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محمد بن عبد  سالم عمى خير خمق اهللالحمد الذي بنعمتو تتم الصالحات و الصالة و ال

 اهلل و عمى الو و صحبو و من وااله.

نتقدم بجزيل الشكر و االمتنان إلى السيد األستاذ المشرف حفار عز الدين عمى توجيياتو 

القيمة و نصائحو المفيدة و إلى األستاذ شيري واالستاذ بن طيفور مصطفى و الدكتورة 

ىذا  زا يد العون و المساعدة من قريب أو من بعيد النجاطابموت سميرة و الكل من قدم لن

 العمل.

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

كأمطرتٍت ملــن أغرقتنـــــي ببحـــر حنانهـــــا إلــــى أغلــــى مخلوقين في هذه الحياة، إليكما أنتما بالذات :  ♥    

يبيت الغالية " أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي " .من ظباء عطفها كتابعت كل خطػػوة خطوهتػػػا، إُف حب كسقتٍتبدعائها   

بـــي العزًـــز"  ♥
 
للـــذي تابــع مسٌرتــي الدراسٌـــة ومنحنـــي الثقــــــة الكافٌـــة، "ا  

خي  فاطمةإلــــى كنزي الثمٌن إخوتي الكرام : ♥   
 
بو بكر الصدًق ،حسٌن ،رشٌد، و زوجة ا

 
    ا

 

ُف صبيع صديقايت.ا إكراـ ابنة عميت كاإلــــى  ♥   
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 :المقدمة

 إُف كاله كمن اؼببُت، الرسوؿ على كالسبلـ كالصبلة اؼبعُت، األحد الواحد كىو نستعُت، كبو العاؼبُت، رب هلل اغبمد

 :كبعد الدين يـو

 كاىتماـ، عناية كل تستحق فهي ذلك كمن التعليم عليها يقـو اليت األساسية القاعدة ىي االبتدائية اؼبرحلة إف

 على تعليمي نظاـ أم أك تربوية خطة أم قباح كيعتمد اؼبرجوة الًتبوية األىداؼ ربقيق يف مهما دكرا اؼبعلم كيلعب

 .اؼبعلم ككفاءة مهارة

 اليـو التدريس أصبح بل التعليمية العملية يف سلبا اؼبتعلم من جعلت إذ فائدة ذات القديبة التدريس طريقة تعد كَف

 كىي أال كزمبلئو معلمو مع تفاعبل كأكثر التعليمية العملية ؿبور ىو اؼبتعلم من ذبعل اليت الطريقة تلك على يعتمد

 كاالستماع األساسية اللغوية اؼبهارات كاستخداـ كالنشاط اغبيوية من جوا تشيع أف شأهنا من اليت اغبوارية الطريقة

 بشكل تؤثر العوامل ىذه ككل اؼبتعلم ذىن إُف الفكرة بتقر  اليت الصور إُف باإلضافة كالكتابة كاحملادثة كالقراءة

 يف اغبوارية الطريقة لغة ىي ما :التالية اإلشكاليات ليعاًف البحث جاء ىنا كمن الدراسي التحصيل يف كبَت

 ويةاللغ الذخَتة إثراء يف اغبوارية الطريقة سانبت كىل اؼبتعلم؟ على كأثرىا اؼبهارات اكتساب أنبية ىي كما التعليم؟

 للمتعلم؟

 الدراسي التحصيل يف اغبوارية الطريقة أثرب مرسوما البحث جاء مث كمن

 :نموذجا االبتدائية المرحلة

 ففصل دبدخل يصدر أف اؼبوضوع طبيعة اقتضت ؼبا التحليلي، الوصفي اؼبنهج على الدراسة ىذه يف كاعتمدت

 .اػباسبة مث تطبيقي كالثاين نظرم
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 "الدراسي التحصيل" بعنواف فجاء اؼبدخل أما البحث، كخطة اإلشكالية كطرحت باؼبوضوع اؼبقدمة يف فعرفت

 الدراسي التحصيل على اؼبساعدة كالعوامل اعبيد التحصيل كشركط الدراسي التحصيل تعريف فيو كتناكلت

 .التحصيل كقياس الدراسي التحصيل كمشاكل

 كسائل ذكر مع اغبوارية كالطريقة اغبوار من كل فهـوؼب فيو كتعرضت "اغبوارية الطريقة" بعنواف األكؿ الفصل كجاء

 مث اغبوار على كأثرىا التعليمية العملية يف اللغوية اؼبهارات أنبية تناكلت كما فعاال اغبوار يكوف ككيف منو، كاؽبدؼ

 .اللغة خدمة يف باغبوالر كعبلقتها العربية اللغة تدريس يف الصورة أثر تناكلت

 الرابع للصف االبتدائية اؼبرحلة يف األطفاؿ من لفئة ميدانية تطبيقية ربليلية دراسة عن بارةع فهو الثالث الفصل أما

 .البحث نتائج على فحوت اػباسبة أما .أسبوع خبلؿ

 كالطريقة باغبوار تتعلق اليت اؼبراجع على اغبصوؿ صعوبة ىو البحث إقبازم يف كاجهتها اليت الصعوبات أىم كمن

 .اؼبعلومات ربصيل يف أتأخر جعلٍت فبا الوقت ضيق ىو الثاين السبب أما االبتدائي التعليم يف اغبوارية

 أنٍت اهلل فحسيب أخفقت فإف البحث ىذا إقباز يف كفقٍت الذم كنعمو فضلو على كأشكره اهلل أضبد كأخَتا

 .حاكلت
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 تمهيد :

نفًتض تلقائيا حدكث األخر ، ك التحصيل التحصيل ك التعليم نبا كجهاف لعملة كاحدة ، ك كلما حدث أحدنبا 
ىو نتبجة مباشرة للتعلم حيث صار اجملتمع اليـو يعطيو أنبية كبَتة ، ألنو أساس التطوير ك ذبديد اجملتمعات 
اؼبتقدمة ، كىذاما هبعلنا نستنتج اف تطوير اجملتمعات ك إزدىارىا يقاس بتطور النظاـ الًتبوم ، ك ىذا الدافع هبعل 

 يكوف حريصا على التحصيل من أجل ضماف مستقبل أفراده . ؾبتمعنا اف

 مفهوم التحصيل الدراسي:

لغة : التحصيل ىو كلمة مأخوذة من الفعل )حصل( أم حصل العلم ك اؼبعرفة ، حصل اؼبعلومات، أم إستوىف، 
 1قبض ما توجب عليو . 

ثُت ، كقد عرّفو "أضبد زكي" بأنو اصطبلحا : لقد حظي التحصيل باالىتماـ الكبَت من قبل العلماء ك الباح
 2"مقدار ربصيل الطالب ك توعيتو يف اؼبوضوع أكثر" 

ك يتضح من خبلؿ ىذا القوؿ أف التحصيل الدراسي لدل الطالب كيعرفو كذلك " أضبد زكي" بأنو "ىو ىدؼ ما 
اؼبرتكزة يف كل مادة ، حىت  يستوعبو الطالب من اؼبواد الدراسية ك مستواه يف كل مادة من اؼبواد اؼبعرفية اغبقيقية

يبكن تفادم أسباب الرسوب يف كقت مبكر، ككذلك هتتم اؼبدرسة دبعرفة نتائج ربصيل الطالب القوية كالضعيفة، 
 حىت يكوف ذلك أساسا للتوجيو اؼبدرسي. 

 للنسياف، فاؼبتعلم البد أف يكوف نشيطا يف عملية التحصيل. 
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 _ قياس التحصيل :1

لقياس ك التقوًن من اؼبهمات التعليمية التعلمية األساسية اؼبنوطة باؼبعلم ، بوصفو منظما للعملية تعترب عملية ا
، ك القياس عملية تسبق 1التعليمية التعلمية ،ك يقصد بالقياس التعبَت عن درجة امتبلؾ الطالب ػباصية بالرقاـ

 عكس التقوًن الذم وبكم على قيمة ىذا التقوًن فالقياس أكثر موضوعية من التقوًن فهو يهتم بوصف السلوؾ 

 السلوؾ .

ك قياس التحصيل الدراسي يكوف دبعرفة قدرة التلميذ على اإلستيعاب ك ىو عملية إحصائية ، اؼبسؤكؿ عنها ىو 
 2اؼبعلم ، ك اؽبدؼ ىو معرفة القدرات العقلية ك مراكز القوة ك الضعف فيها .

تبارات ك الفركض ، أما اإلختبارات ىي اجراء منظم لقياس عينة فالقياس إذف ىو صبع البيانات ك تسهيل اإلخ
السلوؾ التعليمي ك ىي طريقة منظمة لتحديد مستول ربصيل الطالب ؼبعلومات ك مهارات يف مادة دراسية كاف 

 قد تعلمها من خبلؿ اإلجابة ؾبموعة من األسئلة 

 .اليت سبثل ؿبتول اؼبادة الدراسية

اعبزء االىم يف برنامج التقوًن ك القياس يف اؼبدرسة ، ك يكاد يقتصر برنامج التقوًن ك تشكل إختبارات التحصيل 
يف اؼبدرسة على ىذه اإلختبارات ، كذلك الفركض ىي ؾبموعة أسئلة اليت زبص اؼبادة اؼبدركسة ك اؼبراد منها معرفة 

 مدل استيعاب اؼبتعلم ؽبا .

 دور التقويم في التحصيل الدراسي:

لًتبوم احدل الوسائل اليت نقف هبا على مدل قباح عملية التعليم ك التعلم يف مادة من اؼبواد كمعرفة يعد التقوًن ا
 3 النقائص اليت يبكن معاعبتها ،باعادة النظر يف كيفية تقديبها ذلك لتحقيق مردكد مدرسي افصل

 ثر على التحصيل الدراسي للمتعلم كالتقوًن لو تاثَت يف الطرائق  ك االساليب ك الوسائل ك االنشطة ايضا ك ىذا يؤ 

                                                             
ها،مؤسسة حمادة للدراسات محمد فوزي احمد بني ياسين ،اللغة خصائصها، مشكالتها ،قضايا1

 111ص 1،1111الجامعية،االردن،ط

 . 141، ص  1431_ عبد الرحمان العيسوي ، معالم علم النفس ، دارالنهضة العربية ، بيروت ،  1

صالح الدين محمود عالم ،التقويم التربوي المؤسسي اسسه و منهجياته و تطبيقاته في تقويم المدارس ،دار الفكر -3

 .1، ص1112هرة ، العربي، القا
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اذف التقوًن يعترب عامل من العوامل اؼبؤثرة على التحصيل فهو يعرب  عن مدل اىتماـ اؼبعلم بعملية الفهم لتبلميذه 
ك يتم ذلك يف شكل مناقشة استفسارية حوؿ اىم االفكار اليت كردت يف الدرس عن طريق االسئلة يف اخر 

 ميذ للدرس لغرض تقوًن اؼبدرس لطريقتو ك اسلوبو ك كفاءتو يف تقدًن اؼبادة العلمية.للتاكد من فهم التبل اغبصة،

 _شرروط التحصيل الجيد : 

إف اؼبدرسة تلعب دكرنا بالغ االنبية يف نقل الًتاث الثقايف ك اغبضارم ك توفَت الظركؼ ك االساليب الناجعة 
 م لدل اؼبتعلمُت.لتحسُت مستول التحصيل ) ك فاعلية ( ، ك فعالية التعلي

 ك لكي تتم عملية التحصيل اعبيد ، ال بد من مراعاة ؾبموعة من الشركط كىي :

_ اإلرشاد ك التوجيو : تظهر مسؤكلية اؼبعلم يف رفع مستول التحصيل باإلرشاد ك التوجيو للمتعلم ، حيث تكوف 
 إرشادات اؼبدرس ذات صبغة إجابية ، أف يشعر اؼبتعلم بالتشجيع . 

رار : ىو إعادة اؼبعلومات ك اؼبهارات مرات عديدة ك ىي ضركرية للمتعلم ، فالتكرار اؼبوجو يؤدم إُف _ التك
 رسوخ اؼبعلومات يف ذات التعلم . 

_ الدافع : غبدكث عملية التعلم ال بد من كجود عامل الدافع ك كلما كاف الدافع لدل التعلم قوينا ، كلما كاف 
  (1)تأثَته يف التحصيل أقول .

_ التسميع الذايت : إف التحصيل اعبيد ىو الذم يقـو على النشاط الذايت للمتعلم ، عن طريق البحث ك 1
  (2)االطبلع ك صبع اؼبعلومات .

 ك أف اؼبعلومات اليت وبصل عليها الفرد عن طريق سعيو الذايت ، ال تكوف عرضة 

 دور الذكاء في التحصيل الدراسي : 

تلف فيها األطفاؿ بعضهم عن بعض كاف الذكاء ىو أكثر خضوعا للدراسة ك اؼبناقشة من بُت كل النواحي اليت ىب
بل ك ردبا كاف أكثرىا دقة يف القياس ، ك مع تعريف كاضح دقيق لذلك اؼبصطلح ، كبن قد كبكم على بعض 

نسأؿ مالذم  الناس يف اغبياة اليومية أهنم أذكياء أك أغبياء من مبلحظة سلوكهم يف مواقف معينة ك لكن عندما
 نعنيو بالذكاء النستطيع اإلجابة بإجابة ؿبددة . 
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كىو اختبار لفظي  1995كقد اخترب " بينيو " الذكاء : ك ضع كل من " بينيو ك سجوف " اختبارنبا للذكاء سنة 
  (1)و .يقيس اؼبستول العقلي العاـ للفرد ، ك ذبد االشارة اف اختبار الذكاء ىو اختبار موضوعي ثبت صدقو ك ثبات

 _ العوامل المؤثرة في التحصيل : 

 توجد عدة عوامل تؤثر يف التحصيل الدراسي ك أنبها .

_ العوامل االجتماعية : لقد اثبتت العديد من الدراسات أف العوامل اإلجتماعية ؽبا تأثَت يف التحصيل الدراسي ، 
لميذ حيث تنقصو عوامل التشجيع ك بالتاِف فتدين اؼبستول اؼبعيشي لؤلسرة هبعل فرص النجاح ضئيلة بالنسبة للت

 1هبد التلميذ نفسو يف جو مدرسي غَت مبلئم لو.

_ العوامل الثقافية : اف العوامل الثقافية ؽبا تأثَت يف التحصيل ، فالعوامل الثقافية تزيد من فرص النجاح ك بالتاِف 
اإلعبلـ اؼبختلفة ... تسهم يف تثقيف يف التحصيل الدراسي اعبيد ، فتوفَت للمتعلم من كتب ك صحف ككسائل 

ك من جهة اخرل ؼ االسرة اؼبثقفة ك اؼبتعلمة تساىم كبفعالية  الطفل خاصة إف كاف يعيش يف كسط بيئة مثقفة .
 يف تثقيف طفلها اؼبدرسي دبساعدتو على حل كاجباتو اؼبدرسية ،ك اغبرص على قباحو يف االمتحانات الفصلية،

 ،فبا وبفزه على النجاح ك البقاء مع اؼبتفوقُت دراسيا.كتشجيعو ماديا ك معنويا 

ككلما كانت عبلقة األـ بطفلها أحسن كلما زاد من ربصيلو الدراسي. ك اُف جانب ىذا فاف فقر االسرة للوسائل 
 التثقيفية ،هبعل ارتباطات ابنائها بالدراسة تنتهي بانتهاء االعماؿ اؼبدرسية.

 أ _ العوامل اػباصة باؼبعلم :

لما كانت العبلقة بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم أحسن كلما زاد  التحصيل ، كؽبذا فإف كفاءة اؼبعلم كقدرتو من اؼبمكن ك
قياسها على ضوء إندفاع التبلميذ كبو اؼبدرسة ك حبهم لو ، كما هبب على اؼبعلم أف يتصف باإلتزاف العاطفي ، 

ف باإلتزاف العاطفي ك الصحة النفسية ذك ربصيل أعلى من ذلك حىت يهتم التبلميذ باؼبدرسة ، ك اؼبتعلموف اؼبتصفو 
 اؼبتعلمُت اؼبتصفُت بالتوتر ك عدـ اإلتزاف 

 _ المعلم كعامل مؤثر على التحصيل الدراسي : 

 _ إف اؼبهمة اليت يقـو هبا اؼبعلم منذ القدـ مهمة جليلة ك خطَتة يف الوقت ذاتو ، ك َف تعد كظيفة اؼبعلم _اليـو
تعليم بل تعدت كظيفتو ىذه الدائرة احملدكدة إل دائرة الًتبية ، فاؼبعلم مريب أكال ك قبل كل شيئ ، مقصورة على ال

 .ك التعليم دبعناه احملدكد جزء من عملية الًتبية 

                                                             
1
 .21.ص1433علي عويتا ،التاخر في مرحلة التعليم االساسي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،دن،سنة  - 
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كما أف اؼبعلم يبثل حجر الزاكية يف العملية التعليمية كّلها بإعتبار أف مهما كاف تأثَت العناصر اليت تتكوف منها 
ة التعليمية من ) اؼبنهج ، اإلدارة ، الوسائل ، األنشطة ، التعلم ( فإف تأثَت اؼبعلم يفوؽ تأثَتىا شدة ، فقد العملي

ك ليس ىذا 1  %69ثبت أف قباح عملية التعلم ك التحصيل اعبّيد فإف الفصل يعود إُف اؼبعلم كحده بالنسبة 
اسي أكثر من اؼبعلومات اليت يعطيها اؼبعلم للتلميذ ، ؽبا تأثَت كبَت يف التحصيل الدر 1فقط بل اف شخصية اؼبعلم 

ك كثَتا ما نرل أف اؼبتعلمُت ينفركف من مادة من اؼبواد ذلك لرفضهم الشديد للمعلم ك اػبوؼ منو ، خاصة أف  
 2)كاف فضا معهم .

صيل من التبلميذ كاؼبتعلمُت الدين يتميزكف باالتزاف العاطفي ك الصحة النفسية  اعبيدة ىم أعلى مستول يف التح 
 الذين ؽبم توتر دائم ك عدـ الًتكيز ك اإلنتباه . 
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 1:  مشاكل التحصيل الدراسي_ 

 ا_ مشاكل التحصيل الّعامة : 

مشاكل التحصيل كثَتة ك متنوعة ك متداخلة يف تأثَتىا على تقدـ الفرد ك األسرة ك اجملتمع .كمشاكل التحصيل 
الواقع إال بقرا  كطٍت ك إسًتاتيجية متكاملة تضع يف حساباهتا كافة االحتماالت العامة ال يبكن حّلها يف 

 كاإلمكانيات ك مواطن الضعف ك من أمثلة ىذه اؼبشاكل .

أ _ اجملاعات البشرية : إف اجملاعات اليت يتعرض ؽبا قطاعات كاسعة من الناس يف البلداف النامية عموما ك اإلفريقية 
ك مؤسف لظلم الطبيعة كاالنساف يف آف كاحد ك ىذا يؤدم إُف ضعف التحصيل  بوجو خاص ىي مؤشر كاضح

 الدراسي لدل األطفاؿ .

ب _ الفعاليات العامة الزائدة : اف االعياد ك االختبلؼ كالناسابات اؼبختلفة اؼبعركفة كالطارئة لكثرهتا خبلؿ السنة 
 الدراسية ىي مشكلة للتحصيل يف عدد من البلداف النامية .

شخصية ك ىي تؤدم إُف  _ الفنت ك اغبركب: بعض الناس يفتعلوف الفنت ك اغبركب االىلية من أجل مصاٌفج 
 ىدر اإلنساف ، اغباضر ، اؼبستقبل ، الًتبية ، التحصيل .

 _ مشاكل التحصيل اػباصة  : 3

تبلميذ دبا فيهم ىذه اؼبشاكل تتصل مباشرة دبختلف العوامل ك العمليات اؼبشًتكة يف إنتاج التحصيل لدل ال
 اؼبتعلمُت بأنفسهم ك اؼبعلمُت ك اإلداريُت ك البيئة التعليمية ك اؼبناىج .

أ _ اؼبتعلموف : معظم مشاكل اؼبتعلموف يف التحصيل عامة بدءا بالفقر يف اإلمكانيات اغبياتية ك اغبركب األىلية 
 ... ك ىذا ما يؤدم إُف جهلهم بأنبية التحصيل ؼبستقبلهم .

لموف : تتمثل مشكلتهم يف الًتبية ك التحصيل يف أننا َف لبتارىم أحيانا بطريقة علمية ، موضوعية كعدـ ب _ اؼبع
تدريبهم ك إعدادىم اعبّيد ك مواجهة اؼبعلمُت دبختلف أنواع السخرية ك اإلنباؿ ك يف بعض األحياف يضطركف 

 للعمل اإلضايف . 

