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ئىذاء 
اشنش املٌىل ػض ًجو اىزي سصقين اىؼقو ًحسِ اىرٌمو سثحاّو ًذؼاىل 

ئىل ٍِ امحو امسو تنو افرخاس أتً اىؼضٌض ...ئىل ٍِ ىٌ سنذي تاحلٍاج

 أًٍ اىغاىٍح  ئىل ٍِ يف اىٌجٌد تؼذ اهلل ًسسٌىو...ئىل ٌنثٌع اىصرب ًاىرفاؤه ًاألٍو

ػثذ ,ػثذ اىنشٌٌ,صفٍح)ظيشًا يل ٍا ىٌ أمجو ٍِ احلٍاج ئخٌذًأئىل ٍِ 

 (ّصريج ًأًالدىا حمَذ ٌاسني ًػثذ اىنٌس,ػثذ اىقادس,صٌنة,ػثذ اهلل,اىٌىاب

ًاىل مو صذٌقاذً  (ٍٍنح)ئىل ٍِ حتَيد ٍؼً ٍشقح ىزا اىثحث صذٌقيت 

... تاجلاٍؼح ًخاسجيا ًمو أساذزج ًطالب قسٌ اىيغح ًاألدب 

... أىذٌنٌ مثشج جيذي

ًفاء



 

 اء ئىذ
ئىل ٍِ ذسنِ جسذي ًٌّس تصشي ًآٍاه ٍسرقثيً ئىل ٍِ قامسرين آالً احلٍاج ًأسننرين 

.حفظيا اهلل ًسػاىا" أًٍ اىغاىٍح"حبشا ٌغَشه احلة ًاحلناُ ًاىرضحٍح ًاىرساٍح   

" أتً اىغايل"ئىل ٍِ ػيَين اىثقاء ئىل ٍِ ٍأل دستً أٍال ًػضٍا ًػَال ئىل ٍنثغ اإلسادج 

.حفظو اهلل ًتاسك يف ػَشه  

 – ػائشح –خريج "ئىل ٍِ مجو اهلل ذبٌ حٍاذً ًقامسًٌّ حضًّ ًفشحيت ئخٌاًّ األػضاء 

.حفظيٌ اهلل ًسػاىٌ "  ػثذ اىنشٌٌ– ٍشٌٌ – ػثذ اىؼايل – ػثذ اىقادس –اىؼشتً   

.حفظيٌ اهلل ًجؼييٌ قشج ػني ىٌاىذٌيٌ". ّزٌش_ ٍنري – سثأ –أفناُ "ئىل تشاػٌ اىؼائيح   

" ًفاء"ئىل ٍِ شاسمرين يف سحيح ىزا اىثحث ًقامسرين املشقح ًاملؼاّاج صذٌقيت اىغاىٍح 

.ًئىل مجٍغ صذٌقاذً اىؼضٌضاخ  اىيٌاذً مِ دبثاتح ئخٌج يل   

 .ئىٍنٌ مجٍؼا أىذي مثشج ىزا اجليذ

مينة



 

شنش ًػشفاُ 
احلَذ هلل املثرذئ حبَذ ّفسو قثو أُ حيَذه حاٍذ ًاحلَذ ًاىشنش هلل اىزي 

. ًفقنا هلزا اىؼَو ًأػاّنا ػيى ئجناصه

ًألُ ٍِ مل ٌشنش اىناط مل ٌشنش اهلل ًاالػرتاف تاجلٍَو ٍِ شٌٍ اىنثالء فال 

ػثذ "ٍرناُ ئىل األسرار املششف  ٌسؼنا ئال أُ ّرقذً خباىص اىشنش ًاال

ػيى ذٌجٍياذو ًذقذٌٌ ٌذ اىؼٌُ ىنا مَا ّرقذً جبضٌو اىشنش " اىقادس قصاصً

املغٍيً :" ئىل مو ٍِ ساػذّا يف ئمتاً ىزا اىثحث ًأخص تاىزمش األسرار

ًمزىل مجٍغ طاقٌ اترذائٍح ػائشح أً املإٍنني ،ًئىل مو ٍِ ساػذّا " خذٌش

. ٍِ قشٌة أً ٍِ تؼٍذ
 

 



 

 

 ٍقذٍح
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. بسم اهلل الرمحاف الرحيم كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل 

: أما بعد

فتعد اللغة من أفضل الّنعم اليت كىبها اهلل لئلنساف؛ حبيث ىي كسيلة التعبَت كأداة التواصل كعلا أبرز 
كال يتم حدكث ىذا  ،كعن طريقها تنمو ادللكة ادلعرفية لدل األفراد, هبا تتم العملية التعليمية, كظائفها االجتماعية

إال باستخداـ ادلنهج احلديث يف تعلم اللغات ،فادلنهج ادلفيد ىو ذاؾ ادلنهج الذم يتعامل مع اللغة على أساس 
أهنا رلموعة من ادلهارات اليت تكتسب كسبارس ،كليست رلموعة من القواعد كالقوانُت اللغوية اليت ربفظ كتستعمل 
كال يستطيع تطبيقها إال قلة من األفراد الذين يتمتعوف بقدرات خاصة ،كىذه ادلهارات تتمثل يف االستماع كالقراءة 

توظيف اسًتاتيجيات الفهم القرائي :كالكتابة اليت حاكلنا جاىدتُت التحدث عنها يف ىذا البحث ادلتواضع ادلوسـو 
. كدكرىا يف تنمية مهاريت االستماع كالكتابة لدارسي الطور االبتدائي

فيم تتمثل ادلهارات اللغوية ؟كفيم تكمن أعليتها ؟كما مدل تطبيق  :كلعل اإلشكالية اليت تطرح نفسها ىنا
 على لغتنا العربية داخل ادلدرسة كخارجها؟ اإلسًتاتيجيةىذه 

ككاف الدافع كراء اختيارنا ذلذا ادلوضوع التعرؼ على ادلهارات اللغوية حىت نتمكن من تطبيقها بشكل 
. صحيح مستقببل يف مدارسنا خاصة أف قطاع التعليم يعتمد عليها بشكل كبَت 

تشعب كل موضوع على حدل كنقصد بذلك :كأثناء معاجلتنا ذلذا ادلوضوع كاجهتنا صعوبات نذكر منها 
. القراءة مث االستماع مث الكتابة شلا صعب علينا تطبيق ىذه االسًتاتيجيات يف الدراسة ادليدانية

. مقدمة كمدخل مث فصبلف كخاسبة: كانت خطتنا كالتايل منوك

األكؿ نظرم تطرقنا فيو دلفهـو :ربدثنا فيو عن مفهـو ادلهارة ،مث قسمنا البحث إىل فصلُت ؼدخل امل أّما
كاف عبارة عن دراسة ميدانية ؼالفصل الثاين كالقراءة كاالستماع كالكتابة ككل زلتويات ىاتو العناصر الثبلث ،

للجانب النظرم قمنا هبا يف ابتدائية عائشة أـ ادلؤمنُت بأدرار،منتهجتُت ادلنهج الوصفي الذم يبلئم ادلوضوع 
كيصف الظاىرة ادلدركسة إىل جانب ادلنهج اإلحصائي أيضا ،كيف األخَت أهنينا حبثنا خباسبة عرضنا فيها أىم النتائج 

: ادلتوصل إليها بعد رحلة البحث بُت طيات الكتب اليت من أعلها

. زين كامل اخلويسكي: ادلهارات اللغوية االستماع التحدث القراءة الكتابة للدكتور- 

. زلمد عوض الًتتورم: زلمد فرحات القضاة كالدكتور: تنمية مهارات اللغة للدكتور- 

. زلمد صبلح جملاكر: تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية للدكتور- 
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. عبد اجمليد عيساين: نظرية التعلم كتطبيقاهتا يف علـو اللغة للدكتور- 

. رشدم أمحد عطية: ادلفاىيم اللغوية عند األطفاؿ للدكتور- 

. كيف األخَت نرجو من اهلل التوفيق كالسداد

 

                                                      02/05/2018



 

 

 

 

ٍذخو 
 ٍفيًٌ املياسج
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 حوؿ أصالة اللغة ، تطورت نظرة الباحثُت فغلب األجياؿ عأنظرا لتطور احلياة ككثرة تعقيداهتا كابتعاد 
د الباحثُت يأخذكف بعُت االعتبار طبيعة اللغة ككظيفتها يف احلياة كحاجة ادلتعلم نجتعليم اللغة كتعلمها ؛ لذلك 

كنظران ألف اللغة كسيلة االتصاؿ ، كاالتصاؿ عملية تفاعلية بُت طرفُت هبدؼ ادلشاركة كربقيق االحتكاؾ ، . إليها 
. برزت للدراسة فكرة ادلهارات اللغوية لتحقيق آماؿ اإلنساف اليت ينشدىا 

