب اؼبعلم و الطالب... - Teaching es a communisation   اتصاؿالتدريس ىو عملية 

يصاؿ ؾبموعة من اؼبعارؼ العامة واػباصة اؼبدرس وىو الشخص الذي يقـو بعملية التدريس يعمل باألساس على إ

اؼبعايّب االجتماعية و الدينية و األخالقية و أشكاؿ التفكّب اؼبختلفة و اؼبهارات اؼبتنوعة باإلضافة إىل القيم و 

 1 اعيةاالجتم

 مفهوم اللغة: -2

"واللغة:اللسن:وحدىا أهنا أصوات يعرب هبا كل قـو من أغراضهم و ىي فعلة من أي تكلمت لغة:-أ

أصلها لغوة كثرة و قلة وثبة وقيل أصلها لغى أو لغو واؽباء عوض ويف اغبكم صبعها لغات ولغوة وقاؿ ثعلب 

يكن أبو عمر وظبعها ومن قاؿ لغاهتم بفتح  قاؿ:يا عمر أبا خّبة أريد أكتف منك جلدا جلدؾ قد رؽ ومل

  .يوقف عليها باؽباء وبالنسبة إليها لغوي وال تقل لغوي الٍبالتاء شبهها بالتاء 

 2 .حد اللغة بأهنا أصوات يعرب هبا كل قـو من أغراضهم "ويعرؼ ابن جُب يف اغبقائق " :اصطالحا-ب

جِب أوال الطبعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها  ابن وىذا التعريف دقيق يذكر كثّبا من اؼبميزة للغة، أكد

االجتماعية يف التعبّب ونقل األفكار،وذكر أيضا أهنا تستخدـ يف اجملتمع فلكل قـو لغتو، وهبذا أصبح للغة وظائف 

 جِب موسعا إذ مشل كل من ابنوسيلة لتواصل وكاف مفهـو كثّبة تأيت يف مقدمتها الوظيفة االجتماعية بوصفها ال

، ومتلقي الذي حيلل ما يسمع من صبل وعبارات يف تركيب لغوية ذات معُب األصواتاؼبتكلم الذي يصدر 

 حلقة وصل بْب اؼبتكلم واؼبتلقي يف آف واحد.ومقصد، مث الرسالة الٍب تعّد 

 

                                                             
39المرجع السابق، ص  1  

24، ص1920، دار المعارف ،مصر، 3عبد العزٌز غبد المجٌد: فً طرق التدرٌس اللغة العربٌة وأصولها النفسٌة، ط 2  
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 المهارة :-3

  .وإجادتو و اغبذؼ فيو الشيءىي أحكاـ   غة:-أ

يصرب عن الفرد من السلوؾ لفظي أو  عمل من األعماؿ و قيل ىي ما الدقة  و السهولة يف إجراء   صطال ا:-ب

  .مهارى

  وراثية  استعداداتيف الوقت اؼببذوؿ وقد يكوف ىذا العمل بسيطا أو مركبا و ىي ما هتيأ من خالؿ  االقتصادمع

اؼبعريف اجملاؿ اغبركي و  مرتبطة باستعماؿو الكفاءات اغبركية و تعُب خصوصا اؼبعرفة العقلية فاؼبهارة إذا وسيلة تعلم 

1 .و الوجداين

                                                             
21، ص2002عبد الفتاح البجة: تعلٌم األطفال المهارات القرائٌة الكتابٌة عمان ، دار الفكر، ،  1  
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 الفصل األول: الميارات األساسية في المغة العربية

و  المبحث األول: أنماط االضطرابات المغوية النطقية

 :ضطرابات المغة التعبيريةاال

 ،جيد العديد من األطفاؿ الذين يعانوف من صعوبات يف التعُلم غّب منسجم مع اؼبراحل الطبيعية للتطور اللغوي

 طفاؿ العاديْب.اللغة ال تصل إىل مستوى سرعة األ اكتسابفسرعة ىؤالء األطفاؿ و كفاءاهتم يف 

 إىل األقساـ التالية: طق اللغويةضطرابات الن  ومن اؼبمكن تصنيف ا 

ضطرابات اال، االضطرابات االستقبالية ،نطق يف أثناء التحدث مع الذات )االضطرابات الداخلية(ضطرابات الا

  .التعبّبية

ترب ىذه االضطرابات من أسوء أنواع االضطرابات اللغوية وتتعلق ىذه تع  خل ة:دضط   ات   لغوية    ال -1

 تعملو الفرد عند التحدث مع نفسو، الذي يس "Internalized"  توّ ضطرابات بالنظاـ اللغوي اؼبذاال

بالرغم من أف الباحثْب مل  ،تدعى ىذه الظاىرة "الكالـ الداخلي"ويسميها "بياجيو" مرحلة ما قبل التفكّب

كتساب ىذه القدرة اللغوية قد تشمل على  انآف ربديد أنواع ىذه االضطرابات إال أف عملية ا يستطيعوا حٌب

 1.ين الصور اللفظية للكلمات و اؼبفاىيمتكو 

واؼبصابوف  ،ز اللفظيةضطرابات تتمثل يف عدـ القدرة على فهم الرمو : ىذه االستقباليةضطرابات اللغوية االاال-2

ضطرابات تسميات و قد أطلق على ىذه اال2 .ال يفهمونوضطرابات يسمعوف ما يُقاؿ ؽبم لكنهم دبثل ىذه اال

و  ،(Receptive aphasia) ستقباليةو اغببسة اال ،(Word deafnezz) ميالـبتلفة مثل الصمم الك

 Auditory verbal)   ؼبسموعوعدـ القدرة على فهم ا ،((Sensory aphasia ية اغببسة اغبس

                                                             
47،ص1983،، القاهرة مكتبة النهضة ، 1أحمد: طرق تعلٌم اللغة العربٌة، ط محمد عبد القادر 1  

48المرجع السابق، ص  2  
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agnosia)، و يعاين الطلبة اؼبصابوف هبذا  1،ضطرابات بْب األفراد باختالؼ العوامل اؼبؤثرةوزبتلف ىذه  شدة اال

كما يعاىن البعض األخر من مشكلة تكرير اؼبفردات و اعبمل دوف   ،دبدلوالهتاراب من صعوبة يف ربط األظباء ضطاال

    .فهم ؼبعناىا

ستجابة ات اللغوية وسبييزىا واالىذه اؼبشكلة تعِب عدـ القدرة على فهم األصو :أ_ إدر ك  ألصو ت   لغوية

 ،ز ،ف ،فالطفل الذي ال بدرؾ األصوات اللغوية ) ـ ،حملكيةهارة أساسية لفهم اللغة اوتعترب ىذه اؼب ،إليها

تعتمد القدرة على إدراؾ  ،قد ال يستطيع أيضا سبييز الكلمات و اعبمل ،(وال يستطيع التمييز بينها ،.....س

   2.ية على مدى الوعي على األصوات بشكل عاـاألصوات اللغوّ 

ويذكر )لّبنر( عدداً من  ،ستقبالية مهمةاؼبختلفة مهارة على فهم الكلمات اتعترب القدرة  في    كل ات: -ب

 ،أنواع الكلمات الٌب جيب أف يتعلمها الفرد مثل أظباء األشياء و األحداث والصفات و اؼبفاىيم اجملردة األخرى

  .مدؿ على العالقات بْب اعبمل أكثر صعوبة من غّبىا يف التعل  توتعترب الكلمات الوظيفية الٌب 

ينبغي على الطلبة أيضا أف يفهموا كيف  ،ضافة إىل القدرة على فهم معاين الكلماتباإل   ك ب:في    ت -ج

ة يف النحو أف فهم القواعد األساسي   ،ذبمع اؼبفردات مع بعضها بعضاً لتكوف أجزاء أكرب كاعبملة والفقرة والنص

م مشكلة يف فهم معاين بات يف التعل  ويواجو بعض الطلبة الذين يعانوف من  صعو  ،أمر ضروري لفهم معاىن اعبمل

وبالتاىل يشعر ىؤالء الطلبة باإلرتباؾ عندما يواجهوف  ،ألهنم تعلموا معاين اؼبفردات خارج سياقها يف النص ،اعبمل

إىل صعوبة يف تكوين الكلمات كما أف عدـ القدرة على متابعة الَباكيب تؤدي   .الكلمة يف صبلة أو يف النص أكرب

 3 .نا سليماو اعبمل تكوي

                                                             
30، ص2013عمان، ، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع،  فهد خلٌل زاٌد: أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن المهارة والصعوبة 1  

 45، ص 1981عملن، ، وكالة الغوث،  اللغة العربٌة، مركز التطور التربويولٌد جابر: الضعف فً المهارات األساسٌة فً  2

76فهد خلٌل زاٌد، المرجع السابق، ص 3  
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فاألطفاؿ  ،رتباط بالقدرة على فهم الكلمات واعبملمهارة إتباع التعليمات وثيقة اال تعترب د_ إتباع   تعل  ات:

 ،الذين يعانوف من صعوبة يف ىذه اؼبهارة ال يفهموف عدداً كبّبا من الكلمات و خباصة إذا كانت اعبمل طويلة

وتعترب ىذه اؼبهارة مهمة يف عملية  .إليهم من انآخرين تصدر ٍبالعوف فهم التعليمات يوبذلك فإهنم ال يستط

الطفل الذي و  ،فالطفل الذي ال يفهم كلمة من تعليمات السؤاؿ قد ال يستطيع اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ،مالتعل  

ة إتباع تتأثر مهار  .بْب اليسار واليمْب ال يستطيع التوجو إىل اؼبمر األيسر عندما يصدر لو أمر بذلك ال دييز

  1.و بذلك جيب ربديد طبيعة كل مشكلة بعناية و حذر ،التعليمات بعوامل ـبتلفة

الكالمية            بسةضطرابات اللغة التعبّبية اغباسم ا أيضاكما يطلق عليها _  ضط   ات   لغة   تعب  ية: 3

(Exprezzive aphasia) كما  اختالؼ أسبابواللغوي ب ضطرابه االاغبركية فتختلف شدة ىذ بسةأو اغب

ضطراب قد يواجهوف صعوبة بأف الطلبة اؼبصابْب هبذا االأشار ) براينت(  و ستقباليةضطرابات االالىو اغباؿ يف ا

  .ستخدامهااسَبجاع الكلمات حْب اغباجة إىل ايف 

كما أف   ،رستخدامها يف التعبّب عن األفكاايف تنظيم الكلمات و العبارات يف ويعاين البعض األخر من صعوبة 

 .اؼبصاب ال يستطيع يف اغباالت الشديدة تقليد األصوات وال يستطيع أيضا نطق األصوات اللغوية

وىي عدـ القدرة على نطق األصوات اللغوية بالرغم من توافر القدرة العامة على نطق  ألصو ت   لغوية: -أ  

اؼبصابْب باضطرابات لغوية أداء إذ ال يستطيع بعض " Apraxiaربريك أعضاء اعبسم بفقداف على النطق "

فيقوؿ "مانديل وجولد" بأف اضطرابات النظاـ الصويت يف اللغة   .اؼبطلوبة إلنتاج بعض األصوات اللغوية اتاغبرك

طق تؤثر غالبا على نطق األصوات الساكنة أكثر من تأثّبىا على نطق تظهر على شكل اضطرابات يف الن  

 2 .الكلمات بشكل عاـ

                                                             
80، ص1971علً الجمبالطً، ورفٌقه: األصول الحدٌثة لتدرٌس الغة العربٌة والتربٌة، مصر دار النهضة، ،   1  

77عبد الفتاح البجة، المرجع السابق، ص  2  
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  لألصوات الساكنة: كتساب ا بات في أنواع الصعو 

 )اغبذؼ )آح بداًل من راح.  

 الح بداًل من راح ( بداؿاإل(. 

 )تشويو نطق الصوت كما حيدث يف نطق صويت )ر،ؾ. 

نطق بعض بضطرابات يف التعبّب اللغوي ايستطيع العديد من اؼبصابْب بب_ تكوي    كل ات و   ج ل:

تنظيم أفكارىم بالشكل الصحيح إذ دييل ىؤالء اؼبصابْب حبذؼ بعض عوف يهم ال يستطكن  ول ،الكلمات منفردة

 1.ّبىم ترتيب الكلمات و العبارات يف اعبمليأو كتغ ،الكلمات وإبداؽبا بأخرى

صيغ  ،ستعماؿ صيغ اعبملاضطرابات لغوية تعبّبية ايرتكبها اؼبصابوف ب الٍبالشائعة ومن األخطاء النحوية 

  .و كذلك حروؼ اعبر ،األفعاؿ

ضطرابات لغوية تعبّبية باسَبجاع بعض اع عدد كبّب من الطلبة اؼبصابْب ب: ال يستطيست جاع    ف د ت ج_  

سَبجاع اؼبفردات فيصعب على ىؤالء الطلبة إذ تؤثر على صبيع أنواع ا ،ستخدامها وقت اغباجة إليهاالاؼبفردات 

   2 .سَبجاع الكلماتاالقدرة على عدـ وتسمى ىذه الظاىرة ب .اؼبفردات اؼبهمة إلسباـ صبلة معينة

 

 

 

                                                             
79ص المرجع السابق، 1  

90علً الجمبالطً، ورفٌقه، المرجع السابق، ص  2  
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الميارات المبحث الثاني مراحل تطور المغة و

 المغوية

I.  : الخصائص اللغوية العامة 

 العمر: (1

  تستخدـ يف   الاؼبمكنة ويتجنب نطق األصوات الٍب :يبدأ الطفل بنطق صبيع األصوات اللغويةثالثة أشي

  .بيئتو

 :ثل ) ماما( وىذا يعُب كلمة واحدة تدؿ على معُب صبلة كاملةينطق الطفل يف ىذه اؼبرحلة كلمات م سنة.  

 11: ففي ىذه اؼبرحلة ينتج الطفل صبال أو عبارات مكونة من كلمتْب أو ثالثة، ويطور نظامو اػباص  شي

 .كلمة  300إىل أف تصل حصيلتو اللغوية 

 2-3 ل اؼباضي، كما يتمكن من سنوات:يستعمل الطفل ىنا عالمات اعبمع و األفعاؿ اؼبساعدة و صيغ الفع

 صبال بسيطة و مركبة. إنتاج

 3-4  سنوات:فنالحظ ىنا استخداـ الطفل لصيغة الفعل اؼباضي وعالمة اعبمع يف األظباء، فيعمم استخداـ

  1500عالمة معينة للجمع مثال على أظباء ال تستخدـ معها ىذه العالمة فيصل بذلك رصيده إىل 

 كلمة.

 4-5 غة، فينتج صبال صحيحة ثر ذبريدا، وتزداد سيطرتو على عدد أكرب من قواعد الل  سنوات:تصبح اللغة أك

 كلمة.  2500من حيث القواعد و تصل مفرداتو اللغوية اىل 

 5-7  كلمات فتقدر بذلك الكلمات الٍب يستطيع الطفل   8سنوات:تصل قدرة الطفل على تكوين صبلة من

 1لمة.ك  600يفهم معانيها يف ىذه اؼبرحلة حبوايل  أف

                                                             
23فهد  خلٌل زاٌد: المرجع السابق، ص  1  
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 6-7  سنوات:يستخدـ األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة اعبمل اؼبعقدة فيبدؤوف يف القراءة و الكتابة وإدراؾ مفاىيم

 كلمات.  09 إىلالزمن و الفصوؿ و يقدر طوؿ اعبملة 

 7-8 .)...،سنوات:يستخدـ الطفل يف ىذه اؼبرحلة األظباء اؼبوصولة )الذي، الٍب 

 8-10 كلمات يف اعبملة.  10اىيم باألفكار العامة و يرتفع رصيده إىل سنوات:يبدأ األطفاؿ بربط اؼبف 

 10-12 الفعل تمييز بْب الفعل اؼبضارع التاـ و سنة:أما يف ىذه اؼبرحلة يواجو األطفاؿ نوعا من الصعوبة يف ال

 1اؼبضارع و الفعل اؼباضي و اؼباضي التاـ.