 

 

                                                             
1

 .00، 03،ص7991محمد زياد حمدان،التحصيل الدراسي،دار التربية اللحديثة ،دمشق عمان،  - 
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 :لغة الحوار

 :كالتحاكر اجملاكبة، :كاحملاكرة رده، ام جوابو عليو أحار فنقوؿ الرد أك واباعب ىو اغبوار" منظور ابن حبسب 

 ؿبورة كال حويرة كال حويرا إِف رجع كما جوابا إِف أحار فما كلمتو كتقوؿ الكبلـ يًتاجعوف :كيتحاكركف التجاكب،

 .استنطقو أم كاستحاره جوابو، مارد أم حوارا كال

 1"....عيب كل من نقوا الذين :اللغة يف اغبواريوف كتأكيل ؽبم، خلصوا قد الذين األنبياء صفوة ىم اغبواريوف كأما

 اآلخرين، نظر كجهات آراء، مفاىيم، من مفتوح قبوؿ على يركز اتصاِف، زباطيب فعل ىو :اصطالحا الحوار أما

 2.بو كمرحب آمن جو ضمن جديدة استبصارات متابعة من اؼبؤسسة يف األفراد كيبكن

 الطرؼ الطرفُت أحد يقنع إذ النظر، كجهات يف اختبلؼ فيها قضية حوؿ أكثر أك طرفُت بُت حديث ىو كاغبوار

 3.جزئيا اإلقناع كيكوف نظره بوجهة منهما كل وبتفظ أك اآلخر،

 نوح يا" :تعاُف لقولو القرآنية اآليات من العديد عليو أكدت ما كىذا الكرًن، القرآف يف كامنة للحوار الدعوة إف

 كاؼبناقشة اغبوار أما كاغبوار، كاؼبناظرة اعبدؿ باب يف تصب اليت اآليات من كغَتىا4   "جدالنا فأكثرت لتناجاد قد

 5 .اغبديث الكتب هبا امتؤلت فقد النبوية، السنة يف

 

 

 

 

 

                                                             
 222 ، 217 -4   اٌحىار، ِبدح ظىرِٕ ،الثٓ اٌؼرة ٌطبْ 1
2
 152 ص،2010،  1االردْ،ط  اٌحذٌش اٌىزت ،ػبٌُ اٌىظٍفٍخ ،اٌٍغخ شؼجبْ شؼجبْ زورٌب - 
3

  األردْ،ط ، اٌجبِؼٍخ ٌٍذراضبد حّبدح خظبئظهب،ِشىالرهب،لضبٌبهب،ِؤضطخ ،اٌٍغخ ٌبضٍٓ ثًٕ احّذ فىزي ِحّذ - 

 .158،ص  1،2011
4
 .32،اٌَخ، هىد ضىرح- - 
5

 ػشر اٌحبدٌخ اٌطٕخ ِؼبطرح اضالٍٍِخ اٌمضبٌب أٌطبٌجً،ِجٍخ ِحّذ ِغ ،حىار اٌذًٌٕ اٌحىار و ،اإلضالَ اٌطبٌجً ِحّذ - 

 .اٌذٌٓ فٍطفخ دراضبد ،ِروس34/2007- 33 ،اٌؼذد
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  أف معناه كىذا1 "آخره إُف أكلو من حوار نفسو الكرًن فالقرآف" الطاليب ؿبمد كبتعبَت

 .كقومو نيب كل بُت القائم اغبوار تضمنت الكرًن قرآفال يف الواردة القصص

 كفاءة، أكثر بصورة معا كالعمل البعض، بعضهم لفهم الفرصة كاألعضاء القادة من كل تعطي اغبوار عملية إف مث

 كتعتمد .صباعية عبلقة ضمن اعبميع يقف بل اآلخرين، عن كخربتو رأيو يف منفصبل رأيو عند الفرد يقف ال كفيو

 كتقريب الصلة أكاصر خبلق اغبوار كيقـو ،(كاؼبقابل احملاكرة) بُت كاؼبفتوحة الكاملة اؼبشاركة على اغبوار عملية

 2 .االتصالية اغبوارات أثناء تتوحد حيث عنها يدافعاف كاحدة فكرة الفريقاف فيتبٌت بينهما النظر كجهات

 على مبنية زباطب عملية أنو ،على اؼبؤسسة يف اؼبستخدـ اغبوار heacox :فيعرؼ تعريفات عدة اغبوار أخذ لقد

 أف يعٍت األمور،كىذا زماـ يبلك أنو كما بالرباعة يتميز فيو كالقائد اعبماعي، التفكَت على تعتمد كاالحًتاـ الثقة

 .كاؼبتعلمُت اؼبدرسُت بُت احملًـت التعامل على ينبٍت ما، مؤسسة داخل اغبوار

 كسواء باغبوار، كمغلفوف ؿباطوف فنحن بيننا ما يف نتحاكر أف معناه أناسا نكوف أف" فيقوؿ  ستلماف ريتشارد أما

 ىنا يقصد كىو " 3لآلخرين هبا نتوجو منطوقة غَت أك منطوقة، كلمات نستعمل فإننا صباعة، كسط أك منعزلُت كنا

 .باإلشارة أك بالكلمة سواء اغبوار إُف وبتاج منا فرد كل أف

 كقبيب نسمعها أف بطبيعتها منا تقتضي اليت اغبية الكلمة ىو ككاف حواريا طاباػب كاف إذا" فيقوؿ باختُت أما

 4 "حوارية أيضا ىي الكتابة كوف ذلك عن نتج عليها،

 ربقيق دبثابة ىي الكتابة إذا .بالقلم يكوف فقد بالكلمة يكوف أف شرطا ليس اغبوار بأف :لنا يوضح القوؿ كىذا

 فرص للمتعلمُت كيتيح التدريس، حجرة داخل كاؼبتعلم اؼبعلم بُت لتفاعلا من نوع ىبلق الذم اعبو إف .للحوار

 السلوؾ عن ربدثنا ما كإذا الفعالة، اغبوارية الطريقة يف يكمن النشاط على كيبعث بينهم فيما كاحملاكرة اؼبشاركة

 .الكبلمي التبادؿ مفهـو من ينطلق ديوا جوف عند فنجده اغبوارم

                                                             
1
 28 ص اٌذًٌٕ اٌحىار و اإلضالَ اٌطبٌجً  ِحّذ - 
2
 115ص ، االرظبي و اٌىظٍفٍخ ،اٌٍغخ شؼجبْ شؼجبْ زورٌب - 
3
 15،ص1،2003اٌّغرة،ط  ، اٌحذاصخ ثؼذ ِب ،ِٕشىراد األدة و اٌىزبثخ ،أضئٍخ جبثٍص ادِىْ - 
4
 17ٔفطه،ص اٌّرجغ - 
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 كالتوجيو، اإلنتاج جهة من فهناؾ اغبوارية، العبلقة طريف بُت حوارم مضموف بتفعيل إال التبادؿ عملية تتم لن

  للتفاعل حوارية سلوكيات كىي كاعبواب، االستماع ثانية جهة من كىناؾ

 .أطرافو بُت تواصلي تفاعل من فعاؿ حوار أم ىبلو ال ،إذ 1اغبوار أطراؼ بُت التواصلي

 الحوارية الطريقة

 إسًتاتيجية أك طريقة توجد ال أنو من الرغم كعلى آلخر، معلم من زبتلف كمتنوعة، كثَتة التدريس طرائق إف

 ىي اغبوارية كالطريقة.التعليمية العملية ؿبور ىو اؼبتعلم ذبعل اغبوارية الطريقة أف ا اؼبواقف يف تفيد كاحدة تعليمية

 الصف، غرفة يف يتم الذم اللغوم كاالتصاؿ علبالتفا هتتم كاليت حاليا، التدريس يف اؼبعتمدة اغبديثة الطرائق من

 طريق عن أك الصف، يف الطلبة يؤديها اليت اإلجابات طريق كعن اؼبتعلمُت، إُف اؼبعلم من اؼبوجو اغبديث طريق عن

  .معلمهم إُف أك زمبلئهم إُف الطلية يوجهها اليت كاالستفسارات األسئلة

 سبيل إُف أدع" :تعاُف لقولو اهلل من بوحي رسالتو تبليغ يف الطريقة ىذه -كسلم عليو اهلل صلى- الرسوؿ اتبع كلقد

 أعلم كىو سبيلو عن ظل دبن أعلم ىو ربك إف أحسن ىي باليت كجادؽبم اغبسنة كاؼبوعظة باغبكمة ربك

 .اإلسبلمية الًتبية منهج ركح إُف كأقرهبا الطرائق أفضل ىي الطريقة ىذه أف مذكور أضبد علي كيرل "باؼبهتدين

 من كل بُت كنشاط تفاعل ىناؾ إمبا لوحده يتحدث ال اؼبعلم اغبوارية الطريقة ىذه ففي التدريس حجرة داخل أما

 .ما موضوع يف اؼبناقشة طريق عن كاؼبتعلم اؼبعلم

 بزماـ آخذا خبواطرىم هبوؿ ما كإظهار آرائهم إبداء يف اغبرية ؽبم تاركا التبلميذ مستول إُف اؼبعلم ينزؿ كفيها

  .الكبار تناسب أهنا كما كالتبسيط اغبرية من فيها ؼبا االبتدائي التعليم يف مناسبة كىي رىم،أفكا

 

 

 

                                                             
1
 ،2010ِحّذ ٔظٍف،اٌحىار و خظبئض  اٌزفبػً اٌزىاطًٍ ،إفرٌمٍب اٌشرق ،اٌّغرة، )دْ(،  - 
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 ىذه أف كما .منها اؼبنشودة الًتبوية األىداؼ ربقيق يف أثرا كأبعد متعة أكثر تكوف التعليم عملية أف قبد كىنا

 مراحل لكل تصلح كىي الفاعلة، كاؼبشاركة اغبرية من جو بإشاعة تسمح فإهنا التدريس يف اتبعت إف الطريقة

 .الشخصية اآلراء عن كالتعبَت االحًتاـ اؼبتعلمُت يف كتغرس التعليم

 :الحوار وسائل

 كل ليتمكن مشًتكة مصاٌف تربطهم اليت اؼبتباينة األطراؼ بُت للتفاىم طريقة أفضل ىو اغبوار أف يف شك من ما

 :أنبها نقاط على اغبوار كسائل كزكتًت  الثاين، الطرؼ كتصرؼ سلوؾ فهم من طرؼ

 (الكاتب) (اؼبتحدث) :اؼبرسل شخصية -

 .اغبقيقة كمعرفة اغبوار من اؼبستفيد ...اؼبستقبل شخصية -

 .الزراعية أك الصحية أك االقتصادية األمور من ذلك غَت إُف (كطنية أـ دينية اجتماعية،) اغبوار موضوع فكرة -

 عرض -ج األغلبية، -ب االتفاؽ، -أ :طريق عن ذلك كيتم ؿبددة تكوف أف على اغبوار نتائج إُف الوصوؿ -

 كجهات تتفق كَف ...االتفاؽ يتم َف كإذا نتائج، إُف للوصوؿ اغبوار يف اؼبشاركة األطراؼ بُت النظر كجهات

 ىذا يف الفاصل ىو رأيو كيكوف العلمية بالسعة يتميز أكثر أك شخص على اؼبوضوع عرض من مانع فبل ...النظر

 1اؼبوضوع

 :الحوار من الهدف

 فهم ىذا كلكن لو، ىدؼ ال  اغبوار أف يعتقدكف الناس بعض كإف الصواب، كبياف اغبق توضيح إُف يؤدم اغبوار

 كل كأف خلقو إُف كحيو ضبلوا الذين اهلل أنبياء لنا ذكر كتاب أصدؽ ىو الكرًن فالقرآف األحداث، جملرات خاطئ

 2كاضحة كلغة مهذب بأسلوب اغبجة عليهم كأقاـ قومو حاكر نيب

 
                                                             

1
 .25ص ،2004،،1اٌىزبة،ط أهذافه،ِروس و آداثه اٌحىار اٌرفبػً، ِٕظىر - 
2
 2008، دْ اٌشروق،، دار اٌزذرٌص، فٓ فً اٌحذٌضخ اٌهبشًّ،اضزرارٍجٍبد ػجذ اٌرحّٓ ػجذ - 



 الطريقة الحوارية  الفصل األول:

12 
 

 

 دبعٌت جاءت الكرًن القرآف يف اؼبناقشة كلمة كردت كقد األخبلقية القيم ترسيخ يف عظمى أنبية لو اغبوار لذلك

 .ـبتلفة أمباط على موزعة 138 كبو سأؿ مادة كردت كما اإلجابة كتلقي السؤاؿ إلقاء

 :أهمها عليها يرتكز أهداف وللحوار

 .احملاكرين فئات بُت فاىمالت تعميق -

 .كالعادات كالقيم كاألفكار باؼبعارؼ الفرد يتزكد حىت اجملتمع أفراد بُت األفكار تبادؿ -

 .كربديثها اؼبعلومات تنشيط مع جيل إُف جيل من الثقايف الًتاث نقل يف فعاؿ دكر للحوار -

 عنوانا تعد اليـو أصبحت خاصة فضائل وارللح أف كما منها كاالستفادة أخرل بيئة إُف بيئة من التجارب نقل -

 .كتقدمها األمة كعي على

 .مداركو كتعميق العقل توسيع يف يساىم اغبوار إف -

 االختبلؼ شدة تقلص إُف الزمن مركر مع يقضي أفراد أك فئات اؼبختلفة، األطراؼ بُت باغبوار التواصل إف -

 .يشفي الذم الدكاء منزلة ينزؿ اغبوار فإف يفرؽ، الذم الداء منزلة اػببلؼ أنزؿ فإذا بينهم

 كذلك كالرأم، القوؿ من الفاسد كرد الشبهة كدفع اغبق كإثبات اغبجة كإظهار الكبلـ، تصحيح باغبوار كهبرم

 1كتوجيهو الرأم كتنوير جديدة أفكار كإثارة كتوجيهية فكرية أىداؼ للحوار

 اإلنسانية، العبلقات كتنمية كالصبلح اػبَت ربقيق ىو اغبوار فهدؼ البشر، حياة يف أنبية للحوار كاف ىنا كمن

 العملية يف خاصة فعاؿ حوار على ينبٍت أف من لو البد التعلم كىذا كيتعلموف األفراد يتواصل اغبوار طريق كعن

 .التعليمية

  :نذكر كالتعلم التعليم يف اغبوار طريقة مزايا كمن

                                                             
1 

 168،ص3،2009وٌٍذ احّذ جبثر،طرق اٌزذرٌص اٌؼبِخ  رخطٍطبرهب و رطجٍمبرهب اٌزرثىٌخ،ط -
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 كاؼبتعلم اؼبعلم من كبل تعود التعليم، عملية يف حقيقيا مسانبا ذبعلوك  للمتعلم اإلهبايب الدكر إظهار يف تساىم أهنا

 التعلم، عملية يف دكرا لو بأف اؼبتعلم يشعر كىنا بنفسو اؼبتعلم ثقة تعزيز إُف يقود فبا لآلخر أحدنبا احًتاـ على

 .تعديلو على فتعمل ،اؼبناقشة ؼبوضوع تقبلهم عدـ أك كتقبلهم الدارسُت انتباه لندل إدراكا أكثر اؼبعلم ذبعل

 :الفعال الحوار

 مشكلة أك سؤاؿ إثارة على كتعتمد كاػبربات، اؼبعارؼ اكتساب يف مدرسو مع يتفاعل الطالب ذبعل اغبوار طريقة

 .اؼبدرس كإدارة إشراؼ ربت بأنفسهم الطلبة بُت أك كالطلبة اؼبدرس بُت اغبوار حوؽبا يدكر قضية أك

 :يلي دبا االلتزاـ من البد كناجحة فعالة ؼبناقشةا كتكوف فعاال اغبوار يكوف ككي

 .التبلميذ من استفسار ألم كالتهيؤ بو صلة من لو كما الدرس دبوضوع التامة اإلحاطة -أ

 .مسبقا األسئلة إعداد -ب

 .إجابة من أكثر تتحمل كال األسئلة كضوح -ج

 .اآلراء إبداء يف كاؼبشاركة النقاش على كتشجيعهم الطلبة حث -د

 .كعلمية دبوضوعية كمناقشتها كانت مهما زمبلئهم آراء احًتاـ على الطلبة تعويد -ق

 .مهمة مشاركتهم أف التبلميذ إشعار-ك

 1اؼبوضوع عن اػبركج للنقاش يتاح ال -م

 أفكار كجود يتطلب  للدركس التخطيط إف ك للمناقشة سابقا ىبطط إف للمدرس البد متعة أكثر اغبوار ليكوف ك

 يقـو الذم اؼبكُت األساس ك النجاح ىذا مقدار يتحدد األمور ىده ك األفكار ىده ظل يف ك أكثر اةمراع ك كثَتة

 2.التنظيم ىو اؼبناقشات زبطيط عليو

 يراعي أف - :منها شركط عدة على تتوفر أف ؽبا البد األسئلة كىذه فيها للمناقشة أسئلة إبراز من البد اغبوار كيف

 .للطبلب اللغوية اؼبعرفة يراعي كأف بللطبل العقلي اؼبستول اؼبدرس
                                                             

1
 .132،،ص2006، 1،ط اٌشروق دار اٌؼرثٍخ، اٌٍغخ رذرٌص أضبٌٍت فً ،اٌىبفً ػطٍخ ػًٍ ِحطٓ - 
2
 .321ص ،2000،، 1ٌٍىزبة،ط اإلضىٕذرٌخ اٌؼرثً،ِروس إٌحى رذرٌص ػظر،ِهبراد اٌجبري ػجذ حطٕى - 
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 .صياغتها يف اللغوية السبلمة كتراعي كالغرض الصياغة كاضحة تكوف أف -

 .كاحدا شكبل تأخذ كال كأمباطها مضامينها تتنوع أف -

 تلكيب أف الناجح للمعلم البد أف باختصار القوؿ علينا اغبوارية العملية يف أساسية نقاط من إليو تطرقنا ما كل بعد

 تسيَت كمعرفة كاغبيوية النشاط من نوع اؼبتعلمُت كبُت بينو اؼبناقشة على يضفي كأف الصف داخل اغبوار زماـ

 .اؼبتعلمُت عقوؿ مستول إُف اؼبدرس ينزؿ كأف اؼبتعلمُت، ثقة امتبلؾ من يتمكن حىت اللغوم، رصيده كإثراء الدرس

  .األساسية اللغوية اؼبهارات فيو توفر من البد فعاال اغبوار كليكوف-

 االتصالية  العملية ىذه يف كيكوف ببيئتنا، خبلؽبا من كنفهم كبس أساسية عملية البشر بُت االتصاؿ عملية إف-

 .التدريس من نصيبها االستماع مهارة تؤخذ كَف مستمع، ك متحدث

 اغبصص زمن نم 25 %على يزيد ما أف الفاعل االستماع تعليم مواقف من عدد ربليل نتائج أظهرت كقد

 النشاطات التنبؤات،كفبارسة كعمل احملادثة أساليب على الطلبة تدريب يف يستثمر لبلستماع اؼبخصصة الدراسية

 :يلي فيما االستماع مهارات كتتمثل االستماعي السلوؾ لتعلم كاؼبصاحبة الداعمة الكتابية

 .اللغوية الثركة كزيادة كتعلمها للغة الفهم على القدرة -

 (شفويا،كتابيا) ظبع ما ركاية بإعادة اؼبكتسبة اػبربات يف اؼبسموع فتوظي -

 .الربط كأدكات الكبلـ فواصل إدراؾ على القدرة -

 تأكيد على زيادة اؼبيداف، يف أك اؼبدرسة داخل موقفو أيا إليها الفرد كحاجة االستماع، مهارة أنبية من الرغم كعلى

 اؼبهارات تشكيل يف التعليم تقنيات كتوظيف متخصصة، برامج عرب اؼبهارة ىذه تعليم كجوب الًتبوم األدب

 دبا بعد ربظ َف اؼبهارة ىذه أف إال كاإلذاعة كاألشرطة اللغة ـبتربات كاستخداـ الصلة، ذات كالذىنية األدائية

 يلتفت كقلما مبلئمة غَت بطرائق اؼبدارس يف تنفذ االستماع دركس زالت فما كبَتين، كاىتماـ رعاية من تستحقو

 كالكتابة،األمر كالقراءة، األخرل اللغة فنوف تعليم يف اغباؿ ىو كما االستماع لتعليم الفعاؿ التخطيط إُف اؼبعلموف

 اؼبتابعة عمليات يف االستمرار أك الفعاؿ االستماع على الطلبة معظم مقدرة عدـ من شكول كجود إُف يؤدم الذم
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 اؼبتقاة، الرسائل يف الواردة األفكار إحاطة التلقي مواقف من للطالب يسمح الذم بالقدر الذىن كأعماؿ كالًتكيز،

 . االستماع مهارة حوؿ الدراسات ندرة عن فضبل

 فاعال؟ المدرس يكون كيف

 كنشط فاعل مدرس على تتوفر أف من ؽبا البد اغبوارية فالعملية غَته، عن الناجح اؼبعلم سبيز اليت خصائص ىناؾ

 دركسو لتقدًن متلهفا اؼبدرس يكوف فقد.التبلميذ مع مناقشتو خبلؿ من اغبصة تسيَت فيةبكي دراية على يكوف كما

 من قدر على يكن ماَف ؾبديا يكوف لن ذلك أف إال كمعلوماتو، دبعارفو تبلميذه إلفادة متسرعا اؼبثَتة كنشاطاتو

 :خصائص ثبلث كىي هغَت  عن الناجح اؼبعلم سبيز اليت األساسية اػبصائص تكسبو اليت كاػبربة اؼبعرفة

 1.نوعاف كىي :التوقعات •

 :ذلك أمثلة كمن التفاؤؿ مبدأ على يسَت انو أم يعلمو من لكل الناجح اؼبعلم توقع ىي :اإلهبابية التوقعات-أ

 .تعلم على قادر طفل كل أف االعتقاد-

 .اؼبهنية االجتماعات أك يةالدراس كاغبلقات اؼبؤسبرات حضور عند خاصة اؼبتعة وبقق االستمرارية أك التعلم دكاـ-

 يتوقع كاف فإف اؼبعلم يفعلو ما كل يف الفشل توقع سيستلـز التشاؤمي دببدأ اإليباف إف :السلبية التوقعات-ب

 .السببية التوقعات أمثلة كمن فشلو سبب عن التربيرات هبد أف دائما فسيحاكؿ الفشل

 .القراءة من التبلميذ سبكن عدـ-

 .شيء يف تنفع ال اؼبلتقيات كأف فبلة هنيةاؼب االجتماعات إهباد-

 كبناء تكوينهم مرحلة يف الصغار األطفاؿ مستقبل بشأف التوقعات من كاؼبعلموف اآلباء ينقلو ما كل إف

 .التوقعات لتلك كفقا إهبابا أك سلبا كالعملية العلمية حياهتم يف سيحققونو كما إقبازاهتم على سيؤثر شخصيتهم،

 

 

                                                             
1
 169-168،ص اٌّزحذح اٌؼرثٍخ ،اإلِبراد اٌجبِؼً اٌىزبة دار ،اٌؼٍٓ فبػال اٌّذرش ٌىىْ هللا،وٍف ػجذ ٌىٔص ٍِطىْ - 
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 :األساسية اللغوية المهارات

 إُف النظر يف الباحثُت نظرة تطورت اللغة، أصالة على األجياؿ أغلب كابتعاد تعقيداهتا ككثرة اغبياة لتطور نظرا