ادلرسل، : االتصاؿ كأركاهنا األساسية ادلتمثلة يف لتعرؼ على نظريةعلينا اكللحديث عن ادلهارات اللغوية 
كالوسيلة ىي اللغة ألفاظها كتراكيبها احلاملة للمعاين كىي ىدفنا ادلقصود يف . اخل...ادلرسل إليو، الرسالة، الوسيلة

كادلرسل ال يكوف إال . ىذا الصدد ،ألف التواصل ال يكوف إال بُت مرسل كمرسل إليو، باعتبارعلا الطرفُت األساسيُت
كعليو تتشكل اللغة من أربع مهارات ىي االستماع . متكلما أك كاتبان، كادلرسل إليو ال يكوف إال سامعان أك قارئان 

   1.كالكبلـ كالقراءة كالكتابة

كنستطيع القوؿ إف أكؿ عناصر االتصاؿ كجودا ىو الكبلـ ،مث االستماع، مث الكتابة ، مث القراءة ؛ إلف 
حاسة السمع إذا كانت أكؿ حاسة تعمل لدل اإلنسانة فبلبد للمستمع من كبلـ يسمعو، فالكبلـ سابق 

لبلستماع، ككذلك الكتابة تسبق القراءة ؛ألنو البد للقارئ من كبلـ مكتوب ، كأما من حيث االستخداـ فأكثر 
عناصر اللغة استخداما االستماع ،كيليو الكبلـ ، مث القراءة، مث الكتابة فاإلنساف يستمع أكثر يومو ،مث يتكلم يف 

  2يومو أكثر شلا يقرأ ،كيقرأ أكثر من ما يكتب 

: كننتقل اآلف إىل تعريف ادلهارة 

 3.كمهرت بو أمهر بو مهارات ،إذا صرت بو حاذقا ،احلاذؽ بكل عمل :ادلاىر : جاء يف معجم العُت :لغة /1

:  كما يشَت الفَتكز أبادم يف القاموس احمليط إىل أف

 4.ادلاىر احلاذؽ بكل عمل كالسايح اجمليد كقد مهرت الشيء كفيو كمنع مهرنا كمهارنا كمهارة

.    يتبُت من خبلؿ التعريفُت أهّنا تتفق ألف ادلهارة تعٍت احلذؽ يف الشيء كإجادة كل عمل يقـو بو اإلنساف

                                                           
  .106: ،ص(ـ ،دط 2012/ق1433دار الكتاب احلديث ،) عبد اجمليد عيسا ين ،:غة نظرية التعلم كتطبيقاهتا يف علـو الل1
–دار ادلسَتة لنشر كالتوزيع )خالد عبد الكرمي ،–  عبد العزيز أبو حشيش –   نبيل عبد اذلادم : مهارات يف اللغة كالتفكَت 2

  .155:،ص(ق 1429/ـ2009 3ق ط1426/ـ2005 2ق ط1424/ـ2005 1عماف، ط
 2002 1دار الكتب العلمية لبناف ، ط ) ،4عبد احلميد ىنداكم ، ـ ج :  ت ح :معجم العُت اخلليل بن أمحد الفراىيدم /3

  170:،ص (ـ، مادة مهر
. 142: ، ص((مادة مَمهَمرَم ) 2دار اجليل بَتكت، اجلزء)لفَتكز أبادم، ا: القاموس احمليط /4
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:   للمهارة تعريفات كثَتة نذكر منها:اصطالًحا

ا تعٍت الكفاءة يف أداء مهمة ما ؽليز بُت نوعُت من ادلهاـ األكؿ حركي كالثاين لغوم، ": manماف "يعرفها  بأهنَم
 1.كيضيف بأف ادلهارة احلركية ىي إىل حد ما لفظية، كأف ادلهارات اللفظية تعترب يف جزء منها حركية

الدقة يف أداء سلسلة من اخلطوات جملموعة من األعماؿ احلركية بطريقة متناسقة : ابأنّو" إمساعيل زلمد"    كيعرفها
 2.كالوصوؿ هبا إىل ىدفو مباشرة بأقل جهد ككقت مع ربقيق عنصر اآلماف

نشاط عقلي أك بدين يؤديو الفرد حبيث يتم األداء بالسرعة كالدقة كالسهولة كربقيق األماف :    إذا فادلهارة ىي
. كالتكيف مع ظركؼ ادلتغَتات حبيث يؤدم ىذا النشاط يف النهاية إىل مستول عاٍؿ من اإلتقاف كاجلودة يف األداء 

 : أسس تعليم المهارة

يتوقف تعليم ادلهارة على معرفة ىذه األسس اليت تسبق عملية تعلمها فهي ليست باألمر اذلُت، فبلبد ذلا من     
:  زبطيط مسبق كاستيعاب مجيع جوانبها كؽلكن ربديد ىذه األسس فيما يلي

فادلعركؼ أف لكل مرحلة يف النمو العقلي كالبدين استعداداهتا : مراعاة درجة النمو العقلي كالبدين للمتعلم/ 1
. اخلاصة هبا، لذا غلب أف يتعلم الفرد مهارة ال تناسب مستول تفكَته

فاالضطراب النفسي احلركي لو األثر السليب على أداء ادلهارة كتعليمها؛ إذف غلب إبعاد : مراعاة اذلدكء النفسي/ 2
 3.التوترات النفسية كاحلركية طواؿ فًتة تعليم ادلهارة

فرغبة ادلتعلم يف التعليم تعد شرطنا أساسنا لكل عملية من عمليات التعلم فبلبد من أف : مراعاة دافعية ادلتعلم/3
تتفق ادلهارة مع ادليوؿ الشخصية للمتعلم، فالذم ال يرغب يف تعلم القراءة كالكتابة ال ؽلكنو أف يكتب مهارهتما، 

. كادلعركؼ أف اإلنساف الذم ال ؽليل إىل شيء معُت ال يرغب يف تعلمو كاكتسابو

  

                                                           
. 29: ص،(02/2009ط-01/2007دار ادلسَتة، ط)،عطية رشدم أمحد : عند األطفاؿ اللغويةفاىيمامل/ 1
: ، ص(2006-01عماف األردف، ط-دار حامد للنشر)تنمية مهارات اللغة، زلمد فرحات القضاة، زلمد عوض الًتتورم،  /2

76 .
 .17:ادلرجع السابق، ادلهارات اللغوية، زين كامل اخلويسكي، ص /3
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لكل مهارة خواصها كتتوقف درجة تعليم ادلهارة كإيصاذلا للمتعلم دبا يناسب درجة : مراعاة درجة تعقد ادلهارة/ 4
ىذه اخلواص أمكن توصيلها للمتعلم دبا يناسب درجة تعقدىا من خبلؿ استخداـ أصح الطرؽ اليت تساعد على 

. 1التعلم كالتوصيل الصحيح ذلا

ادلهارة اللغوية يف ضوء ما سبق من تعريفات كأسس تعليمها يتبُت أهّنا تشمل كافة األنشطة سواء كانت 
حركية أك حسية أك عقلية أك اجتماعية أك فنية كسبتد كذلك لتشمل ادلهارات اللغوية، فادلهارة تعٍت قدرة الفرد على 

. أداء األعماؿ بإتقاف أداء صائبنا متسمنا باّلّدقة كالسرعة كىذا يشمل كافة األنشطة

                                                           
 .17:ادلرجع السابق ص /1



 

 

 

 اىفصو األًه
 ٍياساخ االذصاه اىيغٌي
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:  مهارات االتصال اللغوي: الفصل األول 

:  الفهم القرائي:المبحث األول 

: لغة واصطالًحا: تعريف القراءة /1

: لغة/أ

 كإظلا قدـ على ما ىو أبسط منو لشرفو، التنزيل العزيز،: القرآف : قرأ: جاء يف لساف العرب البن منظور 
: قرأة، يقركه كيقرؤه ،األخَتة عن الزجاج ،قرءا كقراءة كقرآنا ،األكىل عن اللحياين، فهو مقركء ،أبو إسحاؽ النحوم
 يسمى كبلـ اهلل تعاىل الذم أنزلو على نبيو صلى اهلل عليو كسلم ،كتابا كقرآنا كفرقانا ،كمعٌت القرآف معٌت اجلمع،

 :قاؿ تعاىل                1 مجعو كقراءتو : أم                
  أم قراءتو،2

. مجعتو كضممت بعضو إىل بعض:كقرأت الشيء قرآنا 

دبنزلة عبل قرنو كاستعبله ، كصحيفة مقركءة ،ال غليز الكسائي كالقراء كغَت :قرأ كاقًتأ دبعٌت : قاؿ سيبويو
 3.ذلك ، كىو القياس 

  

                                                           
  .17: سورة القيامة اآلية /1
 .18:سورة القيامة اآلية  /2
  .51 ، 50:،ص( ،مادة قرأ11دار صادر بَتكت ،طبعة جديدة زلققة ،ـ ج )لساف العرب البن منظور ،:ينظر  /3
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: جاء يف ادلعجم الوسيط