II. المهارات 

 : المهارات  اللغوية .1

، احملادثة، القراءة، الكتابة، أساسا للتعليم و التعلم يف اؼبراحل اؼبختلفة، وعن طريقها ماعاالستاؼبهارات اللغوية سبثل 

تنمية ىذه  إىلقايف. وذلك ىدفت العديد من الدراسات العلمية، و الَباث اغبضاري و الث يتزود اؼبتعلم باؼبعرفة

 غبياة اؼبختلفة.وؾ يف ؾباالت الاؼبهارات، ألهنا سبثل العينة األساسية للتعليم و الس

تعينهم على استخداـ اللغة  الٍبإف الَببية اغبديثة تؤكد على أمهية العناية بتمكْب اؼبتعلمْب من اؼبهارات اللغوية 

  2العربية يف اؼبواقف اغبيوية و ىذا ال يتحقق إال من خالؿ سبكنهم من اؼبهارات اللغوية.

بنسبة      االستماعو عن طريق 23%عن طريق الكالـ بنسبة  د يتعلموقد أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أف الفر 

    %17، و عن طريق الكتابة%35عن طريق القراءة بنسبة و 25%

 3اؼبستوى اؼبطلوب.  إىلولكل مهارة دورىا احملدد يف تعليم التالميذ والوصوؿ هبم 

                                                             
24نفس المرجع السابق،ص 1  

  2 35،ص2007أرٌد عالم الكتب الحدٌثة،   1عبد هللا محمد فٌدي: أسس تعلٌم القراءة  النافذة لطلبة المتفوقٌن عقلٌا، ط
37، ص1971، دار الفكر دمشق، 2ٌة، طسعٌد األفغانً: حاضر اللغة العرب 3  
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حيث لم على التعلم يف اؼبرحلة األوىل، تساعد اؼبتع الٍبوتعد مهارات القراءة والكتابة من أىم اؼبهارات األساسية 

تؤدي الصعوبات يف القراءة مثال يف فشل التالميذ يف فهم اؼبواد األخرى، ألف النجاح يف كل مادة يستوجب قدرة 

التلميذ على القراءة فلذلك يستوجب األمر تقوية ىذه اؼبهارات كما جيب على اؼبعلمْب الَبكيز على دراسات 

 1و اػبط و العناية بالرسم خاصة يف مرحلة التعليم األساسي من التعليم. التدريب على الكتابة

 : إىلتنقسم ىذه اؼبهارات 

 ائية: ليست القراءة مهارة واحدة، وإمنا ىي ؾبموعة من اؼبهارات منها: اؼبهارات القر   -1

وية )حركة اإلعراب آخر قراءة الكلمات قراءة صحيحة من الناحية الصرفية )بنية الكلمة(، ومن الناحية النح -2

  الكلمة(، وذلك حبسب موقعها من اعبملة.

 والتعجب، واإلخبار و الطلب. كاالستفهاـتغبّب نربة الصوت حبسب اؼبعُب   -3

بتقيْب ال بد للمعلمْب و اؼبنهاج أف يعملوا على ربقيقها، وذلك  الٍبالسرعة القرائية، وىي من أىم اؼبهارات -4

بْب البطء اؼبعيب و اإلسراع اؼبخل، وال يأيت ىذا إال بكثرة تدريب األطفاؿ على السرعة حبيث تكوف وسطا 

مشاىدة الكلمات و تقليبها يف صبل و تراكيب، فقد كشفت األحباث أنو بعد التدريب اؼبستمر وبعد أف تألف 

 يزيد عن مئة كلمة يف الدقيقة. عْب القارئ الكلمات يستطيع أف يقرأ ما

تلخيص مفهـو السرعة القرائية على أنو الوقت الذي يستغرقو الطفل الطبيعي النمو اؼبدرب من خالؿ ىذا ديكننا 

، على أف تليها دوف أف يَبؾ فَبة زمنية ملموسة بينهما الٍبالكلمة  إىل االنتقاؿيف إعادة بناء الكلمات يف ذىنو مث 

 تيعابية األخرى.اؼبهارات القرائية واإل االعتباريأخذ بعْب 

 

                                                             
25،ص.1997، دار عامر، عمان، 1حبٌب هللا محمد: أسس القراءة والفهم المقروء، ط 1  
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 :ت الكتابيةالمهارا .2

 فبا ال شك فيو أف األطفاؿ جيدوف صعوبة يف إتقاف اؼبهارات الكتابية، وؽبذه الصعوبات أسباب كثّبة منها: 

 طبيعة اعبانب الكتايب من اللغة، إذ أف الكتابة يف اللغات بصفة عامة ال سبثل اعبانب اؼبنطوؽ سبثيال تاما.أ. 

  إذحتياجاهتم اػباصة وال تتفاعل معها وتزداد ىذه اؼبشكلة صعوبة أف األطفاؿ ال يشعروف بأف الكتابة تلىب اب.

 1كاف الطفل يعيش يف بيئة ال تشجع على القراءة والكتابة.

على ليها وأف يعودىم عليها و ال بد للمعلم أف يدرب طالبو ع إذللكتابة أيضا عادات و مهارات مرافقة ؽبا، ج.

 فبارستها بشكل سليم فمنها:

عند الكتابة جلسة صحيحة حبيث يكوف مابْب عينيو، والدفَب الذي يكتب فيو ال يقل عن  جلوس الطالب .1ج

 ثالثْب سنتمَبا 

صحيحة سليمة، وذلك بأف جيعلو بْب أصابع يده اليمُب،وعلى اؼبعلم أف حياوؿ منع  إمساؾ القلم مسكةً .2ج

 التالميذ من الكتابة باليد اليسرى.

 خط أفقي مستقيم.أف يتعود التلميذ الكتابة على .3ج

أف يكتب التلميذ بسرعة مقبولة، وىذه السرعة تتحصل عن طريق تعويد الطالب وتدريبهم على الَبكيز .4ج

 2واؼبتابعة، و األكثر من ذلك.

 مهارات الحديث) المحادثة(:  .3

                                                             
87مكتبة العبٌكان،، ب.ط، ص أحمد بن محمد الضبٌب، اللغة العربٌة فً عصر العولمة، الرٌاض 1  

88المرجع نفسه، ص 2  
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اللغة يف  ىلإإف مل تكن أمهها فقد ذىب اؼبربوف و اؼبتخصصوف ال شك يف أف احملادثة من أىم اؼبهارات اللغوية، 

أف اللغة مضموف و  إىلعملية إرساؿ منطوؽ واستقباؿ مسموع، كما يذىب بعضهم -طبيعة أصلها كما مر سابقا

 1عن ىذا اؼبضموف. إفصاح

وال بد للمعلم أف حيرص على تدريب تالميذه على مهارات و عادات مصاحبة للمحادثة ديكن إصباؿ أمهها فيما 

 يلي:

  ،و مواجهتهم و اغبديث إليهم دوف تردد أو أجل.اعبرأة يف ـباطبة الناس 

 .نطق األصوات واضحة جلية عن طريق الَبكيز عليها 

  الكلمات و  ؼبعايناستخداـ اغبركات اؼبصاحبة لإللقاء حبيث تكوف ىذه اغبركات و اإلرشادات مالئمة

 اعبمل.

 فأفأة و غّبىا.و أة  ذبنب العيوب النطقية من ثأث 

ال بد من مراعاهتا كاستعماؿ اللغة الفصيحة، و تغيّب نغمة  الصوت ونربتو  أخرىية مهارات جزئ إىلباإلضافة 

 2على وفق اؼبعاين، ولعل يف اؼبواقف التمثيلية أثرا كبّبا يف تدريب التالميذ على إتقاف ىذه النغمات.

 (:االستماعاإلصغاء)  .4

ء اىل ربقيق ؾبموعة من العادات صغااإلصغاء ىو السماع باىتماـ وانتباه، ويهدؼ تدريب األطفاؿ على اإل 

 كبو: االذباىاتو 

   الناس واإلصغاء إليهم ليفهم ما يقاؿ . إىل االستماعتعويد الطفل 

 .تعويد األطفاؿ احَباـ آراء انآخرين 

                                                             
71، ص1998ر الفكر العربً لطبعة والنشر، عمان، ، دا1عدس محمد عبد الرحٌم: فن التدرٌس، ط 1  

71المرجع نفسه، ص 2  
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 .شعور الطفل القارئ باحَباـ انآخرين اؼبستمعْب وتقديرىم لو وذلك بإصغائهم ؼبا يقاؿ 

  النقد يف اؼبستقبل )اغبكم و اؼبوازنة و التفصيل(.تكوين البدايات األوىل لعملية 

 1:وؼباىرات اإلصغاء تطبيقات كثّبة منها

أشرطة مسجلة ال تزيد عن ثالث دقائق، ويفضل أف يكوف اؼبسموع  إىل االستماعتدريب األطفاؿ على   . أ

 ة.نصا قرآنيا ونشيدا فصيحا فبا يدرسوف، أو قصة بطولية من الَباث اإلسالمي أو قصة خيالي

يليق التلميذ بنفسو، كأف يروي قصة أماـ زمالئو ربت إشراؼ اؼبعلم  ومن ىذه التطبيقات وأفضلها ما . ب

 وتقوديو وحثو على اللغة السليمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61، ص1965، دار المعارف، مصر، 1صالح عبد العزٌز: التربٌة وطرق التدرٌس، ج 1  
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 تطورىا.المبحث الثالث القراءة مفيوميا و

I. القراءة 

 مفهومها:   . أ

م بأهنا " عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل مفهـو القراءة فعرفها بعضه إىلتطرؽ العديد من الَببويْب احملدثْب 

ربة السابقة و ىذه اؼبعاين، اػبيتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، وفهم اؼبعاين و الربط بْب  الٍبتفسّب الرموز و الرسـو 

 1النقد و اغبكم وحل اؼبشكالت ".و  واالستنتاج

يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو،  الٍب الرموز بأف " القراءة عملية عقلية معقدة تشمل تفسّب أيضاىناؾ من قاؿ 

 2و الربط بْب الشخصية و ىذه اؼبعاين".وتتطلب ىذه الرموز فهم اؼبعاين 

يرى عبد العليم إبراىيم أف القراءة"عملية يراد هبا إجياد الصلة بْب لغة الكالـ و الرموز الكتابية، وتتألف لغة الكالـ 

 3اؼبعاين " تؤدي ىذه الٍبمن معاين و األلفاظ 

 :يلي ديكننا من خالؿ ىذه اؼبفاىيم السابقة استشراؼ ما

 إف عناصر القراءة الثالثة: 

  .اؼبعُب الذىِب 

  .اللفظ الذي يؤديو 

 .الرمز اؼبكتوب 

 

 
                                                             

17دونالدبٌران: القراءة الوظٌفة "ترجمة محمد قدري لطفً"، مكتبة مصر، بدون تارٌخ، ص 1  
25، ص1966تها، دار النهار، بٌروت، أنٌس فرٌحة: فً اللغة العربٌة ومشكال 2  

26المرجع نفسه، ص 3  



 

18 
 

II. القراءة الجاىزة 

 مفهومها: أ. 

 1.وأصوات مسموعة لرموز الكتابية إىل ألفاظ منطوقةىي العملية الٍب يتم فيها ترصبة ا

 تمد على ثالثة عناصر ىي:وتع 

 رؤية عْب الرمز. 

 نشاء الذىن يف إدراؾ معُب الرمز. 

 . التلفظ بالصوت من خالؿ ذلك الرمز 

 2مزاياىا:ب. 

o  :من الناحية االجتماعية 

يتم تدريب الطفل على مواجهة انآخرين، ووضع اػبجل و االرتباؾ على حدا و من خالؽبا يتم بناء الثقة بالنفس 

 حل مشكالت اجملتمع.و االسهاـ ىي 

o :من الناحية النفسية 

من خالؽبا أف تبث الراحة يف نفسية الطالب وىذا ظباع صوتو، وزيادة الثقة يف النفس إذا ما مت مدحو من طرؼ  

 معلمو.

o :من الناحية الَببوية 

                                                             
88محمد قدري لطفً: التأخر فً القراءة، تشخٌصٌة، عالجٌة، مكتبة مصر، مصر، ب.د، ص 1  

64، ص2003، دار صفاء لنشر والتوزٌع، عمان، 2سلٌمان ناٌف: آسالٌب تعلٌم األطفال القراءة والكتابة، ط 2  
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النطق و  تعترب القراءة اعباىزة حبد ذاهتا عملية تشخيصية عالجية و ذلك من خالؿ تشخيص جوانب الضعف يف 

 أهنا تساىم يف تسمية األُذف اللغوية. ؿباولة عالجها، كما

 عيوبها:ج. 

 .ال تالئم اغبياة االجتماعية ؼبا فيها من ازعاج انآخرين 

 .بدؿ وقت كبّب من خالؿ مراعاة ـبارج اغبروؼ، وسالمة النطق 

 .بدؿ جهد أكرب على عكس القراءة الصامتة 

III.  :قراءة االستماع 

 مفهومها:أ.

كار وراء ما يسمعو من األلفاظ  من صبع ؾبموعة من اؼبعاين و األف اإلنسافيتمكن فيها  الٍبعملية ىي ال

 1ينطق هبا القارئ قراءة جهرية.  الٍبالعبارات و 

 أىمية االستماع:. ب

  بالبيئة البشرية بغية التعرؼ عليها.يتصل هبا  الٍبىو الوسيلة األوىل 

 و الكتابة و اغبديث الصحيح. وسيلة مهمة لتعليم األطفاؿ القراءة 

  :طريقة تدريس االستماع 

 .إتاحة الفرصة للطالب كإعطائو فرصة التدرب عليها خارج الصف 

 .يدعو اؼبعلم الطالب إىل مناقشة ما قرئ بغية التثبت من فهمهم 

 .قراءة اؼبعلم أو الطالب مع مراعاة شروط القراءة اعبهرية 

                                                             
95،ص2005، دار الكتاب الجامعً، اإلمارات العربٌة، 2سالٌب تدرٌس مهارات اللغة العربٌة وأدبها، طإحسن البهجة عبد الفتاح، أ 1  
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المشكالت الخاصة لمقراءة و  االستعداد المبحث الرابع

 بالحروف العربية

لية وبصرية وظبعية )عق يقصد باالستعداد للقراءة امتالؾ األطفاؿ القادمْب إىل اؼبدرسة من بيوهتم قدرات ؿبدودة

ولعل الطالب يف  1نطقية(، وخربات معرفية ـبتلفة إضافة إىل قدرة الطفل على االنسجاـ داخل الصف مع أقرانو،و 

مستويات ال حصر ؽبا، فهناؾ فروؽ يف السن وفروؽ يف الذكاء وبالتايل يف العمر العقلي،   الصف األوؿ جيد فيهم

بيئة و الثقافة و النضج اعبسمي كما أف ىناؾ فروقا يف اػبربات السابقة و احملصوؿ اللغوي السابق، و ال

ارس خربات تعليمية االجتماعي، وىناؾ من قد أمضى مدة يف اؼبدارس اغبضانة، حيث أتيحت ؽبم يف تلك اؼبدو 

 2معينة يف حْب أف األغلبية قد أتت من اؼبنازؿ دوف أف تتاح ؽبم ىذه اػبربات.