 اؼبتعلم كحاجة اغبياة يف ككظيفتها اللغة طبيعة االعتبار بعُت يأخذكف الباحثُت قبد لذلك كتعلمها، اللغة تعليم

 االحتكاؾ، كربقيق اؼبشاركة هبدؼ طرفُت بُت تفاعلية عملية كاالتصاؿ ؿ،االتصا كسيلة اللغة ألف كنظرا إليها،

 .ينشدىا اليت اإلنساف آماؿ لتحقيق اللغوية اؼبهارات فكرة للدراسة برزت

 :يف اؼبتمثلة األساسية كأركاهنا االتصاؿ نظرية على لتعرؼ أكال اؼبركر علينا لزاما اللغوية اؼبهارات عن كللحديث

 ىدفنا كىي للمعاين، اغباملة كتراكيبها ألفاظها -اللغة ىي كالوسيلة ...الوسيلة الرسالة، إليو، اؼبرسل اؼبرسل،

 كاؼبرسل األساسيُت، الطرفُت باعتبارنبا إليو، كاؼبرسل اؼبرسل بُت إال يكوف ال التواصل ألف الصدد، ىذا يف اؼبقصود

 أربع من اللغة تتشكل كعليو قارئا، أك مستمعا إال يكوف ال (اؼبتلقي) إليو اؼبرسل  ا كاتبا أك متكلما إال يكوف ال

 اؼبهارات ىذه عن كاغبديث (كالكتابة القراءة) مباشرا اػبطاب يكوف عندما (كالكبلـ االستماع) ىي مهارات

 كإما مستمعا أك متحدثا إما اإلنساف أف على زبرج ال اليت األساسية كأركاهنا االتصاؿ نظرية من انطبلقا بدأ يكوف

 ىذه استخداـ كبعد كاحملادثة القراءة -االستماع مهارة على األكُف بالدرجة تعتمد اغبوارية الطريقة1 قارئا أك اتباك

 احملادثة على يعتمد فاغبوار الكتابة مهارة إُف االنتقاؿ يبكن كالطلبةػ اؼبدرس بُت كاغبوار التواصل يف اؼبهارات

 :نبا اثنُت أمرين إُف نشَت أف ينبغي كمقتضياهتا اؼبهارات معرفة يف اػبوض كقبل الكتابة، من أكثر كاالستماع

 :التالية الصفات ربقيق ينبغي كفعاال جيدا االتصاؿ يكوف لكي :األكؿ األمر أما

 كاف كإذا مناسبا، الئقا الكبلـ يكوف كأف العبارات ككضوح األصوات نطق هبسن جيدا اإلرساؿ يكوف أف-

 على قادرا يكوف أف فينبغي اؼبستقبل أما الكتابة، بلواـز كالعناية اػبط حسن قسب ما إُف يضاؼ كتابة اإلرساؿ

   الفهم كجودة الرموز كحل االستقباؿ حسن

                                                             
1
 106ٔظرٌبد اٌزؼٍُ و رطجٍمبرهب فً ػٍىَ اٌٍغخ ص - 
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 1األربع مهاراهتا يف اؼبتمثلة اللغة علـو تدريس باذباىات فيتعلق :الثاين أما

  : لغة المهارة

 اغباذؽ ىذا ىو كاؼباىر كاغبذؽ اإلجادة تعٍت فهي مهارة، يبهر، مهر، يقاؿ فيو، كاغبذؼ كإجادتو الشيء إحكاـ

 .2كأحكم فيو أجاد أنو دبعٌت العلم كيف الصناعة يف ماىر فهو عمل من بو يقـو ما لكل الفاىم

 قولنا يف باللغة ربطناىا ما إذا عنها يقاؿ أف يبكن دالالت من اؼبهارة عن اؼبعاجم أكردت ما خبلؿ من :اصطالحا

 .أداء فإهنا كعليو كالفهم السرعة عن فضبل كالكفاءة بالدقة يتسم لغوم أداء اأهن اللغوية اؼبهارة

 التذكؽ الشفوم، كالتعبَت القراءة يشتمل اللغوم الصويت فاألداء صويت، غَت أك صوتيا األداء ىذا يكوف إما

 .اػبطي اعبماِف تذكؽكال كالكتابة االستماع على فيشتمل صويت غَت أك كالشعرية، النثرية النصوص كإلقاء الببلغي

 كاؼبهارات .بعض على بعضها يعتمد اللغة فنوف فكل الكتابة مث كالقراءة كاغبديث االستماع تشمل اللغة كفنوف

 متوقف ىو إمبا علم من لديو ما توصيل على اؼبعلم قدرة أف شك كال التعليم حقل يف ضركرية أصبحت اللغوية

 3.كاليسر كالسهولة اؼبركنة من بشيء التوصيل على قادرا وذبعل اليت اؼبهارات ىذه من سبكنو مدل على

 أنبية من ؽبا ؼبا القراءة مهارة مث احملادثة مهارة مث االستماع مهارة على فسأركز اغبوارية الطريقة ىبص فيما أما

 .كفائدة

 

 

 

 

 

                                                             
1
 . 50،،ص1985،،1ٍُ إثراهٍُ ،اٌّىجه اٌفًٕ ٌّذرضً اٌٍغخ اٌؼرثٍخ ،دار اٌّؼبرف اٌمبهرح ،طػجذ اٌؼٍ - 
2
 . ِهر ِبدح اٌىضٍظ اٌّؼجُ ،و ِهر ِبدح االثبدي ،ٌٍفٍروز اٌّحٍظ اٌمبِىش ،و ِهر ،ِبدح ِٕظىر الثٓ اٌؼرة ٌطبْ - 
3
 .14- 13زٌٓ وبًِ اٌخىٌطىً ،اٌّهبراد اٌٍغىٌخ،ص - 



 الطريقة الحوارية  الفصل األول:

18 
 

 :االستماع أنواع

 كيبكن اليومية، التواصلية حياتو يف نسافاإل يبارسها متعددة أنواع كلو األفراد بُت للتواصل كسيلة االستماع إف

 :يلي فيما األنواع ىذه حصر

 12المتبادل وغير المتبادل االستماع

 كيستمع الطرفُت أحد فيتحدث ما، موضوع حوؿ ما حوار يف مشًتكُت األفراد بُت يكوف الذم االستماع كىو

 بو يقصد اؼبتبادؿ كاالستماع عليهاػ بالرد اؼبتكلم فيقـو اؼبستمعُت من تساؤالت ىناؾ تكوف احملادثة كأثناء الباقوف،

 اؼبتبادؿ غَت االستماع أما الرسالة، ؿبتول كيناقش اؼبتكلم مع يتجاكب أف فيها للسامع يبكن اليت اؼبواقف تلك

 .فقط كاحد جانب من موجهة الرسالة تكوف حيث ؿباضرة إُف كاالستماع يكوف

 :كاديمياأل واالستماع بالحديث المقرون االستماع

 األكاديبي فاالستماع أكاديبية ؿباضرة إُف كآخر عادم حوار أثناء االستماع أم :النوعُت ىذين بُت فرؽ ىناؾ

 :على ينطوم أنو نيوماف فيو فيقوؿ باغبديث اؼبقركف االستماع أما بدقة كيفهمها اؼبعاين على يركز

 .كهنايتها الكلمة بداية ربديد دبعٌت الكلمة حدكد على التعرؼ-

 .اغبوار موضوع طبيعة ربدد اليت األساسية الكلمات ربديد-

 (حرؼ فعل، اسم،)الكبلـ أقساـ على التعرؼ-

 .اغبوار يف اؼبستخدمة الوصل أدكات على التعرؼ-

 .اعبملة مكونات على التعرؼ

 :االستمتاعي االستماع

 يكوف ما كغالبا كالتقدير احملبة من شيء أك الود يربطهما حيث إليو باؼبستمع اإلعجاب من حالة يف يكوف ما كىو

 :يلي ما متضمنا النوع ىذا

 .اؼبسموعة اؼبادة دبحتول االستمتاع-
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 .مروبة بطريقة اؼبستمع جلسة-

 .للموضوع عرضو كطريقة كأدائو بصوتو كالتأثر كاؼبستمع اؼبتحدث بُت االندماج-

 :االستماع أهمية

 غبفظ كسيلة كىو األخرل اللغة مهارات لتنمية كسيلة كىو استخداما اللغة مهارات أكؿ االستماع مهارة تعد

 1األفراد بُت لبلتصاؿ كسيلة كيعترب االستماع طريق عن كالشعر القرآف حفظ فقد الًتاث

 كقولو الكريبة القرآنية اآليات يف اؼبواضع من العديد يف البصر خاصة على مقدما جاء أنو السمع أنبية كتتجلى

 اهلل أمرنا كما" مسؤكال عنو كاف أكلئك كل كالفؤاد كالبصر السمع إف علم، بو لك سلي ما تقف كال" :تعاُف

 .ظباعو عند للخشوع كباإلنصات كالتدبر للفهم ذلك القرآف قراءة عند باالستماع كتعاُف سبحانو

 إذا أنو مةالعظي اآلية ىذه كتفسَت "ترضبوف لعلكم كأنصتوا لو، فاستمعوا القرآف قرئ كإذا" قولو يف ىذا كيتضح

 .بالرضبة تفوزكا أم ترضبوف لعلكم تبلكتو عند كاسكتوا بتدبر فاظبعوىا القرآف آيات تليت

 عكس كاالستماع كالنطق الكبلـ مبو كنشأتو مبوه يف يسبق أنو ىو السمع هبا يتمتع اليت اؼبميزات من كأيضا-

 .كهنارا ليبل تستعمل حاسة فهو البصر

 اإلنساف كىبت الطبيعة إف" فيو إيبيكتيت كيقوؿ كاؼبعلومات اؼبعارؼ اكتساب يف االستماع يستخدـ كاإلنساف

 2."يتكلم ما ضعف يسمع أنو ذلك يف كاغبكمة أذنُت، كىبتو كلكنها كاحدا لسانا

 تأثَت لو االستماع أف معناه كىذا السمع ؾباؿ ضمن صوت 340.000 عن يقل ال ما سبيز أف تستطيع كاألذف

 :التاِف النحو على كاؼبستمع اؼبتكلم بُت التواصل عملية كتتم االجتماعي، التواصل كيف اإلنساف حياة يف كبَت

 

 

 
                                                             

 22ص2003 ِذأً اٌىزبثخ،دار فٓ و األطفبي أدة روشػ حطٍٓ ٌٕظر - 1

2
 22 ص2003 اٌّزىضظ،اثرًٌ اٌزؼٍٍُ ِٓ األوٌى اٌطٕخ ِٕبهج - 
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 اؼبستمع صوتية            إشارات اؼبتكلم

 دالالت دالالت

  

 تسمع تلفظ

 الصوتية اتاإلشار  عرب اؼبستمع ذىن إُف اؼبتكلم من تنتقل اليت الدالالت بُت التواصل عملية يبُت اعبدكؿ ىذا إف

 .اؼبستقبل مقاـ اؼبستمع يقـو بينما اؼبرسل، مقاـ اؼبتكلم يقـو اغبالة ىذه كيف

 فكبلنبا اؼبناقشة يف احملادثة دبهارة مرتبطة االستماع كمهارة اغبوارية، العملية يف االستماع غاب إذا اغبوار كينعدـ

 .اغبوار أثناء اؼبتعلم وبتاجها كاليت العربية اللغة فنوف من

 :األخرى بالمهارات االستماع مهارة القةع

 النص أك الكبلمي العرض خبلؿ من ذلك كاف سواء عنها التعبَت يراد فكرة ككل التواصل أساس ىو اغبوار

 مهما القراءة فنشاط1بعضها مع متصلة مهارات كىي التدريس يف اللغوية اؼبهارات يتضمن كاغبوار اؼبكتوب،

 صنف يف يبقى يقرأ فبا كاالنتفاع القراءة وبسن ال الذم فإف كاؼبسموعة منها ؼبرئيةا اغبديثة، التعلم كسائل تنوعت

 .اؼبعرفة مفتاح لفقداهنا إال كالتخلف باعبهل اجملتمعات توصف فبل أحد على القراءة أنبية ربص كال اعباىلُت

 كالقراءة 2 اؼبناىج عليو تبٌت الذم الفقرم كالعمود األساسي احملور االبتدائي التعليم يف القراءة حصص كانت لذا

 .اللغوية الثركة ينمي أنو كما التحدث يف الدقة على بوضوح يدؿ القرائي فالتحصيل التحدث دبهارة اؼبتصلة

 كاؼبهارتُت جيدا، قارئا سيصبح الكبلـ على القادر فالطالب لغوم تعليم لكل أساسا الشفوية اللغة تأيدت كبعد

 أف يبلحظ كفبا الكبلـ على أبنائهم تدريب كاألسرة للمدرس البد لذا االستماع دبهارة تتصبلف ذكرنبا السابق

 األساس تكوف ألهنا كإتقاهنا األخرل اؼبهارات اكتساب يف ؿبورية عملية تكوف اليت اإلصغاء دبهارات تبدأ  اللغة
                                                             

1
 2008 اٌجبِؼٍخ اٌّؼرفخ دار اٌىزبثخ اٌمراءح اٌّحبدصخ االضزّبع اٌٍغىٌخ اٌّهبراد اٌخىٌطىً وبًِ زٌٓ - 
2
 204ضىرح االػراف ص  - 
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 التطور مراحل ـبتلف يف ةللغ مبلزمة مهارة فاإلصغاء مستمر تفاعل يف كالكتابة كالقراءة التكلم، ؼبهارات القوم

 :ذلك يوضح التاِف كالشكل

 االستماع أك اإلصغاء 

 القراءة 

 الكتابة 

 الكبلـ 

 

 التحصيل على اؼبساعدة العوامل كىي بينها، يف متصلة كالكتابة كاحملادثة كالقراءة االستماع مهارة أ قبد ىنا كمن

 أخذت قد اؼبهارات كل أف إال األربع، اؼبهارات ىذه ىعل تنبٍت الفعالة اغبوارية كالطريقة اؼبتعلم لدل اللغوم

 أف الكثَتين العتقاد ذلك كالتدريب، التعليم من حقها تأخذ كَف أنبلت االستماع أف غَت التدريس من نصيبها

 .اجملتمع يف االندماج خبلؿ من تلقائية بصورة تعلم اؼبهارة ىذه

 :والقراءة االستماع بين الشبه أوجه

 .اللغة استقباؿ مهارتا أهنما يف كالقراءة االستماع من كل يسًتؾ-

 .كاؼبقركء باؼبسموع كيربطها السابقة خرباتو يوظف أف اللغة مستقبل من مهاريت من كل تتطلب-

 .اللغوية كاػبربة العقلي بالنضج كالقراءة االستماع من كل يف النجاح يرتبط-

 االستماع من فعالية يف اؼبساعدة العوامل أىم من أتقر  أك تسمع اليت كاألفكار كاؼبفاىيم األىداؼ كضوح-

 1.كالقراءة
 

                                                             
 ارثذ اٌحذٌش اٌىزت اٌزطجٍك،ػبٌُ و إٌظرٌخ ثٍٓ رذرٌطهب وأضبٌٍت ثٍخاٌؼر اٌٍغخ فٕىْ ػبشىر رارت - 1

 222،ص2009،(دْ)
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 :االبتدائية المرحلة في ومهاراته االستماع أهداف

 يف معها كتفاعلو متعددة لغوية خبربات ؼبركره نتيجة التلميذ من حدكثو يتوقع لغوم سلوكي لتغيَت كصف اؽبدؼ إف

 اؼبتعلم سلوؾ تصف كاسعة عامة تعبَتات أهنا السابقة العامة األىداؼ خصائص كمن ـبططة، تعليمية مواقف

 .اؼبباشر للقياس قابلة غَت بأفعاؿ عنها كيعرب كؿبتواىا صياغتها يف باؼبركنة كتتسم اؼبرغوب،

 أك تعليمية خبربة ؼبركره نتيجة التلميذ شخصية يف حدكثو ينتظر ؿبدد لسلوؾ كصف اػباصة األىداؼ أف كدبا

 يبكن أهنا خصائصها من أىداؼ فهي التلميذ عليها وبصل اليت النتيجة عن عبارة إذا فهي معُت تعليمي دبوقف

 األدىن اغبد على كؿبتويو التبلميذ لقدرات كمناسبة الدرس، هناية يف منها ربقق ما مدل كمعرفة كقياسها مبلحظتها

 خاصة االستماع مهارات صورة يف ربديدىا ثن لبلستماع اػباصة كاألىداؼ الدراسية اؼبادة بطبيعة كمتصلة لؤلداء

 .لبلستماع العامة األىداؼ مع يتناسب دبا تصنف كسوؼ االبتدائية اؼبرحلة صفوؼ من صف بكل

 اكتساهبا للتبلميذ يبكن كاليت لبلستماع الرئيسية كالقدرات اؼبهارات ؾبموعة يف العامة االستماع أىداؼ كتتمثل

 كىذه اؼبتتابعة العمرية اؼبراحل ىذه مدل كعلى الصعب إُف السهل من ابتداء اؼبختلفة التعليمية اؼبراحل خبلؿ

 :التاِف النحو على حددت قد للربنامج العامة األىداؼ سبثل اليت كالقدرات اؼبهارات

 .السمعي التمييز-1

 .التصنيف-2

 .رئيسية فكرة استخبلص-3

 .أالستنتاجي التفكَت-4

 .احملتول صدؽ على اغبكم-5

  1.احملتول تقوًن-6

 

                                                             
1
 87- 86،ص 1،2999 ،ط ،األردف اؼبسَتة ،دار العربية اللغة فنوف ،تدريس مدكور اضبد علي - 
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 :والقراءة االستماع بين االختالف أوجه

 ال اؼبستمع بينما إلجاباتو كتستجيب كثقافتو ميولو مع تتناسب اليت اؼبقركءة اؼبادة اختيار القارئ يستطيع-

 .عليو يعرض دبا مقيد ألنو ذلك يستطيع

 .القارئ خببلؼ بالوقت لتقيده الرئيسية باألفكار اإلؼباـ على وبرص اؼبستمع-

 .اؼبتحدث كسرعة كقت مع التكيف فعليو اؼبستمع أما السرعة كمعدؿ الوقت يف التحكم لقارئا يستطيع-

 .ذلك القارئ يستطيع كال التوضيح ألجل يسأؿ أف اؼبستمع يستطيع-

 فَتاعي اؼبتحدث بينما كأسلوبو الكاتب لغة على يعتمد األكؿ ألف اؼبسموع عن اؼبكتوب النص لغة زبتلف-

 .اهكمستو  اؼبستمع خصائص

 :المحادثة مهارة

 بُت لفظي لغوم حدث أك أداء كتعٍت احملاكرة، أك احملادثة كنقوؿ اغبوارية العملية يف األساسية اؼبهارات من ىي

 .1ما قضية حوؿ أكثر أك اثنُت

 اإلفادة أما اغبركؼ، بعض على اؼبشتمل الصوت ىو فاللفظ كاإلفادة، اللفظ ىو األخَت كىذا كبلـ ىي كاحملادثة

 .اؼبتكلم ذىن يف اؼبعاين من معٌت على دلت ما ىي

 اؼبناقشة أيضا هبا كنقصد2األفكار تبادؿ كىي اإلنساف حياة يف يستعمل الذم لغوم نشاط أهنا احملادثة كتعرؼ

 :يلي كما القوؿ ىذا ربليل كيبكن ما، موضوع حوؿ فردين بُت ذبرم اليت التلقائية اغبرة

 .التعبَت يف كحقو بذاتو فيو الفرد يشعر حر موقف أهنا دبعٌت :حرة مناقشة المحادثة

 .لو يطيب ما اغبديث ألواف يستخدـ الفرد أف أم :تلقائية عملية المحادثة

 .اجتماعية ظاىرة أهنا أم :فردان المحادثة

 .ما موضوع حوؿ تدكر أهنا :موضوع المحادثة
                                                             

1
 147االرظبي،ص و اٌىظٍفٍخ ،اٌٍغخ شؼجبْ شؼجبْ زورٌب - 

2
 336اٌّفبهٍُ اٌٍغىٌخ ػٕذ األطفبي ،ص - 
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 :اآلتية اؼبهارات مراعاة من البد احملادثة كأثناء

 .فيها التحدث ينبغي اليت كاألماكن األكقات معرفة-

 .كاذباىو اغبديث ؾبرل تغيَت على القدرة تنمية-

 .احملادثة أثناء اجملاملة على القدرة تنمية-

 .اآلخر يتكلم حُت كالسكوت اآلخرين آراء احًتاـ-

 .اآلخرين من السخرية عدـ-

 اغبوار يف العاـ كالذكؽ النظاـ مراعاة-

 األداء جودة عن فضبل الكبلـ، من طيب ىو دبا انتباىهم كجدب اؼبستمعُت غي أثَتكالت التحدث على القدرة- .