تتبع كلماتو نظرنا كنطقنا هبا كتتبع كلماتو كمل ينطق هبا ، كمسيت حديثا بالقراءة الصامتة : قرأ الكتاب قراءة كقرآنا 
مجعو كضم : نطق بألفاظها عن نظرا كعن حفظ ،فهو قارئ، مجع قرّاء كالشيء قرءا أك قرآنا :كاآلية من القرآف 
  1.بعضو إىل بعض 

 .اجلمع كالضم:    كمنو القراءة تعٍت

. 2"ىي عملية فكرية عقلية ىدفها الفهم، كمن مثّ ترمجتها إىل مدلوالهتا من األفكار كادلعاين" :اصطالًحا/ب

نطق الرموز كفهمها كربليل ادلقركء كنقده كالتفاعل معو، كاإلفادة منو يف حل ادلشكبلت ": كيف تعريف آخر ىي
. 3"كاالنتفاع دبا يف ادلواقف احليوية، كادلتعة النفسية بادلقركء

: أنواع القراءة/2

: القراءة حسب الشكل كاألداء نوعاف رئيسياف علا

: القراءة الصامتة: أواًل 

كاليت تتمثل يف استقباؿ الرموز ادلكتوبة كإعطائها معٌت مناسبنا متكامبلن يف إطار خربات القارئ السابقة 
عبلكة على التفاعل بادلعاين اجلديدة، كإضافة خربات جديدة كفهمها دكف توظيف أعضاء النطق، كما يتطلب 

الدقة يف التعرؼ على الكلمات كإثراء ادلعجم اللفظي، كالتعمق يف الفهم : ىذا النوع القرائي مهارات كقدرات مثل
عبلكة على السرعة يف القراءة كاليت تستند إىل الفركؽ الفردية بُت القراء، كحىت يصل القارئ إىل إتقاف ىذه 

. 4القدرات كادلهارات فبلبد لو من التدريب ادلنظم عليها

: مميزات القراءة الصامتة / أ

: تتقدـ القراءة الصامتة على اجلهرية يف أمور منها

                                                           
ـ ،مكتبة الشركؽ الدكلية باب 2011 منقحة 5ط)شوقي ضيف ، :بيةرلمع اللغة العربية مجهورية مصر العر: ادلعجم الوسيط  /1

  .748:،ص(القاؼ مادة قرأ
  .32:، ص( 01.2015عماف ،ط.مركز الكتاب األكادؽلي)أياد عبد اجمليد ،:ادلهارات األساسية يف اللغة العربية /22

دار ادلعرفة اجلامعية األزارطية )زين كامل اخلويسكي، : القراءة كالكتابة - التحدث- ادلهارات اللغوية، االستماع /3
 .108:ص(،دط،2009

 .187: خالد عبد الكرمي بسندم، ص-عبد العزيز أبو حشيش-نبيل عبد اذلادم: مهارات يف اللغة كالتفكَت /4
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. إهّنا أكثر استعماالن يف احلياة اليومية كغَت رلهدة للقارئ- 

ّف بعض ادلوافق تستدعي أف يقرأ الفرد ما يريد قراءتو صامتة عندما يكوف بُت مجع من الناس أك يف ادلكتبة أ- 
. العامة شلّا يستدعي عدـ الّتشويش على اآلخرين

. إّف الذىن فيها ينصرؼ إىل ادلعاين كاألفكار، كربليلها كاستيعاهبا- 

كىو قراءة كل ما يقع ربت . إهّنا توفر إنتاجية عالية قّياسنا باجلهرية، خاصة عندما نطبق ماكرد يف مفهومها- 
مساحة البصر يف آٍف كاحد، أم أّف القراءة فيها ال تسَت من خبلؿ احلركؼ كالكلمات إظّلا تستند إىل إدراؾ الكل 

. من خبلؿ النظرة الواحدة، تزيد على ما ػلققو يف القراءة اجلهرية

. 1إّف ادلعاين اليت يلتقطها القارئ يف الصامتة أدعى للثّبات يف الذىن من تلك اليت يلتقطها يف القراءة اجلهرية- 

: عيوب القراءة الصامتة

:  إّف القراءة الصامتة بالرغم شلّا ربتويو من زلاسن فإّف عليها مآخذ منها

. ال تدرب على صحة النطق- 

. ال سبكن ادلدرس من اكتشاؼ عيوب الّنطق- 

. الطالب فيها قد يسرح ذىنو، فبل ؽلارس القراءة بل ينشغل يف أمور أخرل- 

. 2التعاجل عامل اخلجل كاخلوؼ لدل التلميذ يف مواجهة اآلخرين- 

:  القراءة الجهرية: ثانًيا

كزبتلف عن الصامتة يف أمر كاحد ىو الصوت، كمن مثّ استخداـ جهاز النطق؛ فالقراءة اجملهورة ىي أف 
يعطي القارئ النص ادلكتوب الذم أماـ عينيو، أك الذم حفظو صورة صوتية، كيكوف التواصل يف غالب األحياف 

. 3مجاعينا

". معٌت - شكل صويت- شكل مكتوب" 

                                                           
 .247: ، ص(ـ01.2006دار الشركؽ ،ط )زلسن علي عطية،: الكايف يف تدريس اللغة العربية  /1
 .ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها /2
 .14: ، ص(دار اآلفاؽ اجلزائر، دط) مصطفى حركات، :الكتابة كالقراءة كقضايا اخلط العريب /3
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كيف القراءة اجلهرية تقرأ أكالن مث تفهم، كالتستطيع أف تفهم قبل أف تقرأ، كذلك ألننا نرسل النص ادلكتوب 
بصوت مرتفع، كذلك بعد التعرؼ عليها، مث ربويلها إىل أصوات، أم ترمجة الرسـو ادلكتوبة إىل ألفاظ منطوقة 

– شكل – شكل مكتوب : "مفهومة من القارئ دبراعاة صحة النطق، كقواعد اللغة لذلك فهو عبارة عن 
. 1"معٌت

لذلك يف السنوات األكىل من ادلدرسة االبتدائية تكوف معظم القراءة جهرية، كبعض ادلختصُت يركف ضركرة 
أف تكوف القراءة مزغلا بُت القراءة اجلهرية كالصامتة، مع قراءة جهرية سائدة  يف سنوات ادلدرسة األكىل، كقراءة 

. صامتة تدرغلينا ربتل معظم ادلنهج كخباصة يف الصفوؼ األخَتة

فالقراءة الصامتة تعتمد على الّنظر بالعُت دكف ربريك الشفتُت كىذا يساعد على االستيعاب كالفهم، بينما 
. القراءة اجلهرية أساسها الصوت

:  مميزات القراءة الجهرية/ أ

.  رؤية الكلمات ادلكتوبة أك ادلطبوعة، كىذه مهمة البصر كاجلهاز العصيب- 

.  النطق هبذه الرموز ادلكتوبة أك ادلطبوعة، كىذه مهمة جهاز النطق كحاسة السمع- 

.  إدراؾ ادلتعلم دلعٌت الكلمات منفردة كرلتمعة كالتمييز بينها- 

. 2نفعاؿ ادلتعلم كمدل تأثره دبا يقرأا- 

فهي اليت تظهر قدرة القارئ، كسبكنو من مفاتيح ادلقركء، كىي أحد ادلنافذ التعليمية فمن خبلذلا يتدرب 
ادلتعلم على جودة اإللقاء كسبثيل ادلعٌت نربنا كتنغيمنا، فيشخص ادلعلم بذلك مواطن الضعف كعيوب النطق، كأمراض 

الكبلـ، كيتعرؼ على أخطاء تبلميذه كيصححها، كيتمكن من اختبار طاقتهم ، كدقتهم يف القراءة فيسهل عليو 
. التقومي كالعبلج

  : وضوابطهامؤشرات  القراءة الجهرية/ ب

:  مؤشرات القراءة اجلهرية كما يلي" 1999-1987"حددت بدرية ادلبل 

.  أف يعرؼ التلميذ حركؼ الكلمة كأصواهتا حىت يتمكن من نطقها بشكل صحيح- 

.  أف يتمكن التلميذ من ربقيق التآزر البصرم الصويت- 
                                                           

 .314: ، ص(ـ2000دار الفكر العريب القاىرة ) زلمد صبلح رلاكر، :تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية /1
 .126:  عبد اجمليد عيسا ين، ص:ادلرجع السابق نظريات التعلم كتطبيقاهتا يف علـو اللغة /2
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. أف يقرأ الكلمة دكف حذؼ أك إضافة - 

. أف ػللل التلميذ بصرينا الكلمة قبل زلاكلة النطق هبا - 

 1.أف تستخدـ مؤشرات السياؽ، ككافة ادلعينات األخرل يف تعرؼ الكلمة- 

. أف يقرأ اجلمل كما ىي دكف ربريف أك زيادة أك نقصاف- 

فعلى التلميذ أف يتحلى هبذه الضوابط كادلؤشرات لكي ربقق القراءة اجلهرية أىدافها ألف أم ربريف يف 
. الكلمة أك اجلملة كبالتايل تفقد القراءة اجلهرية كظيفتها