 :3من عوامل االستعداد للقراءة 

 من اؼبعلـو أف كل عملية تعليمية ال بد من وجود عاملْب لنجاحها.

o . األوؿ: النضج 

o .الثاين: التعلم أو اؼبراف 

 ونذكر منها: 

 االستعداد العقلي: . أ

اؼبعرؼ أف الطفل الذكي يبلغ استعداده قبل غّبه من أقرانو العاديْب، وبالتايل فإف تعلمو القراءة أيسر من غّبه  من 

أيضا وىنا يربز مصطلح العمر العقلي الذي يشّب إىل مستوى الصعوبة الذي ديكن أف يبلغو الطفل يف القياـ 

 بعملية ما، وىذا العلم يتناسب طرديا مع العمر الزمِب.

                                                             
84محمد صالح صدٌق: مستقبل اللغة العربٌة، دار الهومة للطابعة والنشر، الجزائر، د.ت، ص  1 

77محمد قدري لطفً، المرجع السابق، ص  2  
67، ص 2000ر الفكر، عمان، محمد عبد الرحٌم عدس: صعوبات التعلم، دا 3  
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ا ىي عملية تستخدـ حواس البصر _االستعداد اعبسمي: إف القراءة ليست عملية عقلية فحسب، وإمنب

االستماع و النطق، ومن مث فإهنا تعتمد يف قباحها على جهة من اغبواس، فالبصر السوي لو أثره الواضح يف تعلم و 

ل خلل يف البصر يؤذي بالطفل إىل القراءة ألهنا تقضي رؤية الكلمات جبالء ومالحظة ما بينها من اختالؼ وك

رؤية مهزوزة أو على غّب صورهتا اغبقيقية، ومع ىذا فقد يكوف البصر سويا، لكن إدراكو للمرئيات مل يبلغ النضج 

اؼبطلوب، ومن ىذا النضج على سبيل اؼبثاؿ: التناسق و التكامل يف عملية اإلبصار بْب العينْب ؾبتمعتْب وكأهنما 

 1عْب واحدة.

ء و األحباث يف ىذا اؼبيداف تتفق على أف مشكالت  أو الشخصي أو العاطفي: إف انآراتعداد االنفعايلج_االس

الطفل العاطفية و الشخصية سبب رئيسي يف إخفاؽ بعض األطفاؿ يف تعلم القراءة، ولعل أبرز ىذه اؼبشكالت 

كالت قد تؤدي بالطفل إىل ىجر الدروس، فقداف الثقة يف النفس و الشعور باغبزف و اغبياء اؼببالغ فيو، وىذه اؼبش

وفقداف اغبافز كبو التعلم، لذا تقع على اؼبعلم مسؤولية كبّبة يف ؿبو ما رسب  يف نفوس ىؤالء األطفاؿ بتعويضهم 

 عما فقدوه.

 :أمههاد_االستعداد الَببوي: يتضمن ىذا اعبانب من االستعداد عدة خربات و قدرات 

ا ؾبموع التفاعل بْب الفرد و البيئة، وىذه اػبربات تساعد الطفل على الربط بْب اػبربات السابقة: يعِب هب 1د.

 اؼبعُب الذىِب للكلمة، و صورهتا اؼبكتوبة.

اكتسبها الطفل من أسرتو و ؾبتمعو قبل سن  الٍباػبربات اللغوية:ىي ؾبموعة اؼبفردات و الَباكيب اللغوية  2د.

 2بارز يف زيادة مفردات الطفل اللغوية، ويف تقوًن لغتو.الدراسة و من بداىة أف يكوف لألسرة دور 

 

                                                             
96ص–المرجع السابق  1  

74، ص2005محمود فندي عبدهللا: أسس تعلم القراءة لذوي الصعوبات القرائٌة،  علم الكتب الحدٌث، األردن،  2  
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 المشكالت الخاصة بالحروف العربية : 

 _ أف يكوف ـبتزال ال يتطلب كثّبا من اعبهد و الوقت و الورؽ.

 _أف يتخصص لكل صوت من أصوات اللغة رمز مستقل بو.

 ع القارئ يف اللبس._أف تكوف ىذه الرموز ـبتلفة األشكاؿ متباينة قدر اؼبستطاع لئال يق

 _أال تتغّب صور ىذه اغبروؼ يف أي موقع وقعت الكلمة.

 _أف تكوف صور ىذه اغبروؼ خالية من كل إشارة ثانوية كالنقط و اغبركات اؼبدود و العالقات انآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

ع القراءة من حيث الشكل المبحث الخامس:أنوا   

 األداءو

  :أوال: القراءة الصامتة 

 مفهومها: . أ

وىي تقـو  1،يتم هبا تفسّب الرموز الكتابية وإدراؾ مدلوالهتا دوف ربريك شفاه الٍبمثل القراءة الصامتة يف العملية تت

 على عنصرين:

 إىلالذي يستثّبه اؼبنظور إليو من تلك الرموز فإذا نظرنا  لنشاط الذىِب، رموز اؼبقروء إىلالنظر بالعْب ؾبرد  -1 

 الطفل من اغبرج و اػبجل وخاصة من لديو عيوب نطقية، ورباشي نقد انآخرين.الناحية النفسية فإهنا ربرر 

كانت ىذه القراءة يف مكاف   إذاأما اعبانب االجتماعي ففيها احَباـ شعور انآخرين وتقدير حريتهم خاصة -2

 عاـ.

 أما من الناحية اعبسمية فهي تريح أعضاء النطق.-

 يا والعيوباالمز ب. 

 :2مزاياىا 

 الصحف و اجملاالت... حية االجتماعية: ىي أكثر القراءات شيوعا فهي تستخدـ يف قراءةمن النا .1

ة،كما أهنا ذبعل القارئ يلتقط من الناحية االقتصادية: يكسب القارئ قراءة عدة صفحات يف مدة زمنية ؿبدود.2

 اعبملة دوف لفظ كل كلمة فيها. معُب

تركز على  س اعباىرة الٍبالصامتة على معُب دوف اللفظ على عك من ناحية الفهم و االستيعاب: ترتكز القراءة.3

 اؼبعُب معا.اللفظ و 

                                                             
  1 101، ص2012، دار وائل لطباعة والنشر، 1، المجلد5قحطان أحمد الظاهر: صعوبات التعلم، ط

76، ص1998، القاهرة،1، ط4بات التعلم، العدد فتحً مصطفى الزٌات: صعو 2  
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 .إعراهباتشكيل الكلمة أو  إىلأهنا ال ربتاج  إذمن الناحية الَببوية النفسية: ذبعل القارئ يف جو ىادئ، .4

 :عيوبها 

 :خذقراءة اعباىزة، إال أف عليها مأبالرغم من أهنا قراءة شائعة وتتفوؽ على ال

 تساعد على شرود الذىن وقلة الَبكيز.-

 فيها إمهاؿ لسالمة النطق وـبارج اغبروؼ.-

 عدـ مواجهة اؼبواقف االجتماعية باعتبارىا قراءة فردية. -

 تنمية مهارة القراءة الصامتة: ت. 

ة وىذا من خالؿ عدـ تدريب التالميذ على كيفية القراءقراءة الصامتة يف الصفْب األوؿ والثاين، و ال بد من تعليم ال

اءة ب تدريبهم على القر تليو جي الٍبالصفوؼ قراءة الصامتة.أما الصف الثالث و ربريك الشفاه ألف ذلك يفسد ال

على أعينهم  إخفائهاأمامهم مث  فهم اؼبعُب من خالؿ طرح األسئلة، أو على سبيل اؼبثاؿ وضع البطاقاتو 

 1مطالبتهم بالتعبّب عما التقطوه.و 

 على القراءة الصامتة:التدريب ث.

 أ_يف الصف األوؿ:

 .عرض صورة تعرب عن صبلة ومطالبة التالميذ بتأملها و اإلجابة عن ؿبتواىا 

 عرض عدة بطاقات أو عدة كلمات واختيار كلمة تدؿ على صورة معينة.ب 

  مفيدة. ن صبلةمرتبة و طلب منهم ترتيبها و تكوي كلمات غّبلؾبموعة من اكعرض 

                                                             
201، األردن، دار المسٌرة، ص2008، 8صالح محمد علً أبو جاد: علم النفس التربوي، ط  
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نص و ترؾ فراغات فيو و وضع يف ىذه الفراغات صورة ومطالبة التالميذ حبذؼ ىذه الصورة  كذلك ديكن كتابة

 1ووضع مكاهنا كلمات تدؿ على تلك الصورة.

 ب_في الصف الثاني: 

 .كتابة صبل على اللوح بشكل مبعثر ومطالبة التالميذ بعد قراءهتا صامتة ترتيبها 

 وتوجيو أسئلة تتعلق باؼبضموف بعد إخفاء تلك عرض بطاقات كتب عليها صبل ومطالبتهم بتأملها 

 قات .البطا

 _في الصف الثالث: ت

 .هتيئة التالميذ دبقدمة قراءة النص قراءة صامتة 

  من خالؿ القراءة  إجاباتكذلك ديكن للمعلم كتابة أسئلة على اللوح ومطالبة التالميذ البحث عن

 الصامتة.

  الصامتة كعدـ ربريك الشفاه ووضع األصابع أثناء القراءة الصامتة و تعويد التالميذ االلتزاـ دبعايّب القراءة

 2السرعة يف الفهم.

 

 

 

 

 

                                                             
78، األردن، مجد الالوي، ص2001، 3أوجنً مدانات: الطفب ومشكالته القرائٌة، ط 1  

79المرجع السابق، ص 2  
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تدريس القراءة و طرقيا   أىدافالمبحث السادس:

 .العامة

 أ_ الصف األوؿ: 

  وقراءهتا قراءة سليمة .إليوفهم اعبمل و الكلمات اؼبقدمة ، 

 طقها.التعرؼ إىل اغبركات السكوف و الشدة و التنوين ون 

 ـ لنظاو نبذ الفعل و اعبلوس الصحيح و  كما أف القراءة تكسب التلميذ عادات سلمية كاإلصغاء

 1النظافة.و 

 ب_ الصف الثاين و الثالث: 

 .مراعاة عالمات الَبقيم 

 تناسب سنو، وكذا قراءة الصحيفة اليومية. قراءة بعض النصوص و القصص الٍب 

 ديد من اجملاالت.كما سبكنو من اكتساب رصيد لغوي يف الع 

   ( كلمة ؿبافظا على فهم األفكار الرئيسية يف الدرس و األداء  150متابعة قراءة درس مكوف من)

 2السليم.

  مدة طبس دقائق استماعا لفظيا. إليواستماع ما يلقى 

  و زمن مناسب. واستيعابقراءة الدروس قراءة صامتة بفهم 

 .قراءة بعض القصص اؼبناسبة لسنو 

 يفة اليومية بفهم مناسب.قراءة الصح 

 .مناقشة ما يقرأ بطالقة و جرأة 

                                                             
198، ، القاهرة، دار المصرٌة اللبنانٌة، ص2000، 4: الطفل ومشكالت القراءة، طأحمد عبد ،هللا أحمد، فاهٌم مصطفى محمد 1  

130، القاهرة، دار النهضة العربٌة، ص1996جابر عبد الحمٌد جابر: الذكاء ومقاٌسه، ب.ط،  2  
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 .إدراؾ العالقات بْب مفردات اعبمل و االرتباط بينها 

 )1اكتساب قدرة من االذباىات اؼبرغوب فيها )دينية،وطنية،قومية،ونفسية. 
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صعوبة لقراءة وب في االمبحث السابع: ضعف الطال

 الكتابة:والتيجئة و باالستيعا

 : أسبابوأ_ 

يتوقف إتقاف اللغة العربية و تكوف مهارهتا على القراءة الكثّبة و اؼبتنوعة، ولكننا نلحظ أف الطالب يعجزوف يف 

 إدراؾمرحلة التعليم اؼبختلفة عن االنطالؽ فيها، كما يالحظ عزوفهم و نفورىم منها و عجزىم أيضا على 

م على تلخيص ما يقرأوف، وعجزىم عن سبثيل اؼبعُب يف أثناء القراءة وعدـ قدرهتعندىا اؼبعُب،  ينتهي الٍباؼبواقف 

بتنويع النربات وتلوين الصوت، كما يالحظ أيضا زىد الطالب يف القراءة اغبرة بل ىم ينصرفوف عن كتب القراءة 

 مثل ىذه اغبالة اؼبَبدية عند الطالب منها: إىلتؤدي  الٍبمن األسباب و  1، منهااؼبدرسية مالّْب 

 يقـو هبا اؼبعلموف يف أثناء التدريس الطالب منها: الٍبما يتعلق باؼبعلم: وىي عبارة عن اؼبمارسات اػباطئة .1

 .عدـ تدريب الطالب يف الصف األوؿ تدريبا كامال على ذبريد اغبروؼ، وقلة اىتمامو بذلك 

 .قلة اىتماـ اؼبعلم بتدريب الطالب يف الصف األوؿ على التحليل و الَبكيب 

 ل اؼبعلم على تصويب أخطاء الطالب القرائية يف أثناء التدريس.ذباى 

  قلة تنويع األنشطة و الطرائق اؼبساعدة يف أثناء تدريس القراءة 

 .اكتفاء اؼبعلم باؼبادة اؼبقروءة اؼبقررة، و عدـ إعطاء الطالب مادة إثرائية قرائية 

 ما يتعلق بالتلميذ: ىناؾ أسباب ؽبذه الظاىرة منها: .2

 تتسبب يف غيابو. الٍبلة الصحيحة، ويقصد هبا الضعف البصري و السمعي و النطقي و األمراض اغبا 

  التعليم. بطيءالقدرة العقلية و خاصة عند الطالب اؼبتدين الذكاء 

                                                             
85كتبة زهراء الشرق، ص، القاهرة، م1998نبٌل عبد الفتاح حافظ: صعوبات التعلم والتعلم عالجً، ب.ط،   1  
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  اغبالة االجتماعية و االقتصادية  و تشمل) اليتم، و السكن الغّب مناسب، و الغداء الغّب الكايف، والفقر

 ة يف البيت (و نسبة األمي

 .ضعف معجم الطالب اللغوي وضحالة خرباتو 

 1يتعلق بالكتاب اؼبقرر: ام.3

  الطالب على خط الكتاب  اعبانب الشكلي اؼبادي: أثبتت الدراسات العلمية الوثيقة بْب درجة إقباؿ

 اعبيد السليم من العيوب، وجاذبية صوره وأناقتو.

  غّب اؼبختصْب، و قليلي اػبربة يف ىذا اؼبيداف. إىلرة التأليف: ويقصد بو إسناد تأليف الكتب اؼبقر 

  الٍبالتعديل و التطوير: ال جيرى يف الغالب على الكتب اؼبقررة تعديل أو تطوير برغم اؼبالحظات الكثّبة 

 يبديها اؼبعلموف اؼبشتغلوف يف اؼبيداف.

 ذ وال تلىب حاجاهتم اؼبتصلة اؼبوضوعات: بعض اؼبوضوعات الكتب الغّب الشاقة، وال مثّبة لرغبة التالمي

 حبياهتم اليومية.

 

 

 

 

 

 

                                                             
240، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، ص2015، 1هبة عبد الحلٌم عبد ربه: علم نفس )القراءة(، ط 1  
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مشكالت الرئيسة المبحث الثامن: مظاىر الصعوبة و ال

 عالجيا:و

لغات الصعبة يف طريقة كتاباهتا ورسم حروفها، ويف قواعد كبوىا يقرر بعض الباحثْب أف اللغة العربية تعد من ال

ة الفصيحة يف البيت و الشارع ووسائل اإلعالـ، وىذه العامية ىذا، مزاضبة اللغة العامية للغ إىلصرفها، يضاؼ و 

تِثر  الٍبوجبانب العامية تقف اللغات األجنبية تتميز هبا اللغة العربية  الٍبهتمل اإلعراب الذي يعد أىم اػبصائص 

 1سلبا يف الطالب فيهجروف لغتهم ويتمسكوف باللغة األجنبية.