 .كقبولو

 حياة يف كفبارسة تكرار األكثر األداة كىي نفسو يف عما كالتعبَت حاجاتو إلشباع اؼبرء كسيلة ىي احملادثة كذلك

 من متقدمة مرتبة ربتل كالتحاكر ثةاحملاد أف الدراسات أكدت كلقد االجتماعي، االتصاؿ يف قيمة كاألكثر الناس،

 احملادثة بُت العبلقة قوة أثبتت قد األحباث أف كما العربية اللغة تدريس يف الفعالة الوسائل من كىي األنبية، حيث

 احملادثة مهارة أف قبد ىنا كمن .التحدث يف الدقة  على بوضوح يدؿ القرائي فالتحصيل األخرل، اللغة كمهارات

 .اآلخرين مع للتواصل كسيلة كىي اإلنساف اةحي يف جدا مهمة

 :التحدث أنواع

 يف باالنتماء ؿبكومة مستمعة كأخرل متكاملة ذكات بُت تقـو تفاعلية، زباطبيو فبارسة ىي البعض يراىا كما اللغة

 كقاتاأل بعض يف قبده كما لآلخرين، أفكار من يريده ما لتوصيل اللغة الفرد ،كيستخدـ نفسها اللغوية اجملموعة

 :اللغة بواسطة التحدث من نوعُت بُت يبيزكف معلموف شبة ىنا كمن فيها يبدع
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 :الوظيفي الشفهي التحدث

 ...اؽباتف يف كاغبوارات األفكار تبادؿ مثل االجتماعية اؼبواقف ـبتلف يف اؼبنطوقة الشفهية العادة تلك بو كيقصد

 .النوع ىذا من غالبو يف ىو اؼبدارس يف كاؼبعلمُت األطفاؿ بُت االتصاؿ أف شك كال

  :اإلبداعي الشفهي التحدث

 كاػبربات اؼبدرسة، خارج اؼبوجودة اػبربات مع اغبر تفاعلهم خبلؿ من األطفاؿ لدل اإلبداعي التحدث ينمو

 3.إبداعو من يزيد كاؼبعلم اؼبتعلم بُت اغبوار أف كما اؼبدرسة داخل اؼبخططة

 أف حُت يف األكُف بالدرجة الذات عن تعبَت ىو اإلبداعي التحدث أف ىو النوعُت ىذين من استخبلصو يبكن ما

 .ذباكزىا يبكن ال كأصوؿ قواعد لو الوظيفي التعبَت

 :المحادثة فنيات

 بفنيات كتقصد احملادثة فنيات خبصوص توصيات ؾبموعة اللبودم مٌت الدكتورة تقدـ اغبوار فنيات عنواف ربت

 ىذه كتنقسم بكفاءة اغبوار يتضمنها اليت األنشطة الفرد أداء يتطلبها اليت ملةاؼبتكا اؼبهارات من ؾبموعة اغبوار

 .للحوار التنفيذ مرحلة يف كأنشطة للحوار اإلعداد مرحلة يف أنشطة إُف األنشطة

 اؼبهاـ أداء من سبكنو اليت الفنيات من ؾبموعة الشخص امتبلؾ إُف اؼبرحلة ىذه تتطلب :للحوار إعداد مرحلة-

 :التالية

 .اغبوار موضوع اختيار-

 .للحوار كاػباص العاـ الغرض ربديد-

 .اؼبشكلة عن ليبتعد بدقة العنواف صياغة-

 .باؼبوضوع اؼبتصلة كاؼبعلومات البيانات صبع-

 .للموضوع مقدمة زبطيط-

 .اؼبستمعُت عبذب مأثور قوؿ أك بعبارة االستشهاد-
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 .للحوار خاسبة زبطيط-

 .اؼبستمعُت لتذكَت سيلةكو  اؼبهمة النقاط بعض تلخيص-

 :الفنيات من ؾبموعة الفرد امتبلؾ كتتطلب :الحوار تنفيذ مرحلة-

 .اغبوار بأطراؼ التعريف-

 .اغبديث أثناء اؼبضللة اإلشارات ذبنب-

 .اؼبناسب الصوت استخداـ-

 .اغبوار أثناء يقاؿ ؼبا اإلنصات-

 .اؼبسبقة اآلراء ذبنب-

 .اؼبناسبة اللغة استخداـ-

 .األسئلة على كالرد اإلجابات إُف االنتباه-

 اعبوار يكوف كحىت لو، التنفيذ كالثانية للحوار اإلعداد األكُف دبرحلتُت يبر اغبوار أف ىو عليو التأكيد هبب كما

 النهاية إُف البداية من اغبوار تسيَت كيفية تعٍت األكُف اؼبرحلة ففي الذكر السابقة اػبطوات تتبع من البد ناجحا

 1.اؼبعلم بو يقـو مسبق زبطيط عن عبارة كىي

 بعض مراعاة كهبب .مسبقا لو التخطيط بعد يكوف التطبيق كىذا اغبوار تطبيق مرحلة فهي الثانية اؼبرحلة أما

 :كاآليت كىي احملادثة أثناء اؼبهارات

 .اآلخر يتكلم عندما كالسكوت اآلخرين آراء احًتاـ-

 .اآلخرين من السخرية عدـ-

 .اغبوار يف العاـ الذكؽك  النظاـ مراعاة-

 .انتباىهم جذب مع اؼبستمعُت على كالتأثَت التحدث على القدرة-

                                                             
1
 334-342األطفبي،ص ػٕذ اٌٍغىٌخ ،اٌّفبهٍُ اٌطؼٍّخ احّذ رشذي - 



 الطريقة الحوارية  الفصل األول:

27 
 

 :المحادثة من الهدف

 باللهجة اؼبرء فيو يتحدث الوقت معظم أف ىو الفصحى باللغة اغبديث يف الضعف إُف أدت اليت األسباب من

 .الصحيحة باللغة الصحيح التعبَت ىعل األطفاؿ نعود أف ىو احملادثة من الرئيسي الغرض كأف العامية،

 أك عاـ بعد استطاعوا التحدث، على كشجعناىم خجل بغَت أنفسهم يف عما التعبَت على األطفاؿ عودنا ما كإذا

 .سهلة بلغة التحدث من عامُت

 كالتعبَت القراءة درس يف خاصة1 قصص من ظبعوه ما إعادة األطفاؿ نعود أف احملادثة حصص يف نستطيع كما

  .فهيالش

 التأكيد البد مهارات ىناؾ أف قبد األكُف السنوات يف خاصة االبتدائية اؼبرحلة يف اغبديث تعليم أىداؼ كمن

 على األكؿ الصف يف نركز أف كىي لؤلطفاؿ اغبديث تعليم يف عليها

 مسموع بصوت التحدث -

 عنها للحديث مثَتة موضوعات انتقاء -

 .اؼبناقشُت أسلوب مبلحظة -

 .موجزة قصص قص على لقدرةا تنمية -

 :على نركز الثاين الصف يف أما

 .األكؿ الصف مهارات من التبلميذ سبكن مراجعة -

 .الصعبة الكلمات نطق ربسُت -

 .اغبديث بداية يف سهلة مقدمات استخداـ -

 .نسبيا طويلة مناقشات يف االلبراط -
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 :الثالث الصف ىبص فيما
 .تعلمها السابق اؼبهارات مراجعة -
 .اؼبتعلمُت بُت اؼبشًتؾ اغبوار يف صوابا الكلمات نطق -
 1معا صبلتُت من أكثر كتضم تركيب من أكثر تظم.متنوعة صبل استخداـ -
 :االستماع مهارة-

 استقباؿ ىو كاالستماع قصد أك انتباه دكف األذف إُف الصوت كصوؿ ىو كالسماع السمع حاسة بو يقصد السمع

 االتصاؿ كعناصر اللغوية اؼبهارات من باعتباره التعليمية العملية يف نقصده ما كىو األذف إُف ككصولو الصوت

 اغبوار يف مهم كعنصر اللغوم

 انشغاؿ أك انقطاع .يتخللو ال كالًتكيز، االنتباه شدة مع األذف إُف ككصولو الصوت استقباؿ ىو :اإلنصات أما

 مائة يف متعددة مشتقات يف السمع مادة كردت كقد اف،اإلنس حياة يف كربل أنبية لو كاالستماع األمور من بغَته

 األبصار على مقدمة ككانت الكرًن القرآف يف موضعا كشبانُت كطبسة

 اؼبتعلم من ؾبهود إُف ربتاج ال سلبية مهارة بوصفو لبلستماع، التقليدية النظرة إُف الفن ىذا إنباؿ سبب يرجع كقد

 العملية يف عنصر أىم أنو من الرغم على الًتبية ككتب اؼبعلم أنبلو ما كغالبا السلوكية، اغبسية النظرة حبسب

 .فهمو من كيزيد التلميذ وبفز التعليمية

 الفعاؿ التبادؿ إُف االستماع يقوده الطفل مبو كباستمرار بينهم، فيما التحاكر األفراد يستطيع باالستماع أف كما

 .كاؼبناقشة اغبوار يف زمبلئو كبُت بينو لؤلفكار

 :الكالم عملية اتخطو 

  مهارة بعد العربية اللغة مهارات من الثانية اؼبهارة الكبلـ كيعد معقدة، عملية(التحدث) الكبلـ

                                                             
1

-154،ص2005،(ط د) ، ٌٍىزبة اإلضىٕذرٌخ ِروس رؼٍّهب رمىٌُ و ،رؼٍٍّهب اٌؼرثٍخ ،فٕىْ ػظر اٌجبري ػجذ حطٕى - 
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 من خباطره هبوؿ ما أك كخواطر، ىواجس من نفسو يف عما اؼبتكلم بو يعرب الذم اؼبنطوؽ كالكبلـ االستماع،

 .ذلك كبو إُف ...معلومات من غَته بو يزكد أف يريد كما فكرة، أك رأم من عقلو بو يزخر كما كأحاسيس مشاعر

 :منها خطوات عدة يف تتلخص الكبلـ كعملية

 أك سؤاؿ عن هبيب أك حوار، يف اؼبتحدث يشارؾ كأف خارجيا يكوف أف إما كاؼبثَت اؼبثَت، كجود :االستثارة-

 .ارجيخ مثَت على اؼبتحدث فيو يرد أمر من ذلك إُف كما اآلخرين، مع حوار يف يشًتؾ

  ص العربية اللغة مناىج يف دراسات-

 حىت كيسلسلها، أفكاره ،فَتتب سيقوؿ فيما اؼبتحدث يفكر أف فبلبد للكبلـ، قوم داع ىناؾ كاف إذا :التفكَت

 .حكمتو نطقها فإذا ينطقها أف قبل ربكمو ،فالكلمة اآلخرين عنو ينصرؼ

 إُف اؼبعٌت يصل حىت اؼبقصود اؼبعٌت على الدالة اظوألف اؼبتحدث ينتقي أف اؼبهم من (:األلفاظ صوغ) :الصوغ-

 .لبس أك غموض دكف اؼبستمع

 النطق أما داخلية عمليات األلفاظ كصوغ كالتفكَت للكبلـ فالدافع الكبلـ، عملية يف األخَتة اؼبرحلة ىي :النطق-

 .الكبلـ لعملية اػبارجي اؼبظهر ىو

   :الكالم مجاالت

 :منها عدة ؾباالت للكبلـ

 اغبوارية العملية يف تكوف كالقصة معا، منهما أك اػبياؿ أك الواقع من أحداثها تستمد اليت اغبكاية ىي :لقصةا-1

 اكتساب على الطلبة يساعد ما كىذا خبلؽبا من التبلميذ مع كيتحاكر معينة قصة عن للطلبة اؼبدرس وبكي ؼبا

 .احملادثة مهارة 

 .معناىا توضح رمزية كألفاظ عبارات إُف اؼبرئية رالصو  ترصبة بو يقصد :بالكبلـ الصور كصف-2

 كالتقاليد كالعادات الشخصية كاآلراء األفكار عن الصادؽ اغبر التعبَت ىو :اغبر الكبلـ-3

 مناقشتو اؼبراد للموضوع فهمو إثراء هبدؼ أفراد بُت ربدث كاغبقائق األفكار بُت تفاعلية عملية ىي :اؼبناقشة-4
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 :القراءة مفهوم

 1بو ينطق كَف كلماتو تتبع أك بو، كنطق نظرا كلماتو تتبع أم كقرآنا، قراءة يقرأ، قرأ، قوؿن :لغة

 عينيو طريق عن القارئ يتلقاىا اليت كالرسـو الرموز تفسَت تشمل دافعية، انفعالية عقلية عملية القراءة :اصطالحا

 2اؼبشكبلت كحل كالتذكؽ كاغبكم كالنقد كاالستنتاج اؼبعاين كىذه السابقة اػبربة بُت كالربط اؼبعاين، كفهم

 مرادفة كانت اؼباضي يف كالقراءة كأفكار، معاف إُف اؼبكتوبة الرموز ترصبة هبا يراد عضوية عملية القراءة كذلك

 اؼبعلم يكلف أف يعٍت عندىم القراءة درس فإف اؼبعلمُت من عديد على مسيطرا اؼبفهـو ىذا يزاؿ كال للنطق،

 نطق ضبط على مركز اؼبعلم ىم كإف .كالثالث الثاين التلميذ بقراءة تكليف مث اؼبوضوع كلمات قراءة تلميذا

 اؼبفهـو فيما "ليقرأ يتعلم" الطفل كاف كىكذا .يقرأ ما يف عقلو أعماؿ على الطفل يدرب أف دكف الكلمات

 3.ليتعلم يقرأ" الطفل أف ىو للقراءة اغبديث

 عليو اهلل صلى- النيب على بو أكحي ما أكؿ كانت أهنا ذلك كمن ،اؼبعرفة يف ىامة السليمة القراءة أف كما

 4. خلق الذم ربك باسم اقرأ" :تعاُف قولو يف -كسلم

 يف منها كاإلفادة اػبربات كتوسيع كنقده اؼبقركء كفهم باه كالنطق الكلمات تعرؼ اغبديث مفهومها يف كالقراءة

 .النفسية اؼبشكبلت كربقيق اليومية اغبياة

 كما كالكتابة، اغبديث على بذلك لتعينو منها، باعبديد كتزكده الكلمات من الطفل رصيد زيادة يف القراءة كتسهم

 .5الكبلـ يف كاالسًتساؿ القراءة يف الطبلقة على القصص حكاية تعُت كردبا الثرم، اؼبتجدد اغبوار على تعينو

 كبالقوة بالضركرة قارئ الناس فكل متعلم، َتغ أـ كاف متعلما اإلنساف عنو يستغٍت ال ذىٍت عمل ىي كالقراءة

 .اإلنسانية اؼبقومات من إهنا القوؿ صح كإف كبالفعل،

                                                             
1
 .لرأ ،ِبدح ٌؼرثٍخا اٌٍغخ ،ِجّغ اٌىضٍظ اٌّؼجُ - 
2
 221،األردْ،ص اٌفىر ،دار1،2002،ط اٌىزبثٍخ و اٌمرائٍخ اٌّهبراد األطفبي حطٓ،رؼٍٍُ اٌفزبح ،ػجذ اٌججخ - 
3
 .54،ص7،1973،اٌمبهرح،ط اٌّؼبرف دار اٌؼرثٍخ، اٌٍغخ ٌّذرضً اٌفًٕ اٌّىجه إثراهٍُ، اٌؼٍٍُ ػجذ - 
4
 1 اٌَخ اٌؼٍك، ضىرح - 

 65،ص رؼٍّهب ورمىٌُ رؼٍٍّهب اٌؼرثٍخ اٌٍغخ فٕىْ ػظر، اٌجبري ػجذ حطٕى - 5
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 يف أما اعبوية الظواىر قارئ كاف فالفبلح الرظبي، التعليم فكرة للوجود تظهر أف قبل من حىت قارئُت الناس فكاف

 لو كىم فعرفهم إخوتو يف الوجوه مبلمح قرأ بلـالس عليو كيوسف الريح اذباه األقداـ أثر يقرءكف فكانوا الصحراء

 1.منكركف

 :القراءة أهمية

 اغبضارم كاؼبستول للفرد الثقايف اؼبستول كصف يف هبا يستعاف اليت األساسية اللغوية اؼبهارات من القراءة مهارة

 ،2 كاالستماع التحدث خاصة األخرل اللغوية، اؼبهارات بقية يف كبَت حد إُف تؤثر اليت اؼبهارات من كىي لؤلمة،

 الكتب من يقرأ ما اختيار حرية لئلنساف تتيح أهنا اغبياة يف أنبيتها كتكمن كاجملتمع الفرد حياة يف كربل أنبية كؽبا

 .كاؼبكاف الزماف اختياره عن فضبل كاؼبوضوعات

 .آخر فكر إُف فكر كمن ميداف إُف ميداف من بالقارئ تنتقل حيث اؼبعرفة يف التنوع ربقيق على تعمل-

 .يقرأ ما خبلؿ من الصحيحة اللغوية كالتعبَتات األلفاظ من العديد القارئ تكسب-

 :يلي فيما فتتمثل للفرد أنبيتها أما

 .فكره كربديد اإلنساف شخصية بناء على تعمل أهنا-

 .اؼبكاف كال زمنبال التقيد دكف اآلخرين أفكار إُف يتطلع فيها بغَته، اإلنساف فكر ربط يف اؼبثلى الوسيلة أهنا-

 .التعلم عملية يف الرئيسية األداة ىي-

 ناؿ الذم اؼبتحضر اجملتمع ىو القارئ كاجملتمع الفرد يؤديها اجتماعية عملية أهنا يف فتتمثل للمجتمع أنبيتها أما

 .كالتقدـ الرقي من قشطا

 .3القارئ باإلنساف كينهض يعلو اجملتمع

                                                             
1
 11،ص1999،اإلضىٕذرٌخ،دْ، اٌحذٌش اٌؼرثً ،اٌّىزت رؼٍّهب و ،اٌمراءح ػظر اٌجبري ػجذ حطٕى - 
2

 فً ثحىس ،و3،ػذد14 االجزّبػٍخ،ِجٍذ اٌؼٍىَ ،ِجٍخ اٌطىٌجً حطٍٓ ،ٌمبضُ اٌضمبفٍخ إٌّزجبد و ،اٌظٕبػبد ٌٕظر - 

 .76،ص اٌؼّبٌرح احّذ ٌّحّذ رثٍخاٌز و اٌٍغخ
3

 اٌٍغىٌخ اٌّهبراد فً ،فظىي160ٌٍشٕطً،ص اٌٍغىٌخ ،اٌّهبراد102،ص ػٍٍبْ الحّذ اٌٍغىٌخ اٌّهبراد ٌٕظر - 

 .34،ص ٌٍىضٍري
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 كبناء شأنو كعلو مستواه زاد ،كلما قراءاتو يف الفرد زاد ككلما ئلنسافل مهمة القراءة أف ىو ىنا نستخلصو كما

 .اجملتمع ارتقاء يعٍت فهذا الفرد مستول تقدـ كإف شخصيتو،

 أنواع القراءة: 

 :األداء حيث من القراءة

 شفتيو ربريك دكف اؼبكتوبة الرموز من كاألفكار اؼبعاين على القارئ فيها وبصل اليت القراءة ىي :الصامتة القراءة-أ

 أىداؼ الصامتة كللقراءة .البصرية بالقراءة ظبيت ،لذا أدائها يف األساسياف العنصراف نبا كالعقل البصر أف ،أم

 :منها

 .كالفهم اؼبعرفة الطالب كسب-

 .كالفهم القراءة يف السرعة تعويد-

 .طويلة ؼبدة االنتباه على كتعوده الطالب حواس ينمي-

 كاللساف الشفة كربريك اؽبمس من خالية قراءة فهي باأللفاظ النطق ف دك النظر دبجرد قراءةال ىي الصامتة فالقراءة

 .النظر دبجرد القراءة التبلميذ يعود الصامتة القراءة على التدريب أثناء يف اؼبعلم، كاجب من كاف لذلك

 مطالب يف نستخدمها ألننا هرية،اعب القراءة إُف اغباجة مواضيع من أكثر الصامتة القراءة إُف اغباجة مواضيع إف-

 ألف اعبهرية، القراءة من أسرع أيضا كىي اعبهرية، للقراءة كاحد عشر مقابل أعشار تسعة إُف تصل بنسبة حياتنا

 الذم الرمز إُف ذلك بعد االنتقاؿ مث باللساف لفظو مث بالعُت اؼبكتوب الرمز معرفة تقتضي اعبهرية القراءة عملية

 .فقط بالعُت الرمز إدراؾ من أكثر الصامتة القراءة تطلبت ال حُت على يليو،

 النطق أك اعبهر تتطلب اعبهرية القراءة أف ىو اعبهرية، القراءة من أسرع الصامتة القراءة هبعل آخر سبب كيوجد

 عتهاسر  زادت إذا ؿبدكدة قدرة كىي النطق على الصوتية اغبباؿ بقدرة مقيدة تكوف العملية ،كىذه اؼبكتوبة باؼبادة
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 يف للسرعة نتيجة البعض يف لبعضها كاعبمل كالكلمات اغبركؼ لتداخل ينطق ما للسامع يستبُت َف كثَتا

 1.القراءة

 :الغرض حيث من القراءة

 :ىي أغراض سبعة يف ما مادة يقرأ الذم للقراء اؼبختلفة األغراض حصر يبكن :القارئ غرض حيث من القراءة

 .كلمة عن اؼبعجم يف يبحث كمن معُت شيء الستخراج :السريعة القراءة-

 .مذكرة أك تقرير كقراءة :التلخيص قراءة-

 .كالباحثُت الطلبة قراءة ىي :التحصيل قراءة-

 .اؼبوضوعات من موضوع عن ـبتلفة مصادر من اؼبعلومات صبع إُف هتدؼ ىي :البحث قراءة-

 .كاغبكم اؼبوازنة التحليل، تقتضي :النقد قراءة-

 .الفراغ أكقات يف كاأللغاز الركايات كقراءة :التسلية قراءة-

 وبتوم ما بأىم اإلؼباـ بقصد الكتب موضوعات إُف السريعة بالنظرة القارئ فيها يكتفي اليت ىي :التصفح قراءة-

 .ؿبتوياتو عن عامة بفكرة كاػبركج عليو

 :تملتفاش الثاين القسم عن نتحدث كبن كىنا الغرض حيث من القراءة أنواع ىبص فيما أما

 الكتب، فهارس كقراءة عاجل بشكل شيء عن البحث منها يقصد اليت القراءة ىي :العاجلة السريعة القراءة-

 .األظباء قوائم العناكين،

 كاؼبوضوعات التقارير قراءة يف كتستعمل سابقتها من دقة أكثر ىي :متسع موضوع عن عامة فكرة لتكوين قراءة-

 .منها عامة كرةف لتكوين اعبديدة كالكتب الطويلة

 يف اؼبعلومات لتثبيت الدركس استذكار يف كتستعمل يقرأ ما لفهم كالثاين الًتيث فيها يشًتط :التحصيلية القراءة-

 .األذىاف

                                                             
1
 81ٔفطه،،ص اٌّرجغ - 
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 قراءة أك كاجملبلت الصحف اؼبرء يقرأ كقد كالتفكَت، التعمق من خالية قراءة :الفراغ أكقات يف للمتعة القراءة-