  : والمآخذ عليهاعيوب القراءة الجهرية/ ج

ا أكرب من القارئ ألهّنا ربتاج منو إىل الًتكيز كالوعي، كتشغل التبلميذ فهي  تستغرؽ كقتنا أطوؿ كجهدن
باحلرس على إتقاف النطق كسبلمتو فينصرفوف عن تدبر ادلعٌت كإدراكو فيهتموف بالشكل أكثر من ادلضموف، كما 

دح من حرية القارئ، كقد التنمي قابلية التلميذ يف السرعة على القراءة   2. أهّنا ربح

أّف القراءة الصامتة أعوف على الفهم من اجلهرية ، فهي : كبادلقارنة بُت القراءة اجلهرية كالصامتة يتضح
 اإلنسافعملية ربط بُت النماذج ادلكتوبة كالفهم، يف حُت أّف القراءة اجلهرية تؤدل بطريقة آلية فضبلن عن أّف ذىن 

يتشتت بُت عدة أمور يف القراءة اجلهرية، فالقراءة الصامتة أكثر اقتصادنا للوقت من اجلهرية اليت تكوف مقيدة 
بالنطق، كنتيجة ىذه الفركؽ فإّف االذباه العاـ للدراسات كالبحوث يتجو ضلو تنمية مهارات القراءة الصامتة، 

 3. كخاصة مايرتبط منها بعملية الفهم

كالواقع أّف القراءة الصامتة كالقراءة اجلهرية كجهاف لعملة كاحدة ىي القارئ اجليد الذم ينبغي أف يصبح 
.  يف كليتيهما ءان كف

  

                                                           
، (ـ01.2010دار ادلسَتة، عماف، ط) ماىر شعباف عبد البارم، :ينظر قوائم التقدير كفنوف اللغة مفاىيم كتطبيقات /1

 .229.230:ص
دار الشركؽ، )عباس الوائلي، - سعاد عبد الكرمي- طو علي حسُت الدليمي:ينظر اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها/ 2

 . 117:، ص(ـ01/2005ط
، 2014-عماف- مركز الكتاب االكادؽلي)فرات كاظم، –  ميساء أمحد ابو شنب :مشكبلت التواصل اللغوم / 3

 . 31:، ص(ـ01/2015ط
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:  مستويات تعليم القراءة الجهرية/ د

:  يلي ؽلكن تصنيف مستويات تعليم القراءة إىل ما

:  ( القاعدي)ولالمستوى األ/ 1

الذين مل يتعلموا  )كىو التعلم ادلنظم الذم غلرم يف ادلدارس العادية، أك الذم يستخدـ لتعليم الراشدين
حُت صدر قانوف زلو األمية الذم  (ـ1979سنة )كما ىو احلاؿ حملو األمية كالتجربة العراقية اليت حدثت (القراءة

لة ءسنة ، كيكوف الفرد كفق ىذا القانوف معرضنا للمسا45يشمل العراقيُت ذكورنا كإناثنا الذين يصل أعمارىم 
.  مل ينخرط بإحدل مراكز زلو األميةاالقانونية إذ 

 يتعلموا الكبار الذين مل كالراشدين األطفاؿإّف ىذا النوع ؽلثل القاعدة العريضة اليت ينخرط فيها معظم 
. القراءة بعد، يشكل ىذا ادلستول نسبة عالية 

: (التصحيحي  )المستوى الثاني / 2

بطء سرعة القراءة ، صعوبة التعرؼ على : قد يتعرض نسبة االطفاؿ اىل صعوبات كأخطاء قرائية مثل 
الكلمة أك اجلملة أك الفقرة كربتاج نشاطنا اضافيا لغرض تصحيح ىذه االخطاء ، كىي سبثل شكبل من أشكاؿ 

التعليم الفردم الذم يتبع يف ادلدارس كخاصة ادلدارس اخلاصة ، إذ يصار إلعطاء دركس إضافية تصحيحية 
لؤلخطاء أك الصعوبات البسيطة اليت يعاين منها بعض األطفاؿ ، كتكوف يف ادلدارس اخلاصة أك يف غرفة ادلصادر 

أك تزيد قليبل ،كؽلكن أف يكوف % 10ضمن ادلدارس العادية يقـو هبا معلم سلتص تشكل نسبة قليلة تًتاكح حبدكد 
.  التصحيح من قبل ادلعلم العادم يف الفصوؿ العادية 

: (العالجي  )المستوى الثالث / 2

 األطفاؿكىو أعلى ادلستويات الذم مل نستطع تصحيحو بإضافات، كإظّلا ػلتاج إىل قراءة عبلجية، كىم 
 اليت ىي إحدل ادلظاىر األساسية لؤلطفاؿ ذكم صعوبات النعلم، كتشكل ان  قرائيان الذين يعانوف صعوبة أك عسر

  1. نسبة قليلة، كربتاج إىل عبلج خاص قد يتم يف عيادة أك فصل خاص

أّما ادلراحل الّنهائية اليت ؽلر هبا الطفل يف تعلم القراءة فهي تبدأ بادلرحلة العشوائية اليت التتسم بالتنظيم 
كالتسلسل، كإظلا تعتمد االختيار العشوائي ادلتأثر بالصغر كالكرب كااللواف، فهو يتأمل صورة أكشكبلن أك رمسنا يف 

.  صحيفة أك رللة أك كتاب، كقد يسأؿ عنها

                                                           
 . 194-193:، ص(2013/ 04عماف، ط-االردف-دار كائل للنشر) قحطاف أمحد الطاىر، :صعوبات التعلم /1
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كقد تكوف ىذه احلالة مشًتكة دلعظم األطفاؿ أم ىي ليست خاصة فقط باألطفاؿ ذكم صعوبات التعلم، 
كإظّلا ىي مرحلة مشًتكة لؤلطفاؿ مجيعنا، كمن مثّ يصل الطفل إىل التفريق كالتمييز بُت احلركؼ كالكلمات كاجلمل 

كالصور كاألشكاؿ كأكجو الشبو كاالختبلؼ، كىذه ادلرحلة ىي اليت تؤدم بالطفل إىل مجع اإلجراء ادلتفرقة كقراءهتا 
 1.ككٍل متكامل ، كقد تصبح عملية ميكانيكية آلية

:  العناصر الرئيسية في القراءة/ 3

فك الشفرة كالفهم أك : يتضح لنا من خبلؿ تعريف القراءة أنّو يوجد مكونُت رئيسُت للقراءة علا
ىو اجلانب اآليل يف ربويل ادلادة ادلطبوعة إىل لغة منطوقة، أك إىل  decodingاالستيعاب، كيعترب فك الشفرة 

إىل اجلوانب األعلى ترتيبنا يف القراءة  comprehendingبديل لغوم منطوؽ، كيشَت الفهم أك االستيعاب 
كيتفق مجع كبَت من الباحثُت يف القراءة على أف اذلدؼ  2. كاليت يتمكن الفرد دبوجبها من استخراج ادلعٌت من اللغة

إظّلا تتمثل يف أف يكتسب القارئ ادلعلومات أك ادلعارؼ، أك  (1998)كآخركف " سنو"النهائي للقراءة كما يرل
ػلصل على ادلتعة كالسعادة كغَتىا، إال أف الوسيلة اليت ؽلكن هبا دلختلف األفراد ربقيق ذلك اذلدؼ التزاؿ موضع 
خبلؼ كىو األمر الذم يرجع يف الواقع إىل االعتماد على العديد من النظريات ادلختلفة حوؿ سيكولوجية القراءة، 

كيف ىذا اإلطار تثار العديد من التساؤالت كخاصة حوؿ ما إذا كاف دبقدكر ىؤالء القراء أف ػلققوا مثل ىذه 
األىداؼ عن طريق احلصوؿ أكالن على فكرة عن تلك الرسالة اليت يود ادلؤلف أف ينقلها مث ينتقلوف بعد ذلك إىل 
التفاصيل، أـ أهّنم يتعرفوف على التفاصيل أكالن اليت تتضمنها تلك ادلادة ادلكتوبة حىت يتمكنوا يف النهاية كبشكل 

.  تدرغلي من التوصل إىل الًتكيب النهائي للرسالة

ربويل الشخبطة البسيطة )فك الشفرة : كيتفق معظم األفراد يف الوقت الراىن على أف مكونات القراءة ىي
( استخداـ ادلهارات اللغوية للفرد يف سبيل فهم ادلخرجات الناذبة عن فك الشفرة)كالفهم (يف الصفحة إىل كلمات

يف كصفها لعناصر القراءة أنّو ؽلكن ضم تلك العناصر األساسية اليت تدخل يف  (1986)"جوف كتوظلر" كيرل
: القراءة يف صيغة بسيطة كما يلي

:  الفهم أك االستيعاب حيث× دبعٌت أف القراءة تساكم فك الشفرة 

R تعٍت :reading القراءة  .