 عالجها  : 

  فيما يتعلق باؼبعلم:-1

 ؿ اؼبزيد من االىتماـ و التدريب على ذبريد اغبروؼ يف أثناء التحليل و الَباكيب.بذ 

  أخطاء التالميذ و تصحيحها من قبل الطالب أواًل، فإف عجز فمن قبل زمالئو، وإف مل  إىلالتعرؼ

 يستطيعوا فعلى اؼبعلم أف يقـو بذلك شرط أال جيعل نفسو ىو اؼبصحح الوحيد دائما.

  الطرائق يف تدريس القراءة.و تنويع األساليب 

 .إثراء النصوص القرائية بنصوص أخرى 

  جوانب   إىلضرورة إجراء فحوص تشخيصية على الطالب للوقوؼ على حالتهم الصحية و التعرؼ

 اػبلل اعبسمي و النفسي ووضع خطط ؼبعاعبة ذلك.

 .التزاـ اؼبعلم التحدث باللغة العربية السليمة 

 

 

                                                             
98حسنً عبد الباري عصر: تعلٌم القراءة، منظور علم اللغة النفسً، اإلسكندرٌة، المكتب العربً الحدٌث، ص 1  
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 _فيما يتعلق بالطالب: 2

  وجود خلل عضوي لدى  إىلرصد اغبالة الصحية لألطفاؿ و االتصاؿ بأولياء األمور ؼبعاعبة ما يشّب

 األطفاؿ، مع ترتيب أوضاع خاصة ؼبثل ىؤالء يف الصف.

  1اؼبتأخرين منهم.األىايل لتعريف أولياء األمور دبستويات أبنائهم و مساعدة التعاوف بْب اؼبدرسة و 

 فيما يتعلق بالكتاب: -3

  ورة أف يعزز فريق مؤىل جرب اؼبيداف وخرب تأليف الكتب اؼبقررة.ضر 

 .ضرورة تنوع موضوعات الكتاب حبيث جيد كل طفل ما يروؽ حولو 

  ،إجراء ذبارب على الكتاب اؼبقرر و ذلك بتدريسو لعينة من الطالب، مث مطالبة اؼبعلمْب بإبداء آرائهم

 ومالحظاهتم عليو بغية التطوير و التعديل.

 صعب حبسب قدرات الطالب اللغوية دببدأ التدرج من السهل إىل الِب ىذا الكتاب على وفق األخذ أف يب

 العقلية.و 

  2جعلو جذاباً مشوقاً.االعتناء بالشكل اؼبادي للكتاب و ضرورة 

 

 

 

 

                                                             
99مرجع نفسه، ص 1  

222، دار الكتاب الحدٌث، ص2005العالجً لصعوبات التعلم، القاهرة،  عبد الباسط متولً خضر: التدرٌس 2  
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سبق يتبْب أف مهارة القراءة من أىم اؼبهارات اللغوية،  وبناء على ما

يتواصل هبا أي فرد يف  الٍبومية أو اؼبدرسة باعتبارىا اللغة اؼبنطوقة أو اؼبكتوبة وأكثر شيوعا، سواء يف اغبياة الي

سياؽ مناسب، وىذه اؼبهارة أيضا تعترب من أصعب اؼبهارات الٌب يسعى اؼبعلم إىل دفع اؼبتعلمْب إىل اكتساهبا 

افة إىل أف ىناؾ عوائق تقف بشكل جيد، كما تضعها اؼبدرسة من بْب األىداؼ اعبوىرية يف العملية التعليمية، اض

من تلك العوائق أماـ االكتساب اعبيد ؼبهارة القراءة، حبيث ذبعل اؼبتعلم يف موقف حرج، ولذا ديكن أف زبلص 

ببذؿ ؾبهود سواء من ناحية اؼبتعلمْب و ذلك بتحفيزه على التغلب من تلك العوائق أو من طرؼ األولياء، هبدؼ 

الكشف عن تلك العوائق دبساعدة من اؼبعلم الذي يقـو بإعطائهم ؾبموعة من مراقبة أوالدىم مراقبة مستمرة ب

 التعليمات لكي تساعدىم للتغلب على ؾبموعة العوائق و التخلص منها، من أجل الوصوؿ إىل اؼبستوى اؼبطلوب
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 سيكولوجية التعلم في تدريس اللغة العربية في المرحلة اإلبتدائية الفصل الثاني:

ول : الكتابة و أىميتيا و أىداف تدريسيا المبحث األ

 و مشكالتيا في المغة العربية.

 الكتابة 

 مفهومها:.1

، كما ديكننا القوؿ إنسانيتوتلعب الكتابة دورا كبّبا يف حياة اإلنساف، اذ تعترب ابتكار رائع حققت لو الكثّب من 

ع أف يربط اغبضارات الغربة باغبضارات خالؿ تارخيو الطويل استطا  إليوتوصل  إنساينبأف ذلك أعظم اكتشاؼ 

الراىنة سلسلة متالحقة مكنت اجملتمعات من بناء حضارهتا وتشييدىا. و الكتابة ىي عملية ضرورية للحياة 

فهي مهمة يف تعليم اللغة و ذلك من خالؿ نقل األفكار و العصرية سواء بالنسبة للفرد أـ بالنسبة للمجتمع، 

 1أفكار انآخرين و اإلؼباـ هبا  التعبّب عنها و الوقوؼ على

الٍب تراد من النص اؼبكتوب،و الكتابة فن مهم وأداة  اؼبعاينفالكتابة ىي حروؼ مرسومة تصور ألفاظ دالة على 

 2لتسجيل األحداث اؼبهمة يف حياة البشر.

عاة الكتاب ، حيث أنو ال بد من مرااألخرىالكتابة تستقى ما تتضمنو من معرفة و فكر من الفنوف اللغوية -

للقواعد النحوية و الصرفية و البالغية و اإلمالئية و الكتابة يف العمل الدراسي تشمل اػبط و الرسم اإلمالئي،  

ىي  ألهناكما أف الكتابة تعترب من أىم الفنوف اللغوية إذ ذبلى فنها يف أىم اؼبخَبعات الٍب توصل إليها اإلنساف 

يف اغبياة البشرية فالتدوين و الكتابة و القلم أمور خطت باإلنساف  فتحت سبيل كل تقدـ علمي و حضاريالٍب 

 3على مدى األجياؿ خطوات فسيحة متالحقة إال األماـ.

                                                             
97، دار الشجرة للطباعة، ص2004، دمشق 1هدى عبد هللا مشاوي: أطفالنا وصعوبات اللغة واضطرابات الكالم ، ط 1  

170صالح عمٌر علً: صعوباتتعلم القراءة والكتابة "التشخٌص والعالج"، عمان، ص 2  
202مشاوي: مرجع السابق، صهدى عبد هللا   3  
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 :أىميتها-2

أصبح تعليم الكتابة و تعلمها ديثل عنصرا أساسيا يف العملية الَببوية، بل نستطيع القوؿ أف القراءة و الكتابة مها 

رسة االبتدائية و من مسؤوليتها و أبرزىا ولعل تدريب الطالب على الكتابة الصحيحة من الوظائف األساسية للمد

 1 ثالثة:بأمور  النهايةالعمل اؼبدرسي يَبكز يف  إطاريف 

 . إمالئياأ_ قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة 

 ب_إجادة اػبط.

 _قدرتو على التعبّب عما لديو من أفكار يف وضوح و دقة.ت

ال بد أف يكوف الطالب قادرا على رسم اغبروؼ رظباً صحيحاً و أال اختلت اغبروؼ و تعذرت  ىذا يعِب أنوو 

وأال تعذرت ترصبتها إىل تواضع عليها أىل اللغة،  الٍبالقراءة، وأف يكوف قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة 

 تحاؿ فهم اؼبعُب و األفكار.الكلمات ووضعها يف نظاـ خاص وإال اس اختيارمدلوالهتا، وأف يكوف قادرا على 

 2_أىداف تدريسها: 3

 يف الصف األوؿ:  أ.

 كتابة اغبروؼ العربية كاملة مراعْب مواقعها على السطر.-

 كل حرؼ مكتوب اؼبساحة الالزمة و اغبجم اؼبناسب.  إعطاء-

 الكتابة يف خطوط مستقيمة.-

 استطاعتهم وصل اغبروؼ يف الكلمات على الوجو الصحيح.-
                                                             

  1 105، ص1995، 2أحمد السٌد محمد إسماعٌل مشكالت الطفل السٌكولوجٌة ، اإلسكندرٌة، دار الفكر الجامعً، ط
167، الرٌشة لطباعة والنشر، ص2002إسماعٌل  لعٌس: صعوبات التعلم، بٌروت  2  
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 ز يف الكتابة بْب اغبروؼ اؼبتشاهبة و اؼبختلفة يف الشكل.التميي-

 1التمكن من وضع النقط يف موضعها الصحيح.-

 ( حيث يتوقع منهم أف: 4-2يف الصفوؼ من )  ب.

 يكتبوا صبل الدرس كتابة سليمة خبط النسخ بإشراؼ اؼبعلم.-

 يكتبوا فقرات ؿبددة من درس القراءة.-

 واد التعليمية اؼبختلفة.يكتبوا ما يسألوف عنو يف اؼب-

 يكتبوا عالمات الَبقيم األساسية كالنقطة و النقطتْب و الفاصلة و عالمة االستفهاـ و عالمة التعجب.-

 شكالتها في الكتابة العربية: .4

منهم من رأى ة فمنهم من رضي عنها دوف ربفظ، و خاض الباحثوف منذ أقدـ العصور يف  نظاـ  الكتابة العربي

 2ا حباجة إىل تقوًن، ولعل أبرز ما قيل عن مشكالت الكتابة العربية يعود إيل ما يلي:فيها عيوب

  .: ويقصدوف بو حركات القصار) الفتحة، الضمة، الكسرة( الشكل-أ

: كثرت الدراسات الٍب تناولت قواعد اإلمالء العريب واستنتجوا أف أبرز ىذه الصعوبات يف قواعد اإلمالء -ب

 :يلي ىذا اعبانب ما

  .الفرؽ بْب رسم اغبرؼ و صوتو إذ أف ىناؾ حروفا تنطق وال تكتب كما أف ىناؾ حروفا تكتب وال تنطق -

  .ارتباط قواعد اإلمالء بالنحو و الصرؼ-

                                                             
206، ص 2005تدائٌة "طرقه وأسالٌبه وقضاٌه"، مصر فاضل فتحً محمد والً: تدرٌس اللغة العربٌة، فً المرحلة اإلب 1  

159، ص2000سمٌح أبو معطى: طرق تعلم الفراءة والكتابة لألطفال، لبنان،  2  
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  .كثرة قواعد اإلمالء واالستثناء فيها-

 يقصد بو النقط و من اعبديد بالذكر ىنا أف نصف حروؼ اؽبجاء العريب اؼبعجم.  عجام:اال-ت

 صور اغبرؼ باختالؼ موضعو من الكلمة. اختالؼ-ث

 1الكلمات على وفق وضيفتها يف الَبكيب.  أواخرويعُب بو تغّب حركات  اإلعراب :-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 160المرجع السابق، ص 
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المبحث الثاني: اإلمالء مفيومو، أىدافو، أنواعو، 

 عوامل الخطأ و تصحيح اإلمالء.

 اإلمالء: 

  :فهومومأوال 

ة أو كفن من فنوف اللغة، فهناؾ من يعرؼ الرسم اإلمالئي بأنو فن رسم الكلمات هارة لغويتعددت انآراء كم -

يف اللغة العربية عن طريق التصوير اػبطي لألصوات اؼبنطوقة، وبرموز تتيح للقارئ أف يعيد نطقها تبعا لصورهتا 

 1وذلك وفق قواعد مرئية وضعها علماء اللغة. األوىل

الكتابة دبفهومها الواسع وعامل رئيسي يف ربديد مستوى  إطارللغة يقع يف ويرى آخروف اإلمالء فن من فنوف ا-

 ابة بنوعيها اليدوية و التعبّبيةالكت

وديكن القوؿ إف اإلمالء ىو قدرة الفرد على اؼبطابقة بْب الصور الصوتية أو الصور اؼبرئية أو الصور اؼبخزونة يف 

 2االستثناءات اؼبتعلقة بذلك. عتبارة أخذا باالستهدفة مع صورىا اػبطيالذىن للوحدات اللغوية اؼب

 ثانيا: أىدافو 

 جيب على الطالب أف يتمكنوا يف هناية العاـ الدراسي أف يكونوا قادرين على:

 كتابة حروؼ اللغة العربية بأشكاؽبا اؼبختلفة ويف مواضعها اؼبتباينة.-أ

 3نظور كتابة سليمة.بطريقة اإلمالء اؼب كتابة الكلمات و اعبمل القصّبة فبا قرئ  -ب

 

                                                             
220، دار الثقافة، ص1981فتحً علً ٌونس وآخرون: أساسٌات التعلم اللغة العربٌة والتربٌة الدنٌة، القاهرة  1  

198، القاهرة، مجموعة النٌل العربٌة، ص2003، 1فورد: تعلم القراءة، طسٌدرك كولنج 2  
135، سلسلة مركز التقوٌم وتعلٌم الطفل، ص2015، الكوٌت 3جاد البحري: الدٌسٌلسكسٌا، دلٌل الباحث العربً، ط 3  
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 في الصف الثاني و الثالث:-1

 1يتوقع منهم يف هناية ىذه اؼبرحلة:

 .األخرىكتابة إجابة قصّبة عن األسئلة يف اؼبواد التعليمية -أ

 كتابة فقرة إمالء منقواًل.-ب

 كتابة فقرة سبلى عليهم إمالء منظوراً -ج

 حيحة بإشراؼ اؼبعلم. كتابة فقرات من الدرس اؼبقروء ليعتاد الكتابة الص-د

كما يرمي تدريس اإلمالء يف ىذه اؼبرحلة إىل منو الثروة اللغوية عند األطفاؿ وإكساهبم ساعات فبيزة كدقة 

 اؼبالحظة، وحسن اإلصغاء و النظافة و الَبتيب و اعبلسة الصحيحة وغّبىا.

 ثالثا: أنواعو 

 اإلمالء من حيث طريقة أدائو أنواع ثالثة:

 قول:اإلمالء المن-1

ىو ما تذكره الكتب اؼبدرسية يف الصفوؼ الثالثة األوىل بعنواف "أكتب يف دفَبي" وىذا النوع من اإلمالء يناسب 

سبق للطفل أف  الٍبإلمالء أف يكوف من قطعة القراءة ألوؿ، و األمل يف ىذا النوع من االطالب يف هناية الصف ا

 2ى وفق اػبطوات التالية:، ويسّب اؼبعلم يف تدريسو علئياً يتدرب عليها قرا

  يرغب األطفاؿ كتابتها ويتوخى فيها القصر حٌب ال يرىقهم. الٍبربديد القطعة أو اعبملة 

 .هتيئة األطفاؿ دبقدمة مناسبة شائقة 
                                                             

190ص  2006مطبوعات الجامعٌة، معلٌم صالح: بعد االختبارات فً علم النفس الروشاخ والرسم عند األطفال ،الجزائر، دٌوان ال 1  
76، ص2003معتصم بدرة مٌمونً، مٌمونً مصطفى: سٌكولوجٌة النمو فً الطفولة والمراهقة، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  2  
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 .قراءة اؼبعلم القطعة اؼبختارة قراءة معربة واضحة 

  1جائها.أشكاؿ الكلمات الصعبة وتدريبهم على قراءهتا وى إىللفت أنظار التالميذ 

 اإلمالء المنظور:-2

على التلميذ لقراءهتا، و فهم مضموهنا و التدريب على كتابة أشكاؿ كلماهتا ومن مث  إمالءيتم عرضة قطعة 

وىذا النوع من اإلمالء يناسب تالميذ الصفْب ) الثالث، والرابع( وتسّب  ربجب القطعة عنهم وسبلى عليهم

 2خطواتو على النحو التايل:

 درس.التمهيد لل 

 .قراءة اؼبعلم القطعة قراءة واضحة 

 لى اللوح أو على أوراؽ إضافية على كتابة الكلمات الصعبة يف القطعة تدريباً  التدريب العملي للتلميذ ع

 كافيا.

