
  الجمھوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیــــة الشعبیــة
  يــث العلمــي والبحـــــــم العالــــوزارة التعلی

  -مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس 
  كلیة اآلداب العربي والفنون

  

  
  

  - لسانیات عربي –اللغة العربیة لنیل شهادة الماستر في  بحث

 
 
 
 
  
  
 
 

      :ةاألستاذ  تحت إشراف                                                 :ةمن إعداد الطالب
  بن عائشة حسین                                             شایب فاطمة الزھراء -    
     
  
  
  
  

  2017/2018: السنة الجامعیة
 

  فهم المنطوقالحصیلة اللغویة في ضوء 

 - نموذجا –السنة أولى متوسط 



 :الشكركلمة 
  

إذا كان ال بد للفضل أن یرجع ألصحابھ والتقدیر ألھلھ فإننا لن   

ندخر جھدا في أسداد جزیل الشكر وعظیم االمتنان إلى من قال عن 

ّھ كل الحمد والشكر حمدا كثیرا " شكرتم ألزیدنكم لیئن" نفسھ  ،  فلل

وشكرا كبیرا على فضلھ العظیم وعطائھ الكریم ، نحمدك حمدا ال 

ینتھي یا من وسعت رحمتك كل شيء ، ویا من ترزق عبادك بغیر 

  .حساب 

كما أتوجھ بالشكر إلى كل من ساھم في تكویننا من الدرجة 

خص بالذكر األولى حتى وصولنا إلى ھذه الدرجة من النجاح ون

التي كان لھا اكبر الفضل في  بن عائشة حسین األستاذة المشرفة

توجیھنا وإعانتنا على إتمام ھذه المذكرة والتي نتمنى أن تكون نبراسا 

بن فضة "مدیر متوسطة في منبر العلم والحكمة كما ال یفوتنا أن نشكر 

 متصرفھوحسن  معلینا بمعلوماتھ یبخلوا لم نالذی وكل أساتذتھا " محمد

وخاصة  وطلبتھااألدب العربي قسم  أساتذةكذلك الشكر الى كل  ،معنا

 .2017/2018 دفعة

  

 



  :إهداء

 

إلى من زرعا في نفسي حبّ البحث والسھر على العمل،         

  .وأخذا بیدي نحو الفالح وتعبا ألجل أن أرتاح الوالدین الكریمین

وأعمال الحاضر وأحالم  إلى من شاركني ذكریات الماضي      

  .على.... المستقبل زوجي

  .وإلى عائلتي التي كانت لي أنیسا، أختي فاطمة، شھرة وأمیمة     

وإلى كل أصدقائي وصدیقاتي وأخواتي، إلھام وحفیظة وفتیحة،      

  .إلیھم جمیعا أھدي ثمرة جھدي
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 أ 
 

  :مقدمة

المرسلین  حمدا طیبا مباركا، والصالة والسالم على أشرفالحمد  رب العالمین 

  :ن الطاھرین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وبعدوعلى آلھ وصحبھ الطیبی

ال شكّ أن الوظیفة األساسیة للغة ھي التعبیر عن األحاسیس وإیصال األفكار من المتكلم 

إلى المخاطب، فاللغة بھذا االعتبار وسیلة للتفاھم وأداة ال غنى عنھا للتعامل في حیاتنا، ومن 

، أو الغرض الثاني )التعبیر(من یأبى إلى أن یحصر جمیع وظائفھا في الغرض األول  العلماء

، ورأیھم في ذلك أن اإلغراض األخرى ثانویة، ویمكن في آخر األمر أن تعاد إلى )التواصل(

، وإذا نظرنا إلى مختلف أنواع السلوك اللغوي فإننا نجد أننا بواسطة التعبیر أحد الغرضین

  .نى التواصلنجسد مع

ونظرا لألھمیة التي یحتلھا التعبیر في حیاة البشر عامة والتلمیذ خاصة، ارتأینا في ھذا 

بیر الشفھي والبحث عن أي التع ،البحث المتواضع تسلیط الضوء على أحد أنواع التعبیر

  .العالقة التي تربط ھذا النشاط بالحصیلة اللغویة

لھذه الظاھرة من خالل ھذا البحث ولھذه األسباب مجتمعة شرعت في دراستي 

الحصیلة اللغویة في ضوء فھم المنطوق لدى تالمیذ السنة أولى من التعلیم : "الموسوم بـ

  ".المتوسط

  :وھناك عدة دوافع وأسباب دفعتني الختیار ھذا الموضوع منھا  

ّم وتعلیم نشاط فھم المنطوق، والسیما ونحن مقبلین على مھنة التدری -   س؛الرغبة في تعل

ّي مستوى التالمیذ، وتدھور الرصید اللغوي لدیھم في نشاط فھم المنطوق؛ -   تدن

  في إكساب المتعلم حصیلة لغویة نامیة؛ أھمیة نشاط فھم المنطوق -

  التعرف على واقع تدریس نشاط التعبیر الشفھي؛ -

  .الوقوف على واقع الحصیلة اللغویة ومعرفة ما إذا كانت محققة في نشاط فھم المنطوق -

  :اإلشكالیة

 ھل الحصیلة اللغویة في فھم المنطوق معمول بھا في المنظومة التربویة؟  

 ھل یسھم نشاط فھم المنطوق في تنمیة الحصیلة اللغویة لدى التالمیذ؟  

 ھل یتفاعل التالمیذ مع النصوص المنطوقة المقدمة من طرف األساتذة؟ 
 



 مقدمة
 

 ب 
 

  :التالیة الفرضیات ولإلجابة عن ھذه األسئلة وضعنا

 الحصیلة اللغویة معمول بھا في المنظومة التربویة.  

 نشاط فھم المنطوق یسھم في تنمیة الحصیلة اللغویة لدى التالمیذ.  

 وجوب االستفادة المتعلمین من النصوص المنطوقة المقدمة لھم. 
  :األھداف المراد تحقیقھا

 التعرف على مفھوم الحصیلة اللغویة؛  

 التعرف على المھارات اللغویة؛  

 ؛)فھم المنطوق(عرف على مفھوم التعبیر الشفھي الت  

 التعرف على أھمیة التعبیر الشفھي وطرائق تدریسھ؛  

 التعرف على مدى تجاوب التالمیذ مع النصوص المنطوقة من خالل نشاط فھم المنطوق.  

ولقد عززنا بحثنا ھذا بدراسة میدانیة سمحت لنا بمعاینة مدى تجسید األساتذة للحصیلة 

  .فقمنا بحضور حصص في بعض المتوسطاتاللغویة، 

أمّا عن المنھج المتبع في الدراسة، فقد سرنا وفق المنھج الوصفي واتخذنا من التحلیل 

  .اإلحصاء، المالحظة واالختبار لعرض النتائج: أداة لذلك، كما استعنا بأدوات أخرى منھا

  :وإلنجاز ھذا البحث اتبعنا الخطة التالیة
ة ومدخل، وثالثة فصول، وخاتمة، فالمدخل كان حول مفھوم قسمت البحث إلى مقدم  

الحصیلة اللغویة المفھوم، : (األنشطة اللغویة،  أما الفصل األول النظري الذي یحمل عنوان

  :اشتمل على ثالثة مباحث أھمھا ، وقد)والداللة

  .مفھوم الحصیلة اللغویة: المبحث األول -

  .اللغویةمصادر الحصیلة : المبحث الثاني -

  .عالقة الحصیلة اللغویة بالمھارات اللغویة: المبحث الثالث -

 ، وقد)ماھیة التعبیر الشفھي وخطوات تدریسھ: (أما الفصل الثاني الذي یحمل عنوان  

  :اشتمل على ثالثة مباحث ھي

  .مفھوم التعبیر الشفھي، لغة واصطالحا: المبحث األول

  .ومجاالتھأھمیة التعبیر الشفھي : المبحث الثاني

  ).تقنیاتھ(طرائق تدریس التعبیر الشفھي : المبحث الثالث



 مقدمة
 

 ج 
 

السنة  -في ضوء فھم المنطوق الحصیلة اللغویة: "أما الفصل التطبیقي فجاء بعنوان

  :، وقد اشتمل على"أولى من التعلیم المتوسط نموذجا

  .اإلجراءات المیدانیة -1

 .تقنیة البحث - 1-1
 .مكان البحث - 1-2
 ).التعبیر الشفھي(المنطوق طریقة تقدیم نشاط فھم  -2
 .االستبیان -3
 .عرض نتائج االستبیان وتحلیلھا والتعلیق علیھا -4
 .أھم الحلول المقترحة لتنمیة مھارة التعبیر الشفھي -5

  .أما الخاتمة فتم فیھا استعراض ما توصلت لھ الدراسة من نتائج

لمنطوق، وتكمن أھمیة البحث في معرفة مدى تحقق الحصیلة اللغویة في نشاط فھم ا  

ّفكون الحصیلة اللغویة ذات قیمة بالغة في حیاة المتعلم، ألن استمراره مرھ على  ون ومتوق

تطویعھا و تاح والسبیل المتالك ناصیة اللغةالكم الذي یملكھ من ثروة لغویة، والتي تمثل المف

  .لخدمتھ

وبالتحدید وقد أجریت ھذه الدراسة في بلدیة أوالد بوغالم في إحدى المتوسطات،   

  .م2018/ 2017، وذلك خالل السنة الدراسیة "بن فضة محمد"متوسطة 

ّ أن أتقدم بالشكر الجزیل واالمتنان إلى أستاذي المشرف بن    وفي األخیر ال یسعني إال

عائشة حسین، الذي كان لنا خیر معین ومرشد في ھذا الطریق، كما نشكر أعضاء لجنة 

  .ھذه المذكرةالمناقشة، وكل من ساھم في إنجاز 

  
  



 
 
  
  
  
  

 
 
 

  
 

  
  .مفهوم األنشطة اللغوية - 1

  .)االستماع، الحديث، القراء، الكتابة(المهارات اللغوية  - 2
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  :غویةلمفھوم األنشطة ال -1
الة التي یستخدمھا المعلم وتستعین بھا المدرسة    ّ األنشطة الغویة من الوسائل الفع

ّم بقواعدحیث أصبح مالحدیثة في تحقیق أھداف تعلیم اللغة العربیة،   سلما بھ أن اللغة ال تعل

وقوالب منطقیة منظمة وحدھا، بقدر ما یتم تعلیمھا بالتقلید والمحاكاة والممارسة السلیمة في 

غویة بمجاالتھا لوھنا تأتي األنشطة ال  مواقف حیة تشبھ مواقف الحیاة إلى حد كبیر،

منشودة، والناظر في ھذا الكتاب یجد أن المتنوعة لتمثل أفضل الوسائل لبلوغ ھذه الغایات ال

كلعب األدوار والمناظرات والتمثیل ( المؤلفین قد تناولوا فیھ بعض األنشطة اللغویة التمثیلیة

، وبعض مھارات كل من التعبیر الشفھي والقراءة الجھریة بمراحل التعلیم العام، )المسرحي

بات المتصلة بطریق تدریس اللغة والكتا واإلفادة مما توافد لھم من نتائج بعض البحوث

  .)1(العربیة في مجال األنشطة اللغویة وتنمیة بعض مھاراتھا

فلعب األدوار ھو أحد األنشطة التعلیمیة التي تعتمد على األداء اللغوي التمثیلي 

، والتي صیغت بأسلوب حواري بین مجموعة من لبعض القصص والنصوص الشعریة

ویھدف ھذا  الطالب بلعب أدوارھا في ضوء میولھم وقدراتھم،الشخصیات التي یقوم بھا 

والتعبیر السلیم، والطالقة في القراءة، وإجادة فن  النشاط إلى تدریب التالمیذ على التحدث

وزیادة  الحوار وتنمیة الثورة اللغویة، مع انتقاء األلفاظ واستخدام اللغة استخداما صحیحا

والمشاركة ولعب األدوار في بعض المواقف المتشابھة  الثقة بالنفس، من خالل فن اإللقاء

إلى حد كبیر مع واقع حیاتھم الیومیة مما یروح عن نفوسھم، ویبعد عنھم الملل وینمي لدیھم 

الجھریة، بل وغیر ذلك مما ینمي عرض من المھارات  مھارات التعبیر الشفوي والقراءة

  )2( .المصاحبة

وذلك لتأثیرھا الكبیر في تشكیل  ل قلب المنھج،فالنشاطات التعلیمیة المختلفة تمث

خبرات المتعلمین وتربیتھم تربیة متكاملة من جھة، وباعتبارھا مسؤولة عن تحقیق أھداف 

                                                             
 -  معاییرھا -  أنواعھا: اللغویةعلي سعد جاب هللا، عبد الغفار محمد الشیزاوي، محمد جھاد، األنشطة  -1

  .25.، ص2005، 1.استخداماتھا، دار الكتاب الجامعي، ط
وسیلة، دار المناھج،  -أسلوب  –منھج : ردینة عثمان یوسف، حدام عثمان یوسف، طرائق التدریس -2

  .91.، ص2005، 1.عمان، األردن، ط
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المنھج من جھة أخرى، حیث تتحقق األھداف التربویة للمواد الدراسیة في مجالین أساسیین 

  :ھما

  .المحتوى، الكتب والوسائل: مجال التدریس ویشمل )1

مجاالت النشاط المدرسي وھي المواقف الطبیعیة، والفرص العملیة التي تعالج فیھا  )2

 )1( .المواد الدراسیة
ھذا أن تعلیم اللغة العربیة یھدف في كافة مراحل التعلیم إلى تنمیة  ونستنتج من

كتنمیة قدرتھم على فھم المقروء فھما  قدرات ومھارات لغویة متنوعة لدى المتعلمین،

وقدرتھم على االنطالق في التعبیر عن أنفسھم ونقل أفكارھم إلى غیرھم بشكل صحیحا، 

قدراتھم على االستعمال الدقیق والواضح للغة كالما وكتابة، وتنمیة  واضح مرتب منظم،

وفي مجمل القول فاألنشطة اللغویة ھي مجموعة األلوان المتنوعة من الممارسة العملیة للغة 

  . الحدیث، الكتابة، القراءة واالستماع: األربعةالتي تستغرق فنون اللغة 

  :المھارات اللغویة -2

  :مھارة االستماع - أ
االستماع عملیة عضویة معقدة یستثمرھا اإلنسان بوعي لتحقیق التواصل مع   

ّ من األصوات في وضعیات تواصلیة مختلفة،  محیطھ، فالمحیط أو البیئة تمد اإلنسان بكم

قا لعملیات دقیقة یفصلھا علم الوظائف الفیزیولوجیة، وحیث یتم یقوم الدماغ بتحلیلھا وف

یاقات التي تصاحب عملیة النطق ربطھا بالمفاھیم والتصورات التي تحیل علیھا  ضمن السّ

 ّ یشوب عملیة التلقي أي عطب من شأنھ بھا وظروف التقاطھا من قبل المتلقي، شریطة أال

وھناك من یسمیھ  )2(،فینزاح بمضمون الرسالة عن المراد عنھا أن یشوش عملیة التواصل،

تیح الغیر اللفظیة باإلنصات أي اإلنصات لإلشارات وھو اإلمكانیة التي بواسطتھا یمكن ت

                                                             
، 2006، 1.العربیة، دار الشروق للنشر، طمحسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة . د -1

  .161.ص
  .132، ص 1986قورة حسین، تعلیم اللغة العربیة والدین اإلسالمي، دار المعارف، القاھرة،  -2
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الصادرة عن الجسد، وتتكل ھذه اإلشارة رسائل للمتلقي عن مدى تطابق أو اختالف اللغة 

  )1( .شاریةالمسموعة واللغة اإل

في حد ) مھارة(تنمیة االستماع ومن خالل ھذا نستخلص أن مھارة االستماع ھي   

والتراكیب والعبارات  المفرداتذاتھ وإتقان استعمالھا في اكتساب حصیلة لغویة نامیة من 

: والمعاني واألفكار، فھذه األخیرة ھي الكالم أو االنتباه إلى شيء مسموع مثل واألسالیب،

وكلما كثر عدد ھذه المفردات السمعیة فھو  خالف عندما یستمع،االستماع إلى متحدث ب

أعلى مستوى یصل إلیھ فھم اإلنسان یقرأ علیھ، وقد خصّ الخالق تعالى السمع بما یجعلھ 

آیات كثیرة وردت في القرآن یتقدم على البصر في اكتساب المعرفة، ویتجلى ذلك في 

  .الكریم منھا

َّذي {: قولھ تعالى َ ال و ُلْ ھُ َكُ ق أ َ ش ْ ن َ ونَ  مْ أ رُ ُ ك ْ َش ا ت َ ً م لیال َ ةَ ق َ د ْ فئ َ األ َ َ و ار صَ ْ ب َ األ َ َ و ع ْ م ْ السَّ م ُ َك لَ ل َ ع َ ج َ   .}و

َ { : قولھ تعالى َّ َّ هللا ا بَصیراً  إن ً میع َ َ س ان َ   .}ك

  :مھارة الحدیث -ب
األساسیة التي تسعى عملیة التعلیم  یعد اكتساب مھارة الحدیث من بین األھداف  

من المھارات والتعلم إلى تحقیقھا لدى المتعلم، تكتسب مھارة الحدیث باعتبارھا مھارة 

اللغویة المحوریة بالممارسة الفعلیة الممنھجة للغة استماعا ونطقا، والتدرب علیھا بإتقان 

للغة في الوضعیات المختلفة تضاعفت ممارسة المتعلم  تقنیاتھا والتحكم في قواعدھا، وكلما

ت منھ التعابیر مؤذنة بتحكم تدریجي في االستعمال الصحیح طاوعت اللغة لسانھ، وتدفق

  )2( .والمسترسل للتواصل اللغوي، الذي ال غنى عنھ في تسییر شؤون الحیاة

ریض ونفھم من خالل التعریف أن مھارة الحدیث تعد من األنشطة التي یمكن تع  

المتعلم لھا بقصد تطویر مھارتھ على الكالم، فمثال تعریض المتعلم إلى مواقف یحتاج فیھا 

                                                             
محمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم عامة وفي تعلیم اللغة العربیة لألجانب  -1

  .202، ص 1988زائر، خاصة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج

  87(سورة النحل، اآلیة.(  

  58(سورة النساء، اآلیة.(  
  .38، ص 2008ھدى محمود الناشف، إعداد الطفل للقراءة والكتابة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -2
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إلى الصعب، فعلى سبیل المثال  أن یتكلم، فھذه المواقف كثیرة ومتعددة تندرج من السھلإلى 