D تعٍت :decoding فك الشفرة  .

                                                           
  .194: صالسابق، قحطاف أمحد الطاىر، ادلرجع :صعوبات التعلم / 1
- مارجريت كيس- جوف لويد- جيمس كوفناف- دانياؿ ىبلالىاف: التعلم العبلجي - طبيعتها- صعوبات التعلم،مفهومها /2

 .518:، ص01/2007 دار الفكر للنشر، ط)عادؿ عبد اهلل زلمد،/ إليزابيت مارتنيز، ترمجة

R= d×c 
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Cتعٍت  :comprehending 1. الفهم كخاصة فهم اللغة الشفوية  

:  أنواع القراءة من حيث أغراض القارئ/ 4

.  قراءة عناكين رئيسية يف اجلريدة أك يف اإلعبلنات: القراءة السريعة العاجلة مثل/ 1

البحث عن حل : القراءة هبدؼ إجراء حبث كذبميع مادة علمية لغرض ما مثل: القراءة جلمع ادلعلومات مثل/ 2
.  ما مشكلة ما، أك كتابة تقرير

قراءة النصوص اللغوية كاألدبية لتحليل النص إىل عناصره األساسية، كإبراز ما فيو من : القراءة التحليلية مثل/ 3
.  فيو من أفكار كمعاين مجاؿ التعبَت كالتصوير من صور خيالية، كما

قراءة الرسائل : ىو سبييز الصحيح من اخلطأ مثل: الّنقد... فهم النقد على أنّو إظهار العيب: القراءة الناقدة/ 4
.  العلمية كاألعماؿ األدبية كالعلمية

:  القراءة للمتعة األدبية كالرياضية العقلية، كتتميز ىذه القراءة دبا يلي/ 5

 قراءة كتب سلتارة يف أكقات الفراغ. 
 قياـ كل قارئ بعرض ملخص دلا قرأه. 

أف القراءة يف اللغة العربية تقتضي أف يراعي القارئ طبيعة اللغة من : مسألة مهمة يف القراءة الصحيحة
حيث الضبط الصريف كالنحوم، كما غلب على أم قارئ يف أم لغة أف يراعي إخراج األصوات من سلارجها 

 2.األصلية

:  أىمية القراءة/ 5

تزداد أعلية القراءة يومنا بعد يـو فعلى الرغم من النمو ادلعريف، كالتقدـ التقٍت الذم ساىم يف نقل ادلعرفة 
كالثقافة، كتطور تقنية ادلعلومات كاالحتفاظ هبا كسرعة اسًتجاعها بكل يسر كسهولة، فإّف القراءة مل تفقد مكانتها 

.  كمل تًتاجع عن أداء دكرىا يف نشر التعليم كادلعرفة كالثقافة من جيل اىل جيل

، كأساس  كادلتأمل لبلمر االذلي يف االيات من سورة العلق، غلد أّف القراءة ىي مفتاح التعليم يف كافة العلـو
التعلم الذايت الذم يصل بالنساف اىل معرفة مايغمض عليو من أسرار كونية، فالقراءة أثر فعاؿ يف تنمية ادلعرفة 

                                                           
.  519-518: ، صالسابقادلرجع ، التعلم العبلجي- طبيعتها- صعوبات التعلم،مفهومها/  1
 . 34-33:ادلرجع السابق ،ادلهارات األساسية يف اللغة العربية، إبراىيم أياد عبد اجمليد، ص / 2
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، فالقراءة تساعد ادلتعلم على 1كغرس القيم عند الفرد كتشكيل خربات متعددة ألزمة حلل مشاكلو اخلاصة
بأنو ال مكاف يف ىذا : اكتساب ثركة لغوية معرفية، كىي كسيلتو كأدائو يف الدرس كالتعلم الذايت، كؽلكن القوؿ

العامل دلن ال يتمكن من مهارات االتصاؿ األساسية كيف مقدمتها القراءة، فهي نافذة االطبلع على كل جديد ، 
ككسيلة إتقاف النطق، كالكشف عن أغبلط التبلميذ، كبث ركح التنافس فيما بينهم، كالتفاعل مع نتاج عقوؿ 

اآلخرين، لذلك نرل أّف الصيحة الكربل اليت غلب اف تؤدل يف مدارسنا ، ىي تلك الصيحة اليت تنادم بتوجيو 
القسط األكرب من عنايتنا إىل تعليم القراءة يف مراحل التعليم كافة من خبلؿ حصص سلصصة للمطالعة، كإجراء 

 2.برامج إثرائية داعمة ذلذه ادلهارة

 

  

                                                           
، 2015لبناف - دار الكتاب اجلامعي) سامية زلمد زلمود عبد اهلل، :اسًتاتيجياتو- مهاراتو- الفهم القرائي طبيعتو /1

 .26:، ص(01/2015ط
 .133:فرات كاظم، ص-  ميساء أمحد أبو شنب: مشكبلت التواصل اللغوم:ادلرجع السابق / 2
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: يحتويو االستماع وما:  المبحث الثاني

:  تعريف االستماع لغة واصطالًحا/ 1

:  لغة /أ

السُت كادليم كالعُت كاحد ، كىو إيناس الشيء باألذف من " : مسَم عَم : "جاء يف مقاييس اللغة البن فارس 
 1.الناس ككل ذم أذف 

مصدر مسعا كمساعة كمساعا إذا أدرؾ الصوت بأذنو، كمؤنثها " مسَم عَم "مشتق من الفعل :كيف تعريف آخر 
استجاب لدعائك، كالسمع ىو كظيفة : مسع اهلل منك أم : سامعة، كجامعها سامعوف كسامعات كمساع، كيقاؿ
 2.كثَت االستجابة لطلب كدعاء العباد : تلقي األصوات، كالسميع من أمساء اهلل احلسٌت أم

أصغى كأنصت كلو أطاعو، : مس  عَم لفبلف، أك إليو أك إىل حديثو مسَمْعا كمسَمَماعا : كما جاء يف ادلعجم الوسيط 
 3.مسَّع بو يف الناس أك يف اجملالس: أذاع عنو عيبا ، يقاؿ: شهره كفضحو كمسَّعو : كمسعو بفبلف 

. كمنو نبلحظ بأف االستماع لغة يعٍت االستجابة كاألنسة

:  اصطالحا/ب

ىو النشاط اللغوم الرابع بعد القراءة كالكتابة كاحملادثة ،كىو الوسيلة األكىل اليت يتصل هبا الطفل بالبيئة 
البشرية كالطبيعية بغية التعرؼ عليها ،كاالستماع سبيل الفرد إىل فهم ما يدكر حولو كيتابع كل ما يصلو من 

القنوات السمعية ادلختلفة ،كقد ثبت يف عدة أحباث أف اإلنساف العادم يستغرؽ يف االستماع ثبلثة أمثاؿ ما 
 4.يستغرقو يف القراءة

إف أداة االستماع األذف تعمل باستمرارية اليقظة كادلناـ ألنو ليس ذلا غطاء يقفل عليها، خببلؼ العُت فإف 
 :اجلفن يغلق العُت عند النـو ،فبل تعمل العُت كلذلك قاؿ سبحانو كتعاىل يف أصحاب الكهف        

                                                           
 ،ص 2011 ،1شهاب الدين أك عمرك ، دار الفكر للطباعة ،ط : تح : معجم مقاييس اللغة أليب احلسُت بن أمحد بن فارس  1

491.  
   .467ادلعجم الوسيط ،مرجع سابق ، ص  2
   .323 ـ ، ص 2013 ،2012عبد احلق الكتاين ، دط ، دار الكتب العلمية : ادلغٍت معجم اللغة العربية  3
 ، 20072أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق، راتب قاسم عاشور،زلمد فؤاد احلوامدة ، دار ادلسَتة للنشر،ط  4

  69ص
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              1 كنظرا ألعليتو فقد ذكر يف القرآف الكرمي مقدما على البصر يف تسعة 

 : قولو تعاىل: عشر موضعا نذكر منها                         
 : كقاؿ أيضا2

                    
  :كقاؿ أيضا  3            

فهو من أىم  4
 5.احلواس عند اإلنساف

فاالستماع من أىم ادلهارات اللغوية اليت يتواصل عن طريقها الفرد مع اجملتمع كىي حاسة من حواس 
. اإلنساف اخلمسة كيبدأ عملها عند الطفل قبل الكبلـ الذم يعتمد اعتمادا كليا على السمع كاحملاكاة

االستماع طريقة للتعلم يف ادلدرسة كخارجها، فمثبل ؽلكننا أف تتعلم يف الفصل باالستماع :كيف تعريف آخر
إىل معلمك كمناقشات طبلب فصلك ،باإلضافة إىل قراءة كتابك ادلدرسي ،كؽلكنك أف تتعلم خارج قاعات 