 .التهيؤ لكتابة القطعة 

 .إمالء القطعة بعد قراءهتا 

 .تصحيح الدفاتر 

 ياف:ولو مستو  اإلمالء غّب اؼبنظور)اؼبسموع أو اإلخباري(:-3

 التدريب عليو يف البيت من الكتاب اؼبقرر، ومن درس مالء يقـو على الطلب إىل الطالب إعادة و األوؿ: إ

 سبق لو قراءتو.

                                                             
192معلٌم صالح، مرجع السابق، ص  1  

80، ص2005، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق، 1طمنى إبراهٌم اللبودي: صعوبات القراءة والكتابة )تشخصها واستراتجٌات عالجها(،  2  
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  اختبار قدرة التلميذ على كتابة مفردات سبق تدريبهم عليها.ويتم يف اعبزء الثاين: إمالء يقـو على أساس

 1النحو التايل: الثاين من كتاب الصف الثالث، و ديكن تدريسو على

 اؼبستوى األوؿ:أ.

  ال حاجة إىل اؼبقدمة، ويستعاف عنها بتهيئة التلميذ يف اإلمالء كتسطّب الدفاتر، وكتابة التاريخ، ورقم

 اإلمالء.

 .إمالء الطالب القطعة مفقرة 

 .إعادة قراءة القطعة ليتمكن من فاتو شيء يكتبو 

 الدفاتر وتصحيحها. صبع 

 2اؼبستوى الثاين:ب.

 ة التالميذ كتحضّب أدوات الكتابة وذبهيز الدفاتر.هتيئ 

 .قراءة القطعة على مسمع من التالميذ قراءة أوىل دوف كتابة 

 .طرح بعض األسئلة للوقوؼ على مدى فهمهم للمضموف 

 .إمالء القطعة بصوت واضح وبتأف 

 .قراءة القطعة قراءة ثالثية ليتسُب من فاتو شيء أف يستدركو 

 ا.  صبع الدفاتر وتصحيحه 

 عوامل الخطأ تصحيح اإلمالء:-3

 ىناؾ ثالث طرؽ يتبعها اؼبعلموف يف تصحيح األخطاء وىي:

                                                             
209، ص1988ض، مكتبة الصفحات الذهبٌة، ٌة، ترجمة زٌدان السرطاوي، الرٌاوالنهائ األكادٌمٌةكرٌك كالفان: صعوبات التعلم  1  

54، ص1954، القاهرة، االبتدائٌةمحمد كامل النحاس: خصائص النفسٌة لطفل فً المرحلة  2  
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  تصحيح الطالب دفَبه بنفسو: وىنا يقوا التلميذ دبوازنة ما كتبو يف دفَبه، ومطابقتو على ما ىو موجود يف

لكتاب اؼبقرر، أما إذا كانت القطعة من خارج الكتاب فتكتب القطعة الكتاب إذا كانت القطعة مأخوذة من ا

 على اللوح أو على كرتونو وتعرض  أماـ التالميذ.

 :1تصحيح الطالب دفَب أحد زمالئو   

ومن اعبدير بالذكر اف اؼبعلم غّب معفى من اؼبشاركة يف تصحيح الدفاتر يف الطريقتْب السابقتْب، بل عليو أف يطلع 

 الطالب يف كل مرة ليتأكد من أعماؽبم. على تصحيح

 مقترحة للتغلب على بعض صعوبات اإلمالء في ىذه المرحلة: إجراءات 

إذ إف مهارة القراءة متطلب جيب أف يقـو اؼبعلم بتنفيذه قبل أف خيطو اؼبعلم أية خطوة تحسين مهارة القراءة:-أ

 2نفسها على اإلمالء: يف تعليم اإلمالء، ولعل أىم الصعوبات القرائي ة الٍب تفرض

عدـ قدرة بعض الطالب على سبييز اغبروؼ اؼبتشاهبة لفظا ونطقا وديكن معاعبة ىذه الصعوبة بتكثيف 1أ.

 التدريب، واستمراريتو من قبل اؼبعلم.

يف أثناء متابعتهم للمقروء، األمر الذي ينجم عنو البطء يف عادة وضع اإلصبع عند بعض الطالب 2أ.

 إف معاعبة ىذه اؼبشكلة تأيت ببذؿ مزيد من التدريبات اؼبرتبطة بالتذكر البصري.الكتابة.ومن مث ف

وىذا أمر ضروري إذا ما عرفنا أف الطالب يصعب عليو أف يتقن كتابة   الجمل:التركيز على فهم الكلمات و -ب

 نشائو.وإذا مل يتمكن من توظيفها يف ؿبادثتو أو إ ،جمو اللغويكلمة أو صبلة مل تصبح من مفردات مع

                                                             
124، ص 1974، دار العلم، الكوٌت، االبتدائٌةس اللغة العربٌة فً مرحلة محمد مجاور:تدرٌ 1  

215، ص2012محمد محمود عبد هللا: أساسٌات التدرٌس طرائق استراتجٌات مفاهٌم تربوٌة، عمان، دار غٌداء لنشر والتوزٌع،  2  
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فقد سبق أف بين ا أف مهارة الكتابة يف صبلتها أصعب من مهارة القراءة ،إذا إف  تعب األطفال من الكتابة:-ج

تدريب عضلي مكثف ومراف طويل  إىلاجة ؾبموعة من اغبواس ولذا فهو حب بإشراؾالطفل يبذؿ فيها جهدا كبّبا 

ال يطيل  أفم على اؼبعل أفر بالتعب ،و ىذا يعِب متواصل متدرج حٌب تتعود أصابعو على مسك القلم و ال يشع

 1بالتدرج و الرؼ مسايرا  النمو العضلي عندىم. يأخذهاؼبادة الكتابية بل 

، وذبعل الطفل بعدىا غّب اؼبناسبْب يرىق البصر أوالف قرب العْب  الدفتر:البعد المثالي بين العين و  راعاةم-د

فبا يؤثر يف ىذا اعبانب عدـ اؼبراعاة اعبلسة القياـ بو و عدىا جهدا ال يستطيع يينفر من الكتابة و 

 ذلك و تدريب تالميذه على اعبلسة الصحيحة. ؼبعاجلةالصحيحة،وينصح اؼبعلم 

توقع حدوث اػبطأ جيعل التلميذ دائم االستفسار أثناء كتابتو فإذا ما  إف الخوف من الوقوع في الخطأ:-ه

عادات كتابية مغلوطة، وؽبذا على اؼبعلم أف ال يهما أسئلتهم و أف  صحح اؼبعلم ىذه االستفسارات تصبح عندىم

 اللطف.من خيطئ منهم و يأخذىم باللْب و  ال يؤنب ضمّب

كضعف البصر ،ضعف اؼبالحظة البصرية ،قلة معاناة التالميذ من بعض المشكالت الجسمية و النفسية:-و

ؼبعلم ىنا على ايف عملية الكتابة و  طفل يهمشل الباألماف كل ىذا جيع اإلحساسالتذكر، عيوب النطق،عدـ 

 2.اإلعاقاتهبذه  ابتلواحياوؿ قدر استطاعتو معاعبتها و مساعدة من الوقوؼ على ىذه اؼبشكالت و 

 

 

 

                                                             
54للعلوم، ص: فً طرق تدرٌس اللغة العربٌة، تونس، منشورات المعهد القومً إسماعٌلمحمد بن  1  

87، ص1974، بغداد، مكتبة النهضة، 2نجً زٌن الدٌن: مصدر الخط العربًٌ، ط 2  
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المبحث الثالث: الخط، مفيومو ،تاريخو و تطوره 

 و خطوات تدريسو في الصف األول أىدافوو  أىميتو

 الخط: 

 مفهومو:-ا

 اعبمالية عليها. الصبغة إلضفاءط يعِب:فن ربسْب شكل الكتابة و ذبويدىا عرؼ الَببويوف اػب -

عند اػبطاطْب يعِب :كتابة اغبروؼ العربية اؼبفردة و اؼبركبة، بصورة حسنة صبيلة حسب األصوؿ و القواعد الٍب  -

 1وصفها طبار من عرفوا ىذا الفن.

 تاريخو و تطوره:-ب

مكتشفها،فقد نسب و  نشأهتادـ إال أف الغموض يكتنف زمن ضارب يف القتشّب القرائن أف اخَباع الكتابة يف 

عليو السالـ،وتكاد اؼبراجع ذبمع على أف العرب عرفت الكتابة قبل اإلسالـ  إدريس أوآدـ  إىلبعضهم و وضعها 

الكتابة و  عرب اعباىلية كانوا يقدروف أفبقروف واف اختلفوا يف حالة ىذه الكتابة ندرة و شيوعا،كما اتفقوا على 

عد و من حيسن العـو و الرمي و الكتابة كامال كما اختلفوا يف وضع الكتابة يف اعباىلية  أهنمجيلوف الكتابة حٌب 

 2الكتابة العربية مذاىب شٌب على النحو التايل: أصلذىبوا يف 

 :إىليفتقر  أير دـ عليو السالـ و ىو ى آمن عند اهلل عز و جل انزؽبا مع اللغة عل أهنادبعُب التوقيف 

العلمية،وقد وفق ابن خلدوف يف الرد على ىذا الرأي حْب عد  اػبط من صبلة الصنائع اؼبدنية  األدلة

 . اؼبعايشة

 :مشتق من اؼبسند اغبمّبي اليمِب.اػبط العريب أفىذا الرأي  أصحابويرى الخط الحميري  

                                                             
39، ص1980ولٌد جابر: أسالٌب تدرٌس التعبٌر، عمان، مقر التطور التربوي، وكالة الغود،  1  

339، ص1995ممدوح عبد المنعم الكنانً: سٌكولوجٌة التعلم وأنماط التعلم، الكوٌت، مكتبة الفالح،  2  
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 :مراـ بن مرة ،وأسلم بن سدرةيئهم ىذا الرأي أف ثالثة نفر من ط أصحابو قد زعم الخط الحيري، 

 وعامر بن جدرة ىم وضعوا اػبط العريب .

 :منهم الفينيقيوف  أخذىاأصل للكتابة العربية،مث  اؽبّبوغليفية أفالرأي  أصحابو يرى الخط الهيروغليفي

 اغبامّبيوف. أخذىا،وعلموىا لليوناف و األشوريْب مث 

 :لكتابة من خالؿ اتصاؽبم باألمم اؼبتحضرة يف العرب عرفوا ا إفىو الرأي القائل الرأي الحديث

مرت كتابتو دبراحل ثالثة:مرحلة  أفالشماؿ،ىؤالء العرب قد اشتقوا خطهم من اػبط النبطي بعد 

 1مرحلة اػبط النبطي. ،امية و النبطيةر ، مرحلة اػبط بْب اغبروؼ انآانآراميةاغبروؼ 

 أىميتو:-ت

اهلل سبحانو و تعاىل   أفبو فقالوا:"القلم أحد اللسانْب" كما  أشادواو عرؼ العرب للخط العريب مكانتو و قدره 

     ل  ع  }-عز من قائل-{ ويف قولون   و   ط  ا ي    و م  ل    ق   و   فقاؿ:"}-كرمو يف  كتابو العزيز حْب اقسم بو عز وجل

 {   عل    ي      ام    ان  ن    إل    ل  ع         ل   ا ق   

الراقية ولو منزلة سامية يف اجملاؿ التعليمي الَببوي ،ولعل العناية باػبط تبدوا فاػبط مظهر من مظاىر الفنوف اعبميلة 

غّبىا و ىو  اؼبساجد و اؼبتاحف و اؼبعارض و واضحة صبيلة فيما نشاىده من لوحات و الفتات و بطاقات تزيْب

 2مية.اؼبهمة اؼبساعدة على تعليم التلميذ يف صبيع مراحلو التعلي اإليضاحيعد وسيلة من وسائل 

 أىداف تدريس الخط في المرحلة االبتدائية:-ج

التجويد و التحسْب و ذلك عن طريق توضيح اغبروؼ وتناسبها و استقامة اػبطوط و اؼبسافات بْب .1ج

 الكلمات.

                                                             
99، ص1956محمود تٌمور: مشكالت اللغة العربٌة، القاهرة، مكتبة اآلداب،  1  
123محمد الدرٌج: تحلٌل العملٌة التعلمٌة، البلٌدة، قصر الكتاب، ص 2  
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 الطفل القدرة على الكتابة السريعة. إكساب. 2ج

يف  اإلنسافالٍب حيتاجها  األمورأىم اػبط متمم لعملية القراءة ولو ميزة علمية الف الكتابة ووضوحها من .3ج

 حياتو.

 الذوؽ السليم يف نفوس التالميذ و ينمي فيهم قوة اؼبالحظة و اغبكم. إجاباتويريب تعليم اػبط و .4ج

 1.خربة يدوية إكساهبمتقوية عضالت اليد و .5ج

 :2خطوات تدريسو في الصف األول 

 أماـفحة بيضاء غّب مسطرة حبيث يكتب اؼبعلم اؼبفردة تدريب األطفاؿ على الكتابة اؼبفردة الواحدة على ص-1

 حيدد لو عدد اؼبرات. أفموقع من الصفحة دوف  أييكتبها يف  أف إليوالتلميذ و يطلب 

 على ورقة بيضاء ووضع عليها سطرا واحدا. أمامهمتدريب التالميذ على كتابة مفردة يكتبها اؼبعلم -2

ف حبيث يزيد عدد الكلمات للتلميذ و يزيد عدد األسطر ويهيئ ه يف ىذا الصيتدرج اؼبعلم مع تالميذ-3

 دفَب الكتابة بعد ذلك. إىلانتقالو  إىلالتالميذ 

 التالميذ و مساعدهتم و تشجيع اجملدين منهم. أداءمراقبة -4

 يف مرحلة متقدمة من ىذا الصف يسّب اؼبعلم يف الكتابة على النحو التايل:-5

 خرب.التمهيد للكتابة بقصة أو -أ

 عرض النموذج أماـ التالميذ قراءة اؼبعلم مث قراءة التلميذ و فهم اؼبعُب.-ب

                                                             
56، ص1991أحمد مختار عمر: دارسة الصوت اللغوي القاهرة، عالم الكتب،  1  

233، داروائل لطباعة، ص2008ردن، األ 2قحطان أحمد ظاهر: مدخل إلى التربٌة الخاصة، ط 2  
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 كتابة النموذج أماـ الطالب و قراءة اؼبعلم و قراءة التلميذ.-ج

 1 الكتابة. أثناءيف  أخطائهمتدريب التالميذ على الكتابة يف دفاترىم و متابعتو و تصويب -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
234قحطان أحمد ظاهر، المرجع السابق، ص  1  
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 أىدافو أنواعوبير مفيومو التعالمبحث الرابع:

العامة و الخاصة لمتدريس التعبير الشفيي و 

 توالتعبير الكتابي و خطوا

 :التعبير 

 مفهومه:أ,ل

 السامع إىل الصدر أو الذىن يف يعتمل الذي اإلحساس أو الفكرة نقل على القدرة امتالؾ بأنو التعبّب يعرؼ