  :في المراحل األولى

 ا یراه فیھا تعرض علیھ صورة محبّبة إلى نفسھ ویطلب منھ   .التحدث عمّ

 مر تعقیدا، فنطلب تبیان رأیھ فیما رآهنزید األ ثم. 
فالتعامل اللغوي الذي یجري بین المتعلمین أثناء التواصل فیما بینھم داخل القسم یتم 

، یستمع وذلك بواسطة تراكیب لغویة ترافقھا وضعیات مصورة بكیفیة تشجع على الحوار،

وضعیات حواریة تقتضي المحافظة على إلیھا المتعلمون ثم یعملون على إعادة تشكیلھا في 

وإیقاعا، أي بتحقیق مخارج األصوات وما یرافقھا من نبر  ألفاظا وتراكیب سالمة اللغة

  )1( .وتنغیم، یقتضیھا الموقف الذي تحیل علیھ الوضعیة الحواریة

فالتحدث ھو الوسیلة المقابلة لالستماع، إذ غالبا ما یقترنان في الموقف اللغوي، 

وسیلة  یمضي نحو نصف وقتھ في االستماع وأقل من ذلك في التحدث، والتحدثء فالمر

الة في المراحل األولى لحیاة اإلنسان،  ّ فنحن نسعد باللحظة التي یبدأ فیھا الطفل كالمھ فع

وبالتحدث إلیھ نصوب لھ لغتھ حتى یستقیم لسانھ، وبھ یتحقق الطفل اجتماعیتھ، فإذا كبر 

  .مدى فھمھ لما یسمع أو یقرأحدث أو الكتابة وسیلتنا لقیاس والتحق بالمدرسة كان الت

  :قراءةمھارة ال - ج
تعتبر ھذه المھارة نشاط لغوي ھام ال یمكن االستغناء عنھ في جمیع المراحل   

وتمھّد الطریق  المھارات األساسیة في التعلم، ذلك أنھا تمكن التلمیذ من اكتساب التعلیمیة،

كما  أمامھ لولوج عالم الفكر والمعرفة، ومن ثم فھي تحتل مركز الثقل في أنشطة ھذه المادة،

تستمد أھمیتھا من كونھا أول كلمة نزلت على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قولھ 

َّ {: تعالى َ ال بَك َ م ر ْ ْ باس أ َ ر ْ  }قلَ ذي خَ اق

 

  

                                                             
 قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، دار الشروق -1

 .97، ص 2005، 1.للنشر، ط
  1(سورة العلق، اآلیة.(  
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رت الوسائل العلمیة التي   ّ تمكن اإلنسان من االستماع إلى أمور كثیرة تقع  فقد تطو

عبر الھاتف والتلفاز وأشرطة التسجیل المرئیة والمسموعة، ولكن المعلومة  )1(بعیدا عنھ،

المكتوبة لم تفقد أھمیتھا بعد، كما أننا ال نستطیع تحویل كل األشیاء المكتوبة إلى مسموعة 

ب كوسیلة لنقل المعلومات إلى القارئ، أو مرئیة، بل إن الحاسوب مازال یستخدم المكتو

ة التي تسعى إلى دمج قدرات التلفاز مع قدرات الحاسوب،  ّ على الرغم من المحاوالت الجاد

  )2( .المعلومة كما یمكن سماعھا منھلیتحول إلى جھاز یمكن قراءة 

مھارة القراءة تنقسم إلى مھارات عامة یجب توفرھا في كل عملیة قراءة ناجحة،  إن  

أنھا  ومھارات خاصة یجب اكتسابھا ألداء مھام الحقة لعملیة القراءة، ونفھم من ھذه األخیرة

ُعرف على الرموز الكتابیة وفھم وتفسیر ونقد وتوظیف لما تدل علیھ ھذه الرموز، وتتم  ت

 َّ  ،الحصة األولى ذات الثالث ساعاتور الثالث في ممارسة ھذا النشاط في جمیع سنوات الط

نص تواصلي أو أدبي دراسة شاملة، ولتنمیة كفایة القراءة في ھذا دراسة  یتم خاللھا

  :المستوى من التعلیم البد من تحقیق بعض األھداف نذكر منھا

قراءة النص قراءة صامتة واعیة، اكتشاف فكرة النص العامّة وصیاغتھا، وتحلیل النص  -

  .وممارستھا اب تقنیة الوقفإلى وحداتھ الفكریة وصیاغة األفكار األساسیة، وأیضا اكتس

ّھا عملیة    د التعرف على الرموز المكتوبة فقط، بل إن فمفھوم القراءة الیوم لم یعد مجرّ

موز المكتوبة وربطھا بالمعاني الحقیقیة لھا ّ   .أكثر تعقیدا تقوم على أساس تفسیر الر

  :مھارة الكتابة -د
ّقتعد الكتابة أكبر اختراع توصل إلیھ اإلنسان، إذ بھ    إنسانیتھ عبر العصور،  حق

عنصرا أساسیا في العملیة التربویة،  ونظرا لھذه ألھمیة أصبح تعلیم الكتابة وتعلمھا یمثل

  :على أمور ثالث ھي ففي إطار العمل المدرسي تتركز العنایة

 قدرة المتعلم على الكتابة الصحیحة؛  
                                                             

مصطفى فھیم، أنشطة ومھارات القراءة في المدرستین اإلعدادیة والثانویة، دار الفكر العربي،  -1

  .48،      ص 2000، 1.القاھرة، ط

الوطني مناھج السنة األولى متوسط، الدیوان : مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج -2

  .19، ص 2003للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، 
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 سلیمة ومعبرة؛ قدرتھ على قراءة ما یعرض علیھ من نصوص مناسبة لمستواه قراءة  

 قدرتھ على التعبیر عن أفكاره بوضوح ودقة. 
باعتبارھا نشاطا تربویا ینمي حاسة البصر على إدراك األشكال الھندسیة  فالكتابة

   )1(.لحروف المعجم، ویكسب المتعلم مھارة حركیة على رسمھا السلیم

 المتعلم قادراونفھم من ھذا أن ترسیخ مھارة الكتابة لدى المتعلم یستدعي أن یكون 

رت القراءة، وأن یكون قادرا  ّ ّ اختلفت الحروف وتعذ على رسم الحروف رسما صحیحا، وإال

ّ استعمال فھم المعنى،  وھذا ما یعرف على اختیار الكلمات ووضعھا في نظام خاص وإال

  .باالتساق في عملیة التعبیر اللغوي الذي یسھم في وضوح المعاني واألفكار

ّحدة شكال المختلفة إذ یمكن توظیف عال قتي المجانسة والمخالفة لتجمیع األحداث المت

ا، وال بأس من اإلشارة ھنا إلى أن معیار التجمیع في درس الكتابة یستند إلى الشكل قنط

العین والتي : أال وھي) الكتابة(وقد وضعت شروط الكتساب ھذه األخیرة  الھندسي للحرف،

بین  شفھیاالذھن، واألذن التي تمیز المتلقي للغة  بدورھا تلتقط الحروف وترسم صورھا في

، والید أیضا التي تعد الوسیلة التي یكتسب بھا المتعلم ویعزز القدرات أصوات الحروف

یة الحركیة إلتقان مھارة الكتابة   )2( .الحسّ

یتطلب تھیؤ  یقتضي ھذا الكالم القول بأن مھارة الكتابة بالشكل الذي رسمناهو

  .لممارسة ھذه األخیرة، وتدریب الحواس بالقدر الكافي وبشكل مستمر

 

                                                             
حسین راضي عبد الرحمان، زاید خالد مصطفى، طرق تعلیم األطفال القراءة والكتابة، دار الكندي  -1

  .127، ص 1989للنشر، األردن، 

ربیة جوزال عبد الرحیم، إعداد الطفل للكتابة، الكتاب األول والثاني من مرشد المعلمة، وزارة الت -2

  .09، ص 1989والتعلیم، القاھرة، 
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 :تــمھیــــد
 

ُّغةتكمن أھمیة    بنة األولى في تنشئة أفكاره، ومن جھة أخرى  الل ّ عند المتعلم في كونھا الل

ُّغةتلعب  ُّغويوتعلمھا دورا ال یستھان بھ في نوعیة التحصیل  الل  من حیث األداء واإلنجاز، الل

ُّغةوعملیة التحصیل ذاتھا باعتبارھا نتیجة التفاعل بین التلمیذ والمتعلم، و تلعب دورا حیویا  الل

یتصل بغیره من أفراد المجتمع، غذ ھي أسلوب التخاطب  في تثقیف الفرد، ومن خاللھا

  .واالتصال

ُّغویالحصیلة "لھذا اخترت موضوع بحثي حول    وذلك لألھمیة التي أصبحت تعزى " ةالل

ّر على معجم ذھني غني أم لیھا في الحكم على الفرد والتلمیذ بشكل خاص، ما إذا كان یتوإ ف

ّ تقسیم الفصل األول إلى ما یلي   :ضعیف، وبناءا على ما سبق تم

 ُّغویمفھوم الحصیلة : المبحث األول   .ةالل

 ُّغویمصادر الحصیلة : المبحث الثاني   .ةالل

 ُّغویعالقة الحصیلة : المبحث الثالث ُّغویة بالمھارات الل   .ةالل
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ُّغویمفھوم الحصیلة : المبحث األول   .ةالل

1 .1-  ً  :الحصیلة لغة

  :نجد في المعاجم العربیة قدیما وحدیثا مجموعة من التعاریف للحصیلة لكنھا تتفق في مجملھا

 ثبتالحاصل من كل شيء ما بقي و: "بمادة حصل ورد في لسان العرب البن منظور  

تمیز : وذھب ما سواه، یكون من الحساب واألعمال ونحوھا، حصل الشيء حصوال، وتحصیال

والحصائل البقایا، الواحدة حصیلة وقد حصلت الشيء ... بین ما یحصل، واالسم الحصیلة

ا في {: في قولھ تعالى" فراءال"تحصیال وحاصل الشيء ومحصولھ، بقیتھ، وقال  َ لَ م صّ حُ َ و

ور ُ د  وثبتتجمیع : ، وقال غیره میَّز وقال بعضھم جمع وتحصیل الشيءأي بُیّنَ } الصّ

والمیسور  فالمفصولالمحصول، والحاصل ھو أحد المصادر التي جاءت على مفعول، 

ه إلى محصولھ ّ ما : "، وورد كذلك في المعجم والوسیط)1( ..."والمعسور وتحصیل الكالم، رد

والخالصة یقال ھذا محصول كالمھ، ، ...المحصول الحاصل: (...) حصل في یدي شيء منھ

  )2(".ویقال ما لفالن محصول ال معقول ما لھ رأي وال تمییز

ُّغويونستنتج أن المعنى    :للحصیلة في ھذه المقوالت یدور حول النقاط التالیة الل

  ".ما بقي، وثبت: الحاصل من كل شيء: "والمثبت، مثل: الباقي_ أ

ُور{: تعالىقولھ : مثل: ، ومیّزما جمع وبیّن_ ب د ا في الصّ َ لَ م حُصّ َ ، بمعنى جمع من }و

  .صحف المالئكة

  :الحصیلة اصطالحاً  -2. 1

عند مقارنة التحصیل األمومي أو الفطري باالكتساب المعقلن، نجد في مخزون التراث   

ُّغويالعربي استطرادات ثریة تتم عمّا حملھ الفكر  عند العرب من حیرة البحث عن موقع  الل

ُّغةن اإلنسان م   )3( .ھ بنوامیسھا أو جھلھ بھاتبعا لعلم ،الل

                                                             
  .4.، ج2000، 1.، دار صادر، بیروت، ط)حصل(مادة : ابن منظور، لسان العرب -1
ُّغة العربیة، المعجم الوسیط. د -2 ، 2.، دار الطباعة للنشر، ط)حصل(مادة : إبراھیم منكور، معجم الل

  .2-1.ج

  10(سورة العادیات، اآلیة.(  
، 1981، 1.عبد السالم المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، ط. د -3

  .229ص 
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  :بقولھ" الحفني"یعرفھ  -1. 2. 1

بأنھ بلوغ مستوى معین من الكفاءة في الدراسة ویحدد ذلك اختبارات التحصیل المقننة "  

سین أو االثنین معا   )1(".أو تقدیرات المدرّ

یب -2. 2. 1 ّ   :یعرفھ الد

ل إلیھ طالب"   لة ما توصّ في تعلمھ من معلومات وخبرات في المواد  بأنھ محصّ

  )2(."في فترة زمنیة معینة الدراسیة

وكما یراد بھ مدى تحصیل التالمیذ للمقررات الدراسیة، ویقد من خالل ما حصل علیھ   

مقدر المعرفة ولمھارات التي : "وكذلك التحصیل الدراسي ھو )3(،من نتائج في االمتحانات

لھا الفرد نتیجة التدریب والمرور بالخبرات   )4(".حصّ

ھتمام بالتحصیل الدراسي كموضوع مرافق للتربیة والتعلیم، ومرتبطا وقد بدأ اال  

قات التحصیل،د صیاجھود إلیجلبالمدرسة، تضافرت ا ّ ھ حیث أنّ  غة مالئمة للتغلب على معو

ة عوامل توثر على التحصیل  ّ ُّغويتتداخل عد ضعف القدرة الفكریة للطفل، : الدراسي منھا الل

رین أو المنھج الدراسي أو سوء التوجیھ،  ّ وأیضا الظروف أو نقص في تكوین المؤط

  .االجتماعیة المحیطة بالتالمیذ

المواضیع ومن وجھة نظر علم النفس والتربیة، فموضوع االكتساب والتحصیل من   

دئیة في الدراسات اإلنسانیة قاطبة، وھو من القضایا المعرفیة ذات الطابع الشمولي سواء المب

التنظیر  واتصالھ بقضایا في توفیره نموذج تقاطع االختصاصات واشتراك المعارف،

وعلم النفس،  التأسیسي، وأول ما یعكف على اختبار وتنمیة الحصیلة ھو علم التربیة

                                                             
، 2.، ج1978علم النفس والتحلیل النفسي، مكتبة مدبولي، القاھرة، الحفني عبد المنعم، موسوعة  -1

  .11ص 
، 2.، ج1996، 1.الدیب علي محمد، بحوث في علم النفس، الھیئة المصریة للكتاب، مصر، ط -2

  .100ص 
  .41، ص 2004، 1.بوغازي الطاھر، عالقات القیم بالتوافق والتحصیل الدراسي، دار قرطبة، ط -3
  .299، ص 1984عیساوي، معالم علم النفس، دار النھضة العربیة، بیروت،  عبد الرحمان -4
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قون با رأسا على تقبل  إلى طرق استحداث المنعكسات المعیّنة لنظر واالستكشافویتطرّ

یاضة واالكتساب   )1( .المعرفة وتحصیل اإلدراك بالرّ

ا اللسانیات المعاصرة فتقوم أساس لولوج جدلیة التحصیل بكامل الحریة والشرعیة    أمّ

  :العلمیة على ثالثة أشیاء

ً عند تلقین الطفل قوانین لغتھ  )1 ازدھار اللسانیات التطبیقیة السیما في حقل تعلیم اللغات سواءا

ُّغةالتي اكتسبھا باألمومة، أو عند تعلیم    .لغیر الناطقین بھا الل

ُّغويبروز علم النفس  )2  نتال بساأساسا على عملیتي التركیب والتفكیك كیف  إذ یعكف الل

وقد اتسع ھذا العلم خالل الستینات بعد أن  من الباث والمتمقبل،الحالة  التي یكون علیھا كل 

د موضوعھ عندئذ بدراسة "تشومسكي"غدتھ مبادئ النحو التولیدي بفضل نظریات  ّ ، فتحد

 .ظاھرة الكالم كیف تتحقق لدى المستقبل
ق إلى  )3 ُّغةموضوع اكتساب أما العامل الثالث في تمكین اللسانیات من حق التطرّ  )2(.الل

ُّغویفالحصیلة  ة إذا ھي تلك القدرات اللفظیة واألسلوبیة والداللیة الموجودة عند الل

لع علیھ من دروس، ویحفظھ من  ّ المتكلم، وھي مما یتلقاه ویتعلمھ المتمدرس من خالل ما یط

ّظ بھ من ألفاظ مع عائلتھ ومحیطھ، وبذلك یصبح یتلقى  ُّغةنصوص، وما یتلف بتراكیبھا  الل

  .بجمیع مستویاتھا وصیغھا

ُّغة -3 .1 ً  الل   :لغة

م علماء  ّ ُّغةقد ّغة ومنھا تعریف الل   :القدامى العدید من التعاریف لل

  :الخلیل بن أحمد الفراھیدي -1. 3. 1

ُّغة: لغو"   ُّغاتو الل ، یعني )لغواً (اختالف الكالم في معنى واحد ولغا یلغو ) اللغون( الل

ا{: الكالم في الباطل، وقول هللا عز وجلّ اختالط  َ ام َ وا كر ُّ ر َ َّغو م وا بالل ُّ ر َ ا م َ إذ َ : ، وفي الحدیث}و

لمة عَ مُ في الجُ  الَ قَ  نْ مَ " َ ك َ ْ ت َي ا، أ َ غ َ ْ ل َد ق َ   )3(".صھ ف

                                                             
دي، مرجع سابق، ص . د -1   .209عبد السالم المسّ

   72(، اآلیة  الفرقانسورة.(  

دي، مرجع سابق، ص . د -2   .210عبد السالم المسّ
إبراھیم السمراني، مھدي المخزومي، . الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، معجم العین، تحقیق د -3

  .449، ص 1984، 1.منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، ط
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  :وأیضا في قول الرازي -2. 3. 1

ً، وبابھ عدى وصدى وألغى الشيء أبطلھ، وألغاه من العدد ) لغا"(   ، "ألغاه منھقال باطال

ّغة أصلھا لغو وجمعھا : "وقال أیضا ومنھ فمعظم المعاجم العربیة  )1(،"ولغات أیضا) لغى(والل

ّغة تعني الكالم  ّ الل   .غیر المفید والفارغ الذي ال ترجى من وراءه فائدةتشیر إلى أن

ّسن وأصلھا لغوة على وزن    ّغة ھي ال ّ الل فحذفوا واوھا، ) فعلة(ونضیف أیضا أن

ة(فأصبحت على وزن  ُعَّ ّغوبحذف المھا، وجموعھا على لغات كما جمعت على لغو) ف : ن، والل

مأخوذة من ) لغة(ھذه لغتھم التي یلغون بھا أي ینطقون بھا، وربّما كانت لفظة : النطق، یقال

  )2( .كلمة:الیونانیة ومعناھا ) لوغرس(لفظة 

ُّغة -4. 1   :اصطالحاً  الل

ّغة ومفھومھا، وحسب القدامى نجداختلف جل الباحثین  ّ الل   :القدامى منھم والمحدثون في حد