الدرس سواء أكنت يف ادلنزؿ أـ العمل أـ الشارع أـ يف أم مكاف آخر، كذلك باالستماع إىل احملاضرات 
كادلناقشات كالندكات كغَت ذلك من ادلواقف اليت تستمع فيها مباشرة أك من خبلؿ التسجيبلت ادلسموعة كادلرئية، 
كاالستماع اجليد ليس رلرد االستماع إىل أصوات ، كإظلا االستماع اجليد كالقراءة اجليدة عملية فعالة تتضمن أمورا 

عدة، كادلستمع اجليد ىو الذم يفكر باستمرار كيقـو بربط كل ما يستمع إليو كػلاكؿ توظيفو يف مواقف حياتو 
 لذا فاالستماع مهارة لغوية مهمة جدا ألنو بو تكتسب اللغة كيدرؾ السامع مقصود ادلتحدث كيتم 6ادلستقبلية،

التواصل بُت األفراد كإذ حصل خلل يف االستماع نتج عنو أفكار خاطئة أك انقطاع للتواصل ، فاالستماع أساس 
 :رالفهم كالفهم أساس العلم كعلا أساسان ادلعرفة كمن مهاراتو باختصار نذؾ

 .فهم كبلـ ادلتحدث  _

 .إدراؾ العبلقات بُت األفكار مث استخراجها كتصنيفها _

 .ربليل الكبلـ كربطو باآلراء كادلعتقدات _

 .ربديد ىدؼ الكبلـ _
                                                           

  1 11سورة الكهف،اآلية
7سورة البقرة،اآلية  2  
20سورة البقرة،اآلية  3  

58سورة النساء، اآلية  4  
 ،1نبيل عبد اذلادم ،عبد العزيز أبو حشيش ،خالد عبد الكرمي بسندم ،دار ادلسَتة للنشر ،ط:مهارات يف اللغة كالتفكَت  5

   .156 ص 2009 ،3 ،ط2005 ،2، ط2003
  6 .65 ،ص2010 ،3 ،ط2007 ،2 ،ط2002 ،1مهارات اللغة العربية ،عبد اهلل علي مصطفى ،دار ادلسَتة للنشر،ط
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 1.تكوين رد الفعل _

 :الفرق بين السماع واالستماع واإلنصات/ 2

إف السماع شيء كاالستماع شيء آخر، كاإلنصات غَت االثنُت فلكل مصطلح معٌت خاص ينماز بو عن 
فهو استقباؿ األذف ذبذبات صوتية من مصدر معُت من دكف أف يعَتىا السامع اىتماما يذكر :السماعفأما  سواه،

فهو استقباؿ األذف : االستماعكمن دكف إعماؿ الفكر فيها ،كسماعنا صوت سيارة يف شارع ،أك قطار ؽلر، أما 
ذبذبات صوتية من مصدر معُت مع إعطائها اىتماما كانتباىا كإعماؿ الفكر فيها، فهو أكثر تعقيدا من السماع 

تؤدم إىل الفهم، كدبوجب التعريفُت ؽلكن التفريق بُت السماع كاالستماع فاإلنساف قد يسمع شيئا كال يستمع 
فهو استماع غَت أنو مستمر، فادلستمع يهتم كينتبو على ما يسمع، كلكن قد ال يكوف ىذا : اإلنصاتإليو، أما 

االنتباه كاالىتماـ مستمرين ،فأنت عندما تستمع إىل خطيب قد تنصرؼ عنو أحيانا ،كعندما تستمع إىل زلاضرة 
قد تنصرؼ عنها أحيانا كتسهو مث تعود فيكوف االستماع متقطع االنتباه كاالىتماـ، أما اإلنصات فهو مستمر، 

كإذا قرئ القرآف فاستمعوا لو :"كالفرؽ بُت االستماع كاإلنصات ىو فرؽ يف الدرجة كهبذا ادلعٌت جاء قولو تعاىل
 2.3" كأنصتوا لعلكم ترمحوف

فنبلحظ أف اإلنصات جاء بعد االستماع ألف ليس كل مستمع منصتا فبدأ باألمشل الواسع كانتهى بالضيق 
األدؽ، كلذلك فالفرؽ بُت االستماع كاإلنصات ليس يف نوع ادلهارة إظلا يف درجتها ، فاإلنصات أعلى درجة، مث 

. االستماع مث السماع

 :أنواع االستماع/ 3

 .كىو استماع غَت مركز على احلوار أك الكبلـ: االستماع الهامشي أو السطحي _1

 .كىو االستماع الذم يبذؿ صاحبو جهدا إلدراؾ العبلقات كمعرفة أىدافها:االستماع قصد الفهم _2

أم يستمع ليحلل كبلـ ادلتحدث كيرد عليها باستخداـ احلجج كالرباىُت : االستماع التحليلي النقدي _3
 4.كالشواىد

  

                                                           

  1 .13 لبناف،ص 2012 ،1أيوب جرجيس ادلطية ،دار الكتب العلمية بَتكت ،ط:اللغة العربية تثقيفا كمهارات 
  2 .204سورة األعراؼ،اآلية 

  3 .196 لكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية ،ص : مرجع سابق
  4 .14 ،13أيوب جرجيس العطية، ،ص:اللغة العربية تثقيفا كمهارات:مرجع سابق 
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 :(الشروط)ما يجب مراعاتو عند االستماع / 4

 .ربقيق االنتباه لكي يستمع جيدا كيعي ما يقاؿ- 

 .الًتكيز على الكبلـ ال ادلتكلم ، ألف الًتكيز على ادلتكلم يشتت ذىن السامع- 

 .استخبلص األمور ادلهمة يف الكبلـ كإدراؾ العبلقة فيما بينو للوصوؿ إىل الفكرة الكلية كإدراؾ أىدافو- 

مراعاة آداب االستماع بدءا باجللسة ادلوجبة لبلىتماـ كإلظهار بأنك مشدكد للمتكلم متجنبا الكبلـ بدكف إذف  -
 1.كاحلركات ادلوجبة بعدـ االكًتاث

: خطوات المستمع الجيد/ 5

: لكي تكوف مستمعا جيدا اتبع اخلطوات التالية كىي

. التحضَت لبلستماع من خبلؿ مراجعة ما كتب عن ادلوضوع -

. تدكين ادلبلحظات يف أثناء االستعماؿ كالنقاط ادلهمة ،أسئلة ،إحصائيات -

. مراجعة ادللحوظات الحقا _

. استخراج األفكار الرئيسية -

. فعلى ادلستمع أف يتبع ىذه اخلطوات حىت تتم عملية االستماع يف أحسن صورة

 :مكونات عملية االستماع/ 6

 :يقسم االستماع إىل أربعة عناصر ال ينفصل أحدىا عن اآلخر كىي

 .فهم ادلعٌت اإلمجايل _أ

 .تفسَت الكبلـ كالتفاعل معو _ب

. تقومي كنقد الكبلـ _ج

                                                           

  1 .14اللغة العربية تثقيفا كمهارات،أيوب جرجيس العطية، مرجع سابق ،ص 
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ربط ادلضموف ادلقبوؿ باخلربات الشخصية أم التكامل بُت خربات ادلتعلم كخربات ادلستمع، كال ؽلكن النظر يف  _د
ىذه العناصر كعناصر  متتابعة كلكن ينظر إليها نظرة الًتابط كالتداخل كالتأثَت كالتأثر كأف كل عنصر من ىذه 

 1.العناصر يتطلب الكثَت من ادلستمع

: فاالستماع يف رلملو مكوف من عدة عناصر مًتابطة كمتداخلة ؽلكن ربديدىا فيما يلي

 :فهم المعنى اإلجمالي_أ

كىو عادة ما ػلدث أف يستمع إنساف حلديث ما ،كمل تكن لو القدرة على استيعابو مفصبل من خبلؿ 
عناصره الدقيقة كادلًتابطة فيو، فيتوجو إىل زلاكلة فهم ادلعٌت العاـ أك اإلمجايل الذم تدكر حولو ما استمع عليو ، 

: كعليو يف ىذه احلالة مراعاة 

. فهم األفكار الرئيسية دلوضوع الكبلـ ادلنطوؽ _1

. إدراؾ العبلقات اليت بُت األفكار -2

 2.زلاكلة الربط بُت األفكار الفرعية كبُت الفكرة الرئيسية اليت ىي موضوع ىذا الكبلـ -3

 :تفسير الكالم والتفاعل معو _ب

كىي احلظوة التالية بعد الوقوؼ على ادلعٌت اإلمجايل العاـ  يتوجو ادلستمع حملاكلة تفسَت ىذا الكبلـ كزلاكلة 
: التفاعل معو ، كىذه العملية تعتمد على

. درجة ثقافة كل من ادلستمع كادلتكلم ، فيتوقف عليها اإلتفاؽ أك االختبلؼ فيما بينهما_ 1

. جودة حاسة السمع عند ادلستمع- 2

. مراعاة  ادلستمع آلداب االستماع_ 3

 3.كعي ادلستمع ككذا نوعية كطريقة ما يلقى عليو من كبلـ كمدل سبلمتو من حيث النطق كاإللقاء_ 4