1اؿ.اغب مقتضيات وفق على كتابيا او شفويا ذلك يتم ،وقد  

التعبير: أنواع-ب  

 باللغة،تساعده مستعينا مشافهة انآخرين إىل حسو أو خاطره يف جيوؼ ما الطفل الشفوي:ينقل التعبّب 

 الصوت. يف النربة و الوجو على االنطباعات و باليد اإلشارات و اإلىاءات

 أخرى لغوية اتمهار  كتابة،مستخدما انآخرين إىل أحاسيسو و أفكاره الطفل الكتايب:ينقل التعبّب 

 2اؼبختلفة. الَبقيم عالمات و الصرؼ و كالنحو اللغة قواعد و  اػبط و كاإلمالء

 الشفوي: التعبير لتدريس العامة األىداف-ج

 3يلي: ما التعبّب تدريس من األوىل األساسية اؼبرحلة يف التلميذ حيقق

 معاعبة عدـ يف لعل و العثمة و الفأفأة و اغبرص و كالعيّ  األفكار على تسيطر الٍب النطقية انآفات إزالة-1

 حياهتم. طوؿ تالزمهم مستددية آفة منها جيعل ما العيّ  و اغبصر خاصة  انآفات ؽبذه اؼبعلم

 األفكار. ترتيب على قادر بعقل اؼبختلفة اؼبواقف مواجهة يف االرذباؿ على األطفاؿ تدريب-2

                                                             
156، ص2007، دار الفكر، 1عبد اللطٌف صوفً: فن القراءة، ط 1  

125، ص2008أحمد عبد الكرٌم حمزة: سٌكولوجٌة عصر القراءة، دار الثقافة،  2  
290بعض مهارات القراءة اإلبداعٌة، الجامعة اإلسالمٌة، غزة، ص محمد ناٌف أبو بكر: أثر برامج األلعاب التعلٌمٌة لتنمٌة 3  
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 اؼبناسبة الفعل ردود و السريعة االستجابة و ةالبديه حضور على الطفل الشفوي التعبّب دروس تساعد-3

 حبياتو. تتصل الٍب للمواقف

 عناصر ذبميع يف يساعد بسرعة،كما ترتيبها و األفكار وتنسيق التفكّب سرعة ينمي الشفوي التعبّب-4

 فيو. التحدث يريد الذي اؼبوضوع

 1اعبمهور. جهةموا يف اعبرأة يكسبوو  الَبدد و التهيب و اػبجل ظاىرة نفسو عن يزيل-5

 الكتابي: التعبير لتدريس العامة األىداف -د

 يف منوه مستوى يناسب بعمق جوانبها، صبيع من األفكار طرح على القدرة الطفل التعبّب من النوع ىذا يتيح-1

 السرعة. تستلـز الٍب بطبيعتو الشفوي التعبّب يتيحو يتيح الذي الوقت

 الكتابة. أدواتو  التلميذ ْبب الصلة ديًّب  تعبّبال من النوع ىذا-2

 يوفره ال األمر وىذا هتّذيبها و وتنقيحها الراقية اللغوية األساليب  الختيار الكافية الفرصة للطفل يعطى-3

 الشفوي. التعبّب

 لذلك. الكايف الوقت بتوفر اإلبداع مرحلة إىل الوصوؿ فرصة لو يتيح-4

 اإلمالء.و  اػبط جانبها من الكتابية هارةاؼب التلميذ لدى ينمى-5

 : التعبير لتدريس الخاصة األىداف ه.

  فكرىم وتوسيع لغتهم، لَبقية مناسبة لغوية دبادة التالميذ تزويد-1

 فصيح. جذاب بأسلوب وصياغتها متسلسال منطقيا عرضا وعرضهم أفكاره تنظيم على اؼبتعلم أقدار-2

                                                             
45، ص2007، دار صفاء لنشر والتوزٌع، األردن، عمان، 1النجار فخري: األسس الفنٌة لكتابة والتعبٌر، ط 1  
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 اللغة. قواعد مع تتمشى الٍب السهلة عباراتال صوغ على وأقدارىم التعبّب يف الطالقة التالميذ تعويد-3

 اعبمايل. حسو وإرىاؼ األديب الطالب ذوؽ تنمية-4

 عنها. التعبّب يريد الٍب اؼبعاين و األفكار باختياره التفكّب حسن على التالميذ تعويد-5

 1عام: بشكل التعبير تدريس و.خطوات

 السبورة. على اؼبوضوع فعنوا بكتابة يقـو مث للموضوع طالبو أذىاف اؼبعلم يعد-1

 التعبّب: موضوعات اختيار سسأ 

 الصعب. إىل السهل ومن اجملهوؿ إىل اؼبعلوـ اؼبعقوؿ،ومن إىل احملسوس من االنتقاؿ-

 الطالب. ؼبستوى مناسبة تكوف أف-

 الطالب. حياة من مستمدة حية تكوف أف-

 معْب. لشيء متنوعة:وصف تكوف أف-

 فكرة. أو مقاؿ تلخيص-

 قرأىا. قصة كتابة إعادة-

 قصة. تكميل-

 يومية. مذكرات كتابة-

 استخداـ. طلبات كتابة-

                                                             
173، ص2009، المكتبة العصرٌة لنشر والتوزٌع، 1أكرم إبراهٌم السٌد: حقوق األنشطة الثقافٌة، ط  1  
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 الطالب. استثار موقف وصف-

 معلومات. صبع-

 أدبية. نصوص شرح-

 فيو. الكتابة اؼبنوي اؼبوضوع زبدـ اغبرة)الكتب،اجملالت،الصحف(الٍب اؼبطالعة إىل الطالب توجيو-2

 الطالب. قبل من العناصر و اؼبعاين و األفكار مطاراست خالؽبا من يتم عامة أسئلة إعادة-3

 أمهيتها. حبسب ترتيبها مث الرئيسة اؼبوضوع عناصر حصر خالؽبا من يتم أخرى أسئلة إعادة-4

 اؼبوضوع. عناصر من عنصر يف ؾبموعة كل تكتب ؾبموعات الطالب تقسيم-5

 النهائية. بصورتو إقراره مث ؾبموعة كل كتبتو ما مناقشة-6

 اؼبوضوع. يف الطالب بةكتا-7

 1الفعالة. و اؼبناسبة الطريقة اؼبعلم التقوًن،خيتار-8

 

 

 

 

                                                             
138، ص1958، القاهرة، دار الفكر العربً، 2والفنون ،ط األدبدٌن إسماعٌل: عز ال 1  
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تواجو المعمم و  التيالمبحث الخامس: الصعوبات 

التمميذ في التعبير وما يراعى المعمم عند تصحيح 

 .التعبير

 التعبّب: يف التلميذ و اؼبعلم تواجو صعوبات-1

 أف باؼبعلم فحرى   التعبّب، على تدريبو يف كثّبة باتصعو  الطفل يواجو الطفل: تواجو صعوبات 

 حلها على ويساعده بيده يأخذه أف و  ذلك يف يعذره أف عليو بل مقصر، بأنو يشعره فال يتحسسها

 1:يلي ما الصعوبات ىذه أىم معّدة.ومن خطة ضمن و وتأف بروي و

 ىذا أو الفكرة ىذه توصيل يف ورغبة ،معْب إحساس أو ما بفكرة أوالً  يبدأ معقدة ذىنية عملية التعبّب-

 كلمات إىل حيتاج ؽبذا توتر، و ضيق من األحاسيس ىذه تسببو ما ذىنو من ليزيل انآخرين إىل اإلحساس

 .وانفعاالتو فكرتو أجزاء كل تغطى فقرات أو نواة تكوف صبالً  منها ليؤلف أظباء و أفعاؿ و وحروؼ

 إحساسهم لسيطرة التعبّب دروس من األطفاؿ من كثّب نفور ىي أخرى صعوبة األوىل الصعوبة عن ينجم-

 وذلك نفوسهم من األحاسيس تلك بإزالة مطالب اؼبعلم فإف األحاسيس، و األفكار تلك نقل يف باإلخفاؽ

 الصعب. إىل السهل من هبم متدرجا الصعوبة ىذه على التغلب يف ومساعدهتم ،رىالث و الصرب بتوخي

 التعبّب أمهية إبراز اؼبعلم على مثّ  ومن فيو، منفعة ال ضائع جهد عنده فهو لتعبّبا أمهية بعدـ الطفل شعور-

 اؼبهارة. ىذه يتقن ؼبن اؼبكافأة و الثناء و اؼبدح و بالتشجيع األمهية ىذه وتعزيز حياهتم يف دوره وإظهار

  اؼبعلم: تواجو صعوبات-2

 التدريبات و الكتابة و القراءة يف فعلي كما أىدافو و التعبّب مفهـو ربديد اؼبعلم استطاعة عدما 

 نفسو. اعبهد التعبّب يعطي وال اؼبهارات ىذه تدريس يف جهده جل   يصرؼ فإنو ولذلك اللغوية،

                                                             
65، دار النهضة، ص2إبن فارس: فقه اللغة وسنن العرب فً كالمها، الشلقانً، ط 1  
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 امتالؾ تستدعي اؼبهارة ىذه ألف التعبّب على التالميذ تدريب أسباب من اؼبعلمْب عضب سبكن عدـ 

 كافة. األخرى اللغوية اؼبهارات الطفل

 الذي قدراهتم مستوى ربديد يف مرتبكاً  جيعلو فبا للطفل اللغوي النمو مراحل اؼبعلمْب بعض معرفة عدـ 

 عليو. البناء ديكن

 الدفاتر. تصحيح مشقة من فيو ؼبا التعبّب درس من اؼبعلمْب بعض نفور  

 1التعبّب: تصحيح عند اؼبعلم يراعى ما-3

 اللغة: يف 

 الَباكيب. و اؼبفردات-

 النحوية. األغالط-

 اإلمالئية. األخالط-

 2اؼبعاين: يف 

 عاـ. بشكل اؼبوضوع فهم-

 اؼبوضوع. عناصر تنظيم-

 اؼبعاين. دّقة-

 األفكار: يف 

 سالمتها.-
                                                             

77، ص2005عبد العزٌز رحم السرطاوي وعبد العزٌز أٌوب: القراءة والتعبٌر ومشكالتها، مصر، دار الحكمة، ،  1  
59، ص2014التدرٌس، عمان، دار المناهج،  أساسٌاتهٌم باشر، وعبد الرحمان جامل وعبد الباقً أبو زٌد: خلٌل إبرا 2  



 

54 
 

 وضوحها.-

 قيمة. ذات تكوف أف-

 النطقي. تسلسلها-

 تنظيمها. و ترتيبها-

 1الَباكيب: و األلفاظ يف 

 ودقيقة. ومناسبة، واضحة،-

 البعض. عضهاب منسجمة-

 اإلطالة. و اغبشو من خالية-

 اؼبعاين. و لألفكار مصورة-

 اؼبقدمة: يف 

 موجزة، تكوف أف-

 باؼبوضوع. صلة ذات-

 السامع. أو القارئ انتباه شائقة،تثّب-

 اؼبوضوع صلب يف : 

 ومتماسكة. مرتبة عناصره-

                                                             
87، ص2010، ٌونٌو 10مجلة الباحث فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة العدد  1  
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 واضحة. أفكاره-

 متماسكة. صبيلة عبارات-

 1.زمنياً  و منطقياً  تسلسالً  متسلسلة أفكاره-

 اػباسبة: يف 

 اؼبوضوع. يف التلميذ رأى يظهر أف-

 موجزة. بعبارات اؼبوضوع خالصة التلميذ يبْب أف-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88، ص 2007 ،  لبنان، دار النهضة،1رشراش أنٌس عبد الخالق: طرائق النشاط فً التعلٌم والتقوٌم التربوي ط 1  
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المبحث السادس : القواعد مفيوميا وأىداف تدريسيا، 
 .موقف التربويين من تدريسيا، وطريقة تدريسيا

 
القواعد.-1  
 مفهومها:أ.
 وبلوغها حضارهتا، على ودليال اللغة رقي مظاىر من مظهراً  لغوية، ضوابط و قوانْب من سبثلو دبا القواعد، تعدّ  

 إذا إالا  ضوابطو  قواعد ؽبا يكوف مستوى إىل تصل أف ديكن ال لغة أي أف يعِب وىذا ،االكتماؿ و النضج مرحلة

 ميداف يف هبا قْبالناط حاجات تليب أف على قادرة جيعلها التكامل و اغبضاري الرقي من درجة على كانت

 1حياهتم.

 نصف و بقرف  اإلسالـ قبل الواقعة اؼبدة يف اكتماؽبا قمة وبلغت رقيها، ذروة غلى وصلت قد  العربية  فاللغة

 جيالً  ضوابطها واتساؽ  سالمتها على اغبفاظ من العربية اللغة سبكنت اللغوي الرقي وهبذا التقريب، وجو على

 نو:أل النحو تدريس كاف ىنا ومن  ةجيّ وس طبعاً   وينطقوىا سليقةً  يتناقلوىا جيل، بعد

 ظباهتا، من حضارية وظبة اللغة، أصالة  دليل 

 سلميًا. استخداماً  واستخدامها اللغة ربكم قوانْبو  ضوابط 

 وطيداً. ارتباطاً  الفهم بصحة مرتبط 

 كما ةاغبقيق يف ولكنو فحسب، الكلمات أواخر معاعبة يعِب النحو أف يظنوف حْب العربية اللغة دارسو خيطئ 

 خيتص اللغة دراسة من جزء فهو العبارة، يف اعبمل تركيب و اعبمل تركيب عن عبارة "جود": العامل يصفو

  اعبمل يف الكلمات  ىذه ووظائف العالقة ىذه يف اختالؼ و الكلمات بعالقة

  .منطقياً  تنظيماً  منظمة أسس عن عبارة فالنحو ىذا على وبناء

 اط اللغويةاألىداؼ اػباصة لتدريس األمن-2

                                                             
87، ص1990، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 2بحوش عمار، محمد الذٌبان: مناهج البحث العلمً وطرق إعداد البحوث، ط 1  
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 يف الصفْب األوؿ و الثاين:أ.

 يتمكنوا من: أفيؤمل من التالميذ ىذبن الصفْب 

 التعرؼ إىل النمط اللغوي الصحيح، وسبييزه من النمط غّب الصحيح.-

 سبييز أقساـ الكالـ العريب الرئيسية)االسم و الفعل و اغبرؼ( دوف إقحامهم يف تفسّب اؼبصطلحات.-

 اليب شائعة االستخداـ يف حياة الطفل اللغوية من خالؿ دروس القراءة.التعرؼ إىل بعض األس-

 استخداـ بعض األمناط و األساليب اللغوية السهلة.-

 يف الصف الثالث:  ب.

حيبذ يف ىذا الصف أف تعاجل األمناط اللغوية بالطريقة القاصدة دوف أي تفسّب للمصطلحات النحوية و الصرفية 

 1نوا من:لذا من التالميذ أف يتمك

  التميز بْب نوع اعبملة العربية و اعبملة الفعلية و االظبية و التعرؼ إليها دوف تفسّب

 اؼبصطلحات.