  :عبد القاھر الجرجاني -1. 4. 1

ّغة قائالً    لیس الغرض بنظم الكالم أن توالت ألفاظھا في النطق، بل إن : "یعرف الل

ّغوي تنافست داللتھا وتالقت معانیھا على الوجد الذي اقتضاه العقل، فال تقول أن االستعمال ال ل

 ّ إذا عرف القصد من ذلك  صحیح أو خاطئ ألنھ یطابق أو یخالف التركیب النحوي إال

الكالم، وبھ  فھو یؤكد بذلك مكانة القصد الذي یریده المتكلم من وراء نظمھ لذلك ،)3(االستعمال

رورة للداللة  ّحو تابعا ومالزما بالضّ د جانب الخطأ أو الصواب فیھ، ومن ثم یكون علم الن ّ یتحد

اللة ّ   .التي ھي موضوع علم الد

  
                                                             

حاح، تحقیق لجنة من علماء العرب، دار الفكر للطباعة، ط -1 ازي أبي بكر، مختار الصّ ّ ، 1.الر

  .745، ص 1989
ّغوي الوافي في التعبیر. أ -2 الكتاب  اإلبداعي والوظیفي، دار: فواز بن فتح هللا الرامیني، المرجع الل

  .32، ص 2007، 1.الجامعي، العین، ط
  حمان بن محمد الجرجاني نحوي ) م1078 -م1009(أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرّ

ً بالعلم، فأقبل على الكتب یلتھمھا وخاصة كتب النحو واألدب   .متكلم، ولد ونشأ ولوعا
رضا، دار المعرفة، بیروت، عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقیق السید محمد رشید  -3

  .41، ص 1978، 2.ط
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  :ابن خلدون-2. 4. 1

ّغة في المتعارف ھي عبارة عن المتكلم عن المقصود، وتلك العبارة : "یعرفھا بقولھ الل

  )1(".إفادة الكالم، وھو في كل أمّة بحسب اصطالحاتھمعن القصد في فعل لساني ناشئ 

ثین نجد العدید من التعاریف منھا رأي ّ   :وفي ما یخض رأي المحد

حمان حاج صالح -3. 4. 1 ّ   :عبد الر

شعوري لدى المتكلم والمك   ّ ّغویة بذلك الجانب الباطني الال ن ویربط مفھوم الملكة الل ّ و

ذلك النظام الذي اكتسبھ المتكلمون على شكل مثل وحدود " :لنظام لغتھ، فیشرح ذلك بقولھ

ّ إذا  ّغوي إال ا لوجودھا وكیفیة ضبطھا لسلوكھم الل ً إجرائیة، وھم ال یشعرون شعورا واضح

لوه، وھذا األخیر الذي یسمّ  ّغویةتأمّ ّ بتلك  )2(،"ى الملكة الل ّغة حین یتكلم ال یحس فصاحب الل

ّ إذا قصدھا بالتأمّلالعملیات الباطنیة التي سمّاھا با   .لمثل والحدود اإلجرائیة، إال

  :عبد القادر الفاسي الفھري -4. 4. 1

ّغویة انطالقا من ربطھا بذلك المخزون الذي یمتلكھ    یفسر لنا تصوره لمفھوم المكلة الل

ّغة طبیعیة ما، قائال قراره على مخزون ذاكري غیر واع، كل متكلم للغة طبیعیة قد : "المتكلم لل

ّغة وملكتھ فیھا، وھذا المخزون عبارة عن معجم ذھني یمثل تألیف الثروة  یجلي معرفتھ لتلك الل

  )3(".المفرداتیة المخزون وجھاز قواعدي نشیط، یرسم أسسھ تألیف ھذه األبجدیة

ّغویة، والمسؤول عن امتالكھ لتلك  ویشیر إلى ذلك   المصدر الذي یجمع ثروة المتكلم الل

ّغویة،  وھذا دون وعي مسبق للمتكلم بھا، أمّا عند حدیثھ عن المتكلم الذي یسعى إلى الملكة الل

ّغوي  ّغویة بالتعلم، والقصد ھنا تعلم لغة أخرى وإضافتھا إلى رصیده الل اكتساب الملكة الل

                                                             
ّغویة، ط -1 حمان، المقدمة، دار الكتب الل   .469، ص 2006، 9.ابن خلدون عبد الرّ
حمان صالح، مدخل إلى علم اللسان الحدیث، مجلة اللسانیات، العدد الرابع، الجزائر،  -2 عبد الرّ

  .40، ص 2003

 ّسانیات العربیة ھو عالم لسانیات وخبیر لساني دولي مغرب ي وأستاذ باحث في الل
ّسانیات بالمغرب، حائز على جائزة االستحقاق الكبرى، من  المقارنة، ورئیس جمعیة الل

  ).1947أبریل  20(موالید 

ّغة العربیة نماذج تركیبیة وداللیة، المغرب، ط -3 ّسانیات والل ، 1.عبد القادر الفاسي الفھري، الل

  .6، ص 2000



 الداللة المفهوم، ة،اللُّغوي الحصيلة                                              :الفصل األول 
 

21 
 

ّغة، وقد عبّر عن ذلك بقولھ ّغویة واألدوات الخاصة بتلك الل : الطبیعي حتى یمتلك تلك اآللیات الل

ّغة یتزود عادة بأدوات لغویة صناعیة ضمنھا قاموس یعینھ على تمثیل معاني  كلو" متعلم لل

المفردات، وصیغھا وأصواتھا كذلك قواعد نحویة وصرفیة تعید إلى ذھنھ طرق تألیف 

  )1(".الوحدات المعجمیة

ّغة والوسائل التي تعینھ على" الفھري"فالمتعلم ھنا على حد تعبیر     یتوسل في امتالك الل

تحصیلھا كالقوامیس التي تحتوي المادة اإلفرادیة الخاصة بھ، فعندئذ یتمكن من تمثیل ما یرید 

  .تبلیغھ بھا

  :سوسیر يفیردینا ندد -5. 4. 1

فاقات الضروریة التي وضعھا الھیكل االجتماعي لیسمح باختیار    ّ ّغة مجموعة من االت الل

ّغة ملكة التخاطب التي  أو استخدام ملكة الكالم لدى األفراد، فھو في قولھ ّ الل ھذا یؤكد على أن

ة،  یملكھا البشر طبقا لقوانین الوراثة، ھا ظاھرة إنسانیة عامّ ّ وھي نظام نحوي لھ وجود أي أن

ّغة لیست كاملة عند أي متكلم، ویقول  كامن في كل عقل، وبتحدید أدق في عقل الجماعة، ألن الل

وتیة الدالة المخزونة : "أیضا   )2(".في أذھان األفراد في مجتمع ماالذخیرة الصّ

ّغة    ن من رموز وعالمات یشغلھا الناس في االتصال والل ّ في ماھیتھا نظام عرفي مكو

ببعضھم البعض، وفي التعبیر عن أفكارھم، أو ھي األصوات التي یحدثھا جھاز النطق 

المعیّن، والشائع غنیّة في المجتمع وتدركھا األذن، فتؤدي إلى دالالت اصطالحیة و اإلنساني

ھا مرآة تعكس الفكر، ّ ّغة ھي أن ووسیلة للتعبیر عن المعاني واألشیاء وتوصیلھا أو تبادلھا، فقد  لل

فھا  فھا العالم : بأنھا) ھنري سویت(عرّ ّ ّغویة، وعر التعبیر عن الفكر عن طریق األصوات الل

غبوسیلة لتو: بأنھا) سابیر(األمریكي  ات عن طریق نظام من صل األفكار واالنفعاالت والرّ

موز التي یستخدمھا الفرد باختیار   )3( .هالرّ

ّغة أیضا وسیلة من الوسائل التي یستخدمھا اإلنسان للوصول إلى أھدافھ،    وتعتبر الل

ّ إظتؤدي و نھا أولیست ھدفا نسعى إلیھ، وھذه الوسیلة مكتسبة وال یمكن ل إلى ذیفتھا إال ّ ا حو

                                                             
  .6ص  المرجع نفسھ، -1
ة،  -2 ّسانیات العامّ   .419، ص 1916فیردینا نددي سوسیر، دروس في الل

  .32فواز بن فتح هللا الرامیني، مرجع سابق، ص . أ -3
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المھارات تبعا الختالف قدراھم، والمواقف  ناتقإد یخلفون في درجة المّا كان األفر )1(مھارة،

ّھ جب تحدید المھارة ومستوى إتقانھا  الحیاتیة تتطلب مستویات مختلف من إتقان المھارات، فن

  .المطلوبین في أداء عمل ما

ّغوي: المبحث الثاني  .مصادر لحصیلة الل
  :آن الكریمالقر -1. 2

یعد في مقدمة أنواع یعتبر القرآن الكریم أفصح الكالم وأبینھ على اإلطالق وھو بذلك   

ّغویة العربیة ّغوي المصادر الل ، وھو الذي تطمئن إلیھ النفوس واألخذ بھ في مجال الدرس الل

ّھ ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ والقرآن الكریم قد بلغ من  والنحوي، على أساس أن

  .احة والبالغة ما یعجز عن اإلیتان بمثلھالفص

ُرْ { : یقول سبحانھ وتعالى   ا الق َ ذ َ ل ھ ْ أتوا بمث َ ْ ی ن َ َى أ ل َ ُّ ع ُ والجن س ْ ت اإلن َ ع َ م َ ت ْ ْ اج ئن َ ُلْ ل َ ق آن ال

ا ً ھیر َ ض ظ ْ ع َ ْ لب ضھُم ْ ع َ َ ب ان َ ْ ك َو ل َ لھ و ْ َ بمث ُون ت ْ أ َ ، فلغة القرآن الكریم أفصح أسالیب العربیة على 2}ی

ةاإلطالق وإ ى في الحجّ َ أقو َ ْ و ب َ ر ْ ّ الكتاب أع   .ن

  :الحدیث النبوي الشریف -2. 2

ا آلیات القرآن    ً ر ّغویة، وجاء مفسّ یعد الحدیث النبوي الشریف مصدر إلثراء الحصیلة الل

حلة في طلبھ، وھي التي شقت الطریق الكریم،  ل ما بدأ بع علم الحدیث ھو الرّ ّ ّ أو نا لنعلم أن ّ وإن

ّ علماء الحدیث كانوا یرحلون في طلب الحدیث أمام العلماء،  وفتحت لھم آفاقا رحیبة، إذ أن

اسعة، وقد أشاعت ھذه الظاھرة ّ حلة في طلب الحدیث،  الواحد المسافات الش وأعني ظاھرة الرّ

ّى غدت األساس الذي  ا من الرغبة في التحصیل والتعلم والتدقیق في العلوم وتتبعھا، حت ّ جو

ّریفقامت علیھ العلوم األ بوي الش ّ دلیل قويّ على دوره الكبیر في تنمیة  خرى، ویعدّ الحدیث الن

  .مفردات المتعلمین

  :الشعر العربي -3. 2

تعتبر الشواھد الشعریة أكثر عددا من غیرھا، فالشعر دیوان العرب وخزانھ حكمتھا   

ّغة واألشعار  ومستنبط آدابھا ومستودع العلوم، وبھ حفظت األنساب وعرفت المآثر وتعلمت الل
                                                             

ّغة العربیة، دار المسیرة للنشر، ط. د -1 ، 2.، ط2001، 1.عبد هللا علي مصطفى، مھارات الل

  .38، ص 2007
).88(سورة اإلسراء، اآلیة    
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ا الثانیة التي یحتج  بھا، جاھلیة وإسالمیة، فاألولى معتمدة ومقدمة وغیر محدودة بزمن، أمّ

ھا الزمني تبعا الختالف المكان، فكانت  ونعني بھا األشعار اإلسالمیة فقد اختلفوا في حدّ

  .علم الشعرمن الحصیلة ثروة ضخمة 

   :االتصال االجتماعي -4 .2

واصل التي تفرضھا العالقات ونعني باالتصال ھنا جمیع أشكال االحتكاك والت

و لھا األغراض الحیاتیة للفرد والجماعة وتستدعي التخاطب اإلنسانیة وتدع االجتماعیة

ّ ھذا االتصال وسیلة للتعایش بین  ّغة في إطارھا اللفظي أو الرمزي العام، ویعد واستخدام الل

  :األفراد وسبیل الستمرار الحضارات وینقسم إلى

  :االجتماعي المباشراالتصال  -1. 4. 2

فاع عن نفسھ وتوفیر أسباب حیاتھ وتلبیة رغباتھ   ّ ّ طبیعة اإلنسان وحاجتھ إلى الد  )1(أن

ا بوالدیھ وأفراد أسرتھ، ثم  وإشباع طائفة من غرائزه تدفعھ إلى االحتكاك واالختالط بغیره، بدءً

سع دائرة اتصالھ شیئا ، فتتّ بأھل محیطھ وأفراد مجتمعھ بمختلف فئاتھم، وطبقاتھم االجتماعیة

مادام  في تنام وتطور مستمر، فشیئا، وھذه العملیة تمكنھ من اكتساب لغتھ، وتظل لغة اإلنسان

ا، ً ا ومتطور ً ّغة  اتصالھ بأفراد مجتمعھ مستمر فكلما زادت عالقاتھ االجتماعیة كانت مساحة الل

لعزلة أو قلَّ نشاطھ التي یكتسبھا أوسع وأكبر، بینما تضیق ھذه المساحة كلما مال إلى ا

  .االجتماعي

  :االتصال االجتماعي غیر المباشر -2. 4. 2

  :وھو وسائل االتصال الحدیثة ومنھا

  :المذیاع - أ
ّغة، فھو یحتل مكانة بارزة ویقوم بدوره    ا في نشر الل ً یعتبر المذیاع أعظم الوسائل أثر

ّغة و يوف في التواصل االجتماعي، ّغویة، وإمدادھم  مداد الإنشر الل ناس بما یزید من حصائلھم الل

ّغویةیلتالماغناء حصائل اأیضا بألفاظ وتراكیب وصیغ جدیدة، ممّا یزید فاعلیتھا في    )2( .ذ الل

  
                                                             

ّغویةأحمد  -1 أھمیتھا، مصادرھا، وسائل تنمیتھا، عالم المعرفة، الكویت، : معتوق، الحصیلة الل

  .72، 71، ص 1990

  .78، 77، ص مرجع سابقأحمد معتوق،  -2
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  :التلفاز - ب
َّت كثیر من البحوث المیدانیة التي أجرت في عدید    ل َ یعتبر التلفاز مصدر لغة، حیث د

 ّ ول العربیة على أن ّ والثقافة كونھ أداة لإلمتاع  ،در األول لإلعالمصالتلفاز أصبح الممن الد

ففي التلفاز تشترك الصورة والصوت معا،  والترفیھ، فقد اتسعت رقعة انتشاره وسعة نفوذه،

وأیضا الحركة في توصیل المعلومات، ویشترك بدوره سمع المشاھد وبصره في التقاط ھذه 

ّغة وتلقن والتقاط  المعلومات، فمن خالل المشاھدة یتضاعف اكتساب المعارف وتحصیل الل

  )1( .ألفاظھا وتراكیبھا المختلفة

كة التي تعرض على شاشة التلفاز على ومن ھنا نستنتج أن المشاھد وا   ر المتحرّ ّ لصو

ّ الناشئ اذة، ونشده إلیھا، وذلك لب ّ ومشاھد مثیرة،  لما تحتویھ من صور مبھجة ومناظر أخ

ّغة وما تحصلھ من ألفاظ وتراكیب، واكتساب ذلك الكم  نھ ھذه األخیرة من إتقان الل ّ بحیث تمك

ّغوي   .الھائل من المحصول الل

  : المكتبة -ج
د المكتبة رافدا علمیا ومرتكزا أساسیا للمتعلم، إذ تساھم في نماء رصیده المعرفي، عت  

إذ تضم مختلف الكتب التي تزخر بثروة ھائلة من  ،ناھیك عمّا تعود بھ من حصیلة لغویة

ّغة واألدب من نحو وصرف، والمراجع الفرعیة  المعلومات في مختلف المجاالت، المتعلقة بالل

ما توفره  التي تساعده في الحصول على المادة التي یحتاج إلیھا من خالل فضال عن المعاجم

ّوعیة المناسبة من لھ،  الب، ومساعدتھم على اختیار الن ّ فالمكتبة المدرسیة تشكل مكان جذب الط

من منطلق أن معظم  الكتب، فھي تقوم بوظیفة ھامة في تقدیم أكبر قدر من المعلومات للطالب،

   )2( .سب عن طریق حاسة البصرمعارف اإلنسان تكت

  :المادة المقروءة -د
یقصد بھا كل ما یشمل المواد المقروءة ضمن مناھج التعلیم في مراحلھ التعلیمیة، كما   

المواد التي تفرضھا وظیفة أو مھنة معینة، ویقصد بالمادة المقروءة كذلك النتاجات یشمل 

فھذه األخیرة ، كل مواردھا وبكل موضوعاتھاالمكتوبة أو المدونة بجمیع أشكالھا وطرقھا وفي 

                                                             
ّغویة، دار المعارف الجامعیة. د -1 ، ص 2009 ،1.، طمھا محمد فوزي معاذ، األنثروبولوجیا الل

259.  