 .كالطرائق الفكاىات

 خبلؽبا من يستطيع نافذة نقدية نظرة فبارستها من اؼبرء لدل يتولد اليت اؼبتانية قراءة ىي :التحليلية النقدية راءةالق-

 1.كاالستنتاج كالربط اؼبوازنة خبلؿ من األشياء على اغبكم

 :الصامتة القراءة مميزات

 .فاؼبضمو  كاستيعاب األفكار كفهم كربليلها باؼبعاين يشتغل بأف للذىن تسمح-

 .كترسيخها اؼبعاين استيعاب على يساعد اؽبدكء من جدا توفر-

 .الفهم يف النفس على االعتياد القارئ كتعلم اؽبدكء، الوقت، اعبهد، من الكثَت توفر-

 .كالفكرية اللغوية حصيلتو من كنزيد باػبربات اؼبتعلم كتزكد اؼبعارؼ على اغبصوؿ تيسر-

 :الصامتة القراءة نجاح عوامل

 اؼبختلفة التعليمية للمواقف مناسبة طريقة اختيار على مقصور ربقيقو تعليمي، ىدؼ الصامتة القراءة يف النجاح

 الطرؽ على باعتماده ربقيقو إُف كيسعى ذلك يدرؾ الذم ىو اإلهبايب كاؼبعلم الصامتة، القراءة بتعليم اؼبتعلقة

 كالتشتت االرذبالية عن بعيدا اعبيد كالتقوًن لنتائجا كدراسة التخطيط حسن على اؼببنية الناجحة كاألساليب اغبديثة

 2.الصامتة القراءة قباح عوامل بُت كمن

 :الجهرية القراءة

 اغبركؼ كإخراج النطق، صحة الطفل الكتساب صحيح كاضح كنطق مسموع بصوت القراءة ىي اعبهرية القراءة

 موضح معٌت قيما كانت كقد اؼبعٌت كسبثل األداء كإجادة النطق إلتقاف كسيلة أحسن كىي الصحيحة ـبارجها من

 ىذه شأف من ترفع نتائج عن كشفت الصامتة، القراءة حوؿ أجريت اليت البحوث كلكن اؼبدارس يف العناية

 .القراءة
                                                             

 82 -81،ص  1،1996،ثٕغبزي،ط اٌىطٍٕخ اٌىزت اٌؼبَ،دار اٌزؼٍٍُ فً اٌؼرثٍخ اٌٍغخ رؼٍٍُ اٌحطىْ،طرق ِحّىد جبضُ - 1
2
 125ص اٌٍغخ ػٍىَ فً رطجٍمبرهب و اٌزؼٍُ ٔظرٌبد - 
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 عن الكشف كسائل من ألهنا القراءة تعلم ميداف يف كبَتة منزلة ربتل اعبهرية القراءة زالت ما ذلك من كبالرغم

 اؼبقركءة اؼبادة التلميذ مهم مدل على الوقوؼ من اؼبعلم سبكن اليت الوسيلة كىي القراءة أثناء يف التبلميذ عيوب

 كقراءة اػبطابة اليومية اغبياة يف اعبهرية القراءة مواطن من إف التامة، اعبمل هنايات يف كقفاتو طريق عن كذلك

 1القراءة يعرؼ ال أمي لشخص رسالة كقراءة احملاكم أماـ فاؼبرافعة كاإلذاعة اعبلسات ؿباضر

 :الجهرية القراءة أهداف

 .اغبركؼ ـبارج بضبط النطق جودة على الطبلب تدريب-

 .القراءة على اؼبعقولة السرعة تعويدىم-

 أك تعجب من اؼبختلفة االنفعالية للحاالت اللهجة تصوير كؿباكلة عبلمات دبراعاة األداء صحة على تعويدىم-

 .اؼبعٌت حسب كالبفاضا ارتفاعا تالصو  كتنويع ...استفهاـ

 كما القارئ كحرية القراءة استغبللية فيها كتتحقق الوقت يف اقتصادا كأكثر أسرع الصامتة القراءة كانت ىنا كمن

 النطق سبلمة تبُت فهي اعبهرية القراءة مزايا ننكر ال لكن 2اللحن من كاػبوؼ اإلعراب قيود من فيها الفرد يتحرر

 .القراءة يف الضعف عن كنكشف للمعٌت كسبثيل اغبركات كضبط األداء كحسن

 :القراءة في األخطاء إصالح

 :سببُت يف القراءة أثناء التلميذ أخطاء عن الكشف يبكن

   :عضوية عيوب-1

 عبلجو يستطيع فبل اآلخر البعض أما بعضها عبلج يف يسهم أف ما حد إُف اؼبدرس كيستطيع نفسية عوامل أك

 .االجتماعيُت كالباحثُت كاألطباء عبلجها يف ألخصائيُتا دائرة يف لدخولو

 اؼبدرس يقـو كىذه كالصرؼ النحو قواعد معرفة كصعوبة اؼبعٌت فهم كصعوبة السليم الصحيح النطق صعوبة-2

 .مهنتو كنطاؽ دائرة يف لدخوؽبا بتلقيها
                                                             

 83،ص اٌؼبَ اٌزؼٍٍُ فً اٌؼرثٍخ اٌٍغخ رؼٍُ ،طرق اٌحطىْ ِحّىد جبضُ - 1
2
 22اٌّزىضظ،ص اٌزؼٍٍُ ِٓ األوٌى اٌطٕخ ِٕبهج - 
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 النطق بتكرير التبلميذ البيط مث الصحيح النطق عن التبلميذ أحد اؼبدرس سأؿ النطق بسبب اػبطأ كاف فإذا

 .ألسنتهم تتعوده حىت السليم

 فبن) التبلميذ أحد يكلف أف الفقرة قراءة من التلميذ انتهاء بعد اؼبدرس فعلى اإللقاء طريقة يف اػبطأ كاف كإذا

 .التبلميذ يبثلها مبوذجية قراءة نفسو اؼبدرس يقرأىا أك يقرأىا أف (القراءة هبيدكف

 صبيع إشراؾ مع بالصواب كيلم خطأه، يعرؼ حىت مناقشتو اؼبدرس على هبب يقرأ ؼبا ذالتلمي فهم عدـ كعند

 كاف كإذا الـز ذلك أف اؼبدرس رأل إذا السبورة، على الشائع اػبطأ صواب كتدكين زميلهم فيو أخطأ فيما التبلميذ

 إُف كإياىم يصل حىت طأاػب يف تبلميذه اؼبدرس يناقش أف السهل فمن (كالصرؼ النحو قواعد يف) لغويا اػبطأ

 أىداؼ فيو تذكب لغوم تدريب إُف فينقلب القراءة درس على اللغة يف اؼبناقشات تطغى أال كهبب الصواب معرفة

 اؼبناقشة تكوف أف على باؼبعٌت زبل اليت الصارخة، األخطاء بعض على التصحيح يقتصر أف يستحسن ؽبذا القراءة،

 .التبلميذ بُت شائع خطأ لعبلج أك اؼبعٌت ىذا لفهم ضركرية الدرس أثناء

 معٌت يف التفكَت عن يصرفهم ذلك ألف كتتبعها األخطاء عن البحث إُف تبلميذه أذىاف يعرؼ ال اؼباىر كاؼبدرس

 .اؼبعٌت يف يفكركا كال اػبطأ يف يفكركا أف النتيجة فتكوف تقرأ اليت القطعة

 كيعاًف يقرأ فيما تفكَته كعدـ إنبالو على ىذا دؿ لذلك داع ما بغَت أخطائو كازدادت التلميذ ىفوات كثرت كإذا

 ناحية إُف بو كتسَت اؼبهمل عناد من تزيد اليت العقوبات يتجنب أف اؼبدرس كعلى التلميذ اىتماـ بإثارة اإلنباؿ ىذا

 .فيها يسَت أال يرجى

 اؼبدرس ناقش ىاما اػبطأ كاف إذا أما طريق، أفضل نتجاىلها كنادرة تافهة القراءة يف التلميذ أخطاء كانت كإذا

 يكوف أال شريطة يراه خطأ كل إصبلح يف يبطئ أال اؼبدرس كعلى ذكرناىا اليت الطرؽ بإحدل اؼبخطئ التلميذ

 1.القراءة من انتهائو بعد ىذا يتم بل القراءة أثناء القارئ دبقاطعة ىذا

 

                                                             
1
 .98،ص اٌؼرثٍخ اٌٍغخ رذرٌص طرق - 
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  :الجيدة القراءة شروط

 ىذه ذكر من كغرضنا جيدة، كاعبهرم الصامت بنوعيها التبلميذ، قراءة تكوف لكي توافرىا من البد شركط توجد

 ؽبم ليست اؼبعلمُت من كثَتا إف إذا اعبيدة، القراءة على التبلميذ فالتدريب أىدافا اؼبعلم يتخذىا أف الشركط

 فأ اؼبعلم فعلى الدركس، جدكؿ يف حصة ملء من أكثر إُف ترمي ال آلية عملية ىي بل القراءة درس يف أىداؼ

 ىدفُت أك ىدفا لنفسو كوبدد يصلح التدريب أنواع من نوع ألم لَتل الفصل دخولو قبل جيدا اؼبوضوع يقرأ

 :الدرس يف وبققهما

 :اعبيدة الشركط إليك

 كإخراجو كإظهار كإدغاـ كترقيق تفخيم من حقو حرؼ كل بإعطاء كذلك :النطق سبلمة -أ :اعبهرية القراءة-1

 اللساف طرؼ إخراج تتطلب اليت كإلغاء كالذاؿ الثاء :اآلتية اغبركؼ إُف االلتفات لماؼبع كعلى األصيل ـبرجو من

 .بالكاؼ أحيانا زبتلط اليت كالقاؼ نطقها عبودة

 معٌت، كل هناية عند الوقوؼ األكُف اعبهرية، القراءة يف القارئ يقف أين وبدد الذم ىو كحده اؼبعٌت :الوقف-ب

 كالكسرة الفتحة من كل فتنقلب عندىا، كقف اليت الكلمة من حرؼ آخر لىع بالسكوف كفقا القارئ كقف كإذا

 الوقف كاف كؽبذا ىاء اؼبربوطة التاء كتقلب ألفا الفتح تنوين يصَت سكونا، الكسر كتنوين الضم كتنوين كالضمة

 كقتو كيف اصحيح الوقف كاف فكلما اؼبكتوبة اؼبادة القارئ فهم على اؼبعلم هبا يستدؿ اليت العبلمات أىم من

 .اؼبعٌت كإدراؾ القراءة كجودة الفهم حسن على دليبل كاف اؼبناسب

 أك اػبوؼ أك الفرح عواطف كيثور يقرأ ؼبا فينفعل يقرأ ما معٌت حبسب القارئ صوت تنويع كىو :األداء حسن-ج

 .مبالغة كدكف اؼبقاـ مقتضى حبسب صوتو بتنويع ذلك كل الدىشة أك الغضب

 اؼبطلوب ألف األداء متنوع غَت كاحد بصوت يقرأ فإنو كصفا أك علمية مادة أك حقائق تقرير اؼبوضوع كاف إذا أما

 1.التأثَت كليس الوضوح ىو اغباؿ ىذا يف

                                                             
1
 1،1996،ط اٌىطٍٕخ،ثٕغبزي اٌىزت ،دار اٌؼرثٍخ اٌٍغخ رؼٍٍُ اوطىْ،طرق ِحّىد جبضُ - 
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 الوجدانية اؼبشاركة طريق عن إليهم فينقل سامعيو يف التأثَت اػبطيب يستطيع طريقة اغبياة يف مهم اعبيد اإللقاء إذا

 .نظره بوجهة كيقنعهم كقلوهبم سامعهمم على كيسيطر معو فينفعلوف

 :1القراءة تعلم صعوبات أنواع

 .البصرية الكلمات سبييز صعوبة-

 .اغبركؼ تسمية صعوبة-

 .كصوتو اغبرؼ بُت الربط صعوبة-

 .كالكلمات اغبركؼ بُت التوصيل صعوبة-

 .اعبديدة الكلمات ربليل صعوبة-

 .للكلمة الصوتية الوحدات دمج على القدرة صعوبة-

 .الصوتية الوحدات نطق صعوبة-

  .السمعي التمييز صعوبة-

 التعليمية، كاؼبادة كاؼبتعلم اؼبعلم ىي الضعف ىذا ظهور إُف تؤدم ثبلثة عوامل ىناؾ القرائي الضعف أسباب كمن

 بعض على بصماهتا كتًتؾ النهاية يف تتآزر كلكنها ـبتلفة دبستويات الضعف تسيب يف اؼبتغَتات ىذه تشًتؾ

 .النهاية يف ؽبا يستسلموف قد اللذين كالعجز اإلحباط يف كاؼبتمثلة لمُتاؼبتع

 .الضعف إهباد يف كأثرىا للمعلمُت اػباطئة اؼبمارسات أشكاؿ :اؼبعلم إُف تعود أسباب-1

 :الضعف لو فيسبب الطالب إُف يرجع ما-2

 كالقرائي، التعليمي النشاط يف كالفاعلية اغبيوية مستول ارتفاع على تساعد الطالب صحة إف :الصحية اغبالة-

 اغبصيلة تتضاءؿ كىكذا القراءة يف الطالب بطء إُف يؤدم السمع ضعف أك البصر ضعف أك النطق يف فالتأخر

 .القرائي لؤلداء إجادتو كتقل اللغوية

                                                             
1
 103،ص رذرٌطهب أضبٌٍت و اٌؼرثٍخ اٌٍغخ ،فٕىْ ػبشىر لبضُ رارت - 
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 على أك الكلمات صور تذكر على كالقدرة العاـ الذكاء نسبة يف متمثلة :(العقلي االستعداد) العقلية القدرة-

 .الفهم بطيء الطالب يكوف كبالتاِف األفكار سلسلة تتبع أك العبلقات إدراؾ

 :األطفال عند القرائي الوعي تنمية

 فيو تظهر الذم العمر كيتوقف مراحل، عدة إُف القراءة قبل ما مرحلة يف الكتاب، كبو الطفل سلوؾ ينقسم

 توجد اليت الكتب كعلى الطبيعية كقدراتو طفلال  اىتمامات على الظهور ىذا سرعة كمعدؿ مرحلة كل خصائص

 يبر اليت مراحل كىناؾ لو يقرؤكف أك الكتب تلك يف عما إليو يتحدثوف الذين البالغُت على يتوقف كما ؿبيطو يف

 1بالكتاب كعبلقتو الطفل هبا

 :السابعة سن إلى السادسة سن من مرحلة

 كالًتاكيب كالكلمات اغبركؼ على الطفل يتعرؼ اؼبرحلة ىذه ففي للقراءة الرئيسية العادات اكتساب مرحلة كىي

 هناية كيف الصامتة القراءة يف سرعتو من أكرب تكوف اعبهرية القراءة يف الطفل كسرعة تكوين على القدرة كيكتسب

 .اػبارجية القراءة كتبدأ القراءة يف االستقبلؿ يبدأ اؼبرحلة ىذه

 :التاسعة إلى الثامنة سن من مرحلة

 القصص وبب ىنا فيصبح بو احمليط الواقع من أبعد أشياء فيتخيل التخيل مرحلة يف يدخل اؼبرحلة ىذه يف الطفل

 كتكوف اؼبلونة الواضحة كالرسـو الصور على ربتوم اليت  الكتب إُف كيبيل ...كالعمالقة اؼببلئكة حوؿ تدكر اليت

 .اغبيوانات تتناكؿ اليت الكتب مثل فيها أساسية مادة

 :العاشرة إلى اسعةالت سن من

 كالصامتة اعبهرية القراءة يف األطفاؿ سرعة كتزداد للقراءة األساسية اؼبهارات إتقاف يف السريع النمو مرحلة تدعى

 يف اإلعبلنات مثل مواد من نظرىم ربت يقع ما كل كقراءة القراءة يف مهارهتم استخداـ يف الشديدة رغبتهم مع

                                                             
1

 ٌزرثٍخ،اٌىىٌذا ،وزارة ٌّطٍرحا ،ِجٍخ ٌذٌهُ اٌمرائً اٌىػً رٍّٕخ فً اٌىزت ٔحى اٌطفً ضٍىن ،اصر اٌؼًٍ هللا ػجذ احّذ - 

 89- 88،ص1999
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 مشوقة الكتب موضوعات تكوف أف هبب اؼبرحلة ىذه أىداؼ تتحقق كلكي التجارية احملبلت كأظباء الشوارع

 .سهلة كلغتها

 اؼبرحلة يف دبراحل يبر الطفل :أف اؼبراحل ىذه من نستنتج أف يبكن اؼبراحل ىذه من مرحلة كل إُف تعرفنا كبعد

 تزيد كبعدىا صبلة مث الكلمة ثن اغبرؼ على يتعرؼ البداية يف سنوات عشر إُف سنوات ست من بدءا االبتدائية

 .القصص كحب التخيل مرحلة يف يدخل الثامنة سن يبلغ حُت الصامتة القراءة يف سرعتو

 بتنموية بو يقصد ما كىذا بو وبيط ما كل كقراءة كاعبهرية الصامتة القراءة يف سرعتو تزيد العاشرة السن يف أما

 1.القرائي الوعي

 :والمحادثة والجواب السؤال

 التعبَت يف ملحوظة مكانة وبتل أف البد كاف ؽبذا السواء على كالكبار الصغار يبارسو كبلمي نشاط أىم احملادثة

 اؼبتعلموف فيو يتعلم إذ األكُف السنة من يبدأ أف يبكن النشاط من النوع ىذا كاحملادثة كاعبواب كالسؤاؿ .الشفهي

 احملادثة أساليب بعض كتأخذ ال، نعم، ما، كم، ماذا، مىت، من، أين، مثل كاعبواب االستفهاـ أدكات استخداـ

 اؼبواقف أحد يف اؽباتف استعماؿ على اؼبتعلمُت تدريب كيبكن استعمالو، على كالتدرب اؽباتف طريق عن مكاهنا

 االستعماؿ ىذا كيعد مدرسية رحلة يف اؼبشاركة منو يطلب لو زميل مع ربادث ، األسرة أفراد مع التحادث :اآلتية

 .كاعبواب االستفهاـ ألدكات اؼبعاين فهم على تعافب عمليا تدربا

 كما التعبَت، يف الطبلقة تعطيهم كما ،(األسئلة على الرد ككيفية السؤاؿ طرح كيفية) كاألجوبة األسئلة اؼبتعلم فهنا

 ربسُت على أيضا يساعد باألسئلة النص من فقرة كل تذييل كإف أسئلة على ربتوم االبتدائية اؼبرحلة النصوص أف

 أقبر يف أجريت ذبربة يف الفهم

 

 

                                                             
1
 . 89، 88،ص،2001، ٌجٕبْ ،ثٍرود1،ط اٌؼرثٍخ إٌهضخ صمبفزه،دار و األطفبي ،أدة ضٍٍُ ِرٌُ - 
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 اجملموع جديدة أسئلة قديبة أسئلة األسئلة

 7.5 3.7 3.8 أسئلة مع نص

 5.7 3 2.7 أسئلة بدكف نص

 أحسن على أيضا ربصلوا كما النتائج، أحسن على ربصلوا للنص اؼبصاحبة األسئلة على أجابوا الذين فالطلبة

 1.اعبديدة األسئلة ىبص فيما النتائج

 التساؤل اليبأس

 :السؤال توجيه إعادة

 زيادة يف تتحدد األسئلة تنمية يف األكُف اػبطوة أف مفاده ؿبدد منطلق من ىنا التساؤؿ أساليب عن نتحدث 

 كطالبا ما، سؤاال يسأؿ أستاذا معها تتضمن الصفوؼ يف التفاعل أمباط أف شك كال اؼبشاركُت التبلميذ أعداد

 يف منخرطوف يظلوف اإلجابة يف الراغبوف فالتبلميذ النشاط ىذا يف كبااللبراط اؿ،السؤ  ىذا عن باإلجابة يتطوع

 ؼبن بالنسبة جيدا ىذا التفاعل مبط كيظل اإلجابة، عن العازفُت أكلئك انسحاب يزداد ككذلك الطريق، ىذا

 الفاعل، يعنيو ال كبلمهما سبثل البقية أف حُت يف النشاط، يف األصليُت اؼبشاركُت بوصفهم باإلجابات يتطوعوف

 .النشاط يف االشًتاؾ عن عازفوف كىم

 كيف اشًتاكا كيبدكف كتفاعلو، اؼبعلم بانتباه وبظوف التبلميذ من قطاعا الصف يف فإف سبق ما كل عن كالنتيجة

 صبيعا الصف كل دكف فئة يف مكرس الصف يف فالتعلم كىكذا التعلم، يود كال يتعلم ال ثاف قطاع فثم اؼبقابل

 زمبلئو بقية دكف يعينو تلمي إُف كال التبلميذ، من أخرل دكف  فئة إُف موجها ليس الصف يف فالسؤاؿ ةكبعام

 التحصيل ذكم من التبلميذ إليها يستجيب للجميع دعوة ىي فإمبا أفراد إُف األسئلة توجو فعندما ىذا من كاألكثر

 من الرغم على النمطُت هبذين كاع غَت فاؼبعلم ُتاغبالت كبل كيف اؼبنخفضة، اؼبستويات ذكم من غَتىم دكف اؼبرتفع
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 معاملة إال يعاملهم كال اؼبستويات ذكم كجود يتجاىل فقد مث كمن الصف، يف النشاط إياه أحدنبا مشاركة

 اؼبواد بقية يف حساباهتم من بدكرىم ليحذفوىم اؼبعلمُت من غَته عليهم يدؿ كقد اؼببلحظة ؾبرد اؼببلحظة،

 كخباصة ذاتو اؼبعلم إُف تعود ما بقدر إليهم تعود ال ألسباب النشاط عن التبلميذ يعزؼ قد وأن كاغبق الدراسية

 اليت الصمت ىذا ىبًتؽ كأف اعبمود ىذا يكسر أف اؼبعلم على فبلبد ىنا كمن اؼبعلم كيوجهها يثَتىا اليت األنشطة

 .التدريسية كاؼبهارات للقدرة هتديدا يعد

 مبط استحداث على فضبل كمستوياهتم تبلميذه أمباط ليستويف كأسئلتو تفاعلو أمباط يعدد أف إال اؼبعلم على كما