 ،اللذاف، الٍب التعرؼ إىل أشهر األظباء اؼبوصولة الشائعة يف االستخداـ اللغوي مثل:) الذي ،

 .اللتاف، الذين....(

 ـ اللغوي:)ىذا، ىذه، ىذاف، ىاتاف، ىؤالء(التعرؼ إىل أشهر أظباء اإلشارة الشائعة يف استخدا 

  اللغوية اؼبرتبطة بالتغيّب كأسلوب التعجب و االستفهاـ و النداء. األساليببعض  إىلالتعرؼ 

  الَباكيب اللغوية السليمة وسبييزىا من الَباكيب اللغوية غّب السليمة. إىلالتعرؼ 

 .فهم اؼبدلوالت اؼبذكر و اؼبؤنث و التثنية و اعبمع 

                                                             
202، ص2000جمعة السٌد ٌوسف: االضطرابات السلوكٌة وعالجها، القاهرة، دار غرٌب،  1  
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 وقف الَببويوف من تدريسها:م-3

 قسمْب يف تدريس القواعد على النحو التايل: إىلافَبؽ الَببويوف 

  الفريق األوؿ: يرى بعض اؼبربْب أنو ال ضرورة إلفراد حصص معينة لتدريس القواعد اللغوية يف اؼبرحلة

االعتماد على احملاكاة  األساسية وإمنا يكتفي بكثرة التدرب على األمناط اللغوية قراءة وكتابة و يفضلوف

 1و التقليد يف تقوًن ألسنة التالميذ وحيتج أصحاب ىذا الرأي:

 طبيعة الطفل تعتمد على احملاكاة يف بداية مراحل منوه اللغوي.-

إف اللغة نشأت قبل صياغة القواعد ويستشهدوف بأف العرب مهروا يف لغتهم دوف معرفتهم ىذه الضوابط كبوية -

 و صرفية.

التحليل اؼبنطقي الفلسفي وىذا ضرب من االستخداـ العقلي ال يقوى  إىلسائل النحوية ّكوهنا تستند جفاؼ اؼب-

 عليو التلميذ.

  الفريق الثاين: ىؤالء يقروف أف تدريس القواعد أمر ال مفّر منو وال ديكن االستغناء عنو، ويستندوف يف

 رأيهم يف :

الفريق األوؿ ليست متوفرة حٌب يف دروس اللغة العربية نفسها، إف احملاكاة لألساليب الفصيحة الٍب يريدىا  -

 وذلك لتفشى العامية ولعدـ وجود البيئة اللغوية الصاغبة.

من تآلف تاج و التحليل و اؼبوازنة بْب اؼبتدريس القواعد يذكي قدرة التالميذ على دقة اؼبالحظة و االستن-

 الَباكيب و اؼبختلفة.

 للمحاكاة الصحيحة.التكرار و اؼبراف، أسساً مضبوطة الب، مع تبِب القواعد يف نفس الط-
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 لتدريسها موازنة بْب الطريقتْب: 

إعداد وربديد  إىلالطريقة العرضية سهلة ألهنا تدرس دوف قصد من قبل اؼبعلم وبالتايل فهي ليست حباجة -

 تفكّب يف حْب ربتاج القاصدة إىل اإلعداد اؼبنظم مع شيء من الربط اؼبنهجي.و 

يستطيع اؼبعلم االستعانة بالطريقة العرضية واستخدامها يف اؼبراحل للتعليم اؼبختلفة، أما الطريقة القاصدة فال -

 ينصح باستخدامها إالّ يف اؼبراحل اؼبتقدمة.

يستطيع اؼبعلم بالطريقة العرضية االنطالؽ بسرعة يف التدريس القواعد اللغوية يف حْب تستغرؽ وقتا طويال -

 1 هنا تستلـز حصصا متباعدة.قاصدة ألال

يتأكد  أفللتأكد من اػبطأ و الصواب يف حْب ال يستطيع الطفل  إليهاديكن الرجوع  أسسيف الطريقة القاصدة -

من سالمة موقفو اللغوي بالطريقة العرضية،و حيضروف ىنا قوؿ ألحد علماء اللغة القدامى عندما سئل عن سبب 

 ذلك ناجم عن أمرين: إف وقوع العريب يف اػبطأ فأجاب:

 اإلعرابية. االشتقاقيةقواعد منظمة لضبط العملية  إتباعاللغة العربية لغة معربة  اشتقاقية ،فبا يعِب لزـو  إف: أوال

 وضوابط تعيينهم على تلمس اػبطأ و االكبراؼ اللغوي. إليهاانو ليس للعرب قواعد يرجعوف  الثاني:

قواعد ديكن اف نستخلص طريقة وسطية تقرب من وجهة نظر الفريقْب و بناءا على موقفا لفريقْب من تدريس الو 

 ىي:

 استخداـ الطريقة العرضية ،ومن مث الصفوؼ األساسية العليا.في الصفوف األولى:-1

و القوالب القددية و اعتبار  األمثلةيقحم الطالب يف التفصيالت و مسائل اػبالؼ النحوي و حفظ  إال-2

 وظيفية و زبدـ حاجات الطفل وتعسفو يف سعة نطقو و كتابتو. أمهيةالقواعد الٍب ؽبا 
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المبحث السابع:مفيوم األناشيد و المحفوظات و الفرق 

 بين قطع األناشيد و قطع المحفوظات

 و المحفوظات: األناشيد 

 مفهومها:-1

بّب األدب حيث ينعكس على السامع أو القارئ يف ثوب من التع ألوافتعد األناشيد و احملفوظات من 

اعبميل،حيث تتوفر فيو كل أساليب الصيغة و اعبماؿ الفِب ديثالف ضربا من ضروب التعبّب اللغوي الذي يهدؼ 

باعبماؿ لدا  اإلحساسو  اؼبرسل و اؼبستقبل و الشعور باللذة اتصاؿ لغوي سليم تتخللو اؼبتعة لكل من إىل

 اؼبستمعْب.

يف صورة سهلة يسّبة  أحيانا اؼبنغم و الَبتيل اإليقاعيعتمد على الفِب التعبّبي  اإلبداعفالنشيد صورة من النشيد:

قطع األناشيد ما كاف متصال بواقع التلميذ و حياتو هبدؼ  ألواف،وغالبا ما خيضع للتلحْب و الغناء و لعل أبر 

لنطق السليم و كفاءهتا، وتنمية مهارة االتالميذ و  أصواتترقية اؼبشاعر ،وهتذيب الوجداف كما يرمي اىل تنمية قدرة 

 1ربرير األطفاؿ من اػبجل الزائد و الشعور بأمهية االستماع.

ال تؤدي بطريقة فهي ألواف من الشعر أو النثر السهل حيفظها التالميذ ولكنها يف كثّب من األحياف المحفوظات:

فيها  أفناشيد ،بّْب طار الذي تدور فيو األالشعر ترتبط دبوضوعات أوسع من اإلأبيات من  أهنا ،صباعية أو غنائية

 من األىداؼ ما يف النشيد و ما يف األدب كلو.

 بينهما فروقا من حيث: أف إال أديبكليهما ؽبم أثر هما: نالفرق بي-2
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 الشكل:-أ

 نثرا. أوشعرا ،أما قطع احملفوظات فقد تكوف شعرا  إالالنشيد ال يكوف -

قطع احملفوظات فيغلب عليها االلتزاـ  إماوره اؼبعروفة و خيرج الشاعر يف األناشيد عن موسيقى الشعر فيتجاوز حب-

 بالبحور اػبليلية.

تَبكز موضوعات األناشيد حوؿ القضايا الوطنية و الدينية و القومية و السياسية،ففي العادة فإف الموضوع:-ب

مضامْب فلسفية  إىلىذه القطع تكاد زبلوا من اؼبسائل اؼبنطقية يف حْب تتسع دائرة مضامْب قطع احملفوظات 

 عقلية عميقة.و 

ملحنة وفق نغم  األناشيدفرديا تكوف  تؤدي األناشيد أداء صباعيا ،وتؤدى احملفوظات أداءمن حيث األداء:-ج

 1موسيقي ،وىذا ال يشَبط يف احملفوظات.
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شيد :أىداف و خطوات تدريس األناالمبحث الثامن

 والمحفوظات والتقييم بينيا

 1د:أىداف تدريس األناشي 

تدريبهم على استعماؿ اللغة العربية إثراء معجمهم اللغوي و تزويد التالميذ باؼبفردات اللغوية الٍب تساعدىم يف -1

 السليمة.

 دروس اللغة وتبعده عن اؼبلل و الضجر. إىلربديد نشاط التلميذ يف حصص اللغة و تثّب شوقو و ضباستو -2

 تقليده يف اؼبستقبل. إىلده و االستمتاع بأدائو فبا قد يقود بعضهم تعود آذاهنم على ظباع النغم اعبميل ،وتردي-3

تدريب التالميذ على حسن االستماع و جودة النطق وإخراج اغبروؼ من ـبارجها السليمة و تعودىم على -4

 .اإللقاءحسن 

اعية أو ػػو اجتمتوجيو التالميذ كبو اؼبمارسات السلوكية اغبميدة،دبا ربتوي من مضامْب أخالقية أو وطنية أ-5

 قومية.

يف ىذه اؼبرحلة على حب التالميذ للتغِب و اللعب و ديكن للمعلم أف يتبع  األناشيدىنا يعتمد يف تدريس و 

 يف تدريس األناشيد: انآتيةاػبطوات 

ات األطفاؿ السابقة،أو بعرض صور ذات صلة لة تتعلق خبرب ويكوف عادة بطرح أسئلة مشوقة سهالتمهيد: -1

 نشيد.دبوضوع ال

 وتكوف على النحو التايل:قراءة المعلم:-2
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على قراءهتا قراءة صحيحة  األطفاؿقراءة اؼبعلم األنشودة يف اؼبرة األوىل قراءة معربة خالية من التلحْب ،وتدريب -

 دوف التلحْب أيضا.

 قراءة اؼبعلم األنشودة قراءة ثانية ولكن مع التلحْب يف ىذه اؼبرة.-

 1.األنشودةشاركتو يف التغِب من ىذه الطلب من التالميذ م-

 يغِب األطفاؿ األنشودة وحدىم حٌب يتقنوىا.-3

 يناقش اؼبعلم يف مضموف األنشودة مناقشة سهلة قصّبة.-4

 مرحلة اغبفظ:-5

على اغبفظ،كالتكرار الغّب فبل والفهم الواضح للنشيد،وديكن أف  األطفاؿاألسباب الٍب تساعد  إجيادىنا البد من 

 ؼبساعدة التلميذ على اغبفظ: انآتيةالطرؽ  إحدىعلم مع تالميذه يتبع اؼب

مستعينا على ذلك بالتكرار،وىذه الطريقة  ،تالميذ القطعة الكاملة دوف ذبزئةالطريقة الكلية:ويراد هبا حفظ ال-أ

 تناسب تالميذ الصفوؼ األوىل وتتوافق مع األناشيد القصّبة السهلة.

ؾبموعات من األبيات حبيث تكوف كل  إىلوتقسيمها  ،أبيات إىلذبزئة القطعة  الطريقة اعبزئية:و يقصد هبا-ب

 الوحدة الٍب بعدىا و ىكذا. إىلؾبموعة وحدة معنوية،مث يقـو التالميذ بَبديد كل وحدة حٌب حيفظوىا مث 

حٌب يتسُب  رىااؼبزاوجة بْب الطريقتْب:يف ىذه الطريقة يتناوؿ اؼبعلم القطعة كاملة يف البداية،و يقـو بتكرا-ج

 األبياتتقسيمها وحدات معنوية مركزا على  إىلعمد اؼبعلم بعد ذلك تمث ي ،أبياهتاللتالميذ حفظ ما يستطيعوف من 

 الوحدة الثانية و ىكذا. إىلالٍب مل حيفظها تالميذه خالؿ القراءة الكاملة،حٌب حيفظوىا مث ينتقل 
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عمد ت،مث يقـو دبناقشتهم يف معانيها و بعدىا ي إضايفة على لوح طريقة احملو التدرجيي:وفيها يكتب اؼبعلم القطع-د

 اىل ؿبو بعض الكلمات من األبيات و يطلب من التالميذ استذكارىا و ىكذا حٌب حيفظوىا.

 :1تقويم تعلم األناشيد و المحفوظات  

  درهتم على سالمة اإلنشاد للحكماؼبعرب للتحقق من مدى ق وإلقائهم إنشادىم إىلاالستماع 

 التوجيو.و 

 اؼبخاطبة من خالؿ األنشطة اؼبدرسية اعبماعية.ابعة التالميذ يف ؾباؿ اإلنشاد و مت 

 .تشجيع التالميذ على تقوًن أدائهم بأنفسهم عن طريق احملاورة و اؼبناقشة 

  اغبرص على مراقبة التالميذ يف أثناء اإلنشاد الفردي و اعبماعي، وتعديل أخطائهم اإليقاعية يف

 ا.حالة وقوعه

 .مالحظة اؼبعلم لقدرة التالميذ على توظيف األناشيد و احملفوظات يف الدروس األخرى 

 .االختبارات الشفوية يف األناشيد و احملفوظات 
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 خاتمة

 : جملة من النتائج نوجزىا فيما يليلقد أسفر البحث على 

لتعليم بصفة خاصة و ؾبالت أخرى أف التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهده العصر اليـو قد مس ؾباؿ ا -

جديدة يف ؾباؿ التعليم، من أجل تعويض النقائص الٍب كانت عبء على  إصالحاتفقد دخلت بصفة خاصة، 

 اؼبشاركة.هم روح اإلبداع و كانت تعرقل مهارات التالميذ، وتقتل في  الٍبالتدريس و التخلص من القيود القددية 

كفاءات قد أعطت اىتماما بالغا للمتعلم و جعلتو ؿبور العملية التعليمية، منذ أف ظهرت إصالحات اؼبقاربة بال -

 فأصبح اؼبتعلم يعتمد كليا على نفسو وتكمن مهمة اؼبعلم يف النصح و اإلرشاد كبو الصواب 

 ومن أىدافها تنحصر فيما يلي:

 جعل اؼبتعلم ؿبورا أساسيا يف العملية التعليمية،-1

 و يف مواقف ـبتلفة.جعل اؼبتعلم يعتمد علي نفس-2

 لو الذي كاف يعتمد عليو يف الطرائق القددية.جعل اؼبتعلم صانعا للدرس ال ؾبرد متلقي -3

 التعامل مع وضعيات ـبتلفة و البحث عن حل ؽبا.-4

 الَبكيز على منطق التعلم دوف التعليم.-5

سة يف ربقيق أىدافها متمثلة يف و إف مرحلة االبتدائية تعترب من أىم مرحلة يف حياة الطفل، إذ تسعى اؼبدر 

االكتساب اللغوي للطفل باالعتماد على أربعة مهارات وىي مثلما يلي االستماع، التحدي، القراءة، الكتابة  

 يعتمد عليها تعليم أي لغة من لغات العامل. الٍبفهذه اؼبهارات من أىم الركائز 



 

66 
 

 قائمة المراجع

 مرجع اللغة العربيةال .1

 الكتب: . أ

 ، دار النهضة2لقاين، طاللغة وسنن العرب يف كالمها، ال فقوفارس:  ابن .1
 1956أبو العـز عبد اغبميد: فروع اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلبتدائية، مطبعة كوستاتسوماس،  .2
، 2أضبد السيد ؿبمد إظباعيل مشكالت الطفل السيكولوجية ، اإلسكندرية، دار الفكر اعبامعي، ط .3

1995 
 اللغة العربية يف عصر العوؼبة، الرياض مكتبة العبيكاف،، ب.طأضبد بن ؿبمد الضبيب،  .4
لقاىرة، دار اؼبصرية ا،4مد: الطفل ومشكالت القراءة، طأضبد عبد ،اهلل أضبد، فاىيم مصطفى ؿب .5

 2000 اللبنانية
 2008أضبد عبد الكرًن ضبزة: سيكولوجية عصر القراءة، دار الثقافة،  .6
  1991القاىرة، عامل الكتب،  أضبد ـبتار عمر: دارسة الصوت اللغوي .7
 2002إظباعيل  لعيس: صعوبات التعلم، بّبوت، الريشة لطباعة والنشر، .8
  2009، اؼبكتبة العصرية لنشر والتوزيع، 1أكـر إبراىيم السيد: حقوؽ األنشطة الثقافية، ط .9