ة باألطفال، المؤتمر السنوي السادس لیلى محمد، المكتبات المدرسیة  -2 ومعارض الكتب الخاصّ

ّغة العربیة، دمشق،    .205، ص 2007لمجمّع الل
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ّ الفكر اإلنساني بأسس اإلبداع، وأیضا یستمد  ّغة على اختالف مستویاتھا، تمد بھا عناصر الل

ّغویة واللفظیة التي تمكنھ من إبراز ما استفاده من معارف وما اكتسب من  وتطور حصیلتھ الل

ّ  ،)1(خبرات ّغویة، كونھا تعد ّ القراءة لھا أھمیة كبیرة ودور فعال في تنمیة المھارة الل ونستنتج أن

ّغویة  ا من مصادر الحصیلة الل ً    .وتنمیتھامصدر

  :وسائل اإلعالم واإلنترنت -ه
ّم، إذ    ر التكنولوجي جانبا ال یمكن اإلغفال عنھ في حقل التعلیم والتعل ّ لقد أضعف التطو

ر المعرفي السریع وھذه السرعة  ّ ّ من مسایرة التطو كالحاسوب  تتحقق بالوسائل المتطورة،البد

ّغة العربیة أحد أھم المستحدثات والوسائل  ّ الحاسوب مثال بالنسبة لتعلم الل واإلنترنت، إذ یعد

ّمیھا،  ّغة العربیة متعل فالحاسوب یفتح آفاقا واسعة لتعلیم جدید التكنولوجیة التي تقدم الكثیر لل

وھكذا یستفید التعلیم من تقنیات عالیة  )2( .یمكن المتعلمین من تلقي تعلیم یناسب مستواھم

ّغوي، وذلك بفضل توفیره بیئة تعلیمیة تفاعلیة یكون فیھ ا المتعلم الجودة تساعد في التحصیل الل

  .إیجابیا

ّغویة: المبحث الثالث   .عالقة الحصیلة بالمھارات الل
ّغویة    ّم في ) االستماع، المحادثة، القراءة والكتابة(تمثل المھارات الل أساسا للتعلیم والتعل

ّم بالمعرفة العلمیة، والتراث الحضاري والثقافي،  المراحل المختلفة، وعن طریقھا یتزود المتعل

بنة األساسیة للتعلیم ولذلك ھدفت  ّ ھا تمثل الل ّ العدید من الدراسات إلى تنمیة ھذه المھارات، ألن

  .وللسلوك في مجاالت الحیاة المختلفة

ّغویة التي    فالتربیة الحدیثة تؤكد على أھمیة العنایة بتمكین المتعلمین من المھارات الل

ّغة العربیة في المواقف الحیویة،  ّ من خالل تمكنھم من وھذتعینھم على استخدام الل ا ال یتحقق إال

ّم ّغویة المناسبة للتعل   .المھارات الل

ّ الفرد یتعلم عن طریق الكالم بنسبة    ، %23وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن

، وعن طریق الكتابة %35، وعن طریق القراءة بنسبة %25وعن طریق االستماع بنسبة 

                                                             
  .104-103أحمد معتوق، مرجع سابق، ص  -1

كمال بن جعفر، المعلم والمتعلم بین متطلبات المقاربة بالكفاءات وتحدیات الراھن، ملتقى . د -2

ّغویة التعلیمیة، منشور ّغویة، الجزائر، الممارسات الل   .423، ص 2011ات مخبر الممارسات الل



 الداللة المفهوم، ة،اللُّغوي الحصيلة                                              :الفصل األول 
 

26 
 

ي تعلیم التالمیذ والوصول بھم إلى المستوى ، فلكل مھارة دورھا المحدد ف%17بنسبة 

   )1(.المطلوب من التعلم الھادف

س، وكلما زادت الدربة  ربة والتمرّ ّ ومن المعروف أن ھذه المھارات تكتسب بالد

تنمیة القدرات  یقود إلى) المھارات(والتمرّس زاد التمكن من المھارة، وتنمیة ھذه األخیرة 

المعرفیة والعقلیة، واالتجاھات الوجدانیة، وكذلك المھارات النفسیة الحركیة، وھو ما یقتضي 

نمو جوانب  تنویع خبرات التعلم على المستوى المعرفي والوجداني، وذلك بغیة تحقیق تكامل

ه المعرفي والنفسي والحركي، ومن خالل خب ّ رة شخصیة المتعلم، وفق مستوى مرحلة نمو

ا في جوانب أساسیة تتعلق بتنمیة  ً الباحث في مجال التعلیم وتتبعھ للعمیلة التعلیمیة لوحظ قصور

ّغویة، راتنا على تعلیم  المھارات الل ّ من أن نرتكز في مقرّ التي تساعد على التعلم، لذلك البد

  ).القراءة، الكتابة، المحادثة واالستماع(التالمیذ مھارات 

  

ّغة عن طریق ممارسة مھاراتھا المختلفة من وأصبح من المعروف اآل ّم الل ّ تعل ن أن

س بمھاراتھا شيء آخر فكم من  الطرق األمثل إلى نتائج إیجابیة، ّغة شيء والتمرّ فمعرفة الل

ّم یعرف قواعد النحو والصرف وال یجید القراءة الجھریة، ذلك ألنّ  لم یتدرب عملیا على ÷ متعل

ّغة األساسیة  ھي تطبیق ھذه القواعد عن طریق ممارسة القراءة الجھریة مثال، ومھارات الل

دة القراءة والكتابة والتحدث واالستماع، ّ   .وتندرج تحتھا بطبیعة الحال مھارات فرعیة متعد

ّ ھناك تزاوجا واضحا بین مھارتي القراءة والكتابة، كما نجد في المقابل  ویالحظ أن

ً لتزاوجا م أن یفھم  ا بین مھارتي التحدث واالستماع، فالذي یتحدث لغة ما بطالقة یستطیعحوظ

ّغة وخاصة إذا كان الكالم با معما یس ّھجة التي یتحدث بھا،من ھذه الل فأمّا مھارة القراءة  )2(لل

نھا وتمیز ّ ا تتحدد میول اإلنسان واتجاھاتھ التي یعرف بھا ھا، فیمفھي قوام الشخصیة في تكو

ھي أعلى المھارات التي یتمیز بھا الكائن البشري، وقد سمیت القراءة  بین أقرانھ، فالقراءة

ھا عادة حضاریة مكتسبة ومتطورة،  ّ فالمتعلم أیّا كان مستواه لن یتقدم في التعلم ما لم مھارة ألن

                                                             
عدنان بن محمد علي بن حسن األحمدي، واقع استخدام اإلعالم المدرسي في تنمیة مھارات  -1

ّغوي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بالمدینة المنورة،    .41، ص 2010االتصال الل

ّغة ال. أحمد طاھر حسنین، د -2 عربیة، المكتبة العالمیة للنشر، القاھرة، مصر، أنس عطیة الفقي، الل

  .45، ص 2007
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ّم من إبراز األفكار والمضامین  )1(یتقن ھذه المھارة اتقانا جیّدا، وھذه األخیرة تمكن المتعل

  .وءة وتلخیصھا شفویا في عبارات من إنشائھللنصوص المقر

ّغویة، فھي مھارة  أمّا مھارة الكتابة فھي من المھارة العلیا وھي من أھم المھارات الل

دة، إلى خطاب مكتوب، ونفھم  )2(إنسانیة تترجم ما بداخل اإلنسان من أفكار وإحساسات مجرّ

ھا أداة للتعبیر لما ی ّ ا، فھذه المھارة التي وھبھا جول في العقل والنفس، ومن ذلك أن ً تتخذ رموز

ر أفكاره وخواطره، ویرون معارفھ وتراثھ،  ّ ّ لإلنسان لیستطیع أن یعبّر عن نفسھ، فیسط هللا

س الحواس للكتابة  ولوالھا ما تمكن من حفظ ثقافتھ وعلومھ ونقلھا من جیل إلى جیل، فھي تمرّ

ّغویة، ووتوسیع خبرات المتعلمین تقان، على اإلجادة واإل   .كسابھم مھارات جدیدةإالل

وفیما یخص مھارة التحدث فھي تمثل إحدى أوجھ االتصال اللفظي، وھي عبارة عن 

رموز لغویة منطوقة تقوم بنقل أفكارنا ومشاعرنا وذلك عن طریق االتصال المباشر 

ا یتعامل مع العقل والعاطفة، فھي تعنى كالمناقشات وغیرھا، وتعتبر مھارة التحدث ً بمدى  فن

قدرة الشخص على اكتساب المواقف اإلیجابیة عند اتصالھ باآلخرین، ویتكون موقف الحدیث 

دائما من المتحدث الذي یحاول نقل فكرة معینة أو موضوعا بعینھ وه والطرف المعنى 

: وھناك أربعة عناصر أساسیة تمثل ضرورات الحدیث المؤثرة وھي والمستمع لھ، ،بالحدیث

  )3( .ص، الحماس والممارسةالمعرفة، اإلخال

وأمّا مھارة االستماع وھي آخر مھارة، فاالستماع ھو عبارة عن عملیة یعطي فیھا 

ا للطرف اآلخر، حیث یعتبر ھذا األخیر مھارة وفن ّھ یعتمد  ،االمستمع اھتمامًا خاصً حیث إن

ّدة، نظرا لضرورة تآزر كل من التفكیر والسمع مع بعضھما، فھي  على عملیات عقلیة معق

ز وتنمّي عملیة االتصال والتواصل، وھذا یقود إلى اكتساب حصیلة لغویة نامیة من  ّ تعز

  )4( .المفردات والتراكیب والعبارات

                                                             
ّغة العربیة في التربیة اإلسالمیة، جامعة طرابلس،  -1 فخر الدین عامر، طرق التدریس الخاصة بالل

  .23،    ص 1992، 1.لیبیا، ط

 محمد مصطفى بن الحاج، مذكرة في الكتابة العربیة، مركز البحوث التربویة والتعلیمیة، -2

  .82، ص 1998طرابلس، لیبیا، 
ائع، شركة اإلبداع الفكري، الكویت، ط -3 ّ   .29 - 26، ص 1.، ج3.طارق سویدان، فن اإللھ الر

ّغة العربیة بین النظریة والتطبیقیة، الدار المصریة اللبنانیة، ط -4 ، 2004، 6.حسن شحاتة، تعلم الل

   .86 - 85ص 
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ّغویة ھي السب ّ المھارات الل ي إلى التعلیم ومن خالل ذلك نستنتج أن ّ یل والطریق المؤد

ّم، واكتساب ذلك الكم الھائل من المعارف، وتنمیة القدرات العقلیة والمعرفیة، مع زیادة  والتعل

ّ مھاراتھا مترابطة  ا، فإن ّغة متكاملة وظیفیً ربة، ولما كانت الل ّغویة وذلك بالتمرّس والدّ الثروة الل

ر وتأثیر متبادل، متداخلة، وقد تكون مشتركة في كثیر من األح ّ یان، ترتبط فیما بینھا بعالقة تأث

ح أبعاد ھذه العالقة  :والشكل التالي یوضّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 الشفویة
 

ّغة  الل
 

لغوي إنتاج  
 

 استقبال لغوي
 

 القراءة

 التحدث االستماع

 الكتابة

غة
 اللّ

ّغویة ّغة بالمھارات الل ح عالقة الل  مخطط یوضّ
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  :خالصة الفصل

ّغویة ھي مجموعة األلفاظ التي یختزنھا    ّ الحصیلة الل ونخلص في نھایة ھذا الفصل أن

ن المادة التي یشكل منھا كالمھ،  ّ لھذه الحصیلة، تتمثل في  وھناك روافد عدیدةاإلنسان وتكو

ّغویة المجتمع الذي یعیش فیھ اإلنسان، وتختلف نوعیة  التي یكتسبھا اإلنسان الحصیلة الل

باختالف نوع الوسط االجتماعي الذي یعیش فیھ اإلنسان، ومع تطور الحیاة وجدت وسائل 

ّغوي بین البشر، كالتلفاز، المذیاع، الكتب، المجالت والجرائد،  جدیدة یتم فیھا التواصل الل

ّغویة لإلنسان بالكثیر من األلفابالتالي وجدت روافد جدید ظ، لذلك وجب ة تمد الحصیلة الل

  .االھتمام بنوعیة ھذه األلفاظ التي تبثھا ھذه الوسائل

ّغویة على مستوى اإلعراب، ومستوى الصرف ّ ، وغیرھا وما كثرة األخطاء الل إال

ّ من األھمیة  حرص ھذه الوسائل بسبب عدم ّغة سلیمة وصحیحة، لذلك فإن على أن تكون الل

ّغویة، وا   .ھا وتصحیحھائغناإلحرص على تحسینھا وبمكان االھتمام بمسألة الحصیلة الل

  

  

  

 

 



 

 
 

 
 
  
  
  
  

  
  
  
  

 
  

  .ماھیة التعبیر الشفھي وخطوات تدریسھ
 

  .لغة واصطالحا: مفھوم التعبیر الشفھي: المبحث األول

  .أھمیة التعبیر الشفھي ومجاالتھ: المبحث الثاني

  ).تقنیاتھ(طرائق تدریس التعبیر الشفھي : المبحث الثالث
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  :تــمھیــــد

 

ّ العصور واألزمنة على لغات تعبّر بھا عن واقعھا المعیشي بكل  تعتمد األمم عبر مر

ّ ھذا یتم عن  یة وطالقة، وعمّا یصادفھا من مواقف مختلفة في حیاتھا الیومیة، ویتضح أن حرّ

ا كتابیا   .طریق التعبیر إمّا شفھیا وإمّ

ّھ  ّ ما یالحظ ھو أن ب على ولما كان التعبیر الشفھي أسبق من التعبیر الكتابي، فإن یتوجّ

یجول الواحد استعمال التعبیر الشفھي كوسیلة للتعبیر عمّا یختلج بكیانھم، وما  أفراد المجتمع

ّ تقسیم الفصل الثاني إلى بخواطرھم من أحاسیس ومشاعر وأفكار وغیرھا،   :وتم

 لغة واصطالحا: مفھوم التعبیر الشفھي: المبحث األول.  

 أھمیة التعبیر الشفھي ومجاالتھ: المبحث الثاني.  

 تقنیاتھ(طرائق تدریس التعبیر الشفھي : المبحث الثالث.(  
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  .لغة واصطالحا: مفھوم التعبیر الشفھي: المبحث األول
ارسین    ّ الشفھي، متناولین مفھومھ بوجھات مسألة التعبیر طرح العدید من الباحثین والد

  :نظر متفاوتة نوعا ما یمكن رصدھا كاآلتي

ً  تعبیرال -1. 1  :لغة

ا، لقولھ تعالى   ً ؤیا تعبیر ون{: عبّر الرّ بُرُ ْ ع َ ا ت َ ی ْ ؤ ُّ ْ للر م ُ ت ْ ن ُ ْ ك رھا وأخبر }إن ، وعبّر عبارة فسّ

ل إلیھ، ا  لما یتوصّ واستعبره إیاه أي سألھ تعبیرھا، ویقال عبّر عمّا في نفسھ أي أغرب ممّ

ّسان یجول بخاطره و ّم وتحدّث عنھ، والل بینھ، واالسم العبرة والعبارة، وعبّر عن فالن أي تكل

  )1( .یعبّر عمّا في الضمیر من الكالم

  :اصطالحاً  تعبیرال -2. 1

ارسین أمّا اصطالحا فقد أعطاء   ّ ة تعریفات ال تكاد تخرج عن بعضھا  الكثیر من الد ّ عد

ھ ّ فھ إبراھیم عبد العلیم بأن أداة اتصال سریع بین الفرد وغیره من األفراد " :البعض، فقد عرّ

  )2( ."والنجاح یحقق كثیرا من األغراض الحیویة في المیادین المختلفة

ّھ یقصد بھ" مجاور محمد صالح"ویرى    ّم ذلك : "بأن الكالم المنطوق الذي یعبّر بھ المتكل

ا في نفسھ من ھاجس أو خاطرة، وما یجعل بخاطره من مشاعر وأحاسیس، وما یزخر بھ  عمّ

د بھ غیره من معلومات، أو نحو ذلك في طالقة  ّ عقلھ من رأي أو فكر وما یرید أن یزو

ة في التعبیر وسالمة في األداء   )3(".وانسیاب مع صحّ

فھ    ّ ّھ" معروف نایف"كما قد عر اإلبانة واإلفصاح عمّا یجول في خاطر : "على أن

  )4(".اإلنسان من أفكار ومشاعر بحیث یفھمھ اآلخرون

                                                             
  43(سورة یوسف، اآلیة.(  

الحدیث للطباعة والنشر، القاھرة، ، دار 3ابن منظور أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، مج -1

  .530 -529،       ص 2003مصر، 

ّغة العربیة، دار المعارف، مصر، ط -2 ھ الفني لمدرسي الل ّ ، ص 1973، 7.إبراھیم عبد العلیم، الموج

151.  
ّغة العربیة بمرحلة االبتدائیة، دار القلم، الكویت، ط -3 ، 3.مجاور محمد صالح الدین، تدریس الل

  .233، ص 1977
ّغة العربیة وطرائق تدریسھا، دار النفائس، ط -4   .197، ص 1980، 1.معروف نایف، خصائص الل
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ھ" یونس فتحي على"في حین یرى    ّ یمثل الكالم وھو یسبق التعبیر الكتابي وأداتھ : "بأن

 ن أفكارهالرئیسیة ھي النطق، فیتم تلقیھ بواسطة األذن، فھو إفصاح اإلنسان بلسانھ ع

  )1(".ومشاعره

فھ أیضا    ّ ھ" زقوت محمد جابر شحاذة"وقد عر ّ التعبیر الذي یتم عن طریق : "بأن

ّم آراءه وأفكاره وأحاسیسھ ومشاعره إلى اآلخرین كما  )2(،"المشافھة والحدیث، حیث ینقل المتكل

ّھ" أحمد ولید جابر"نجد  الطریق الذي یصوغ بھا الفرد أفكاره وأحاسیسھ " :یعرفھ على أن

  )3(".وحاجاتھ، وما یطلب إلیھ صیاغتھ بأسلوب صحیح في الشكل والمضمون

ّ التعبیر الشفھي ھو أن ینقل    ھا تصب في مفھوم واحد، وھو أن ّ وھذه التعریفات یالحظ أن

ھ، وما یختلج بكیانالباحث أو الدارس أو الطالب من عامة أو خاصة الناس ما یدور في ذھنھ 

ّغة،  اس اآلخرین، وذلك عن طریق المشافھة بواسطة وسیلة تسمّى الل ّ ھ إلى الن وما یجول في حسّ

تسھم بما تتضمنھ من انطباعات، ترتسم على الوجھ، ومن إیحاءات وإشارات وإیماءات 

  .تستعملھا الیدین وغیرھا

ّ التعبیر عموما ھو أن یمتلك المعبّ وعلیھ یمكن    شفاھة القدرة الكافیة على نقل  رالقول أن

ما یختلج بھ من أفكار، وما یشعر بھ من أحاسیس تجول بذھنھ وصدره، إلى الشخص المتلقي 

ّ المشافھة أسبق من الكتابة،  ا كتابة، ومن ھذا یتضح أن ّ إمّا مشافھة وإمّ ّ التعبیر الشفھي یعد إذ أن

ال یتمثل النجاح في التعبیر الكتابي وال یتم بمثابة األساس الذي یبنى علیھ التعبیر الكتابي، إذ 

ّ أي شخص كان إذا  ّرت العنایة الكافیة بالتعبیر الشفھي، حیث أن ّر إال إذا توف وال یمكن أن یتوف

ّم الكتابة  بدأ الحوار والتواصل مع غیره البدّ  س ویتعل وأن یكون أوال محادثة شفھیة قبل أن یتمرّ

  )4( .بفترة زمنیة معتبرة

  

                                                             
ّغة العربیة والتربیة الدینیة، دار الثقافة للطباعة -1 والنشر، القاھرة،  یونس فتحي علي، أساسیتا تعلم الل