 حاجة يف األمر كىذا.أحد منهم الصفي التفاعل عن ىبتلف أف دكف من الصف يف التبلميذ كل يستدعي كلي

 كعمق التفاعل عمق يزداد كما اإلجابات يف اؼبشاركُت عدد يزداد حىت كالتدريب كاؼبمارسة الصقل من اؼبزيد إُف

 .شبراتو

 اؼبشاركُت منهم مكونا الراغبُت، اإلجابة عن عازيف جعل يف اؼبفيدة الوسائل تلك أحد السؤاؿ توجيو كإعادة

 .عمق كأكثر ثقة بأكثر اإلجابة على كإصرارىم كاذباىاهتم صمتهم من بدال إجابتُت

 1.العقلي اؼبستول من أكثر يف تلميذ من أكثر من متعددة اإلجابات لو ذبعل صورة يف  السؤاؿ تنميط كاؼبهم

 :والجواب السؤال هارةم

 التساؤالت إثارة من زبلو قلما إذ التعليمية اؼبواقف يف حضورا اؼبهارات أكثر من كاعبواب السؤاؿ مهارة تعد

 من امعه التعامل كحسن اإلجابات كتلقي األسئلة توجيو ؼبهارة اؼبعلم كإتقاف عليها اإلجابات كتلقي كتوجيهها

 لتحصيل كسيلة ىو كالسؤاؿ السؤاؿ على اإلسبلمي الًتبوم األدب ركز كقد التدريس يف قباحو دعائم أقول

 .اؼبتعلم كتعليم اؼبعرفة
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 استفهاـ كعبلمات اؼبدرسة إُف يذىبوف األطفاؿ" ستلماف  نيل قاؿ :السؤاؿ أنبية تبُت اليت الرائعة األقواؿ كمن

 ليسوا بأهنم األطفاؿ إقناع على نعمل أف ىو فاصلة السنوات يف نفعلو الذمك  كقف كعبلمات اؼبدرسة كيًتكوف

 .أذكياء

 كانت أخرل أـ فكل ذلك تقصد أف دكف عاؼبا أمي جعلتٍت لقد :نوبل جائزة على اغبائز إسحاؽ إيزيدكر كقاؿ

؟ شيء أم تعلمت ىل اؼبدرسة بعد طفلها تسأؿ  ىل تقوؿ تكان بل السؤاؿ ىذا تسأؿ تكن َف أمي لكن اليـو

 .اليـو جيدا سؤاال سألت

 معنيُت، على لتدؿ كجاءت مرة 130 ب جاء مشتقاتو كلو سأؿ كفعلو الكرًن، القرآف يف السؤاؿ مفهـو كرد كلقد

 القرآف استخداـ كيف اؼباؿ إُف يؤدم ما أك اؼباؿ طلب ىو كثانيهما اؼبعرفة إُف يؤدم ما أك اؼبعرفة طلب ىو أكؽبما

 اؼبعاين شاملة الداللة، كاسعة مفردة أهنا إُف إشارة اؼبعٌت يف ؽبا اؼبتشاهبة الكلمات من غَتىا دكف دةاؼبفر  ؽبذه الكرًن

 عن كاالستفسار األخبار على كالوقوؼ اؼبعرفة طلب على داللة باهبا يف اللغوية اؼبفردات أكسع تكوف كقد

 .اؼبعلومات

 اؼبعلومة عن لبلستفسار معُت شخص إُف توجو ستفهاـا بأداة تبدأ صبلة عن عبارة بأنو اصطبلحا السؤاؿ كعرؼ

 .استفسار من اعبملة ىذه تتطلبو ما مع تتفق بإجابة ليجيب معناىا يف فكرة الشخص ىذا كيعمل اؼبعينة،

 ما أك) كاعبواب السؤاؿ أسلوب استعماؿ فيعد استخدامو يف أىدافا أيضا فلو بو خاص مفهـو لو أف دبا كالسؤاؿ

 اؼبربيُت عند كاستعماال انتشارا كالتعليم التدريس طرؽ أكثر من (االستجواب أك اؼبساءلة قةبطري عليو يصطلح

 اؼبساءلة أسلوب يستخدموف اؼبتعلمُت أف الصفي التفاعل بتحليل عنيت اليت الدراسات أشارت كقد كاؼبعلمُت،

 :التالية األىداؼ لتحقيق مكتوبة أك شفوية أكانت سواء

 .كالنشيطة الفعالة اؼبشاركة على فزىمكح الطلبة ميوؿ إثارة-

 .السابقة اؼبنزلية للواجبات للواجبات استيعاهبم مقدار كلبص الطلبة، استعدادات تقوًن-

 .الطلبة عند كالضعف القوة جوانب تشخيص-



 الطريقة الحوارية  الفصل األول:

44 
 

 .موضوعات من عرضو سبق ما كتلخيص مراجعة-

 .اؼبناقشات تشجيع-

 .سابقا توضيحها مت اليت اؼبشكبلت كل إليها اللجوء يبكن جديدة أخرل احتماالت إُف الطلبة إرشاد-

 .أنفسهم على معتمدين اؼبعلومات من اؼبزيد عن للبحث الطلبة ربفيز-

 .اإلهبايب الذايت مفهومو كبناء نفسو يف الطالب ثقة تعزيز-

 .اؼبفاىيم من سابقا تعلموه ما كاستعماؿ تطبيق على الطلبة مساعدة-

 1 .اؼبوضوع كأىداؼ لغاياتا ربقيق يف قباح مدل تقوًن-

 الزمة مهارة كىي اؼبدارس، صفوؼ يف تدكر اليت األسئلة ىو التدريس إسًتاتيجية أم عليو ترتكز ما أىم كإف

 مستول كألم تقليمي مستول أم كعلى مستواىا يكن مهما دراسية مادة أم يف تستخدـ مهمة، كوهنا عن فضبل

 دكافع ربفيز يف دكرىا عن فضبل قليبل جهدا كربتاج التعلم على كيعُت االلبراط ربفز فهي معلم أم كمن عقلي

 بيئة كعلى التبلميذ سلوؾ على سبركز كإُف اؼبعلم سلوؾ على التمركز من انتقاؿ على تعُت كذلك كىي التبلميذ

 2.كللتبلميذ للدرس كقيادتو كفاعليتو ككالءه ضباسو اؼبعلم يفقد أف دكف من كموادنبا كالتعلم التعليم

 :يف كتكمن السؤاؿ غايات كيسوؾ من كل حدد لقدك 

 .القرار كازباذ االستقصاء كتوجيو العقلية العمليات تنمية-

 .اؼبهارات كتطوير االىتمامات عن كاإلجابة كاستيضاحها اؼبعلومات على اغبصوؿ -

 .الحتياجاهتم موافقة اؼبدركسة اؼبوضوعات تكوف حىت السابقة الطلبة معرفة ربديد-

 .التعليم يف الفعالة اؼبشاركة تشجيع خبلؿ من الدافعية تعزيز-

 .تعلمها سبق اليت األفكار كلتوظيف اعبديدة، باألفكار لبلىتماـ الطلبة إرشاد-

 .هبا يهتموف أشياء تعلمهم كلتنظيم أفكارىم لتوضيح الطلبة مساعدة-
                                                             

1
 .1،2007،ط ٍرح،األردْاٌّط اٌىرٌُ،دار اٌمراْ رذرٌص ،ِهبراد اٌجالد زوً ِبجذ - 
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 .اػباصة أسئلتهم ليسألوا لتوضيح الطلبة تشجيع-

 .كفهمهم أدائهم على اغبكم على تساعد الطلبة من الطلبة من معلومات أخذ-

 .وبملوهنا اليت األفكار تبادؿ يف للمشاركة كاؼبعلمُت الطلبة إثارة-

 .تدريسهم فاعلية مدل تقوًن على اؼبعلمُت مساعدة-

 ةاؼباد كأما معو، كيتفاعل الدرس يتلقى الذم كمتعلما الدرس يقدـ الذم مدرسا تتطلب التدريسية العملية كإف

 قبل من الدرس معاعبة يف اؼبستخدمة لطريقة كىو التدريس دكنو من يقـو ال رابعا ركنا ىناؾ كإف الدرس فيعاعبها

 1اؼبنهج أىداؼ لتحقيق اؼبدرس سبيل ىي التدريس فطريقة اؼبدرس

 التلميذ قدرات لكشف كسيلة ىي فاألسئلة األسئلة إلغاء مهارات على تتضمن أف ؽبا البد اإلسًتاتيجية ىذه كإف

 من كتظهر التعليمي اؼبوقف هبا يقـو اليت األداء ؾبموعة بأهنا األسئلة إلقاء مهارة كتعرؼ كاستيعابو فهمو كمدل

 عبميع استخدامو كمدل(لسؤاؿ صياغة) للسؤاؿ التخطيط عند إتباعها الواجب باألساسيات معرفتو مدل خبلؽبا

 .الطلبة إجابات معاعبة يف اؼبتبعة كاألساليب السؤاؿ لتوجيو باألساليب كإهبابية األسئلة أمباط

 :كىي أساسية أربع مهارات على يقـو األسئلة إلقاء أف السابق التعريف يبُت

 .األسئلة صياغة مهارة-

 .األسئلة تصنيف مهارة-

 .األسئلة توجيو مهارة-

 .اإلجابات نوعية ربسُت مهارة-

  عليها يقـو متكاملة كحدة تشكل كىي ارىاأدك  يف كمتتابعة بينها فيما مًتابطة اؼبهارات كىذه

 .اؼبنشود هبدفو السؤاؿ ربقيق يف عائقا يشكل منها أم كفقداف اعبيد السؤاؿ

                                                             
1
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 للسائل غٌت ال اليت اؼبسائلة طريقة يف كاؼبهمة األساسية اؼبهارات من السؤاؿ صياغة مهارة :السؤاؿ صياغة-أ

 كلها كاؼبسئوؿ السائل لقدرة كمبلئمتو ىدفو كبياف كتركيبو توعبار  كسهولة السؤاؿ الكلمات فوضوح عنها كاؼبسئوؿ

 يف السائل تعُت كما تشتت، أك ذبرب فبل السؤاؿ من اؼبراد فهم على الوقوؼ يف اؼبسئوؿ تساعد أساسية عناصر

 يتال اؼبادة من كسبكنو السؤاؿ ؼبوضوع السائل فهم تعكس اؼبهارة كىذه كاؼبطلوبة الصحيحة اإلجابة على اغبصوؿ

 عن مراعاهتا الواجب األصوؿ من ؾبموعة إُف ىنا كنشَت يريد عما السليم التعبَت على قدرتو مدل كتبُت يدرس،

 :اآلتيُت البعدين ضمن تتناكؽبا السؤاؿ صياغة

 :اآلتية القضايا كتشمل :السؤاؿ لغة-1

 .كالصرفية النحوية الناحية من الًتكيب سبلمة-

 .اؼبطلوب يف ؿاإلخبل دكف الصياغة يف اإلهباز-

 .كفصاحتها كدقتها كسهولتها اؼبستعملة الكلمات كضوح-

 .اؼبتعلم يدرسها اليت التعليمية اؼبواد يف اؼبستخدمة لتلك مغايرة لغوية صياغة السؤاؿ صياغة-

  1.كاحدة فكرة على السؤاؿ احتواء-

 :يلي ما كتتضمن :اؼبتعلم قدرات-2

 .كاإلدراكية العقلية اؼبسئوؿ لقدرات السؤاؿ موافقة-

 .التفكَت تثَت اليت األسئلة صياغة خبلؿ من كالتفكَتية العقلية اؼبسئوؿ قدرات تنمية-

 .ال أك بنعم إجابتها تتطلب اليت كتلك التخمينية األسئلة عن االبتعاد-

 .كاؼبستويات كمشوؽبا األسئلة تنويع-

 

 

                                                             
1
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 :االبتدائية المرحلة في الصور  استخدام اثر

 .ساكنة صور الثاين كالقسم متحركة صور ىي األكؿ قسمُت إُف هومهامف يف الصور تنقسم

 على التعود أف التجريبية الدراسات أثبت كقد التعليمية العملية يف األفبلـ استخداـ تشمل اؼبتحركة فالصور

 كاىل عن التعليم عبء ربقق كما .منها التعلم على اؼبتعلم قدرة من يزيد التعليمية العملية يف األفبلـ استخداـ

 :أهنا االبتدائي التعليم يف الصور أنبية كتتجلى .اؼبعلم

 طبيعة تناسب حسية دالالت من ؽبا دبا اؼبعلم بو يقـو الذم الشرح كتتبع الكلمات فهم يف الطفل تساعد

 .سهل عليها اغبصوؿ أف كما التكاليف قليلة كىي اؼبرحلة ىذه يف األطفاؿ

 1.تذكره كدكاـ تثبيتو على فتعمل اغبسي بالواقع الدرس وعموض تربط اؼبعربة اؼببسطة كالرسـو

 الفهم على اؼبتعلم تساعد الصورة إف 2الفكرة تكتمل فبواسطتها اغبرؼ للغة اؼبكملة الثانية اللغة تعترب كالصورة

 .اؼبعارؼ اكتساب يف اؼبتعلم يزداد االستماع حباسة ربطناىا ما كإذا التعلم يف كبَت دكر ؽبا البصر فحاسة

 الطفل استيعاب كأف كالبصر، السمع حاسيت طريق عن نكسبها معرفتنا من %98 أف البحوث نتائج كتشَت

 3.%55 بنسبة تزداد اؼبعلومات ؽبذه احتفاظو كمدة كالصورة الصوت انسجاـ عند %35 بنسبة يزداد للمعلومات

 .ةاالبتدائي اؼبرحلة يف تعليم يف جدا مهمة الصور :بأف نقوؿ أف يبكن كىنا

 االبتدائية المرحلة أهمية

 بالغة أنبية من تكتسبو ؼبا نظرا كذلك الدراسية حياتو يف مرحلة كأخطر أىم التلميذ حياة يف االبتدائية اؼبرحلة تعد

 يعد اؼبرحلة ىذه يف التلميذ أف إذ اؼبعنوية اؼبادية، حبياتو اؼبتعلقة النواحي صبيع كمن إفساده، أك التلميذ تقوًن يف

 من تشكل أف أراد ما بو بشكل الرساـ يد يف كالعجُت أك يشاء، ما عليها خبط مسئوؿ أم البيضاء كالصفحة

 من كالباحثُت الدارسُت طرؼ من الفائقة العناية توِف أف ينبغي كاف البالغة األنبية ؽبذه كنظرا كاألغراض األدكات

                                                             
1
 .172،175،ص االطفبي ػٕذ اٌٍغىٌخ ،اٌّفبهٍُ طؼٍّخ احّذ رشذي- 
2
 .77،ص1،1983،ط اٌّظرٌخ ،اٌذار األطفبي ،لراءاد شحبرخ حطٓ - 
3

 ،2000 ،2،ط ،االهٍٍخ اٌطفً ػٍى اإلػالَ وضبئً ،اصر ػىدح هللا ػجذ ،ِحّذ اٌخطٍت ضٍبْ ،إثراهٍُ زثبدي ِحّذ احّذ - 

 .29ص
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 يتجاكز أـ التلميذ حياة يف تقويبو كنيب ما كتقوًن إقباح على عمبل أخرل، جهة من اؼبخططُت طرؼ كمن جهة

 .وبمد ما غَت على فينمو السن ذلك

 أدؽ عن نبحث هبعلنا ما اؽبامة التساؤالت من عددا الباحثُت على ليطرح اؽبامة اؼبرحلة ىذه يف التلميذ سن إف

 مرحلة كىي أال تمعاجمل يف اؽبامة الفئة ؽبذه ربديده ينبغي ما إجادة إُف تقودنا اليت الصحيحة العلمية اإلجابات

 كَف حياتو، طوؿ الفرد حبياة عالقة ستظل بصماتو فإف الطفولة تكوين يف شأنو قل مهما اػبطأ أف ذلك الطفولة،

 فضبل ىذا ذباكزه، ؿباكلة دبكاف الصعوبة كمن اغبجر، على كالنقش الصغر يف التعلم بأف القدًن العريب اؼبثل ىبطئ

 ال قد بعدىا أساسي علم ألم طلبو فإف ربصيلو ينبغي ما خبلؽبا وبصل كَف اؼبرء اذباكزى إذا الطفولة مرحلة أف عن

 كل عليها تنص اليت اغبساسة اؼبرحلة ؽبذه اؼبوضوعي الواقعي التصور ىذا على كبناءا ينبغي، كما شباره يؤيت

 الفئة ىذه رعاية يتوُف من أك اؼبرحلة ؽبذه التخطيط يتوُف من يتحملها عظمى ؼبسؤكلية فإهنا النفسية، اؼبعارؼ

 .اجملتمع يف اؽبامة

 اليت اؼبهارة ىذه اؼبستقيم، الكبلـ مهارة ىي كيتقنها يتعلمها أف الطفل على ينبغي اليت اؼبهارات أكُف أف شك كال

 مهارة على بناء إال  اؼبستقيم الكبلـ مهارة تقـو كال الفرد حياة تكمل اليت األخرل العلمية اؼبهارات أسيف تعد

 حياة يف اؼبهارة ىذه استقامت إذا أنو ذلك اؼبرحلة، ىذه يف اؼبعتمد األكؿ األساس يعد الذم اعبيد ستماعاال

 ككتابة كبلما كإتقاهنا اعبيدة فاللغة األخرل، اإلنسانية اؼبعارؼ لكل األساسي اؼبفتاح شك ال ستكوف الطفل

 يف كأساليبها كفنوهنا اللغة مهارة من التمكن دكف من كألنو حياتو، يف اؼبطلقة األكلية الصدارة ؽبا تكوف أف ينبغي

 العقلي كمبوىم غبياهتم مدمرة خطَتة نتائج إُف ؿبالة ال هبم يؤدم ذلك فإف األطفاؿ تعليم من األكُف السنوات

 اؼبرء سيعرض كالفعالة اغبساسة اؼبهارة ىذه دكف ألنو الذاتية، قواىم يف التوازف ؽبم وبتل كبالتاِف سواء كاالجتماعي

 اؼبنهج يف ؽبم اؼبقدمة الدراسية اؼبواد شىت كيف ذلك بعد اؼبطلوبة اؼبواد مستول على آخر إخبلء إُف بعدىا

 .الدراسي
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 إال منو الصيب قلب يشغل فبل النحو كأما" :قائبل النحو عن ربدث عندما ذلك إُف زمانو يف اعباحظ تنبو كلقد

 سلبية آثار إال ؽبا تكوف لن شيء كل كيف ىذه كالزيادة "لو فهو كذل عن زاد كما السبلمة إُف يؤديو ما دبقدار

 تنقلب كتقويبو الطالب تعليم ىو اؽبدؼ كاف أف فبعد الضد إُف األمر ينقلب كحينها ذاتو، الطالب حياة على

 من رحلةم يف وبتاجو ال كما الطالب وبتاجو ؼبا جبهلنا كذلك العلمية، حياتو تدمَت إُف الزيادة تلك بفعل القضية

  1.اؼبراحل

 التعلم في وأثرها المتلقي خصائص

 إزاء كضعو ذبديد إُف يقودنا اؼبتعلم عن كاغبديث التعليمية، ثبلثي تشكيل يف اؼبعلم بعد الثاين الطرؼ اؼبتعلم يبثل

 العلمية وكفايت يف جيدا إعدادا اؼبعلم فإعداد اؼبتشابكة، العملية ىذه يف األكُف بالدرجة اؼبستهدؼ فهو العملية،

 من كلها كالحقة سابقة عمليات من إليها كما كتربيتها صياغتها كحسن اؼبقررات كإعداد اؼبناىج كبناء كالًتبوية

 .جيدا بناء بناءه نريد الذم اؼبتعلم ىذا أجل

 اغباضنتُت ىاتُت كبُت أخرل ناحية من كاؼبعلموف ناحية من أبواه :نبا أساسيتُت حاضنتُت بُت اؼبتعلم ىذا يقع

 يتحكم ال الذم بالشارع كينتهي مؤثرات من البيت بو يعج كما الكبَتة باألسرة يبدأ كبَت ؿبيط ىناؾ األساسيتُت

 كثقايف كلغوم عقلي باطراد ينمو كىو الربمء الطفل يقع الكبَت الوسط ىذا يف ربصى، ال اليت تنوعاتو يف أحد

 قوامها مدل كعن نتائجو عن اؼبسئوؿ كمن البناء؟ ىذا عن اؼبسئوؿ فمن ركيدا ركيدا األكلية شخصيتو كتبٌت

 قدـك يف سيمارسو الذم مستقبلو كإُف الطفل تعليم إُف نظر أف ينبغي اؼبنطلق ىذا من للمستقبل؟ كصبلحيتها

 فإذا خططنا يف قبحنا قد نكوف حينها ىذا موضوعنا إُف بالنظر لغةيا جيدا إعدادا نعده أف استطعنا فإذا .أيامو

 .كـبططاتنا براؾبنا كل يف أنفسنا فلنرجع سيئا إعداده ككاف ذلك خبلؼ حصل

                                                             
1
 .5،ع 160،ص ِىضى ،فهبد ؼرثٍخاٌ اٌٍغخ رؼٍٍُ فً ِمذِخ:،ِمبي اٌؼرثٍخ اٌٍغخ خذِخ فً اٌٍطبٍٔبد ٔذوح أشغبي ِجٍخ - 
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 ابن كالطفل اجملتمع مرآة ىي فاللغة الكبَت، اجملتمع مؤثرات ـبتلف عن معزكال ليس الطفل عند اللغوم اعبانب إف

 1.اؼبختلفة االجتماعية اؼبؤثرات ـبتلف من كغَتىا كمعلمو بأبويو تبدأ كبيئتو بيئتو

 :المعلم القاء في توفرها الالزم الصفات

 ينجح أف للملقي يبكن ال الصفات ىذه كبدكف اإللقاء فن هبيد من يف توافرىا من البد عديدة صفات ىناؾ