 ، 1966أنيس فرحية: يف اللغة العربية ومشكالتها، دار النهار، بّبوت،  .10
 2001، األردف، ؾبد الالوي3لطفب ومشكالتو القرائية، طأوجِب مدانات: ا .11
، ديواف 2حبوش عمار، ؿبمد الذيباف: مناىج البحث العلمي وطرؽ إعداد البحوث، ط .12

 1990اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 
 1996جابر عبد اغبميد جابر: الذكاء ومقايسو، ب.ط،القاىرة، دار النهضة العربية .13
، الكويت، سلسلة مركز التقوًن وتعليم 3، دليل الباحث العريب، طجاد البحري: الديسيلسكسيا .14

 2015الطفل
 2000صبعة السيد يوسف: االضطرابات السلوكية وعالجها، القاىرة، دار غريب،  .15
  1981جودت الركايب: طرؽ تدريس اللغة العربية ، ب.ط ، دمشق،، دار الفكر  .16
 1997دار عامر، عماف،  ،1حبيب اهلل ؿبمد: أسس القراءة والفهم اؼبقروء، ط .17



 

67 
 

، دار الكتاب 2حسن البهجة عبد الفتاح، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وأدهبا، طإ .18
 2005اعبامعي، اإلمارات العربية، 

حسِب عبد الباري عصر: تعليم القراءة، منظور علم اللغة النفسي، اإلسكندرية، اؼبكتب العريب  .19
 اغبديث

اف جامل وعبد الباقي أبو زيد: آساسيات التدريس، عماف، دار خليل إبراىيم باشر، وعبد الرضب .20
 2014اؼبناىج، 

خليل عبد الرمن اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية، عماف، داراؼبسّبة لنشر والتوزيع،  .21
 1،2007ط

  دونالدبّباف: القراءة الوظيفة "ترصبة ؿبمد قدري لطفي"، مكتبة مصر، بدوف تاريخ .22
،  لبناف، دار النهضة، 1: طرائق النشاط يف التعليم والتقوًن الَببوي طرشراش أنيس عبد اػبالق .23

2007  
 1971، دار الفكر دمشق، 2سعيد األفغاين: حاضر اللغة العربية، ط .24
، دار صفاء لنشر والتوزيع، عماف، 2سليماف نايف: آساليب تعليم األطفاؿ القراءة والكتابة، ط .25

2003 
 2000والكتابة لألطفاؿ، لبناف،  القراءةظبيح أبو معطى: طرؽ تعلم  .26
 2003 القاىرة، ؾبموعة النيل العربية ، 1لنجفورد: تعلم القراءة، طسيدرؾ كو  .27
 1965، دار اؼبعارؼ، مصر، 1صاحل عبد العزيز: الَببية وطرؽ التدريس، ج .28
 ، األردف، دار اؼبسّبة2008، 8صاحل ؿبمد علي أبو جاد: علم النفس الَببوي، ط .29
 تعلم القراءة والكتابة "التشخيص والعالج"، عماف وباتصالح عمّب علي: صع .30
، دار الكتاب 2005عبد الباسط متويل خضر: التدريس العالجي لصعوبات التعلم، القاىرة،  .31

 اغبديث
عبد العزيز رحم السرطاوي وعبد العزيز أيوب: القراءة والتعبّب ومشكالهتا، مصر، دار اغبكمة، ،  .32

2005 
، مصر، دار اؼبعارؼ 3 طرؽ التدريس اللغة العربية وأصوؽبا النفسية، طعبد العزيز غبد اجمليد: يف .33

 ،1920 
 2002عبد الفتاح البجة: تعليم األطفاؿ اؼبهارات القرائية الكتابية، عماف، دار الفكر،  .34



 

68 
 

  2007، دار الفكر، 1عبد اللطيف صويف: فن القراءة، ط .35
أريد عامل الكتب   1ة اؼبتفوقْب عقليا، طعبد اهلل ؿبمد فيدي: أسس تعليم القراءة  النافذة لطلب .36

 اغبديثة
 1998، دار الفكر العريب لطبعة والنشر، عماف، 1عدس ؿبمد عبد الرحيم: فن التدريس، ط .37
  1958، القاىرة، دار الفكر العريب، 2عز الدين إظباعيل: انآدب والفنوف ،ط .38
لَببية، مصر دار النهضة، ، علي اعبمبالطي، ورفيقو: األصوؿ اغبديثة لتدريس الغة العربية وا .39

1971 
فاضل فتحي ؿبمد وايل: تدريس اللغة العربية، يف اؼبرحلة اإلبتدائية "طرقو وأساليبو وقضايو"،  .40

 2005مصر 
 1998فتجي جرواف: اؼبوىبة والتوفق واإلبداع، العْب، دار الكتاب، .41
، دار الثقافة، القاىرة لعربية والَببية الدنية،فتحي علي يونس وآخروف: أساسيات التعلم اللغة ا .42

1981 
 1998، القاىرة،1، ط4فتحي مصطفى الزيات: صعوبات التعلم، العدد  .43
فهد خليل زايد: أساليب تدريس اللغة العربية بْب اؼبهارة والصعوبة عماف، ، دار اليازوري العلمية  .44

  2013للنشر والتوزيع، 
 2012ل لطباعة والنشر، ، دار وائ1، اجمللد5قحطاف أضبد الظاىر: صعوبات التعلم، ط .45
 2008األردف، داروائل لطباعة، 2قحطاف أضبد ظاىر: مدخل إىل الَببية اػباصة، ط .46
كريك كالفاف: صعوبات التعلم األكادمية والنهائية، ترصبة زيداف السرطاوي، الرياضض، مكتبة  .47

  1988الصفحات الذىبية، 
 تابؿبمد الدريج: ربليل العملية التعلمية، البليدة، قصر الك .48
  نس، منشورات اؼبعهد القومي للعلـوؿبمد بن اظباعيل: يف طرؽ تدريس اللغة العربية، تو  .49
، القاىرة، مكتبة اإلقبلو اؼبصرية، 3ؿبمد صاحل ظبك: فن التدريس اللغةالعربية والَببية الدنية، ط .50

1969 
51.

 د.ت، ؿبمد صاحل صديق: مستقبل اللغة العربية، دار اؽبومة للطابعة والنشر، اعبزائر،  

 2000ؿبمد عبد الرحيم عدس: صعوبات التعلم، دار الفكر، عماف،  .52
 1983، القاىرة مكتبة النهضة ، 1ؿبمد عبد القادر أضبد: طرؽ تعليم اللغة العربية، ط .53



 

69 
 

  ة، عالجية، مكتبة مصر، مصر، ب.دؿبمد قدري لطفي: التأخر يف القراءة، تشخيصي .54
 1954اؼبرحلة اإلبتدائية، القاىرة، ؿبمد كامل النحاس: خصائص النفسية لطفل يف  .55
 1974ؿبمد ؾباور:تدريس اللغة العربية يف مرحلة اإلبتدائية، الكوت، دار العلم،  .56
ؿبمد ؿبمود عبد اهلل: أساسيات التدريس طرائق اسَباذبيات مفاىيم تربوية، عماف، دار غيداء  .57

 2012لنشر والتوزيع، 
يمية لتنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية، اعبامعة ؿبمد نايف أبو بكر: أثر برامج األلعاب التعل .58

 اإلسالمية، غزة،
  1956ؿبمود تيمور: مشكالت اللغة العربية، القاىرة، مكتبة انآداب،  .59
ؿبمود فندي عبداهلل: أسس تعلم القراءة لذوي الصعوبات القرائية،  علم الكتب اغبديث،  .60

 2005األردف، 
م النفس والرسم عند الطفل، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات معاليم صاحل: بعض اإلختبارات يف عل .61

  2006اعبامعية، 
معتصم بدرة ميموين: سيكولوجية النمو يف الطفولة واؼبراىقة، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  .62

2010 
معتصم بدرة ميموين، ميموين مصطفى: سيكولوجية النمو يف الطفولة واؼبراىقة، اعبزائر، ديواف  .63

 2003عات اعبامعية، اؼبطبو 
معليم صاحل: بعد االختبارات يف علم النفس الروشاخ والرسم عند األطفاؿ ،اعبزائر، ديواف  .64

  2006اؼبطبوعات اعبامعية، 
 1995فبدوح عبد اؼبنعم الكناين: سيكولوجية التعلم وأمناط التعلم، الكويت، مكتبة الفالح،  .65
، القاىرة 1ة )تشخصها واسَباذبيات عالجها(، طمُب إبراىيم اللبودي: صعوبات القراءة والكتاب .66

 2005، مكتبة زىراء الشرؽ، 
القاىرة، مكتبة زىراء  التعلم والتعلم عالجي، ب.ط، نبيل عبد الفتاح حافظ: صعوبات  .67

 1998الشرؽ
، دار صفاء لنشر والتوزيع، األردف، عماف، 1النجار فخري: األسس الفنية لكتابة والتعبّب، ط .68

2007  
 1974، بغداد، مكتبة النهضة، 2الدين: مصدر اػبط العربيي، طقبي زين  .69



 

70 
 

  1990هناد اؼبوسى: اللغة العربية، عماف، مكتبة وساـ،  .70
 2015 دار الوفاء لدنيا الطباعة ، 1ىبة عبد اغبليم عبد ربو: علم نفس )القراءة(، ط .71
دار  ،دمشق، 1ىدى عبد اهلل مشاوي: أطفالنا وصعوبات اللغة واضطرابات الكالـ ، ط .72

 2004 الشجرة للطباعة
  1980وليد جابر: أساليب تدريس التعبّب، عماف، مقر التطور الَببوي، وكالة الغود،  .73
، وكالة عمافوليد جابر: الضعف يف اؼبهارات األساسية يف اللغة العربية، مركز التطور الَببوي  .74

 1981الغوث، 
 المقالت . ب
  2010، يونيو 10لعدد ث يف العلـو اإلنسانية واالجتماعية اؾبلة الباح .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 الفهرس 

 

 
 و  .....................................................................................................................................مقدمة

 1 ................................................................................................................................. المدخل

 5 ................................................................................................ كتاب سةلدرا فنية بطاقة

 7 ............................................... العربية المغة في األساسية الميارات: األول الفصل

 المغة االضطرابات و النطقية المغوية االضطرابات أنماط: األول المبحث

 7 ......................................................................................................................... :ريةالتعبي

 11 ........................................ المغوية والميارات المغة تطور مراحل الثاني المبحث

 17 ............................................................. .وتطورىا مفيوميا القراءة الثالث المبحث

 20 ........ العربية بالحروف الخاصة المشكالت و لمقراءة االستعداد الرابع المبحث

 23 .......................................... واألداء الشكل حيث من القراءة أنواع:الخامس المبحث

 26 ..................................... العامة طرقيا و القراءة تدريس  أىداف:السادس المبحث

 والتيجئة االستيعاب وصعوبة القراءة في الطالب ضعف: السابع المبحث

 28 .......................................................................................................................... :والكتابة

 30 ........................... :وعالجيا الرئيسة المشكالت و الصعوبة مظاىر: الثامن المبحث

 34 ........................................................ اإلبتدائٌة المرحلة فً العربٌة اللغة تدرٌس فً التعلم سٌكولوجٌة: الثانً الفصل

 تصحيح و الخطأ عوامل أنواعو، أىدافو، مفيومو، اإلمالء: الثاني المبحث

 38 ................................................................................................................................ .اإلمالء

 خطوات و أىدافو و أىميتو تطوره و ،تاريخو مفيومو الخط،: الثالث المبحث

 44 ..................................................................................................... األول الصف في تدريسو

 لمتدريس الخاصة و العامة أىدافو أنواعو مفيومو التعبير:الرابع المبحث

 48 ...................................................... خطواتو و الكتابي التعبير و الشفيي التعبير

 وما التعبير في التمميذ و المعمم تواجو التي وباتالصع: الخامس المبحث

 52 .............................................................................. التعبير تصحيح عند المعمم يراعى



 

72 
 

 من التربويين موقف تدريسيا، وأىداف مفيوميا القواعد:  السادس المبحث

 56 ............................................................................................ تدريسيا وطريقة تدريسيا،

 و األناشيد قطع بين الفرق و المحفوظات و األناشيد مفيوم:السابع المبحث

 60 .................................................................................................................. المحفوظات قطع

 62 يابين والتقييم والمحفوظات األناشيد تدريس خطوات و أىداف:الثامن المبحث

 65 ...................................................................................................................................خاتمة

 66 .................................................................................................................. المراجع قائمة

 71 ....................................................................................................................................... الفهرس

 73 ................................................................................................................................ الممخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 مخصالم

تدريس اللغة العربية بْب اؼبهارة و الصعوبة، وذلك من خالؿ تدريس اإلمالء و يتناوؿ موضوع حبثنا ىذا أساليب 

غوية و الكتابية باعتبارىا وسائل للوصوؿ إىل اػبط واللغة العربية حبد ذاهتا، حيث اشتمل على بياف اؼبهارات الل

تساعد اؼبعلم و اؼبتعلم يف أداء مهماتو الَببوية من خالؿ  الٍبالغايات و األىداؼ الَببوية  والتعليمية اؼبنشودة، و 

حرص اؼبنظومة الَببوية  و اؼبعليْب على إعطاء أفضل ما لديهم من معلومات وخربات للمتعلمْب عن طريق تدريس 

تواجو اؼبتعلم،  الٍبالدراسة البحثية من خالؿ رصد اؼبشكالت  إليوهارات و التدريب عليها، وىذا ما تطرقت اؼب

تسهل عملهم وفق العالقة التكاملية بْب اؼبعلم  الٍبتعيق مسارىم و اػبروج جبملة النتائج  الٍبوتسجيل الصعوبات 

 و اؼبتعلم و اؼبادة اؼبعرفية.

 الكلمات المفتاحية:

اؼبستوى الفكري، اؼبستوى العقلي ليب، التدريس، اللغة العربية، اؼبهارة، الصعوبة، اؼبعلم، اؼبتعلم، اؼبعارؼ،أسا  

Résumé : 

Ce sujet de notre recherche porte sur les méthodes d’enseignement de 

langue arabe entre compétence et difficulté, à travers l’enseignement 

de l’orthographe, de la calligraphie et de la langue arabe elle-même. 

ou est inclus un énoncé des compétences  linguistiques et écrites 

comme moyen d’atteindre les objectifs éducatifs ; ce qui aide 

l’enseignant et l’apprenant à accomplir leur taches éducatives grâce au 

système éducatif et aux enseignants de donner le meilleur de leurs 

informations et expériences aux apprenants en leur enseignant des 

compétences et en les formant les problèmes rencontres par 

l’apprenant ; et notez les difficultés qui entravent leur chemin .Et 

arriver à un ensemble de résultats qui facilitent leur travail en fonction 
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de la relation intégrative entre l’enseignant et l’apprenant et le 

matériel de connaissance. 

Les mots  clés : LES méthodes  Les techniques, l’enseignement, la 

langue arabe, la compétence, la difficulté, l’enseignant, l’apprenant, 

les connaissances, le niveau intellectuel   

 Abstract 

This topic of Our research deals with the method of  Tacheng the 

Arabic language between skill and difficulty ,through teaching 

spelling calligraphy and the Arabic language itself. It included and 

statement of linguistic and written skills as means to reach the desired 

educational and educational goals and objectives ;Which helps the 

teacher and the learner to perform their educational tasks through the 

keenness of educational system and teachers to give the best of their 

information and experiences to learners by teaching skills and training 

on them .This is what the research study touched upon by monitoring 

the problems facing the learner ;And record the difficulties that hinder 

their path .And come up with a set of results that facilitate their work 

according to the integrative Relationship between the teacher and the 

learner and the knowledge material. 

  

Keyword : Arabic language, teaching, techniques, difficulty, teacher, 

learner, knowledge, intellectual level, mental level 