  .80ص  ،1981مصر، 
ة العربیة، -2 ّ ، 1999، 2.مكتبة األمل، غزة، فلسطین، ط زقوت محمد شحاذة، المرشد في تدریس الإل

  .195ص 
ّغة العربیة، دار الفكر، عمان، ط -3   .233، ص 2002، 1.أحمد ولید جابر، تدریس الل
، 1.سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر، دار المشرق، فلسطین، ط -4

  .88، ص 2004
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 .مجاالتھو أھمیة التعبیر الشفھي: المبحث الثاني
ا أھمیتھ التي كأ   ي نشاط ممارس لھ أھمیتھ التي تثبتھ وتوجده، فللتعبیر الشفھي أیضً

ا یجعل الط الب یمتلك القدرة الكافیة لصب قیمة ما تعطیھ قیمتھ بین باقي األنشطة التعلیمیة، ممّ

ق أواصر وعوالق  ي یعیش فیھ،وصل إلیھ ذھنھ من تفكیر وإحساس في وسطھ الذ ّ وبھ تتوث

التعامل مع مجتمعھ الذي ینتمي إلیھ، ومن ھنا یستطیع الطالب التغلب على ما یعیق فكره 

ة بھ  ، وربّما )جماعیة(أو ذات عالقة بمجتمعھ ) فردیة(وتصوره من صعوبات ومشاكل خاصّ

الطالب بقوة التصور وحدة إدراكھ ما یسھم في تحقیق ذلك ھو تلك اآلراء واألفكار التي یمتلكھا 

، ومن ثمة إثارتھا داخل وسطھ وطرحھا ومناقشتھا مع اآلخرین ممّا یمكنھ من يلواقعھ المعیش

  .تبادلھا واكتسابھا

ولما كان التعبیر الشفھي یمثل الدرس النابع من عمق وصمیم الحیاة الیومیة للطالب   

ّ من أھم األنشطة ال )1(مادة ووسیلة، ھ یعد ّ ّغویة ذات المكانة المرموقة داخل المجتمع قدیمة فإن ل

ّغة وكما لھا  ّ جودة الل المتجسدة لدى الطالب تكون وحدیثة، وداخل العالم شرقھ وغربھ، حیث أن

وتبادل مشاعره وأفكاره  الفاعلة والقادرة على تأدیة الدور المھم في تواصلھ مع أبناء مجتمعھ،

ت وعواطف وأحاسیس وغیرھا، والتي ال یمكن التعبیر معھم ونقل ما یجول بخاطره من انفعاال

 ّ مشافھة كتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع الواحد ومنح الحریات الفردیة والجماعیة  عنھا إال

ّ من  لھم بالتساوي، ّ التعبیر الشفھي العنصر األساسي الذي الذي البد ومن ھنا یمكننا أن نعد

ّره لدى المعبّر الشفھي في تواصل ھ مع غیره، والجزء ذا األھمیة القصوى في ممارسة توف

ّغوي، واستعمالھ للحوار والجدال والنقاش مع اآلخرین   )2( .نشاطھ الل

                                                             
ّغة  -1 العربیة في المدارس المتوسطة والثانویة، مطبعة النعمان، علي جواد الطاھر، تدریس الل

  .49، ص 1968العراق، 
ّغة العربیة، دار الثقافة للطباعة والنشر،  -2 یونس فتحي علي، محمود كامل ناقة، أساسیات تعلیم الل

  .144، ص 1988القاھرة، مصر، 
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ّ الھدف من وراء تعلم أي لغة في العالم كلھ ھي   امتالك متعلمیھا القدرة الفاعلة : ثم إن

بع ّ بعیدة عن كل ة صحیحة سلیمة متقنة مشافھة، وحیة لى إبالغھم غایاتھم، تعابیر مرك

ا أثناء ممارستھا، ومن ثمة ترجمتھم لمشاعرھم ً   )1( .غموض یشوب اللفظ والمعنى مع

علیھ الطالب في إفصاحھ عمّا یختلھ من  ولما كان التعبیر الشفھي األساس الذي یرتكز  

نا یمكن أن نعده بمثابة األسلوب  ّ الحواري الناجح بین مختلف األنشطة خواطر وانفعاالت، فإن

ّغویة، كونھا ضرورة حتمیة ال یمكن ألي شخص كان االستغناء عنھا في مختلف مراحل  الل

حیاتھ، ومن خالل ھذه األھمیة التي تمنح للتعبیر الشفھي مكانة ومنزلة بین مختلف األنشطة 

ّق المطالب  ّھ یمكن لھذه األھمیة أن تحق نا نرى أن ّ ّغویة، فإن  )2(:اآلتیةالل

ّغویة، ومواجھة  - تھیئة الطالبة وإكسابھ سرعة في التفكیر، وقدرتھ على كشف األخطاء الل

كلھ یتم تماشیا مع ما یملكھ المواقف الكالمیة الطارئة ومساعدتھ في الخروج منھا بنجاح، وھذا 

نھ من االرتجال مع مختلف المواقف التي تحل مشافھة؛ ّ    من شجاعة تمك

عبیر الشفھي للتواصل بین أفراد المجتمع لھا أھمیة كبرى في الكشف عمّا یملكھ ممارسة الت -

نھم  ّ من بلوغ أرفع درجات المحادثة والحوار في نشاطھم ھؤالء األفراد من مواھب، تمك

ال ّغوي اإلنساني الفعّ   ؛الل

ّمیة - الة واألساسیة في العملیة التعلیمیة التعل ّ ّل التعبیر الشفھي األداة الفع المشافھة أساس ( یمث

ّم ّم والمتعل   ؛)المناقشة بین المعل

ّم من التقوقع واالنطواء نجاح المناق - شة الشفاھیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة یخرج المتعل

على نفسھ، ویغلبھ على المعاناة من اللكننة والتأتأة، وعلى خوفھ من اإلخفاق في ممارسة 

ّغوي الشفھي؛   نشاطھ الل

ده الطالقة في التعبیر، والقدرة على مواجھة التعبیر الش - ّ فل ویعو ّ فھي یحلّ عقدة لسان الط

  الناس؛

                                                             
لبصرة، مجلة المعلم الجدیدة، عبد المنعم حسن، واقع تدریس التعبیر في المدارس الثانویة في ا -1

  .53،     ص 1984بغداد، العراق، 
ّغة العربیة بمرحلة التعلیم األساسي، الكتاب  -2 جمال مصطفى العیسوي وأخرون، طرق تدریس الل

  .136 - 134، ص 2005، 1.الجامعي، العین، اإلمارات، ط
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تھیئة التالمیذ للتفكیر المنطقي، وتنمیة القدرة لدى الطلبة على االرتجال، واالسترسال في  -

لبة من األخطاء الشائعة ّ   )1( .الحدیث، مع تنمیة لغة الط

ّ للتعبیر الشفھي أ   ّم إلى أقصى درجات ونستنتج من ھذا أن ھمیة كبرى ترفع المتعل

ھ یمثل ّ ّغویة األدبیة لدى مختلف المجتمعات مھما  المشافھة، وأن الھدف األسمى لألنشطة الل

ّغة الممارسة بین أفرادھا   .كانت نوعیة الل

د مجاالت الحیاة اإلنسانیة، فالطفل خالل    ّ بناءه وتتعدد مجاالت التعبیر الشفھي بتعد

ّى ھذه المجاالت في ما لرصیده  وي ینتقل من المحیط األسري إلى المحیط التربوي، وتتجل ّ الإل

  :یلي

  :المحادثة والمناقشة والحوار -1

ّغویة في سن دراستھ األ          أصعب ولى، وھي تعتبر المحادثة وسیلة لزیادة ثروة الطفل الل

أو لھما لغة األم وثانیھا لغة المدرسة،  المراحل، حیث یجد التلمیذ نفسھ بین لغتین مختلفتین

ر  ا االھتمام بالمناقشة والمحادثة، وإعطائھما مكانة ھامة في المقرّ ً ّ وبات من الضروري جد

ا قادر على النقاش والحوار، كي یبني  ّ ّ الواقع المعاش یقتضي أن یكون كل فرد من التعلیمي، ألن

ً شخصیة متوازنة في كل المجاالت وتكو لھ األھلیة  في خوض غمار الدراسة والعمل الحق

  )2( .دماج داخل المجتمعنواال

فالمحادثة ھي أسلوب یستخدم من خاللھ أسئلة وأجوبة من اجل الوصول إلى الحقیقة،           

اء ّ الب القدرة على النقد البن ّ واستخالص النتائج، واكتساب المعلومات، وتتناول  واكتساب الط

ھا تتناول  ّ ّمین، والتي تتصل بحیاتھم الیومیة كما أن ّ المتعل المناقشات موضوعات مختلفة تھم

ّ المجتمع   .موضوعات شاملة تھم

  

  

    

                                                             
  .208زقوت محمد شحاذة، مرجع سابق، ص  -1
ط، مصطفى فھیم، مھارات  -2 التفكیر في مراحل التعلیمي العام، ریاض األطفال االبتدائي، المتوسّ

  .88، ص 2002، 1.الثانوي، دار الفكر العربي، ط
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  :الخطب، الكلمة، فن الشعر والوصف -2

ّجھ ھذا الفن إلى  :الخطبة أو فن الخطابة - أ ھو فن من الفنون التي ظھرت منذ القدم، یت

ا، وھو نقل لما في نفس الخطیب،االستمالة واإلقناع عن طریق  ً مع والبصر مع وما یدعو  السّ

  :إلیھ من حماس إلى نفوس المستمعین، وتقوم الخطابة على أركان أساسیة وھي

ثقف والمؤثر صوتھ في الواسعة والم الخطیب المشافھة الفصیح ذو المعرفة: الركن األول 

  .الجمھور

  المطروحة،جمھور مستمع، یتفاعل مع اآلراء واألفكار  :الركن الثاني

  )1(".دف الخطبة وھو إمتاع المستمعینھذا الركن في  ھ لیتمث :ثالثالركن ال 

فالنشاط الخطابي من مستلزمات المجتمع، وھو ضرورة من ضرورات التعامل في أي 

ّىمجال، إذ  ّ من إعداد أجیال تتول   .القیام بمثل ھذه األعمال البد

ئیس كلمة  :إلقاء الكلمة - ب أمّا عن إلقاء الكلمات فیحدث في كثیر من المواقف، كان یلقي الرّ

  .افتتاح مھرجان ما أو بدایة ملتقى ما دولي كان أو جھوي
ّم التالمیذ على وصف ما یشاھدونھ وما  :فن الوصف -ج ع المعل ل نشاط یشجّ ّ یلبسون، وھو أو

ّم أوال بإعداد صور مفردة كصور الحیو ل، ویبدأ المعل ّ نات ایبدأ منھ التالمیذ في الصّف األو

  .وا ما في الصورةویطلب من التالمیذ أن یصف
یعنى أن یقرأ المرء قصیدة شعریة بصوت عال على جمھور معیّن من خالل  :فن الشعر -د

كائز، ونع كائزمراعاة مجموعة من الرّ الصوت، الصفات الشخصیة، قواعد النطق، : ني بالرّ

ّغة   .والبالغة وأحكام الل

كما یشارك الشعر في تنشئة وتربیة األطفال تربیة متكاملة وسویة، فھو یزودھم   

ھ ینمّي الجوانب الوجدانیة، والمشاعر  ّ ا أن بالحقائق والمفاھیم في مختلف المجاالت، كمّ

التربویة في نفوسھم، وینمّي المیول األدبیة والقرائیة لدیھم،  لدیھم، فھو یغرس القیم واألحاسیس

                                                             
، 2010، 1.حسن فالح البكور، فن الكتابة وأشكال التعبیر، دار جریر للنشر، عمان، األردن، ط -1

   .290ص 
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ّغوي السلیم، ویعتبر الشعر  ویشبع حاجیاتھم النفسیة، كما ینمّي مھارة التذوق األدبي واألداء الل

ده ومنھا یصوسیلة لتحشین األدب لدى الطفل، ف ّ ّھ یسمع الشعر ویرد ا فیھإن ً   )1( .وغ لنفسھ طریق

ّق األناشید كثیرا من الغایات التربویة فھي وسیلة لعالج التالمیذ الذین یصیبھم كما تح   ق

ھا تبعث إلى قلوبھم السعادة والسرور، فاألناشید  ّ د، وتحرك دوافع التالمیذ ألن ّ الخجل والترد

نة تدفع التالمیذ إلى تجوید النطق االملحّ ً  ، وإخراج الحروف من مخارجھا الصحیحة، ونظر

ّغوي والسؤال الذي یطرح نفسھ   :ألھمیة أشكال التعبیر الشفھي في اكتساب الطفل للرّصید الل

ب الطفل على النشاطات الشفھیة، وما ھي الخطوات التي یجب على المعلم أن  كیف ندرّ

اھا تقویمھ ھذا النشاط الھام؟ ّ   یتوخ
  ).تقنیاتھ(طرائق تدریس التعبیر الشفھي : المبحث الثالث

وللتعبیر الشفھي بطبیعة  نشاط لغوي أدبي مھما كان نوعھ تقنیات إلنجاح تدریسھ،لكل   

ّر إلنجاحھ كنشاط شفھي یعتمد على الحوار والمحادثة والتواصل  ّ وأن تتوف الحال تقنیات البد

ا،دالمباشر بین الم ً سین والدارسین تحدید   :ومن بین ھذه التقنیات نرصد ما یلي رّ

ّ من مراعاة توافق الموضوع مع رغبات ومیوالت قبل الخوض في نشاط  - التعبیر الشفھي البد

دة والمرح المتعلمین، مما یبرز ما للموضوع المختار من أھمیة لدیھم، وھو ما یشعرھم بالسعا

ّم أن یسیر وفق  الختیارھم لھ، ویبعدھم عن النفور والضجر منھ، وھذا یوجب على المعل

  )2( :الخطوات اآلتیة

     ّ ّم للوصول إلى  من التشاور حول عنوان الموضوع المختارالبد ّم والمتعل من طرف المعل

ّ اختیاره من قبل؛ د، یتناسب مع الموضوع الذي تم ّ   عنوان واضح محد

لة متسلسلة     دة العناصر وواضحة المرامي واألھداف مفصّ ّ ة مضبوطة محد ّ ، وضع خط

وعرض لصلب الموضوع، بحیث یكون  تتضمن مقدمة تعتمد عنصر التشویق ملفتة لالنتباه،

ل لما یحتویھ من أفكار تعتمد الجمل السلیمة، واألسلوب  ّ بكل جوانبھ مع الشرح المفصّ ملم

  ؛المناسب واأللفاظ الفصحى

ّم على الشواھد     واألحادیث النبویة الشریفة، واألشعار والحكم كاآلیات القرآنیة،  اعتماد المتعل

  .واألمثال الفصحى وغیرھا

                                                             
ّغة العربی -1 ة، قضایا معاصرة في المناھج وطرائق عبد الوھاب سمیر، بحوث ودراسات في الل

  .271، ص 11.التدریس في مرحلتي الثانویة، مصر، ط
  .311 -310مجاور محمد صالح الدین، مرجع سابق، ص  -2
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ّ مشافھة مع تدوین بعض العناصر األساسیة إن اقتضت الضرورة،    ما یتم ّ وھذا كلھ إن

والتنویع في نبرة الصوت  إضافة إلى استعمال لغة اإلشارة كالتعبیر بالجسم والوجھ والعینین،

  )1( .وتغییرھا من حین لآلخر

دة للتعبیر الشفھي، مع ربط - ّ ّ من مراعاة األھداف األساسیة والمحد ا حتمیاالبد ً واقعھ  ھا ارتباط

ب على الم ون بھ  امعلمین الحدیث عن واقع المعلمین وأثناء تلقینھ للمتعلمین، حیث یتوجّ یمرّ

، وذلك ما یسھم بكسر حاجز من مغامرات یومیة، تسمح لھم بتفعیل النشاط الحواري مشافھة

ما یتم عن طریق القیام ب ّ حلقة دائریة تواصلیة الخوف واالرتباك والخجل ال یھم، وھذا كلھ إن

  .یكونون قادرین على تنمیة الجرأة األدبیة الشفاھیة لدیھم ومن ھنا شفاھیة فیما بینھم،

إیجاد : توفیر الوسائل التعلیمیة الواجب استعمالھا أثناء ممارسة التعبیر الشفھي، ومنھا مثال -

د ّ یسمح بإنجاح نشاط التعبیر مشافھة، واعتماد معیار الموضوعیة للقیام بتقویم نشاط  منھج محد

ّمین، وربّما ھذا ما یدفعھم إلى اإلقبال على ممارسة ھذا النشاط، كما  التعبیر الشفھي لدى المتعل

ا یمكنھم من ال ّمین النشاط الشفھي، ممّ ّمین للكفاءة أثناء تلقیھم للمتعل تحكم یتوجب امتالك المتعل

  .كنشاط ساري بینھمفیھ وتفعیلھ 

ّر المكتبات الدراسیة على زخم متنوع من الموضوعات  - إضافة إلى ھذه الوسائل ال بد من توف

ي،  ّ لعوا علیھا مسبقا، وطالعوھا بترو ّ ارسین، والتي یكونون قد اط ّ ا المختارة من قبل الد ممّ

ّغویة واللفظیة، الستعما لھا للحوار والمحادثة أثناء القیام یمكنھم من اكتساب القدرات الل

  .بممارستھم لنشاطھم الشفھي

ّ المتلقي إذا أراد أن یكتسب مھارة وقدرة كالمیة على    والواضح من كل ما سبق أن

مات أساسیة ّ ّ أن تتوفر فیھ مقو یرتكز علیھا أثناء ممارستھ للنشاط الشفھي،  الحدیث الشفھي، البد

  )2( :حیث یمكننا أن نذكر منھا ما یلي

  ّمین، ومن ثم عرض صور تستدعي اإلثارة، وذات عالقة بالتعبیر الشفھي على المتعل

عمّا تحتویھ بطالقة وحریة، واإلجابة عن التساؤالت التي تدور في مخیّالتھم  دفعھم للتعبیر

  اتجاھھا؛
                                                             

ّغة العربیة، دار المعارف، اإلسكندریة، مصر،  -1 ، ص 1991زكریا إسماعیل، طرق تدریس الل

188- 189.   
، 1.، فن التعبیر الوظیفي، مطبعة منصورة، غزة، فلسطین، طخلیل عبد الفتاح حماد، خلیل نصار -2

  .18، ص 2003
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  ،ّمین، ثم تكلیفھم بعد ذلك بتلخیصھا ّم بإلقاء قصص مشافھة على مسامع المتعل قیام المعل