 :الصفات ىذه كأىم عليو يكوف أف يتمٌت الذم النجاح

 نسبة فإف اإللقاء وبسن َف إف فاؼبدرس اعبيد اإلبقاء على فطرية دبوىبة احملاكر يتمتع أف ىو :النظرم االستعداد-أ

 الذم اؼبهذب الطبع على التعويل من البد ىنا الطبع،كمن يف تكوف اؼبوىبة كىذه ضئيلة ستكوف الدرس استيعاب

 .الفطنة كحلتو األدب صقلو

 اؼبوضوع هبيد أف بو يستطيع الثقافة من بقسط مزكدا يكوف أف إُف اؼبدرس وبتاج :كاالطبلع الثقافة سعة-ب

 :التالية النقاط يف اؼبلقي ثقافة حدكد رسم كيبكن سامعيو أما 2الطريق ينَت أف بو ستطيعكي فيو، يلقي الذم

 األداء عن عجزه إُف يؤدم كما الطبلب انتباه تشتت إُف يؤدم عبء أك خلل أم من النطق أعضاء خلو-

 .3االتصاِف الفعل لنجاح عائقا كيشكل اؼبعٌت يناسب بشكل

 اؼبنظـو من فهما اؼبلقي يلـز ما أىم من كالنحو الصرؼ أف إذ اإلعراب فهم يف كالرباعة اللغة علم يف التوسع-

 .فيو كالوقوع اللحن من األديب يقي هبا كاإلؼباـ اػبط تعليم يف أجبد دبنزلة كاؼبنثور

 قيل اليت كاؼبناسبة باؼبثل أحاطت اليت كالظركؼ األسباب صبيع كمعرفة منها اغبسن كحفظ العرب أمثاؿ معرفة-

 .افيه

                                                             
1
 ,40، 39ػجذ اٌّجٍذ ػٍطبًٔ ،ٔظرٌبد اٌزؼٍُ و رطجٍمبرهب فً ػٍىَ اٌٍغخ ا،دار اٌىزبة اٌحذٌش ،ص - 
2
 .190،ص االٌمبء ،فٓ اٌؼذوش اثى ٌىضف - 
3
 .16 ، 15،ص اإلٌمبء ،فٓ ػذضى اٌرحٍُ ػجذ ِحّذ ٌٕظر - 
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 أف ذلك خلل، أك عيب نطقو بأعضاء ليس نطقو يف سليما يكوف أف اإللقاء فن هبيد من على :النطق سبلمة-ج

 إيصاؿ على قدرتو من كهبد السامعُت، يف التأثَت على القدرة صاحبها يفقد بأحدنبا يلحق أك يصيبها عيب أم

 .كاضح بشكل ؽبم األفكار

 :منها سافالل مصدرىا عيوب اؼبتكلم نطق تعًتم كقد

 من أك اللساف على السابقة اللغة أثر من أك اػبلقة، يف عجز من تنتج كىي إرادتو، عد الكبلـ تعذر ىي :اغببسة

 .الصمت طوؿ

 .التاء يف اللساف يًتدد أف :التمتمة

 1.كاؼ أك ياء كالبلـ طاء كالقاؼ تاء السُت تنقلب :اللثغة

 اؼبدرس قوؿ على الًتكيز كل يركزكف اغبوار أثناء فالتبلميذ تفاعبل لأق اغبوارية العملية من ذبعل العوائق ىذه ككل

 .اؼبعٌت سبلمة إُف تؤدم النطق فسبلمة الطلبة مع التواصل يف ضركرية اؼبدرس نطق كسبلمة

  

                                                             
1
 .191 ،190،ص ٔفطه اٌّرجغ - 
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 :الحوارية الطريقة في التعليمية الوسائل اثر

 ربسُت إُف أدل فبا اغبديثة، التعليمية سائلكالو  اؼبعلومات التكنولوجيا ؾباؿ يف سريعا تطورا التعليم مهنة شهدت

 كالوسائل التطورات بكافة اإلؼباـ اؼبعلم على لزاما كاف كلقد مهاراتو، كتطور اؼبعلم لدل كاؼبعريف الفكرم اؼبستول

 التعليمية الوسائل استخداـ أف فيو شك ال كفبا الفردية الفركؽ مراعاة مع كاختيارىا استخدامها ككيفيات التعليمية

 قيمة ؽبا كأف اؼبنظم التفكَت كطريقة اؼبستمر كالتقوًن كالتطبيق كالتخطيط معنوية كأبعاد مفاىيم طلباهتا يف تشمل

 من حسية خربات بتقدًن كذلك اؼبتعلمُت، كنشاط اىتماـ كتثَت التعلم أثر بقاء يف تسهم إذ األنبية بالغة تربوية

 يواجهو كما يتعلمو ما تطبيق طريق عن اؼبتعلم ضباس يثر فبا فبلـكاأل العلمية كالتوضيحات التجارب استخداـ جراء

 التأمل على القدرة كتنمية اػبربة اكتساب يف اإلهبابية مشاركتو بزيادة اؼبنظم التفكَت من سبكنو كما مشكبلت من

 اؼبعلومات ترسخ يف تزيد اليت الوسائل تلك يستخدـ قد اغبوارية العملية أثناء كاؼبعلم 1العلمي كالتفكَت كاؼببلحظة

 سقراط اتبعو ما كىذا كمباشرة، حية خربة ذبارب خبلؿ من يتم ما ىو التعلم أنواع أفضل كإف اؼبتعلمُت، ذىن يف

 كأساليب آرائهم يف كيناقشوىم الناس إُف يستمعوا لكي العامة األماكن إُف هبم ىبرج كاف إذ تبلميذه، تعليم يف

 .حياهتم

 من النوع ىذا توفَت الصعب من أنو حيث اغباضر كقتنا يف تعقيدا كازدادت اغبياة تعقدت الزمن دبركر أنو إال

 أك دراستها اؼبطلوب األشياء حجم ككرب النفقات ككثرة كاؼبكاين الزماين البعد مثل كثَتة عوائق لوجود اػبربات،

 للخربات بديلة فأخرل،تكو  خربات توفَت إُف اؼباسة اغباجة أصبحت كلو ؽبذا الطبلب حياة على خطورهتا

 التعلم يتم اػبربات من النوع ىذا كيف اؼبباشرة، غَت باػبربة يسمى ما فظهر التعلم، عملية يف تساعد اليت اؼبباشرة

 الوسائل أك االتصاؿ بوسائل الوسائل ىذه كظبيت الواقع كبُت الطبلب بُت تربط اليت االتصاؿ كسائل طريق عن

                                                             
1
 158. ،157،ص2005، ،اإلضىٕذرٌخ اٌحذٌش اٌجبِؼً ،اٌّىزت احّذ جبلًاٌ ػجذ ِحّذ - 
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 كاؼبناقشة كاحد كقت يف كيشاىد يسمع ما كمنها يشاىد ما كمنها يسمع ما هامن كمتعددة متنوعة كىي 1التعليمية،

 .اؼبتعلمُت كنشاط حيوية من يزيد التعليمية الوسائل هبذه التعامل مع الدرس حجرة داخل

 اؼبدرس بُت تفاعلية حوارية عملية لنجاح كذلك اػبطوات من صبلة كفق تكوف التعليمية الوسائل كاستخداـ

 .كمتعلميو

 مراعاة مع استخدامها من كالغرض اؼبستخدمة الوسيلة عن مبسطة صورة بإعطاء يقـو اؼبعلم :اإلعداد مرحلة-1

 يف كاف إذا إال فكره كإشغاؿ التحاكر يبكنو ال فاؼبتعلم للمتعلمُت الراحة لتوفَت كالتهوية كاإلضاءة اؼبناسب اؼبكاف

 .مريح جو

 يكوف أف على كوبرص فهمو صعب ما كيشرح كالصوت الصورة ضوحك  البث أثناء اؼبعلم يراعي :العرض مرحلة-2

 .سلبيا منها التلميذ موقف يكوف ال كي التعليمية كاؼبواد التبلميذ بُت حقيقي تفاعل ىناؾ

 استيعاب مدل تقييم إُف اؼبعلم ينتقل استخدامها ككيفية الوسيلة على التلميذ يتعرؼ بعدما :التقوًن مرحلة-3

 الدرس يف الغامضة النقاط يوضح كي العرض من أجزاء أك جزء اؼبعلم يعيد كقد عرض الذم للموضوع التبلميذ

 2.التعلم من عالية كفاءة التبلميذ وبقق حىت

 التعليمية الوسائل استخداـ يكفي يعد كَف التبلميذ كحفظ اؼبعلم إلقاء على القائم النظرم الشرح يكفي يعد فلم

 اؼبسموعة كاإلذاعة كاؼبتحركة الثابتة األفبلـ كأجهزة اغبديثة الوسائل لبتتط العملية ىذه أصبحت بل القديبة

 .التعليمي اغباسوب كالسيما كاؼبرئية

 خارج التعليمي النشاط كمنها التعليم ركاج يف األخرل التعليمية الوسائل تساىم التعليمي اغباسوب جانب كإُف

 :كاآليت األنشطة ىذه حصر كيبكن الفصل

 اؼبصانع كمنها كالتعلم التعليم عملية من ىاما جزءا يعترب النشاط ىذا 4:العلمية اراتكالزي الرحبلت-

  .كالبحث للدراسة مناسبة أماكن كىي كاؼبوانئ كاؼبستشفيات
                                                             

1
 .105،ص2010، اٌّروس لراءاد ،ِٓ ِهذي اٌذ ػضّبْ - 
2
 .160 ،159،ص احّذ اٌجبلً ػجذ ِحّذ - 
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 .كاؼبلصقات كالرسـو كالصور كالعينات النماذج استخداـ على التبلميذ يتعرؼ طريقها عن :اؼبعارض

 كالتلخيص كاالطبلع كالقراءة بالكتابة عنو كيعرب التلميذ بو يقـو يفثقا نشاط كل ىي :اؼبدرسية الصحف-

 .تعليمية اجتماعية أخبار من كخارجها باؼبدرسة هبرم ما على لوقوفو كاالستنتاج

 .اؽبادفة كالتسلية كالتثقيف االجتماعية للتوعية الوسيلة ىذه تستخدـ :كالتمثيل اؼبسرح-

 للمتعلم اللغوي االكتساب

 تعبَت كحالة التلقي أك االستقباؿ حالة :حالتُت يف اللغة من اإلنساف كيقيد االجتماعي، للتفاىم سيلةك  اللغة إف

 كطريق .كغَتىا باليد إشارات من يصحبها ما كرؤية اؼبنطوقة األلفاظ ظباع طريق ىو طبيعي طريق اللغة كلتلقي

 كما اليد طريق عن أـ العُت طريق عن كتوبةاؼب اللغة قراءة أكانت سواء اؼبكتوبة، اللغة قراءة ىو مكتسب آخر

 كإما بدكهنا أك باإلشارة، مصحوبة النطق، أعضاء كبقية اللساف طريق عن إما التعبَت كيكوف العمى، حالة يف اغباؿ

  .الكتابة طريق عن

 حقيلت ؼبا الطفل كإف كخصائصها أجزائها إُف ذىنية فكرة أك صورة أم ربليل بواسطتها يبكن كسيلة كاللغة

 إثراء يف يساىم الدرس حجرة داخل اعبيد فالتفاعل اؼبدرس مع التحاكر طريق عن اللغة يكتسب فإنو باؼبدرسة

 .اللغوم رصيده

 األفكار تبادؿ بو هبرم مكتسب نشاط كاللغة لفظي غَت أك لفظيا كاف سواء التخاطب صور من صورة كاللغة

 كالقراءة اللغة ؼبهارات كإتقانو اكتسابو عرب ذلك كيكوف ةاللغ اكتساب من للمتعلم كالبد شخصُت بُت كالعواطف

 :التالية األسئلة يف كيبحث الطلبة بتقوًن يقـو كاؼبدرس كاحملادثة كاالستماع

 من إال فعاال اغبوار يكوف كال كاغبوار التواصل يف مهم عامل االستماع أف حيث االستماع؟ مهارة نقـو كيف-1

 .اعبيد االستماع خبلؿ

 .اكتساهبا من البد لذا كخارجها التدريس أثناء تستخدـ احملادثة أف حيث احملادثة؟ مهارة قـون كيف-2
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 مبدعا، قارئا يكوف بأف اؼبتعلم إُف تصل حبيث اؼبعرفة مفتاح ىي القراءة أف إذ القراءة؟ مهارة نقـو كيف-3

 1.بارع متحدث جيد، مستمع فناف، كاتب

 كبوصفها اغبيوانات سائر عن اإلنساف سبيز إنسانية ظاىرة حبسباهنا الطفل لغة بدراسة الباحثُت من كثَتا اىتم كلقد

 منا اللغة اكتساب تفسَت حاكلت كنظريات آراء عدة ظهرت كقد األكُف سنيو يف للطفل العقلي للنمو مهما مؤشرا

 .كغَتىا االشًتاط كنظرية التعزيز كنظرية اعبشتالت نظرية

 الوسط أك البيئة تلعب مث كمن اللغة الطفل اكتساب يف اؼبعزز كالتقليد احملاكاة يةأنب ؾبتمعة النظريات ىذه كتؤكد

 انتقى فإذا االكتساب سرعة يف إهبايب أثر ؽبما يكوف كعطفهم اآلخرين فتشجيع ذلك، يف مهما دكرا االجتماعي

 كالتأتأة كبلـال أمراض بعض أف اؼببلحظ كمن اللغة، كسب يف الطفل تعثر إُف ذلك أدل كالتشجيع العطف

 2التشجيع فقداف إُف أغليها يكوف قد كاالرتباؾ كالتلعثم كالفأفأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  224،ص1975ضّه ِحّذ ،فٓ رذرٌص اٌٍغخ اٌؼرثٍخ و أطجبػبرهب اٌّطٍىٍخ ،ِىزجخ أجٍى اٌّظرٌخ، دْ،  - 1
 .25،ص اٌؼبَ اٌزؼٍٍُ فً اٌؼرثٍخ اٌٍغخ ُرؼٍٍ طرق - 2
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 خالصة

، مدارسنا يف اليـو اؼبعتمدة اغبديثة الطرائق من اغبوارية الطريقة إف  بُت القائم التفاعل طريق عن تتم كاليت اليـو

 اغبيوية من جو للمعلم تتيح اليت الفعالة اقشةاؼبن طريق عن ذلك كيكوف الدرس، حجرة داخل كاؼبتعلم اؼبعلم

 .العقلية اعبوانب لتنمية كذلك اؼبستويات صبيع تناسب كىي كالنشاط

 كسائل من كسيلة يعترب كالذم االستماع مهارة  منها للمهارات اؼبتعلم اكتساب على اغبوارية الطريقة كترتكز

 فبارسة اللغة باعتبار لغوم نشاط كىي احملادثة يف تتمثل الثانية اؼبهارة كأما كالًتكيز االنتباه تقتضي اليت االتصاؿ

 كتفاعلية، زباطبيو

 للفرد الثقايف اؼبستول كصف يف هبا يستعاف اليت اللغوية اؼبهارات من تعترب كاليت القراءة مهارة فهي الثالثة اؼبهارة أما

 .لؤلمة اغبضارم كاؼبستول

 يف القراءة على مساعدة أداة فهي الصور أما اغبوارية العملية يف سيةاألسا اؼبهارات من الثبلث اؼبهارات كىذه

 .التعليم

 اآلراء إلبداء ؾباال فهو اغبوار كأما اؼبتعلم، عند كاؼبعريف اللغوم التحصيل زيادة يف الفرد تساعد العوامل ىذه ككل

 يريدكف كما التحدث إمكانية اؼبتحاكركف فيو هبد متنفس بذلك كىو بامتياز
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سنتناكؿ يف ىدا الفصل التطبيقي درس القراءة للصف الرابع أساسي على الطريقة اغبوارية .ك كباكؿ معرفة مدل 

 تأثَتىا على التحصيل الدراسي لدل اؼبتعلم.

أف تعلم القراءة ضركرة البد منها، فهي قضية متعددة اعبوانب كوهنا سبس عدة زبصصات يف أف كاحد ،فاؼبربوف 

فس ك علماء اللغة...كلهم بالنقاش اعبارم اليـو حوؿ نشاط القراءة خاصة يف اؼبرحلة االبتدائية فهي كعلماء الن

 من أىم ك أصعب مراحل التعليم.

كأحسن طريقة لتعليم القراءة ك لتحصيل اؼبعلومات ىي الطريقة اغبوارية. اليت ذبعل اؼبتعلم  ىو ؿبور العملية 

وعا من النشاط كاغبيوية ك إبداء كجهات النظر، ك ما يبيز طريقة اؼبناقشة ىي التعليمية كوهنا تضفي على الدرس ن

أهنا تنبٍت على إسًتاتيجية األسئلة ك األجوبة كتزرع ركح التفاعل ك العمل اعبماعي، كىذا ما يساىم يف إثراء النمو 

ك اؼبعريف لدل الطفل؟كىل ىي اللغوم ك العقلي للطفل. إذف ما مدل فعالية الطريقة اغبوارية يف التحصيل اللغوم 

 مناسبة للتدريس؟

تعد دراسة لغة الطفل يف اؼبرحلة االبتدائية ضركرة البد من الوقوؼ عليها، كأفضل كسيلة للتواصل مع الطفل -

:ىو اغبوار، ذلك ؼبعرفة الفركقات الفردية اؼبتواجدة بُت اؼبتعلمُت، كباغبوار نستطيع فهم الطفل كرغباتو ك ميولو 

التحصيلية اليت سبس عدة جوانب منها اعبانب الصويت أك النحوم اك الصريف أك الدالِف اليت ؽبا اثر يف قراءة  كقدرتو

 الطفل ك تعلمو.

كلقد سبكنا من اغبصوؿ على مدكنة ىذا البحث بعد ترقب ؾبموعة من األطفاؿ أثناء قراءاهتم اعبهرية ك مدل 

النص و فيها : أتعرف على معاني الكلمات  أتحاور معنجد استيعاهبم للدرس من خبلؿ التحاكر مع النص، ف

 و افهم النص و اعبر ثم دروس النحو و الصرف.أالحظ أتدرب و أتذكر.

قد الحظنا النقاش الذم حدث بُت اؼبعلم ك التعلم الذم يعترب ىذا األخَت القائد داخل حجرة الدرس ك الغرض 

 شة ك كيف تسهم يف اكتشاؼ ذكاء اؼبتعلم.من ىذا معرفة التحصيل الدراسي عن طريق اؼبناق
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ك بعدىا ربصلنا على نتائج ىذا البحث من خبلؿ التحاكر مع التبلميذ السنة الرابعة أساسي ك كذلك تعرفنا على 

نوعية اؼبفاىيم اليت اكتسبها الطفل ك قد ربصلنا على قائمة من اؼبفردات سبثل ـبتلف الوحدات اللغوية من األظباء 

 األدكات الربط ك الصفات ...اٍف ك األفعاؿ ك

 مرحلة الطفولة :

تعد مرحلة الطفولة من أىم مراحل مبو التبلميذ تأثَتا يف أىداؼ التعليم اللغة.الف الطفل ال يدخل اؼبدرسة جاىبل 

باللغة ك ال خلوا منها ك إمبا يدخلها ك ىو متمكن منها صوتا ك إرساال ك استقباال أم انو يستطيع التواصل هبا 

فهو إذف اكتسب الطبيعة الصوتية للغة من اجملتمع ك األسرة من قبل إف يتلقى أم قدر من التعليم اللغوم الرظبي 

ك اؼبعرفة اللغوية يف اؼبرحلة االبتدائية غَت مقبولة لذاهتا ك إمبا تقبل لكوهنا كسيلة تساعد الطفل 1 يف صفوؼ اؼبدارس

فولة من الدراسات الصعبة نظرا ألهنا تواجو مشكبلت منهجية ك تعترب دراسة الط2على االنصياع االجتماعي 

 3كموضوعية ،إذ ال تزاؿ أدكات البحث يف ؾباؿ الطفولة تفتقر إُف كثَت من الدقة ك اؼبوضوعية 

 

   مبو جهاز النطق )تطور اعبانب اللفظي(

 ك لغة الطفل تبدأ 

  النمو اإلدراكي )اكتساب مفردات ك قواعد

 

بُت لنا إف مرحلة الطفولة من أصعب اؼبراحل ك إف الطفل ال يولد صفحة بيضاء كما زعم البعض ،إمبا كمن ىنا يت

يدخل اؼبدرسة ك ىو وبمل معو رصيد لغوم، معريف، صويت، قد اكتسبو من البيئة اليت يعيش فيها ك أثناء لعبو 

 كرباكره مع اآلخرين.

                                                             
1
 49ػجذ اٌجبري ػظر ِهبراد رذرٌص إٌحى اٌؼرثً ص  - 
2
 49اٌّرجغ ٔفطه ص  - 

3
 .21طرق دراضخ اٌطفً ص - 
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م ك الدالِف ك الصريف ألطفاؿ السنة الرابعة أساسي من خبلؿ ك فيما يلي سنقـو بدراسة التحليل الصويت ك النحو 

 دراستنا االستطبلعية، ك معرفة اثر الطريقة اغبوارية على التحصيل الدراسي.

 التحصيل الصوتي:  

األصل  يف اللغة أهنا نظاـ من الرموز الصوتية اؼبنطوقة اليت يتعامل هبا اإلنساف ك تتكوف الكلمة من اغبركؼ، 

ك اؼبستول الصويت ىو اؼبستول الذم يدرس اغبركؼ 1عبملة من الكلمات، ك الكلمة نسق من األصوات كتتكوف ا

ك التحصيل الصويت عند اؼبتعلم 2من حيث أصوات فيبحث عن ـبارجها ك صفاهتا ك قوانُت تبدؽبا ك تطورىا 

ساب الطفل األداء القرائي اعبيد يكوف من خبلؿ مراقبة اؼبعلم لقراءات التبلميذ، ك اغبوار ىو أفضل كسيلة يف اكت

،كقبل كلوج التبلميذ يف القراءة البد أف يكوف النطق لدل اؼبعلم سليما، ك اغبوار الفعاؿ ال يكوف إال من خبلؿ 

 اإللقاء اعبيد من طرؼ اؼبعلم 

 إللقاء:ا

نذ القدـ فجماؿ الكلمة يكوف من خبلؿ سبلمة ـبارج اغبركؼ، كفن اإللقاء عرؼ م3ىو فن ذبميل الكبلـ 

كيقوؿ عنو فاركؽ سعد إف اإللقاء ال يتعلق بالنطق فقط دبعٌت األداء اؼبتعلق دبخارج اغبركؼ ك إمبا يشمل حركات 

 اعبسم خاصة الرأس ك اغبواس 

  كىذا ما قبده يف الطريقة اغبوارية حيث إف اؼبعلم يقرا النص ك يصف من خبلؿ إشاراتو فتصل الفكرة إُف اؼبتعلم.