فتفسَت الكبلـ كربليلو يقتضي تعاطفا بُت كل من ادلستمع كادلتكلم فضبل عن متابعة الكبلـ كما يتضمن 
من تفاصيل كمدل منطقية ىذه التفصيبلت كاجلزئيات كتتابعها كتكاملها كتناقصها كالتمييز بُت احلقيقة كاخلياؿ، 

                                                           

  1 .280 ،ص 2009 ،2 ،ط2007 ،1رشدم أمحد عطية ، دار ادلسَتة ، ط: ادلفاىيم اللغوية عند األطفاؿ
  2 .23زين كامل اخلويسكي  ، ص : ادلهارات اللغوية:مرجع سابق 
  3 .24ص : ادلرجع نفسو
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كالتفريق بُت احلقائق كاألحكاـ الشخصية للمتكلم كاستخبلص النتائج كمدل إجرائية ىذه النتائج كمدل إمكانية 
 1.الوصوؿ إىل تعميمات

كما أف ادلتكلم مطالب بأف ػلدد موضوعو ، كالغرض األساس للموضوع ألف معرفة مقصد ادلتكلم تتغَت 
حسب توجو ادلستمع ناحية ادلتكلم فقد يستمع مجاعة من الناس دلتكلم كاحد، كلكن كل شخص يف اجلماعة 

. يدرؾ معٌت الكبلـ بطريقة سلتلفة عن اآلخر

 :تحليل الكالم ونقده _3

: كىو ما يقتضي من ادلستمع أف يكوف على دراية بعدد من األمور منها

.  اخلربة الشخصية كالبداية بادلوضوع ادلستمع إليو-

.  الوعي كالنظرة ادلوضوعية كعدـ االضلياز أك التسرع-

. كشف مواطن القوة كالضعف يف الكبلـ كأسباهبا كطريقة عبلج مواطن الضعف فيو- 
. كيفية االنتباه إىل ما يلقى عليو من كبلـ كذلك بالتوجو إليو بكل ما ؽللك من قدرة على الًتكيز-
. القدرة على ربليل الكبلـ ادلسموع كإدراؾ أىدافو كأبعاده كمراميو -

القدرة على ربط ما يسمعو من كبلـ دبا ؽلتلك من خربات كمعارؼ مسبقة ، على أف يكوف نقده من خبلؿ - 
. ىذه اخلربات أك يف ضوء الواقع أك من خبلؿ خربات اآلخرين كأفكارىم

عدـ االطلداع بالعبارات أك طريقة الغرض أك ادلشاعر أك االنفعاالت دبا ؼلرجو عن الغرض الرئيس للحديث - 
 2.موضوع االستماع

: ربط المضمون المقبول بالخبرات الشخصية - 4
إف تكامل اخلربات كفعاليتها ىي الغرض النهائي الذم من أجلو نفهم كنفسر كنقـو موقف االتصاؿ ، 

كيراعي ادلستمع دبا يف العناصر الثبلثة األكىل من عمليات كربقيقو ذلا ؽلكنو ربط كمراجعة األفكار ادلعركضة مع ما 
لديو من أفكار ، مث ؽلتد األمر أكثر من ذلك استكماال لعملية االستماع فيقـو باستخداـ ىذه اخلربات اجلديدة 

ادلتكاملة يف حياتو اليومية ، كلكن ىذا ال يعٍت أف كل خربة ينبغي أف تقصد لغرض نفعي ، فكثَتا ما يكوف الفهم 
يف حد ذاتو ىو ادلكافأة اليت ػلصل عليها ادلستمع باإلضافة إىل ما ػلدث من إشباع ناتج عما ػلدث لفكرة من 

 3.ظلو أك ما يكتسبو من رؤية عميقة أك حملات مضيئة لبعض جوانب الفكر

                                                           

  1 .61علي أمحد مدكور، مرجع سابق، ص : تدريس فنوف اللغة العربية
  2 .47أمحد علياف ،مرجع سابق، ص :ادلهارات اللغوية 

  3 .282رشدم أمحد طعيمة ، مرجع سابق ، ص : ادلفاىيم اللغوية عند األطفاؿ 
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كبالتايل فعلى ادلستمع أف يستعمل مجيع ىذه ادلكونات حىت تتم عملية االستماع يف أحسن صورة ، كحىت 
يتمكن من حدكث التأثَت كالتأثر بينو كبُت العامل اخلارجي ألف ىذه ادلكونات مًتابطة كمتكاملة ال ؽلكن فصل 

. أحدىا عن اآلخر
 :طرق تدريس االستماع/ 7

إف ربديد طريقة ثابتة لتدريس االستماع أمر ػلبط عملي التدريس ألف الطرؽ متجددة كمتبدلة تبعا 
للموقف التعليمي الطارئ ، كلكن ىناؾ مراحل ثابتة إىل حد ما ؽلكن أف سبر هبا طريقة تدريس مهارة االستماع أال 

:  كىي

  :مرحلة اإلعداد: المرحلة األولى  _1

يعد ادلعلم مادة االستماع مسبقا حبيث ؼلتارىا مناسبة لقدرات كميوؿ كخربات التبلميذ ، مث يعد األدكات 
 1.كالوسائل اليت تساعد على االستماع اجليد ، كفيها يتم ربديد اذلدؼ من االستماع كالغرض من تدريسو

 :مرحلة التنفيذ:المرحلة الثانية _2
يلجأ ادلعلم يف ىذه ادلرحلة إىل إبراز النقاط ادلهمة حبيث يسلطها مع التبلميذ كإفساح اجملاؿ أماـ التبلميذ 
للمناقشة حوؿ ىذه النقاط باآللية اليت يراىا مناسبة لذلك ادلوقف كعملية الًتكيز على نقاط مهمة من قبل ادلعلم 

. يوجو أمساع التبلميذ باإلذباه الصحيح دبا يسمح بعملية ذبويد عملية االستماع
:  مرحلة المتابعة: المرحلة الثالثة  _3

ىذه ادلرحلة ىي أشبو دبا يسمى بعملية التغذية الراجعة حبيث يقـو ادلعلم دبناقشة بعض التبلميذ الذين 
يبدكف بعض التساؤالت كاالستفسارات حوؿ ادلادة ادلسموعة ، كىنا يتم كضع النقاط على احلركؼ يف معرفة ما 

. ربقق من األىداؼ كتقومي ادلوقف سابق 
. ىذه ادلراحل الثبلث ىي مراحل االستماع كىي تعتمد على ادلعلم أكثر من اعتمادىا على التلميذ 

 :معيقات االستماع /8
على ادلعلم أف يعمل على تبليف ادلعيقات دكف االستماع اجليد ، فقد تكوف ىذه ادلعوقات راجعة إىل 

. أسباب جسمية أك نفسية أك خارجية 
كأف يكوف ادلستمع يعاين من مشكبلت يف السمع ، فبل يستطيع أف ؽليز األصوات اليت : أسباب جسمية _ 1

. األمر الذم يؤدم إىل التشويش كاالضطراب كعدـ فهم مضموف الرسالة  (ادلعلم)تنطلق من ادلتحدث 

                                                           
 ـ،2003 ،1 دار ادلسَتة عماف ،طراتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة،:أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق  1

 .100 ـ ،ص 2007 ،2ط 
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. ادللل كالتشتت فقد ؽلل ادلستمع من تركيز انتباىو كينصرؼ كليا عن ادلتحدث : مثل : أسباب نفسية _ 2
كما أف االنفعاؿ مع فكرة يطرحها ادلتحدث كيظل ذىنو متعلقا فيها األمر الذم يعيق تكوين الصورة 

. ادلتكاملة حوؿ ادلوضوع 
فقد تكوف قدرات ادلستمع العقلية ضعيفة ال تساعده على ادلتابعة ، األمر الذم يؤدم إىل  : أسباب عقلية_ 3

. اإلخفاؽ يف ربقيق اذلدؼ من االستماع 
منها ما يتعلق بصوت ادلتحدث فقد يكوف ضعيفا أك غَت كاضح كقد ال يراعي يف حديثو : أسباب خارجية _ 4

مستويات ادلتعلمُت ، كمنها ما يتعلق باجلو الذم يتم فيو االستماع فقد يكوف متسما بالضوضاء كالصخب ، 
 1.األمر الذم يفوت فرصة االستماع اجليد 

 : أىداف تدريس االستماع / 9

. تعليم التبلميذ كيف يستمعوف إىل التوجيهات كاإلرشادات ككيف يتابعوهنا _ 1

. تنمية عادات االستماع اجليد كىي اليقظة كاالنتباه كادلتابعة كحفظ أكرب قدر شلكن شلا يستمع إليو _ 2