  إن أمكن محاكاتھم لھا بكل عفویة وطالقة واسترسال؛و

  ّم عمّا ھو معروف من مناسبات دینیة ووطنیة، مما ّم والمتعل الحدیث مشافھة بین المعل

 )1( .یساھم في فتح باب الحوار والنقاش الحرّ فیما بینھم

ما قوامھ  ّ مات لدى المتلقین، إن ّ ّر ھذه المقو ّ توف األساسي ھو والمالحظ من كل ھذا أن

ة أساسیة ، تدعم ممارستھم لنشاطھم تعویدھم على حسن اإلصغاء، وقدرتھم على امتالكھا كحاسّ

ّغوي الشفھي، وربّما یھی ّم، والتشوق لفھمھ كل من جو االستماع بالحدیث بین  ئالل ّم والمعل المتعل

واب، ومن وفھم المقصود من ورائھ، ویفتح باب الحوار بینھم باعتماد عنصري السؤال والج

 ّ ّشاط الال ة االنتقال من الن   .منھجي إلى النشاط المنھجي المحكمثمّ

ل األساس الذي یبنى علیھ التعبیر الكتابي، كما    ّ ّ أھمیتھ تكمن في كونھ یمث والواضح أن

ھ القالب الذي یصب ّ ّم أغلى ما لدیھ من أفكار ومعاني، وعبارات ومشاعر ینقلھا  أن فیھ المتعل

ّغویة واألدبیة األخرىلآلخرین، ھي القی   .مة التي تمیّزه عن باقي األنشطة الل

  

    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ّغویة تعبیر، تحریر، لغویات، تدریبات، دار المعرفة . د -1 زین كامل الخویسكي، المھارات الل

  . 17 -16، ص 2009الجامعیة، الریاض، السعودیة، 
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  :خالصة الفصل

ا للتواصل بین  ً ا ھامّ ً ل نشاط ّ ونستخلص في نھایة ھذا الفصل، أن التعبیر الشفھي یمث

ّغة وسیلة من وسائل التواصل وال ّ الل ّ الوصول إلى اآلخرین  البشر، وباعتبار أن شكّ في أن

ّم في وسطھ االجتماعي   .یمثل حلقة أساسیة الندماج المتعل

ّم، كي  یستطیع أن ومن ھذا المنطلق یھدف ھذا النشاط إلى إتاحة الفرصة أمام المتعل

ّمین، وتحفیزه على  یعبّر عن ذاتھ ّغویة للمتعل ومواقفھ بشكل طبیعي، ویعمل على تنمیة الثروة الل

اھنالتوس رف الرّ ّ   .ع في أن یستجیب أكثر للظ
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  :تــمھیــــد

 

بعد أن تطرقنا في الفصلین السابقین إلى مفھوم كل من الحصیلة اللغویة والتعبیر 

وصحة ما  ونختبر في ھذا الفصل ما مدى أحقیة الشفھي وما ارتبط بھما من مفاھیم، سنتوصل

توصلنا إلیھ، ونتأكد من مدى تحقق الحصیلة اللغویة في نشافھم المنطوق، وھل یستوعب 

 ّ ّا؟صوص المنطوقنالتالمیذ ویتفاعلوا مع ال   ة المقدمة من طرف األستاذ حق

ھو تلك المھارات التي تبقى ھدفا تعلیمیا من ) فھم المنطوق(فالتعبیر الشفھي   

لة النھائیة للدارسة اللغویةكل األنشطة اللغویة األخر قبل ، وقد تناولنا في ھذا ى، ویعتبر المحصّ

  :الفصل ما یلي

  .اإلجراءات المیدانیة -1

 .تقنیة البحث - 2-1
 .مكان البحث - 2-2
 ).التعبیر الشفھي(طریقة تقدیم نشاط فھم المنطوق  -3
 .االستبیان -4
 .عرض نتائج االستبیان وتحلیلھا والتعلیق علیھا -5
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  .المیدانیةاإلجراءات  -1

 .تقنیة البحث -1-1
جھ لمعلمي المتوسط، الذي یعتبر أداة من  بحثلقد عمدنا في ھذا ال ّ إلى تقدیم استبیان مو

، والذي یعتمد على جمع البیانات، الذي یھدف إلى الحصول على إجابات أدوات البحث العلمي

ّ لھذا أو االستفسارات المكتوبة في نموذ عن مجموعة من األسئلة م  الغرضج أعد ّ ویقد

  :رتأینا إلى االعتماد علىمن أجل تحقیق أھداف البحث ونحاجھ االمبحوثین إجاباتھم بأنفسھم، و

إعداد استبیان للسادة ھیئة التدریس في المتوسطة، وذلك من اجل معرفة وجھة نظرھم 

، )التعبیر الشفھي(الحصیلة اللغویة في ضوء فھم المنطوق  :حول موضوع البحث الذي ھو

  : ضم ھذا االستبیان سؤال مقسم إلى قسمینوی

یتعلق ببیانات تخص المعلم والمتعلم، وتمحورت حول مستوى التالمیذ وكذلك حول  :األول

التعبیر الشفھي وطریقة تدریسھ في المرحلة المتوسطة، وكذلك حول المراحل التي یمر بھا 

  .لغة ونظما المتعلم لیكون قادرا على إنشاء تعبیر سلیم

  .ویخص رأي المعلم في المنظومة التربویة: الثاني

عتمدنا في ھذه افي الخانة المناسبة لكل سؤال، و) ×(وتكون اإلجابة بوضع عالمة   

من أجل تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا من خالل  الدراسة على أدوات إحصائیة

  :االستبیان وھي

األداة ھو معرفة نسبة التكرارات في اإلجابة عن والھدف من استخدام ھذه : النسب المئویة_ 

  :األسئلة، وقانون النسبة المئویة ھو
 

                                                             
  .تمثل النسبة المئویة: ن  *

  .تك تمثل التكرارات *
  ع تك مجموع التكرارات* 
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 ):الدراسة(مكان البحث  -1-2
" بن فضة محمد"ئرة عشعاشة، متوسطة أجرینا الدراسة المیدانیة في والیة مستغانم، بدا

، وقد قمنا بھذه الدراسة بالتركیز على قسم السنة األولى متوسطالواقع ببلدیة أوالد بوغالم، 

 والمھارات اللغویة، وأیضا اكتسابكونھا مرحلة تتم فیھا اكتساب رصید لغوي من المفردات 

  .ذلك الكم الھائل من المعارف وتنمیة كفایتھم اللغویة وتطویرھا

، )م2018(ثمانیة عشر وألفین وذلك في یوم الخمیس الخامس من شھر أفریل سنة 

" بوعزیز دلیلة"حضرت حصة نشاط فھم المنطوق، في قسم السنة أولى متوسط مع األستاذة 

ة إلى الساعة العاشرة صباحا، وفیما یخص الظروف التي تمت فیھا الدراسة من الساعة التاسع

عامة أنھا كانت مالئمة، إذ وجدنا كل التسھیالت من طرف المیدانیة، فإنھ یمكن القول بصفة 

مدراء وأساتذة كل المدارس التي ذھبنا إلیھا، وقد أفادونا كثیرا وساعدونا في إنجاز عملنا وفي 

  .أحسن الظروف

 ):التعبیر الشفھي(طریقة تقدیم نشاط فھم المنطوق  -2
یسعى األستاذ جاھدا إلى اختیار أنجع الطرق وأحسنھا، وذلك بغیة تأھیل التالمیذ لنشاط 

  .فھم المنطوق، وإكسابھم مفردات جدیدة وحصیلة لغویة نامیة

معرفة مدى وضعیة االنطالق یقوم فیھا األستاذ بالتذكیر بالموضوع السابق، محاوال بذلك 

التعبیر الشفھي، والموضوع المتناول في الحصة السابقة، ثم یقوم  استیعاب التالمیذ لنشاط

  :بالتمھید للموضوع، وذلك من خالل شرحھ للسؤال التالي

  بعد رمضان، ماذا تنتظر األمة اإلسالمیة؟: *س

  :وكانت إجابات التالمیذ كالتالي

  .الفطرتنتظر األمة اإلسالمیة بعد رمضان عید _ 

ثم یسرد المعلم النص المنطوق على مسامع المتعلمین بصوت معبّر، والنص المنطوق   

  :كان كالتالي

  .یتحدث ھذا النص عن عید الفطر: *إ ت

  من الفئة المخصوصة بالتھنئة؟: س
                                                             

  .سؤال *
  إجابة التالمیذ* 
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  .الفئة المخصوصة بالتھنئة ھي األمة اإلسالمیة: إ ت

ذلك بغیة تمكینھ من فھم واستیعاب ثم یقوم األستاذ بمعاودة قراءة النص المنطوق، و  

  .النص المنطوق، وإثراء رصیدھم اللغوي واإلمالئي والداللي

  .ھنأ بھ، المغصوبة، ما نرجوه لھا ونأملما ت: اشرح المفردات التالیة :1س 

  :وسندون إجابات التالمیذ في الجدول اآلتي

  شرحھا من طرف التالمیذ  المفردات

  ما تھنأ بھ_ 

  المغصوبة_ 

  ما نرجوه  لھا ونأمل_ 

  .ما تسعد بھ، من الھناء، والفرح والسرور_ 

  .المنتھكة، المسلوبة قھرا وظلما، المأخوذة بالقوة_ 

  .ما نتمناه لھا، ما نریده لھا_ 

  

وكانت إجابات التالمیذ متقاربة نوعا ما، وھذا األخیر ذو أھمیة كبیرة في إثراء   

الكلمات من اكتساب مفردات جدیدة ودالالت الكلمات، ثم رصیدھم الداللي، حیث تمكنھم شرح 

  .ینتقل التالمیذ إلى المستوى اللغوي

  إعرب كلمة الجزائریة؟ :2س 

  .وكانت إجابتھم أن الجزائریة ھي نعت حقیقي: إ ت

  استخراج نعوت من النص؟ :3س 

  .الجزائریة ،جدیدة، المخصوبة: وكانت إجابات التالمیذ جد متشابھة

ساھم في إثراء رصیدھم اللغوي، وذلك من خالل تمكنھم من إعراب وھذا كلھ 

  .الكلمات، واستخراج األسالیب البالغیة وغیرھا

لسبورة الحظت األستاذة أن ھناك خطأ في كتابة الھمزة في بعض أثناء كتابة التلمیذة في ا_ 

ھمزة مع الكلمات، فعمدت األستاذة إلى سؤال التالمیذ عن الخطأ الموجود في كتابة ال

  :التصحیح، وسندون إجابات التالمیذ في الجدول أدناه
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  تصحیح من طرف التالمیذ  الخطأ اإلمالئي

  نھنأ _

  الجزاءریة_ 

  تھنئ_ 

  نھنئ_ 

  الجزائریة_ 

  تھنأ_ 

  

وكختام یطلب األستاذ من التالمیذ التعبیر شفھیا عن مضمون النھي، وذلك بغیة اختبار مدى  -

رصیدھم اللغوي مع تنمیة حصیلتھم اللغویة واكتسابھم استیعابھم للنص المنطوق، واثراء 

  .معطیات ومفردات جدیدة

المثالیة  ومن خالل تصفحنا ألجوبة التالمیذ، نجد أنھ یكاد یجمع الكل على أن الطریقة  

لتدریس نشاط التعبیر الشفھي ھي طریقة الحوار والمناقشة، وھي طریقة التدریس التي تعتمد 

إدارة حوار شفھي بھدف الوصول إلى معطیات أو معلومات جدیدة وتتمتع على قیام األستاذ ب

  :ھذه الطریقة بعدة مزایا منھا

  ول على المعرفة؛الزیادة من إیجابیة التلمیذ ومشاركتھ الفعالة في الحص_ 

ألنھا تعوده على الحدیث واإلصغاء وآداب الحوار تنمي لدى المتعلم مھارات اجتماعیة، _ 

  والمناقشة؛

تنمي لدى المتعلم مفھوم الذات عندما یحس أنھ قادر على المناقشة والمشاركة، بحیث أن ھذه _ 

وتحت التالمیذ على ، الطریقة من طرق التدریس تشرك عدد كبیر من التالمیذ في التعبیر

  التعبیر عن شعورھم؛

  یكون المعلم في ھذه الطریقة من التعلیم مجرد موجھ ومرشد، ومصحح لتعابیر تالمیذه؛_ 

كما أن ھذه الطریقة تتطلب من المعلم التنویع من األسئلة الھادفة واستعمال مختلف الصیغ _ 

  .اللغویة

  :لتعبیر الشفھي تبنى على الخطوات التالیةلتقدیم ا ویمكن أن نقول أن الطریقة المناسبة   

  .سؤال تمھیدي حول الموضوع الرئیسي) أ

  .عرض المشاھد أو النصوص المنطوقة) ب

  .ترك الحریة للتالمیذ للتعبیر) ج

  .تلخیص مضمون النص ببضع جمل) د

  .تدوین الخالصة) ھـ
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  :االستبیان -3
للمعلمین لغرض إنجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، حول  ھذه االستمارة  موجھة

، لذا نرجو "الحصیلة اللغویة في ضوء فھم المنطوق، السنة أولى متوسط نموذجا: "موضوع

  .أمام اإلجابة المرغوب فیھا) ×(منكم اإلجابة عن األسئلة، إن أمكن لكم ذلك ووضع عالمة 

  :بیانات خاصة بالمتعلم والمعلم) أ

  كیف ترى مستوى تالمیذ السنة أولى من التعلیم المتوسط؟ /1

  ضعیف                          متوسط                        جید         

  إلى ماذا یمیل تالمیذك؟/ 2

  التعبیر الكتابي

  التعبیر الشفھي 

..................................................................................................ولماذا

.........................................................................................................  

  وبشكل سلیم؟ھل یمتلك التالمیذ القدرة على التعبیر شفھیا / 3

  نعم                                        ال           

  ھل یتمكن تالمیذك من استعمال الضمائر المناسبة للعدد والتذكیر والتأنیث أثناء حدیثھم؟/ 4

  نعم                                        ال           

  الشفھي مع التالمیذ؟ھل تتناسب طریقة تقدیمك لنشاط التعبیر / 5

  نعم                                        ال           

  ما ھي العناصر التي تجذب التالمیذ في التعبیر الشفھي؟/ 6

.........................................................................................................

........................................................................................................  

  اقي النشاطات؟ھل یستعین المعلم بالتعبیر الشفھي في شرحھ لب/ 7

  نعم                                        ال           
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  نشاط التعبیر الشفھي؟ما ھي اللغة التي تستخدمھا في / 8

  فصحى                          عامیة                        أخرى         

  ما مدى استجابة التالمیذ في حصة فھم المنطوق؟/ 9

  قلیلة                          متوسطة                        كبیرة         

ھل ترى أن التخاطب والحوار مع التالمیذ في القسم ذو أھمیة في اكتسابھ مفردات جدیدة، / 10

  والعمل على إبقاء نسبة جدیدة مما تحتویھ الذاكرة عن الحصیلة اللغویة؟

  ال                            نعم                       

  

  :بیانات خاصة بالمنظومة التربویة) ب

  ھل یساھم نشاط فھم المنطوق في تنمیة الرصید اللغوي لدى التالمیذ؟/ 11

  نعم                                        ال           

  ............................................................................................ذلك؟وكیف 

........................................................................................................  

  یة لدى التالمیذ؟ھل یساھم نشاط فھم المنطوق في تطویر الكفاءة التواصل/ 12

  نعم                                        ال           

.......................................................... إن كان الجواب بال وضح ذلك ولماذا؟

.........................................................................................................  

........................................................................................................  
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 :عرض نتائج االستبیان وتحلیلھا والتعلیق علیھا -4
إن النتائج التي نود عرضھا وتحلیلھا وتفسیرھا في ھذا الفصل أخذت من االستبیان الذي 

، وعمدنا فیھ إلى إعداد أسئلة ي اعتمدنا علیھذ، وال"بن فضة محمد"وزع على أساتذة موسطة 

  :منھا المفتوحة والمغلقة تحمل خیارات

  :تحلیل البیانات المتعلقة بالمعلم والمتعلم: أوال

  ما ھو مستو تالمیذ السنة أولى من التعلیم المتوسط؟ :1س

  المئویةالنسبة   التكرار  مستوى التالمیذ

 10.71%  03  جید

 89.28%  25  متوسط

 0%  00  ضعیف

 %100  28  المجموع

  .جدول یمثل مستوى تالمیذ السنة أولى من التعلیم المتوسط

  :الوصف
یمثل الجدول أعاله مستوى التالمیذ في المرحلة المتوسطة، حیث نالحظ من خاللھ أن   

وینفي  %89,28بحیث تقدر نسبتھم  معظم أفراد العینة یرون بأن مستوى التالمیذ متوسط،

وتقدر نسبة  %0ة القول بأن التلمیذ دو مستوى ضعیف، بحیث قدرت نسبتھم بـ نأفراد العی

  .%10,71األفراد الذین یرون أن مستوى التالمیذ جید بـ 

  :التعلیق

إلى أن ) 01(یمكن أن نرجح النتائج المتحصل علیھا من خالل الجدول رقم 

لم تقطف ثمارھا بعد، وتحول التلمیذ من منظومة تربویة إلى أخرى،  اإلصالحات التربویة

إضافة إلى تدني الوسائل التعلیمیة، وعدم توفر الشروط الالزمة لتقدیم المادة المعرفیة داخل 

  .صفوف المدرسة
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  ھل یمیل التالمیذ إلى أحد أنواع التعبیر الكتابي والشفھي؟: 2س

  المئویةالنسبة   التكرار  میل التالمیذ

 32.14%  09  التعبیر الكتابي

 67.85%  19  التعبیر الشفھي

 %100  28  المجموع

  .إلى أحد أنواع التعبیر الكتابي والشفھيتالمیذ ال یلجدول یمثل م

  :الوصف

نسبة میل التالمیذ إلى التعبیر الكتابي والشفھي، ونالحظ من ) 02(یمثل الجدول رقم   

في السنة أولى متوسط یمیل إلى التعبیر الشفھي  یرون أن التلمیذخاللھ أن معظم أفراد العینة 

أكثر من میلھ إلى التعبیر الكتابي، حیث تقدر نسبة المعلمین الذین یؤكدون ھذا الرأي بـ 

، وتقدر نسبة المعلمین الذین یرون أن التعبیر الكتابي أحب إلى نفس التلمیذ بـ % 67,85

32,14%.  