 راءة اؼبعلم للنص كالذم كاف ربت عنواف االخًتاع الرائع.الحظنا باف اؼبدرس سبيز بالطبلقة القرائية،مثبل عند ق-

 ككاف إلقاءه جيد  

   

  

 
                                                             

1
 . 2003، 1424، 1حطٕى ػجذ اٌجًٍٍ ٌىضف ،ػٍُ لراءح اٌٍغخ اٌؼرثٍخ ،ِؤضطخ اٌّخزبر ،اٌمبهرح ،ط - 
2
 21فً ِٕبهج  اٌٍغخ اٌؼرثٍخ و اداثهب صٌىضف احّذ اٌجالطً دراضبد  - 
3
 115ٌٕظر اٌّهبراد اٌٍغىٌخ و فٓ االٌمبء،'ص - 
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 :مخارج الحروف

ؼبعرفة ـبرج اغبرؼ ىو أف تسكنو أك تشدده ك تدخل عليو نبزة الوصل إم اغبركة ك تسمعو حيث انقطع الصوت  

 1نقطاع الصوت يف اعبملة كاف ـبرجو مقدر.كاف ـبرجو ؿبقق ك حيث يبكن ا

ك البد يف العملية اغبوارية أف زبلو أعضاء النطق عند اؼبعلم من كل عيب يؤدم اُف تشتيت انتباه اؼبتلقي ك ىذا 

 يؤدم إُف تشكيل عائق لنجاح الفعل االتصاِف ك اإللقاء اعبيد ىو شرط يف توصيل الرسالة.

 مة اؼبعٌتسبلمة النطق                 سبل

 فالطفل يردد الكلمات كما يسمعها من اؼبعلم.

 النبر:

ك يعرفو على انو درجة ارتفاع -فهو رفع الصوت 2النرب عند الرضي  .إذا أردت رفع الصوت أك امتداده نربت

الصوت عند النطق بُت اؼبقطع ك أخر يف الكلمة الواحدة أك ما يشبو الكلمة ك لتحقيق التواصل يف العملية 

وارية البد إف يستخدـ اؼبدرس نربه لتوضيح دالالت معينة كفقا للسياؽ، الف اختبلؼ موقع الصوت يؤدم يف اغب

الكلمة إُف اختبلؼ دالالهتا .كاؼبثاؿ األيت يوضح ذلك :ك ىناؾ طائرات حربية ....فتلقى القنابل اؼبختلفة 

 'ىي ىنا رفع الصوت داخل اعبملة )اؼبختلفة (

 التنغيم: -

نغيم من خبلؿ التنوعات الكبلمية اؼبوسيقية يف الكبلـ بطريقة سبييزية تفرؽ بُت اؼبعاين، ك يستطيع اؼبتكلم يظهر الت

ك يرل عبد القادر اعبليل  ،التعبَت عن مشاعره ك أفكاره من خبلؿ التنغيم دكف تغيَت شكل الًتاكيب ك الكلمات 

ىنا نستنتج أف التنغيم  3از القيم الدالليةيف الفعل الكبلمياف التنغيم اكثر انبية من الًتقيماذ تتضح انبيتو يف ابر 

                                                             
1
 .2ٌٕظر،رشبد ِحّذ ضبٌُ االداء اٌظىرً فً اٌٍغخ اٌؼرثٍخ ،ِجٍخ اٌشبرلخ،ِج  - 
2
 .286ػٍُ االطىاد إٌطمً ،ص - 
3
 .257ٌٕظر ػجذ اٌمبدر ػجذ اٌجًٍٍ االطىاد اٌٍغىٌخ ،ص - 
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يرتبط باألداء الصويت ك يتضح ذلك من خبلؿ اؼبثاؿ األيت :إف الطائرة ىي إحدل االخًتاعات العجيبة .إف َف 

 مستول اعبملة.  يكن ىنالك نقطة ال نستطيع ركية التنغيم اؼبوجود على

 عبلمات الًتقيم

لغة النص ك لغة الطفل يبدأىا يتعرؼ على معاين نص القراءة. كمن ىذه العبلمات: الفاصلة، ؽبذه العبلمة اثر يف 

 1...الفاصلة اؼبنقوطة ،النقطة، النقطتاف ،العارضة ،القوساف ،..االستفهاـ، التعجب

 ك النص بدكف عبلمات الًتقيم يعترب نص عدًن اؼبعٌت. 

 حركات اإلعراب:

أصوات تصاحب  الكلم دبا يقتضيو موقعها من اؼبعٌت ك الًتكيب ك تظهر يف صورىي العبلمات اليت تقع يف أكاخر 

ك على الدرس أف يكوف على دراية كافية بعلـو الصرؼ ك النحو 2اغبرؼ األخَت من الكلمة اؼبعربة يف اعبملة 

 فاغبركات ؽبا دكر أساسي يف بنية الكلمة ك تغَت اغبركة يؤدم إُف تغيَت مدلوؿ الكلمة

 العوامل السابق ذكرىا تزيد من فاعلية اغبوار .ككل ىذه 

كما الحظناه ىو اف اؼبدرس خبلؿ قراءتو للنص قد امتلك اؼبهارات النطقية منها معرفة اصوات اغبركؼ كالكلمات 

خ( مشس -ط( خرب ك حرب )ح–السيما اغبركؼ اؼبتشاهبة يف الرسم اك النطق من مثل ذلك: طائرة ك ظاىرة )ظ 

ك ظبع( )غركب ك عركب()خيط ك حيط(....كىذه اغبركؼ اؼبتشاهبة البد من التفريق  ش( )مشع-ك ظبش)س

بينها.ك من كاجب اؼبدرس تدريب التبلميذ على مثل ىذه االمور كذلك الحظنا اف اؼبعلم يقرا كفق سرعة مناسبة 

َت اف الكثَت من الطلبة تتناسب مع سن الطلبة فالطبلقة القرائية سبثل ىدفا ك مهارة اساسية من مهارات القراءة غ

 ال يبتلكوف ىذه اؼبهارات فيقرؤكف قراءة متقطعة .

لعب -كذلك الحظنا اف بعض األطفاؿ ال يبيزكف بُت الصوت الطويل ك الصوت القصَت مثل يكتب ك يكتبوا

 كلعبا درس ك درسوا .
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 سبلمة قراءة األطفاؿ مرىونة بقدرة اؼبعلم على توجيههم.

 : دكر الكلمة يف اإللقاء 

لذا   1اػبطبة احملاضرة’إف اإللقاء ىو فن استخداـ الكلمة استخداما مؤثرا يف ؾباالت االتصاؿ اؼبختلفة كاغبوار 

كاف للكلمة مكانة عالية يف اإللقاء كوهنا أهنا تؤثر يف اؼبستمع ك اللغة قوامها الكلمة فهي الوسيلة األكثر أنبية 

ر إُف كيفية استخدامها ك إلقائها الف الطفل يردد الكلمة كما لبلتصاالت اؼبكتوبة ك الشفوية لذا هبب النظ

 يسمعها ك وببذ يف أسلوب اغبوار إف تراعى الدقة ك اإلثارة للكبلـ

 التحصيل النحوي:  -

ف قواعد النحو ىي اليت تبُت طرائق تركيب اعبمل ك ترتيب الكبلـ على طريقة العرب الفصحاء من قواعد الفاعل إ

.فيقوؿ الرضي االسًتاباذم :اؼبقصود االىم من علم النحو معرفة اإلعراب 2دأ ك اػبرب،قواعد اؼبثٌتاؼبفعوؿ بو اؼببت

ك على اؼبدرس إف يوظف ىذه القواعد يف تدريسو ك قراءتو ك يف  3اغباصل يف الكبلـ فاإلعراب ىو اؼبقصود االىم

  .ىي مسالة اإلعراب سائر كظائفو الًتبوية ك أكثر مسالة يعتقد أهنا صعبة يف قواعد النحو

كبعد استجواب فئة من التبلميذ ؼبعرفة التحصيل النحوم اؼبوجود لديهم كجدنا أف معظم التبلميذ قد استطاعوا 

اإلجابة عن األسئلة اؼبطركحة ،كما استطاع معظم التبلميذ استخراج بعض الصيغ النحوية من النص من خبلؿ 

 اؼبناقشة أثناء الدرس.

 

 

 

 

                                                             
1
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2
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الطريقة 

خدمة في المست

 التدريس

 صيغة السؤال المحيط اللغوي الذي يحوي اإلجابة اإلجابة

اإلجابة  كانت من عنواف  الطريقة اغبوارية

 النص.

استخرج من النص اؼببتدأ ك  االخًتاع الرائع 

 اػبرب 

 الطريقة اغبوارية 

 

  

 الطريقة اغبوارية

 التطور.←سنوات9إظباعيل :

 

 

 الطيور.←سنوات  8ىناء 

 

ب التطور يف صناعة الطائرات دكرا  لع

 كبَتا

 . 

 

 فقد رأل الطيور ك ىي ربـو

يف  الفضاء ....ك لكنو كقع بسرعة 

 على األرض.

 

 

استخرج من  النص 

 الفاعل.

استخرج من الفقرة األكُف 

 اؼبفعوؿ بو.

 كاف االخًتاع صبيبل صبيبل←سنوات 8كفاء  الطريقة اغبوارية

 سرت يف الظبلـ صامتا

ن اعبمل اآلتية استخرج م

 اغباؿ

 التحصيل الصرفي: -

علم الصرؼ ىو علم يدرس الكلمة اؼبفردة يف حالة انعزاؽبا عن الًتكيب دبعٌت انو يتعامل مع الكلمة ك بنيتها عن 
ك اؼبستول الصريف ىو العلم الذم تعرؼ بو كيفية صياغة ك أحواؿ ىذه 1طريق ربليلها إُف عناصر صرفية ـبتلفة

ليست إعرابا ك ال بناءا ك اؼبقصود ب األبنية )ىيئة الكلمة(ك ما الحظناه ىو إف معظم التبلميذ األبنية اليت 

                                                             
1
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يبتلكوف رصيد صريف فالتلميذ يف ىذه اؼبرحلة يبيز جيدا بُت اؼبفرد ك اعبمع ك لكن يصعب عليو يف عدة مرات 
 ربويل من صيغة اعبمع إُف صيغة اؼبثٌت 

يف بعض األنشطة الصرفية الحظنا إف معظمهم كاف ربصيلهم الصريف جيد.ك ك من خبلؿ اؼبناقشة مع التبلميذ 

 األسئلة كانت كاأليت:

 صيغة النشاط الصرفي إجابات التالميذ الطريقة المستخدمة
سنوات =الطائرة احملاكلة  19عائشة  طريقة اؼبناقشة ك اغبوار 

 االخًتاع الوسيلة
 سنوات نفس الشيء 9ؿبمد 
 سنوات 9أمينة 

 مفرد كل كلمة اآلتية: ىات 
–احملاكالت  –الطائرات 
 الوسائل –الطيور  –االخًتاعات 

 اغبلوؿ
 

 طريقة اغبوار
. 
 
 

 طريقة اغبوار 
 

 طريقة اغبوار

 سنوات=طائرتُت   9زىَت
سنوات اخًتاعات  مرًن  8يوسف 

 سنوات ،لعب  9
 لعب .←

 درس ←درس -
 

أنا  ←سنوات، 9فاطمة  
 اخًتعت.كبن اخًتعنا.

أنا حلقت،كبن ←و بكر الصديقاب
 حلقنا.

حوؿ ىذه الكلمات السابق ذكرىا 
 إُف صيغة اؼبثٌت

حوؿ الكلمات اآلتية من الفعل إُف 
 االسم
 درس.–:لعب 

قم بتصريف األفعاؿ اؼباضية مع 
-حلق-ضمائر اؼبتكلم :اخًتع

 استخدـ

رفوع )اآللف ك النوف (يف حُت يصعب من ىنا قبد إف التبلميذ يستطيعوف بسهولة ربويل الكلمات إُف اؼبثٌت اؼب

 عليهم أحيانا التحويل إُف اؼبثٌت اجملركر )الياء ك النوف (

إف دركس النحو ك الصرؼ ربتاج إُف مناقشة فعالة كي تثبت اؼبعلومات يف الذىن ك اؼبناقشة ىي األكثر استهبلكا 

 للوقت .
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 : لتحصيل الدالليا -

ية ك النحوية ك الصرفية ك اؼبعجمية بل أهنا قيمة الدراسات اللغوية. فقد بدا يعد علم الداللة غاية الدراسات الصوت

البحث عن طبيعة العبلقة بُت جرس الكلمة ك معناىا ك يعد علم الداللة احد مستويات علم اللغة ك يعٍت ىذا 

 1اؼبستول بدراسة معٌت اعبمل ك العبارات يف النص

 المعجم الذهني:

ست يف حاجة إُف تذكر األظباء ك اغبركؼ ك ال قواعد األصوات ك ال قوائم الكلمات إف تعلم القراءة عملية لي

 فكل ىذه األمور تشغل حيزا ك اىتماما يف برامج تعليم القراءة 

ك الطفل عند دخولو إُف اؼبدرسة قبده قد حصل الكثَت من اؼبفردات من خبلؿ احتكاكو مع غَته يف البيئة اليت 

 هاز التلفاز أك أثناء حواراتو مع أفراد عائلتويعيش فيها أك من خبلؿ ج

 كتساب اؼبفردات الفصحى من اللغة العامية:ا 

قبد الطفل يتحرؾ كثَتا إثناء لعبو مع اآلخرين ك أحيانا قبده وباكر نفسو ك عند كلوجو إُف اؼبدرسة  يزداد يف 

مفتاح قط كرسي كرة طفل ... اكتساب مفردات ك اغلب اؼبفردات اليت قد حصلها قبل دخولو اؼبدرسة طبيب 

 كىكذا قبد الطفل قد أضاؼ إُف رصيده اللغوم مفردات فصحى موظفا إياىا يف حديثو مع اآلخرين

إما الفعاؿ ففي ىذه اؼبرحلة قبده يبيز جيدا بُت األفعاؿ يف اؼباضي ك اؼبضارع ك األمر ك قبد أكثرىا الفعل الثبلثي 

 غ األخرل منها ضرب شرب راحك ذلك لبساطة ىذه الصيغة مقارنة بالصي

 ك اؼببلحظة اليت سجلناىا انو يتعلم اؼبفردات اليت تستهولو ك تليب حاجاتو مثل كرسي طاكلة شجرة قلم

 ك بعد بلوغ مرحلة التسع سنوات فيصبح يبيز بُت األمانة اغبرية الغموض القلق

ين كيف أك اغبركؼ مثل ىل أ كما قبده يستخدـ أساليب الكبلـ من نفي ك تعجب ك استفهاـ إما بإدخاؿ

 بتغيَت نغمة الكلمة...

                                                             
1
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 كتساب العالقات الداللية:ا

 التضاد من خبلؿ دراستنا االستطبلعية الحظنا أف التبلميذ يستخرجوف بسهولة األضداد مثل:

 صغَت.فنبلحظ اف اغلب االطفاؿ اكتسبوا رصيد من العبلقات الداللية . ≠كبَت   الظبلـ ، ≠النور  

النص قبد )أرباكر مع النص (بعد قراءة النص يتعرؼ التبلميذ على معاين اؼبفردات من خبلؿ  يف الترادف

مناقشتهم مع اؼبعلم ك قد طرح اؼبعلم األسئلة على التبلميذ ك كانت كاأليت ما معٌت كلمة االخًتاع ؟فبلحظنا أف 

 نسبة كبَتة من التبلميذ استطاعوا اإلجابة مثل) صناعة شيء جديد (

فئة كبَتة من التبلميذ  اجابوا: التقدـ الكبَت.يف حُت إف البعض قد أتى دبرادؼ الكلمة - التقدـ اؼبذىل؟ما معٌت

سنوات : التقدـ اؼبتطور، التقدـ السريع. التقدـ  8فاطمة سنها-من رصيده اللغوم الذم كاف قد اكتسبو مثل 

 الرائع....

 طاكلة.←كرسي   التالزم:

 حيواف. ← طَت ←من اجملموعة إُف الفرد 

 الكوارث. ←الفيضانات، الزالزؿ،اغبرائق 

 السبلح، القنابل =اغبركب

 استطاع معظم التبلميذ الربط بُت ىذه الكلمات كفهم معناىا

 اكتساب داللة الزمان و المكان:

ة عند مناقشتنا مع التبلميذ الحظنا أف العديد منهم يعي الفرؽ بُت اؼبكاف ك الزماف ك قد طرحنا بعض األسئل

يف اعبو. مىت صنعت ←ربلق الطائرة يف السماء ←عليهم ؼبعرفة التحصيل اؼبعريف لديهم مثل أين ربلق الطائرة؟ 

 يف القدًن.←منذ زمن بعيد←الطائرة 

 ك نصوص القراءة قبد فيها الكثَت من ىذه التوظيفات:
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 اكتساب داللة الصفات:

لقد اكتسبها من البيئة اليت ينتمي إليها ك استطاع العديد يف ىذه اؼبرحلة يكتسب التلميذ داللة الصفات بسهولة ف

 صبيل رائع أعجوبة عظيم كبَت←من التبلميذ استخراج الصفات من النص مثل كيف كاف االخًتاع؟

 ربلق بسرعة خفيفة. ←كيف ربلق الطائرة ؟

 اكتساب القواعد:

 فيوظف: يستطيع الطفل إثناء اؼبناقشة أف هبيب على أسئلة اؼبعلم إجابة تامة

 حلق الرجل ←فعل + فاعل 

 صنع اإلنساف الطائرة. ←فعل + فاعل + مفعوؿ بو 

 ك قبد التبلميذ يستخدموف اؼبفرد قبل اعبمع.

فانو وبسن استعماؿ الطائرة بدؿ الطائرات أك سيارة بدؿ السيارات ك قبده يستخدـ أظباء التفضيل أكثر من 

ىل كقبده أيضا يستخدـ التعجب ك االستفهاـ مثل أين كيف يف الصفة فهي اقل تعقيدا منها مثل مذىل قبل أذ

 بداية السنة اػبامسة.

 اػببلصة:

ما نستنتجو من خبلؿ اؼببلحظة، أف األطفاؿ السنة الرابعة  يف اؼبرحلة االبتدائية قد اكتسبوا رصيد كبوم ك صريف 

عتمد دائما باألمثلة .ك الكتاب أعطى ك دالِف فيبدأ التلميذ باحتكاكو باؼبصطلح النحوم بشيء من التفصيل اؼب

حيزا ىاما للمعجم فخصص لو قسما يًتاكح بُت توظيف اؼبعطيات اليت ينبٍت عليها اؼبعجم كالًتادؼ ك التضاد  

كأف طريقة اؼبعلم يف التدريس ؽبا دكر فعاؿ يف عملية التحصيل ك ىذا يتوقف على خربة اؼبعلم ك كفاءتو ك مهارتو 

سبلمة النطق كاؼبهارات اليت يستعُت هبا يف ربقيق التحصيل اعبيد. ك عليو قبد اف الطريقة يف اإللقاء من حيث 

 1اغبوارية ؽبا اثر يف تعليم الطفل ك بالتاِف يف ربصيلو الدراسي.

                                                             
1
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 بناءا  على الدراسة السابقة ،تظهر لنا أنبية دراسة اللغة العربية ك سعي لرقيتها ،خاصة اف اؼبرحلة االبتدائية تعد
من أصعب مراحل يف التعليم ،فالطفولة تعترب من اىم مرتكزات اغبياة اإلنسانية ،ك أف اغبوار ىو أفضل كسيلة 
للتواصل بُت االفراد ك تبادؿ اؼبعلومات ،ك اؼبعلم لو اثر كبَت يف تعليم األطفاؿ ك يف ربصيلهم الدراسي ،ك الطريقة 

نوردىا -خبلؿ فًتة البحث–س.ك عليو استخلصنا صبلة من النتائج اغبوارية من الطرائق اغبديثة اؼبعتمدة يف التدري
 يف ما يلي :

 الطريقة اغبوارية ذبعل اؼبتعلم ىو ؿبور العملية التعليمية .- 1

 اغبوار يسهم يف توسيع العقل ك تعميق مداركو.-2

ل اؼبعرفة ك مساءلة ىي تعتمد الطريقة اغبوارية على إسًتاتيجية األسئلة ك األجوبة،ك السؤاؿ ىو كسيلة لتحصي3
 األكثر حضورا يف اؼبواقف التعليمية.

تساعد الطريقة اغبوارية على تنمية ملكات الطفل العقلية ك تنشيط مداركو ك تنمية حواسو كما تساىم يف -4
 تدريب الذاكرة ك قوة االنتباه عند الطفل .

الطريقة اغبوارية تعتمد على مهارة االستماع ك اؼبهارات الغوية ؽبا اثر كبَت يف التحصيل الدراسي للمتعلم ،ك -5
 احملادثة ك القراءة،

من اؼببلحظ  -7من اؼببلحظ إنباؿ تدريس فن االستماع أك الكبلـ إال فيما يسمى عندنا بالتعبَت الشفوم .  -6
 األخرل . أيضا إنباؿ تدريس االستماع مع انو من أىم فنوف اللغة على اإلطبلؽ ،فعليو يتوقف مبو فنوف اللغوية

 مهارة القراءة ىي مفتاح اؼبعرفة الذم يدخل بواسطتها الفرد إُف اجملاالت العلـو اؼبختلفة8

 ، الصور ىي لغة مكملة للنص اللفظي ك اعبمع بُت الصوت ك الصورة تزيد من فاعلية التعليم-9

- 
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