   :التعلیق
یرجح معظم المعلمین سبب میل التالمیذ إلى التعبیر الشفھي إلى أن ھذا النوع من   

التعبیر یجري بطریقة حواریة، وأن التلمیذ یجد سھولة في التعبیر عن أفكاره شفھیا، باإلضافة 

إلى الصعوبات التي یجدھا في الكتابة، كعدم تمكنھم من استعمال القواعد النحویة واإلمالئیة 

األخیر ذلك یرجع ھذا المیل إلى الحریة التي یتمتع بھا التلمیذ في ھذا النشاط، فھذا للغة، وك

یعطي الفرصة أمام التالمیذ لإلدالء بآرائھم، وكذلك مشاركة كل التالمیذ في المناقشة والحوار، 

میذ في ھذه المرحلة، وھذا انطالقا من التعابیر وھذا ما یزید من الرصید اللغوي لدى التل

، إال أن )التعبیر الكتابي(رى، ویرجع میل بعض التالمیذ إلى النوع اآلخر من التعبیر األخ

التي تخدم  التلمیذ في ھذا النوع یجد الحریة في اختیار المفردات وانتقاء العبارات والتراكیب

موضوعھ، وكذلك یمكن ھذا النوع من التعبیر التالمیذ من استغالل كل قدراتھم العقلیة في 

  .ر، فھو یفكر ویخمن ثم یكتب ویصحح، عكس اللغة التلقائیة في التعبیر الشفھيالتعبی
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  ؟ھل یمتلك التالمیذ القدرة على التعبیر شفھیا وبلغة سلیمة :3س

  .القدرة على التعبیر شفھیا وبلغة سلیمةجدول یوضح امتالك التالمیذ 

 :الوصف
نالحظ من خالل النسب المحصل علیھا وما یبینھ الجدول أن المعلمین انقسموا إلى 

یرون أن التلمیذ یتمتع بالقدرة للتعبیر  %57,14 الفریق األول والذي تقدر نسبتھ بـ ، فریقین

فإنھم  %42,85شفاھة وبلغة سلیمة ولو بعبارات بسیطة، أما الفریق الثاني والذي تقدر نسبتھ بـ 

في ھذه المرحلة من التعلم ال یملك رصیدا لغویا كافیا للتعبیر شفاھیا عن  یرون أن التلمیذ

  .واعد اللغة بأحسن وجھالمواضیع المقدمة لھ، وكذلك ال یحسن استعمال ق

  ھل یتمكن التالمیذ من استعمال الضمائر المناسبة للعدد والتذكیر والتأنیث أثناء حدیثھم؟ :4س

الضمائر المناسبة للعدد والتذكیر والتأنیث أثناء من استعمال جدول یوضح تمكن التالمیذ 

  .حدیثھم

  :الوصف

أن معظم التالمیذ یحسنون استعمال الضمائر المناسبة ) 04(الجدول رقم نستخلص من 

في ھذا الرأي بـ  في حدیثھم ویشھد المعلمون لھم بذلك، حیث تقدر نسبة المعلمین الذین یدخلون

  النسبة المئویة  التكرار  على التعبیر التالمیذ قدرة

 57.14%  16  نعم

 42.85%  12  ال

 %100  28  المجموع

  النسبة المئویة  التكرار  التالمیذ تمكن

 71.42%  20  یتمكن التالمیذ

 28.57%  08  یتمكن التالمیذ ال

 %100  28  المجموع
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الذین یرون أن التلمیذ في ھذه المرحلة ال یمتلك القدرة على ، وتقدر نسبة المعلمین 71,42%

  .%28,75استعمال الضمائر المناسبة في تعابیرھم بـ 

  :التعلیق
نظرا لتقارب سؤال الجدول الثالث والجدول الرابع، فقد أدى بنا ھذا إلى التعلیق حولھما 

فكانت منطقیة بالنظر إلى بصورة مجملة، فما یالحظ من الجدولین تقارب اإلجابات وتطابقھا، 

أنھ یحسن الضمائر  أن التلمیذ الذي یمتلك القدرة على التعبیر شفھیا وبشكل سلیم فإنھ من األكید

المناسبة، ونظرا إلى أن التعبیر یبنى أساسا على ضمائر وعبارات ومفردات، فالتلمیذ الذي یجد 

  .صعوبة في استعمال الضمائر فإنھ یجد نفس الصعوبة في التعبیر شفھیا وكتابیا

مع المستجوبین ھل تتناسب طریقة تقدیم نشاط التعبیر الشفھي التي یعتمدھا المعلمون  :5س

  مستوى التالمیذ؟

إن المعیار الذي یمكن أن نعتمده في قیاس مدى تناسب الطریقة مع مستوى التالمیذ   

قیاس درجة تحقق الھدف من ھذا النشاط، وإن كانت نسبة المشاركة من طرف التالمیذ : ھو

والعكس صحیح، حیث إذ رأینا معظم التالمیذ ینفرون من كبیرة فإن ھذه الطریقة مناسبة، 

  ذ.نشاط ومن المعلم، فإن الطریقة غیر المناسبةال

ولضمان نجاح الطریقة یجب على المعلم االعتماد على األسئلة المناسبة والھادفة، قصد   

من المواضیع المحببة عند التالمیذ الوصول إلى التراكیب المرغوب في تكوین الفقرات، فھناك 

میذ یمیلون إلى كل ما ھو سھل فعلى وغیرھا یستھجنھ من طرف البعض اآلخر، وبما أن التال

المعلم أن یبتعد كل البعد عن المواضیع المعقدة والصعبة والبعیدة عن الواقع المعیشي، وكذلك 

والصور بخاصة إذا كانت متعلقة الطریقة التي یحبھا معظم التالمیذ ھي استنطاق المشاھد 

  :ة مناسبة نجدبنشاط القراءة، وھي المؤشرات التي تدل على أن ھذه الطریق

  تبادل الحدیث مع زمالئھ وكذلك رد استجابة لكل ما یسمعھ وما یراه؛قدرة التلمیذ على  

 میل معظم التالمیذ إلى ذلك النشاط وعدم النفور منھ؛  

  انتباه التالمیذ إلى ما یقال إضافة إلى التركیز علیھ واستخدام مختلف المفردات في كل ما

  .المواضیع، وھذا ما یدل على أن المعلومة ترسخت في ذھن التلمیذ یمس ھذه

وفي مجمل القول یمكن أن نقول بأن وراء كل معلم ناجح طریقة تدریس ناجحة، ولقد   

أي كان، وكذلك  شدد معظم أفراد العینة على إعطاء الحریة للتلمیذ في التعبیر عن رأیھ
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دیھم والتي تخلو من التعقید والجمود، فیعمد إلى االعتماد على المواضیع المشوقة والمحببة ل

وإن لزم األمر تغییر الموضوع المقرر،  اختیار المواضیع التي تتناسب مع كل مرحلة دراسة،

إضافة إلى توفیر الجو الھادئ والوسائل الالزمة إلنجاح العملیة التعلیمیة، وال یمكن أن نجد 

ص، ولكن على المعلم اختیار الطریقة التي فلكل طریقة مزایا ونقائ  %100طریقة ناجحة 

  .تحقق نسبة نجاح أكبر لضمان مستوى عالي عند التالمیذ المتمدرسین

  ؟)فھم المنطوق(ما ھي العناصر التي تجذب التالمیذ في التعبیر الشفھي  :6س

  .جدول یوضح العناصر التي تجذب التالمیذ في التعبیر الشفھي

   :الوصف
نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكثر العناصر جذبا للتالمیذ ھي عنصر الحوار   

شریطة أن یكون  %35,71ینتمون إلى ھذا الرأي تقدر بـ والقصة، فنجد نسبة المعلمین الذین 

العنصرین متوفرین في التعبیر الشفھي، أما نسبة المعلمین الذین یرون أن عنصر القصة ھو 

، ونسبة المعلمین الذین یؤكدون %21,42أكثر العناصر جذبا للتالمیذ في ھذا النشاط تقدر بـ 

اللذان یشدان انتباه التالمیذ من خالل ھذا  على أن عنصر الحوار والتحدث ھما العنصران

لكل منھما، أما عن نسبة المعلمون الذین یرون أن إلنجاح التعبیر  %17,85النشاط تقدر بـ 

  .الشفھي یجب توفر كل العناصر المذكورة

  

  النسبة المئویة  التكرار  العناصر التي تجذب التالمیذ

 17.85%  05  الحوار

 21.42%  06  القصة

 17.85%  05  التحدث

 37.71%  10  الحوار والقصة

 7.14%  02  العناصر كلھا

 %100  28  المجموع
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  :التعلیق
یعتبر عنصر القصة أكثر جذبا للتالمیذ، بحكم أن التلمیذ تعلم أوال سماع قصص أمھ   

فرغم أنھ ال یعرف بمقومات القصة إال أنھ یعرف كیف تسرد وأنھا تحتوي على بدایة وجدتھ، 

، وكذلك تبنى على شخصیات تحرك مجریات القصة وتحولھا من حالة إلى وأحداث وعقدة

سماع القصص فإنھ من األمر العادي أنھ  حالة أحسن منھا أو أسوء، ونظرا لتعود التلمیذ على

یر الشفھي فرصة لحكایة القصص التي یعرفھا، كما أنھ یتأثر ینجذب إلیھا، ویجد التعب

والتحدث عنصران  لكن رغم ذلك فإننا نجد أن الحوار بالقصص التي تقدم من طرق معلمھ،

یجذبان اھتمام التلمیذ أیضا، بحیث أنھ یتحاور مع معلمھ ومع زمالئھ وھو مضطر للتحدث كي 

ول الموضوع الذي بین یدیھ، كما أن المعلم یقدم وإبداء وجھة نظره وتفكیره ح یعبر عن رأیھ،

القصص ویضرب عصفورین بحجر واحد، بحیث أنھ یعلم مقومات القصة ومعاني أخرى، 

إضافة إلى تعلیمھم التحدث والحوار فإن إتاحة الفرصة لكل التالمیذ للتعبیر والتحدث والحوار 

لمعلمین من یشدد على توفیر لمجریات القصة المدروسة، وھناك من ایزید من درجة فھمھم 

  .في التعبیر الشفھي لضمان فھم سریع ووافي كل العناصر

  ھل یستعین المعلم بالتعبیر الشفھي في شرحھ لباقي النشاطات؟ :7س

  .الشفھي في شرحھ لباقي النشاطات جدول یوضح استعانة المعلم بالتعبیر

  :الوصف
یستعینون بالتعبیر الشفھي في  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة المعلمین الذین  

ون بھذا النشاط في باقي ، وأن نسبة الذین ال یستعین%89,28باقي النشاطات تصل إلى 

  .%10,71بالمقارنة مع النسبة األخرى فقد قدرت بـ  ضئیلة جداالنشاطات 

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  استعانة المعلم

 89.28%  25  نعم

 10.71%  03  ال

 %100  28  المجموع
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  : التعلیق
إن معظم أنشطة للغة تبنى أساسا على مھارة التعبیر خاصة الشفھي منھ، بحیث أننا 

القراءة فإنھا عبارة عن نصوص مختارة  :نعتمد علیھ في تعلم وتعلیم جمیع األنشطة، فمثال

وعندما نقرأ، فالمعلم یطرح أسئلة حول موضوع النص، نوعھ، العبارات الواردة فیھ، وإن كان 

النص عبارة عن قصة أو روایة یسأل عن مكان وزمان مجریات أحداثھا، فإنھ یستعمل اللغة 

ھیة أو الكتابیة، ففي كلتا الحالتین الشفھیة، فالتلمیذ یجیب عن األسئلة وكذلك یستعمل اللغة الشف

فھي سواء في كل أنشطة اللغة، وكذلك لوال التعبیر لما عرف األول فإن التلمیذ یعبر عن رأیھ 

  .رأي واآلخر فیھ وفي الموضوع الذي یرید التواصل معھ في شأنھ

  ما ھي اللغة التي یستخدمھا المعلم أثناء تقدیم نشاط فھم المنطوق؟ :8س

  .جدول حول اللغة التي یستخدمھا المعلم أثناء تقدیم نشاط فھم المنطوق

  :الوصف

اللغة  ما إذا كان المعلم یلجأ إلى استعمال لغة أخرى غیر) 08(یبین لنا الجدول رقم   

، إذ نالحظ أن نسبة )الشفھيالتعبیر (سھ لنشاط فھم المنطوق ریالعربیة الفصحى في تد

٪  من المعلمین یعتمدون على اللغة العربیة الفصحى في إلقائھم لدرس التعبیر الشفھي، 67،85

ونجد نسبة ضئیلة جدا منھم من یستعمل اللغة العامیة في تعلیمھم، ولكن نالحظ نسبة ال بأس 

یصال الغرض والفكرة لغات من الفصحى والعامیة، وذلك إلمعلمین من یستعین بكل البھا من ال

  .٪28،57ن المتعلم وتقدر نسبتھم ب وترسیخھا في ذھ

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  معلماستعانة ال

 67.85%  19  فصحى

 3.57%  01  عامیة

 28.57%  08  كل اللغات

 %100  28  المجموع
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  :التعلیق
یضطر جمع من المعلمین إلى استعمال كل الوسائل وكل اللغات لتعلیم التلمیذ، وھذا 

اللغة العربیة الفصحى لدیھم كلغة ثانیة بعد اللغة یعود إلى أن التالمیذ في منطقة القبائل تعتبر 

األمازیغیة عكس مناطق البالد األخرى، ولكن رغم ذلك فعلى المعلم أن یجتنب مثل ھذه 

التصرفات ألن التلمیذ یجب أن یتعلم اللغة العربیة الفصیحة، وعندما نجد أن نسبة المعلمین 

یم دروسھ نسبة كبیرة، فأنھ مؤشر خیر الذین یعتمدون على اللغة العربیة الفصحى في تقد

، وكذلك نجاح العملیة التعلیمیة في الوصول إلى األھداف التي سطرت من لمستوى التالمیذ

  .طرف المنظومة التربویة

  ما مدى استجابة التالمیذ في حصة فھم المنطوق؟ :9س

  .جدول حول مدى استجابة التالمیذ في حصة فھم المنطوق

  :الوصف

الشفھي، حیث تقدر  مدى استجابة التالمیذ في حصة التعبیر) 09(یمثل الجدول رقم   

إلى  ، أما النصف الىخر فانقسم%57,14نسبة المعلمین الذین یقرون بتوسط استجابة التالمیذ بـ 

، %17,85قسمین، األول یرى بأن استجابة التالمیذ في ھذه المرحلة قلیلة تقدر نسبتھم بـ 

  .%25والثاني شھد بنجوب استجابة التالمیذ في ھذا النشاط وتقدر نسبتھم بـ 

  :التعلیق
یعتبر نشاط فھم المنطوق من النشاطات األكثر صعوبة في التدریس بخاصة إن لم   

فكما أن المعلم یجد صعوبة في التلقین، فإن التلمیذ یجدھا في  زمة إلنجازه،تتوفر الوسائل الال

ن الموضوع محببا لدى التالمیذ، فإنھ حتما ستكون نسبة التلقي والفھم واالستیعاب، حیث إن كا

  النسبة المئویة  التكرار  مدى استجابة التالمیذ

 17.85%  05  قلیلة

 75.14%  16  متوسطة

 25%  07  كبیرة

 %100  28  المجموع
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االستجابة كبیرة، ویعود اختالف نسبة االستجابة إلى االختالف المواضیع المقررة، لذا على 

اضیع مشوقة ومفتوحة وفي مستوى التالمیذ لكي یتمكن ھذا األخیر من الفھم المعلم إعداد مو

  .االستیعاب

ھل ترى أن التخاطب والحوار مع التالمیذ في القسم ذو أھمیة في اكتسابھ مفردات  : 10س
 .جدیدة، والعمل على إبقاء نسبة جدیدة مما تحتویھ الذاكرة من الحصیلة اللغویة

جدول حول أھمیة التخاطب والحوار للتالمیذ في اكتسابھم مفردات جدیدة، والعمل على إبقاء 

  .نسبة جدیدة مما تحتویھ الذاكرة من الحصیلة اللغویة

  :الوصف
٪  أجمعوا  100العینة والذین تمثل نسبتھم نالحظ من خالل الجدول أعاله أن كل أفراد 

على أن التخاطب والحوار مع التالمیذ في القسم ذو أھمیة في اكتساب مفردات جدیدة، وفي 
  .الوقت نفسھ العمل على إبقاء نسبة جدیدة منا تحتویھ الذاكرة من الحصیلة اللغویة

  :التعلیق
م یعطي فرص للتالمیذ الظھار إن دلت ھذه النتائج على شيء فإنما تدل على أن المعل

مھاراتھم اللغویة من جھة، وممارسة كل ما اختزنتھ ذاكرتھم وإضافة مفردات أخرى إلیھا من 
جھة أخرى، إذ أن ھذه الطریقة طغت على الطریقة التقلیدیة التي تعتمد على تلقین المعارف، 

التخاطب والحوار مع وفي المقابل ال نعثر على فرد من أفراد العینة ال یعتم على أسلوب 
  .تالمیذه

  :البیانات الخاصة بالمنظومة التربویة/ ثانیا
  ؟ھل یساھم نشاط فھم المنطوق في تنمیة الرصید اللغوي لدى التالمیذ: 11س

    .نشاط فھم المنطوق في تنمیة الرصید اللغوي لدى التالمیذ جدول یمثل مساھمة

  النسبة المئویة  التكرار  مع التالمیذأھمیة التخاطب والحوار 

 100%  28  نعم

 0%  00  ال

 %100  28  المجموع

  النسبة المئویة  التكرار  مساھمة فھم المنطوق

 89,28%  25  نعم

 10,71%  03  ال

 %100  28  المجموع
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  :الوصف
أن معظم المعلمین یؤكدون على أھمیة التعبیر ب ) 11(نالحظ من خالل الجدول رقم 

٪  من العدد اإلجمالي للعینة المدروسة، ونالحظ النسبة القلیلة التي تنفي دور ھذا 89،28
  .٪ 10،71النشاط في ذلك وتقدر ب 

  :قالتعلی
ولھ دور ھام  إن دلت ھذه النتائج إنما تدل على أن نشاط فھم المنطوق ذو أھمیة عالیة

  :في التحصیل اللغوي لدى التالمیذ وذلك نظرا إلى

 تناسب موضوعھ مع المحیط الذي یحیط بالمعلم ومیولھ ورغباتھ؛  
  ؛المعلمأخطائھ وذلك عن طریق إرشاد یمكن التعبیر الشفھي التلمیذ من تصحیح  
 اكتساب التلمیذ مفردات جدیدة وأسالیب جدیدة في التعبیر عن المشاعر واألحاسیس؛  
 یعلم التلمیذ كیفیة تنظیم أفكاره تنظیما تسلسلیا منطقیا؛  
 یعلم التلمیذ قواعد اللغة ونھج الجملة العربیة من ضبط حركات اإلعراب وترتیب عناصره.  

  یة الكفایة التواصلیة لدى التالمیذ؟ھل یساھم نشاط فھم المنطوق في تنم :12س

  .جدول حول مساھمة نشاط فھم المنطوق في تنمیة الكفایة التواصلیة لدى التالمیذ

  :الوصف
في تنمیة الكفایة یجمع كل المعلمین المستجوبون على أن التعبیر الشفھي یساھم   

  .ولم نجد أي حالة تنفي ذلك %100، بحیث قدرت نسبھم بـ التواصلیة لدى التالمیذ

  :التعلیق
فكما أسلفنا الذكر في التعلیقات السابقة فإننا نؤكد على أھمیة التعبیر الشفھي فیس   

ختلف اكتساب التلمیذ للكفایة التواصلیة داخل الصف، وذلك عن طریق الحوار والتحدث في م

المواضیع المقدمة لھ، فالكفایة التواصلیة كما نعرف فإنھا تضم معرفة قوانین وقواعد اللغة 

  .العربیة، إضافة إلى حسن استعمالھا واستغاللھا في المواقف التي تمر على ناظري المتعلم

  

  النسبة المئویة  التكرار  مساھمة فھم المنطوق

 100%  28  نعم

 0%  00  ال

 %100  28  المجموع
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  :أھم الحلول المقترحة لتنمیة مھارة التعبیر الشفھي -5
للمتعلمین ومعرفة نقائصھم وما یعانون منھ، ارتأینا من خالل االستبیانات الموجھة 

واتفقنا اتفاق شبھ كامل حول الطریقة المثلى لتنمیة نشاط التعبیر الشفھي، والحلول المناسبة 

ا لالمتیازات التي تتمتع بھا ھذه الطریقة، رة ھي طریقة الحوار والمناقشة، نظلتطویره والطریق

  :ونذكر ما یلي

 ن من التالمیذ في التعبیر؛د ممكدإشراك أكبر ع  

 مناقشة التلمیذ زمالئھ في الصف وكذلك معلمھ؛  

  إعطاء الحریة للتلمیذ في إبداء رأیھ والتعبیر عن أحاسیسھ، وذلك لما لھا من نتائج في

  الجانب النفسي للتلمیذ، حیث تبعد عنھ كل حاالت الخجل واألمراض النفسیة؛

 والحوار والتحدث والتخاطب تساھم مساھمة  إجماع معظم المعلمین على أن عنصر القصة

بالغة في تنمیة الرصید اللغوي لدى التالمیذ، وأیضا تنمیة مھارة التعبیر لدیھم وتعلمھم كیفیة 

  النقاش وكیفیة تقبل الرأي اآلخر؛

  لجوء المعلمین إلى استعمال كل اللغات من الفصحى والعامیة واألمازیغیة في تدریسھم

  ھي، وھذا لضمان نجاح العملیة التعلیمیة وحسن التلقین والفھم؛لنشاط التعبیر الشف

  لجوء المعلمین إلى إعداد مواضیع مشوقة ومفتوحة وفي مستوى التالمیذ لكي یتمكن ھذا

  األخیر من الفھم واالستیعاب؛

  إعطاء المعلم الفرص للتالمیذ، وذلك إلظھار مھاراتھم اللغویة وممارسة كل ما اختزنتھ

  ذاكرتھ؛

 دة من فھمھم، وتمكنھم من التعبیر شفھیا اإتاحة الفرصة للتالمیذ للتعبیر والتحدث بغیة الزی

  بطالقة؛

  عدم مقاطعة المعلم للمتعلم حتى یتم فكرتھ لكي ال تقطع سلسلة أفكاره، فاالنطالقة في

  ھارة ینبغي تشجیعھا، ولھا األولویة في سلم المھارات الشفھیة؛مالحدیث ك

 یر الشفھي وذلك بالرفع میع الوسائل والتقنیات الحدیثة في تعلیم وتعلم التعباالستفادة من ج

  .تقان وتحكم المتعلمین في اللغة، وتنمیة قدراتھم الوظیفیةإمن مستوى 
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  :خالصة الفصل
وفي نھایة الفصل نستنتج أن نشاط فھم المنطوق أو نشاط التعبیر الشفھي لھ بالغة   

م الھائل من المعارف والمفردات، ویساھم مساھمة فعالة في للمتعلم، حیث یكسبھ ذلك الك

لغوي، وحصیلة لغویة نامیة مشبعة بالمعارف والخبرات والمھارات، اكتساب التالمیذ رصید 

ویمكنھ من اكتساب الكفاءة التي تمكن التلمیذ من معرفة قواعد اللغة وقوانینھا، وھو بدوره 

  .المواقف التي تصادفھیستعملھا ویستغلھا حسب ) التلمیذ(
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  :الخاتمة

بعد الدراسة المیدانیة والنظریة والنتائج التي توصلنا إلیها من خالل هذه الدراسة یمكن   
  :أن نخلص إلى

أن الحصیلة اللغویة عند الفرد تتشكل بتضافر مجموعة من الجهود والعوامل، وتتأثر  -1
التعبیر الشفهي في هذا  تدنیه، ویساهمبمجموعة من المؤثرات التي تعمل على رفع مستواها أو 

ٕ فعالة في اكتسابها وتنمیتها والرفع من مستوى التلمیذ، و مساهمته  ا هائال من الخبرات ا ّ كسابه كم
  والمعارف؛

كساب التالمیذ حصیلة لغویة نامیة، وتنمیة إالتعبیر الشفهي مساهمة بالغة في  یساهم -2
  الكفایة التواصلیة لدیهم؛

نشاط فهم المنطوق، أنه یعطي التلمیذ الحریة في إبداء رأیه والتعبیر عن من ممیزات  -3
  أحاسیسه وكل ما یختلجه من مكنونات، ویبعده عن حاالت الحجل واألمراض النفسیة؛

 الحصیلة اللغویة تتحقق بمساهمة فهم المنطوق في اكتساب التالمیذ للرصید اللغوي -4
فاءة اللغویة وذلك بمعرفة قواعد اللغة وقوانینها، وتحصیل المعارف والمعارف، واكتساب الك

  .واستعماال صحیحا

التعبیر الشفهي هو أحد المهارات التي تبقى هدفا تعلیمیا من قبل كل األنشطة اللغویة  -5
لة النهائیة للدراسة اللغویة؛   األخرى، ویعتبر المحصّ

یر عن أفكاره شفهیا، وباإلضافة میل التلمیذ إلى التعبیر الشفهي، ألنه یجد سهولة في التعب -6
  إلى الحریة التي یتمتع بها في هذا النشاط؛

، وینمي إدالء التالمیذ بآرائهم ومشاركتهم في المناقشة والحوار یزید من حصیلتهم اللغویة -7
  ذاكرتهم ویكسبهم مفردات جدیدة؛
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أساس على التعبیر وخاصة الشفهي منه، بحیث أننا نعتمد علیه  معظم أنشطة اللغة تنبني -8
  .في تعلم وتعلیم جمیع األنشطة

وما یمكن قولة كختام أن نشاط التعبیر الشفهي یساهم مساهم فعالة في اكتساب التالمیذ   
للرصید اللغوي، وتنمیة خبراتهم، وتمكنهم من امتالك ناصیة اللغة، ونظرا لألهمیة التي یحتلها 

لتعبیر، یرجى من اإلطارات التي تقوم بوضع البرنامج الدراسي مراعاة المعاییر المناسبة ا
لمستوى التالمیذ والمعلمین، وعلى المنظومة التربویة اإلسراع في إصالح هذه الثغرات التي 

  .وقعت فیها، باإلضافة إلى رفع مستوى المعلمین
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 الكريم . القرآن  -1

 رواية ورش عن نافع مدني

 المصادر     -2

قاسم  عاشور ، محمد فؤاد  الحوامدة ، أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية و  -
 .2005،  1التطبيق ، دار الشروق  لمنشر ، ط

محمد وطاس  ، أهمية الوسائل التعميمية في عممية التعميم عامة وفي  تعميم المغة العربية  -
 .1988لألجانب خاصة  ، المؤسسة الوطنية لمكتاب ، الجزائر ، 

يونس فتحي عمي ، اساسيات  تعمم المغة العربية و التربية الدينية ، دار القفافة لمطباعة و  -
 .1981النشر ، القاهرة ، مصر 

و الوظيفي ، أ.فواز بن فتح اهلل الراميني ، المرجع المغوي الوافي في التعبير : اإلبدلعي -
 .1،2007دار الكتاب الجامعي ، العين ، ط

.  7ابراهيم  عبد العميم ، الموجه الفني لمدرسي المغة العربية ، دار المعارف ، مصر . ط-
1973. 

 .4،ج2000،  1ابن المنظور ، لسان العرب : مادة )حصل( ، دار صادر ، بيروت ، ط-

، دار الحديث لمطباعة و النشر 3ابن المنظور ابو الفضل جمال الدين ، لسان العرب ، مج-
 ، القاهرة ن مصر .

 9،2006ابن خمدون عبد الرحمان ، المقدمة ، دار الكتب المغوية ، ط-

م( متكمم ، ولد 1078-م1009ابو بكر عبد القاهر  بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني )-
 ونشأ ولوعا  بالعمم ، فأقبل عمى الكتب يمتهمها وخاصة كتب النحو و األدب . 
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 ه
 

أحمد طاهر حسنين ، د. أنس عطية الفقي ، المغة العربية ، المكتبة العالمية لمنشر ، -
 2007القاهرة ، مصر ،

المغوية ، أهميتها ، مصادرها ، وسائل تنميتها ، عالم المعرفة ، أحمد معتوق ، الحصيمة -
 1990الكويت ،

 .2002، 1أحمد وليد جابر ، تدريس المغة العربية ، دار الفكر ، عمان ، ط-

الحنفي عبد المنعم ، موسوعة عمم النفس و التحميل النفسي ، مكتبة  مدبولي ، القاهرة -
 .2،ج 1978

ن ، تحقيق د. مهدي المخزومي ، ابراهيم السمراني الخميل ابن أحمد الفراهيدي ، معجم العي-
 1984. 1ـ منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم ، ط

، 1حوث في عمم النفس ، الهيئئة المصرية لمكتاب ، مصر ، طالديب عمي محمد ، ب-
 .2. ج 1996

الررازي ابي بكر ، مختار الصحاح ، تحقيق لججنة من عمماء العرب ، دار الفكر لمطباعة -
 .1989، 1، ط

 .2004، 1بوغازي الطاهر ، عالقات القيم بالتوافق و التحصيل الدراسي ، دار قرطبة ، ط-

و أخرون ، طرق تدريس المغة العربية بمرحمة التعميم األساسي   جمال مصطفى  العيسوي-
 .2005، 1، العين ، اإلمارات ، ط ، كتاب الجامعي

جوزال عبد الرحيم ، إعداد الطكفل لمكتابة  ، الكتاب األول و الثاني من مرشد المعممة ، -
 . 1989وزارة التربية و التعميم ، القاهرة ، 
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 و
 

. 6الدار المصرية المبنانية ، طحسن شحاتة ، تعمم المغة العربية بين النظرية و التطبيقية ، -
2004. 

الكتابة و أشكال التعبير ، دار جرير لمنشر ، عمان ، األردن ، حسن فالح  البكور ، فن -
 .2010، 1ط

حسين راضي عبد الرحمان ، زايد خالد مصطفى ، طرق تعميم األطفال القراءة و الكتابة ، -
 . 1989دن ، دار الكندي لمنشر ، األر 

خميل عبد الفتاح  حماد ، خميل نصار ، فن التعبير الوظيفي ، مطبعة منصورة ، غزة ، -
 .2003. 1فمسطين  ، ط

دار الشروق لمنشر ،  د . محسن عمي عطية ، الكافي في أساليب تدريس المغة العربية ،-
 . 2006، 1ط 

م الوسيط ، مادة )حصل( ، دار الطباعة د. ابراهيم منكور ، معجم المغة العربية ، المعج-
 .1-2، ج 2لمنشر ، ط

د. عبد السالم المسدي ، التفكير المساني في الحضارة العربية ، الدار العربية لمكتاب ، -
  1981، 1ط

، 1د. عبد اهلل عمي مصطفى ، مهارات المغة العربية ، دار المسيرة لمنشر ، ط-
 .2007، 2،ط2001

د. كمال بن جعفر ، المعمم و المتعمم  بين متطمبات المقاربة بالكفاءات وتحديات الراهن ، -
ممتقى الممارسات المغوية التعميمية ، منشورات  مخبر الممارسات   المغوية ، الجزائر 

،2011 

 .2009، 1د. مها محمد فوزي معاذ ، األنثروبولوجيا المغوية ، دار المعارف الجامعية ، ط-
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ردينة عثمان يوسف ، حدام عثمان يوسف ، طرائق  التدريس : منهج ،  أسموب ، وسيمة ، -
 .2005،  1دار المناهج ، عمان ، األردن ، ط

حمد شحاذة ، المرشد في تدريس اإلدارة العربية ، مكتبة األمل  ، غزة  ، فمفسطين زقوت م-
 .1999، 2، ط

 .1991 زكريا إسماعيل ، طرق تدريس المغة العربية ، دار المعارف ، االسكندرية ، مصر-

زين كامل الخويسكس ، المهارات المغوية تعبير ، تحريري ، لغويات ، تدريبات ، دار -
 2009المعرفة الجامعية ، الرياض ، السعودية ، 

سعاد عبد الكريم الوائمي ، طرائق تدريس األدب و البالغة و التعبير ، دار المشرق ، -
 .2004. 1فمسطين . ط

 .1،ج3طارق سويدان ، فن اإلله الرائع ، شركة اإلبداع الفكري ، الكويت ، ط-

 .1984عبد الرحمان عبساوي ، معالم عمم النفس ، دار النهضة العربية ، بيروت ، -

وداللية ، عبد القادر الفاسي الفاسي  الفهري ، المسانيات و المغة العربية نماذج تركيبية -
 2000، 1المغرب ، ط

شيد رضا ، دار المعرفة ، عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، تحقيق السيد محمد ر -
 1978، 2بيروت ، ط

عبد المنعم حسن ، واقع تدريس التعبير في المدارس الثانوية في البصرة ، مجمة المعمم -
 .1984الجديدة ، بغداد ، العراق ، 

عبد الوهاب سمير ، ودراسات في المغة العربية ، قضايا معاصرة في مناهج وطرائق -
 . 11التدريس في مرحمتي الثانوية ، مصر ، ط
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 ح
 

نمية عدنان بن محمد عمي بن حسن األحمدي ، واقع  استخدام اإلعالم المدرسي في ت-
 .2010مهارات االتصال المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة 

العربية في المدارس المتوسطة و الثانوية ، مطبعة  المغة ي جواد الطاهر ، تدريس عم-
 . 1968النعمان ، العراق ، 

عمي سعد جاب اهلل ، عبد الغفار محمد الشيزاوي  ، محمد جهاد ، األنشطة المغوية : -
 .2005،  1استخداماتها ، دار الكتاب الجامعي ، طمعاييرها  –أنواعها 

ة بالمغة العربية في التربية اإلسالمية جامع فخر الدين عامر ، طرق التدريس الخاصة -
 .  1992، 1طرابمس ، ليبيا ، ط

 1916فيردينا نددي سوسير ، دروس في المسانيات ، -

  1986حسين ، تعميم المغة العربية و الدين اإلسالمي ، دار المعارف ، القاهرة ، قورة -

غة العربية بمرحمة االبتدائية ، دار القمم ، الكويت ، مجاور محمد صالح الدين ، تدريس الم-
 .3،1977ط

مصطفى  فهيم ، أنشطة ومهارات  القراءة  في المدرستين اإلعدادية و الثانوية ، دار الفكر -
 .2000، 1بي  ، القاهرة ،طالعر 

مصطفى فهيم ، مهارات التفكير في مراحل التعميمي العام ، رياض األطفال اإلبتدائي ، -
 .2002، 1المتوسط  الثانوي ، دار الفكر العربي ، طط

 .1980، 1معروف نايف ، خصائص المغة العربية وطرائق تدريسها ، دار النفائس ، ط-

ة و الكتابة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، هدى محمد الناشف ، إعداد  الطفل  لمقراء-
2008. 
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ناقة ، أساسيات تعميم  المغة العربية ، دار الثقافة   يوسف فتحي عمي ، محمود كامل -
 . 1988لمطباعة و النشر ، القاهرة ، مصر 

 المراجع :  -3

ليمى محمد ، المكتبات  المدرسية ومعارض الكتب الخاصة باألطفال ، المؤتمر السنوي -
 .2007بية ، دمشق السادس لمجمع المغة العر 

 الديوان ، متوسط األولى السنة مناهج ، لممناهج الوطنية المجنة ، األساسي التعميم مديرية-
 2003 ، الجزائر ، المدرسية لممطبوعات الوطني

 مجالت :   -4

 ، الرابع العدد ، المسانيات مجمة ، الحديث المشسان عمم إلى مدل ، صالح الرحمان عبد-
 .2003، المجزائر

 مذكرات :  -5

محمد مصطفى بن الحاج ، مذكرة في الكتابة العربية ، مركز البحوث و التعميمية ، -
 .  1998طرابمس ، ليبيا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :النص

لنا قبل الیوم نھنأ األمة الجزائریة بمثل ھذا العید، ولیس لھا من مظاھر السعادة ما 
نرجوه لھا ونأمل، أما الیوم فإننا نھنئھا وھي في طور جدید من أطوار حیاتھا، طور سامتھا بھ 

في سبیل تقدیم الضحایا  شقیقتھا، فھناك من ھو سجین في سبیل العلم والھدایة، ومن ھو سجین
  .بعیدھا اإلیھ فھنيءة بأن تنال سعادتھا، حقیق

  :األسئلة

 ماذا تنتظر األمة اإلسالمیة بعد رمضان؟  
 عم یتحدث النص؟  
 من الفئة المخصوصة بالتھنئة؟  
 لماذا خصص الكاتب أحقیة األمة الجزائریة بالتھنئة؟  
 اشرح المفردات التالیة:  
  نرجوه لھا ونأمل؟ما تھنأ بھ؟ المغصوبة؟ ما  
 إعرب كلمة الجزائریة؟  
 استخرج نعوت من النص؟  
 استخرج الخطأ الموجود في كتابة الھمزة مع تصحیحھ؟  
 موظفا أسماء اإلشارة، والمفعول ألجلھ، وكذا بعض ما : عبر شفھیا عن مضمون النص

  تعلمتھ من المفردات والمعاني؟
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