. التمكن من نقد ادلسموع كاكتشاؼ ادلتناقضات كالتمييز بُت األفكار _ 3

 2.التمييز بُت األصوات ادلختلفة كالوعي بقيمة الكلمات كاستعماالهتا _ 4

كمن خبلؿ ىذه األىداؼ يتضح بأف لبلستماع أعلية كبَتة يف صلاح العملية التعليمية ، كما أف االستماع 
. اجليد يؤدم إىل ربسُت القراءة كالكتابة 

  

                                                           
 ، 2008 ،1 فراس السلييت ، جدار للكتاب العادلي عماف العبديل ، مقابل جوىرة القدس ، ط:اسًتااغليات التعلم كالتعليم  1

 199: ص
 طو علي حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي ، ، ص :اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها :مرجع سابق  2

144 . 
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: يحتويها الكتابة وما: المبحث الثالث

: تعريف الكتابة لغة واصطالًحا/ 1

  :لغة- أ

بالكسر على  (ككتابان )بالفتح ادلصدر ادلقيس  (كتبان )،يكتب ،  (كتبو): كتب": تاج العركس "جاء يف 
  .أصلو ادلصدر: ىو اسم كاللباس، عن اللحياين كقيل . خبلؼ القياس

  كيف التنزيل العزيز                  1 ما : الكتاب)ك. استكتبها: أم
كىو زلموؿ على الكتاب { من نظر إيل كتاب أخيو بغَت إذنو ، فكأظلا ينظر يف النار}: كاحلديث .(يكتب فيو

نػَمبَمذَم فريق من "قاؿ الزجاج يف قولو تعاىل : التوراة : كالكتاب .الذم فيو سرحكا أمانة يَمكرَمه صاحبو أف يطلع عليو 
  :الذين أتوا الكتابَم كقولو   

.* كأف يكوف القرآف. جائز أف يكوف التوراة 2
استمبله : خطو ،ككتبو ك اكتتبو أك كتبو ، خطو ، كاكتتبو : كتبو كتبان ككتابان : كيف القاموس احمليط 

خرزة بسَتين، ك الناقة : ما يكتب فيو ، كالدحكاة كالتوراة ،كالصحيفة كاحلكم كالقدر ، ككَمتَمبَم السقاء : كالكتاب 
. ختم حياءَمىا ، أك خـز حبلقة من حديد كضلوه:يكتبها

اخلرزة اليت ضم السَت كبل كجهيها، : خزر الشيء بسَت،، كالكتبة " : كتب "كجاء يف كتاب العُت للخليل 
 3.كتب منخراىا خبيط لئبل تشم الَمبون كالرأـ {على كلد غَتىا }كالناقة إذاظئرت 

:  اصطالحا/ ب
 ىي الوسيلة األخرل بعد احملادثة لنقل ما لدينا من أفكار كأحاسيس إىل اآلخرين أك تسجيلها ألنفسنا لنعود إليها 

 4.مىت شئنا كىذه الوسيلة اكتسبت أعلية كبَتة على مدل التاريخ 
:  عناصر الكتابة_ /2

                                                           
(  5):اآلية سورة الفرقاف _ 1
( 101): اآليةسورة البقرة _ 2
، 1 للًتمجة كالنشر طاألحباث نواؼ اجلراح ، دار :تحل احليٍت الزبيدم ، ضزلمد مرت: ينظر تاج العركس يف جواىر القاموس *

 .29_ 28، ص {كتب: مادة }،2011
 .2007 2الدين الفَتكز أبادم ، دار الكتب العلمية، بَتكت ، ط  رلد:القاموس احمليط _ 3
 1لبناف ، ط- دار الكتب العلمية بَتكت (مادة كَمتَمبَم ) 4 /عبد اجمليد ىنداكم مج:خلليل بن أمحد الفراىيدم تح :معجم العُت _4

.  8ق ، ص 1424ـ ، 2002
.  161، ص 2002 1 عبد اهلل مصطفى دار ادلسَتة للنشر ك التوزيع عماف ، ط:مهارات اللغة العربية _ 4
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:   كىي اللبنة األكىل يف التعبَت عن الفكر كىي تؤدم دكرىا يف ادلعٌت من خبلؿ :اللفظة:أوال 
 فادلعركؼ أف األلفاظ ىي رموز لؤلشياء اليت تراىا ، ضلسها أك نسمعها أك نشمها أك نتذكقها :رمزية اللفظية / أ

 لؤلداة اليت نبصر هبا كلآللة اليت نركبها، لذا فإف ىاتُت اللفظتُت ترمز أفّ  (سيارة )أك(عُت )فمثبل ... أك نفعلها 
. فاأللفاظ ذبعلنا نفكر يف األشياء كنستحضرىا يف أذىاننا

ذلا دالالت متعددة،  (عُت) فالكلمة قد تستخدـ ألكثر من داللة،فعندنا مثبلن كلمة :السياق الواردة فيو/ ب
فقد تأيت دبعٌت حاسة اإلبصار،أكالبئر،أك اجلاسوس ،أك احلارس، أك عظيم . كػلدد كبلن منها سياؽ الكبلـ

كرغم تعدد الدالالت للفظة الواحدة، فإننا نستطيع أف نعرؼ أم الدالالت ىو ادلقصود، كذلك من . اخل...القـو
. خبلؿ السياؽ

يفعل ىذا مث  فاإلنساف حُت يفكر مستحضرنا لفظة إىل ذىنو، فإنّو ال: تستخدم فرادى أو لذاتها ىا الأنّن / ج
يتوقف حبيث تظل اللفظة عالقة يف ذىنو دبفردىا، كإظّلا ىو يربطها بغَتىا من األلفاظ لتعرب مع بعضها عن فكرة 

توجد يف الذىن أك حُت احلديث منفردة كإظّلا ىي مع غَتىا  صلده دائمنا من أّف اللفظة ال تعمل يف ذىنو، كذلك ما
 1.من األلفاظ

. فهذه عوامل متماسكة كمتضافرة كالبد منها معنا لتحقيق التواصل باللغة كألفاظها على مركر األجياؿ
: يلي    كغلب على الكاتب عند اختياره للكلمات أك األلفاظ اليت سيصوغ منها اجلمل كالفقرات أف يراعي ما

: كالًتادؼ ىو الداللة على معٌت كاحد بألفاظ متباينة مثل. معرفة ادلًتادؼ، كادلشًتؾ، كادلتضاد من الكلمات / 1
، البتار، احلساـ، ككلها أمساء  األسد، الليث، القسورة ككلها أمساء لؤلسد، ككذلك السيف، ادلهند، الصاـر

عُت :العُت كتطلق على : كأّما  ادلشًتؾ فهو اللفظ الواحد الذم يدؿ على معنيُت أك معاٍف متباينة مثل2.للسيف
ادلاء، حاسة البصر، اجلاسوس، الرجل ادلختار من قبل رئيس الدكلة، كيكوف عضونا يف رللس األعياف، كاسم مدينة 

- اجللل)(لؤلبيض كاألسود - اجلوف )كأّما التضاد كيقصد بو تسمية ادلتضادين باسم كاحد مثل. يف دكلة اإلمارات
 .كشلّا ىو معركؼ أّف ألفاظ الّتضاد قليلة كغَت شائعة. (للمستغيث كادلستغاث بو- الصاركخ) (للعظيم كالصغَت

. الوقوؼ على الدالالت ادلختلفة للكلمات كاختبلؼ مدلوالهتا من عصر إىل عصر كمن بيئة إىل بيئة/ 2
 3.اختيار اللفظ ادلناسب للمعٌت كذلك بالتمييز بُت الكلمات اجليدة كالرديئة أك ادلبتذلة عند اختيار الكلمات /3
. اإلدراؾ الفّعاؿ للفرؽ بُت ادلعرفة كالنكرة كاالسم كالصفة يف توظيف ادلعاين ادلراد التعامل معها /4
. إتقاف شركط الفصاحة، كمناسبة األلفاظ للمعاين عبلكة على تصنَمع احملسنات البديعية /5

.   كىي الوحدة األكىل يف الداللة على ادلعٌت، كما أهّنا تعٍت إسناد احلدث إىل زلد ث و:الجملة: ثانياً 
                                                           

 .172-171ادلرجع السابق، ادلهارات اللغوية ، زين كامل اخلويسكي، ص 1
مهارات يف اللغة كالتفكَت، نبيل عبد اذلادم، خالد بسندم، عبد العزيز أبو حشيش، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع،  2

 .208ق،ص1424-ـ01/2003ط
. 209ادلرجع السابق، ص 3
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كىناؾ عدد من الثوابت اليت غلب أف يستحضرىا الكاتب حالة التهيئة للكتابة كحالة اختياره اجلملة يف 
الكتابة، كمنها،  

 .ضركرة االلتزاـ بقواعد اللغة -
 .ضركرة إتقاف اجلملة كالسياؽ -
 . عدـ اإلفراط يف استخداـ أدكات الربط -
 .معرفة شركط اللغة الفصحى -

:  كما يشًتط معرفة مايلي

 .أنواع اجلملة كمكوناهتا كصور الكبلـ -
 1.مسات اجلملة -

: فاجلملة عند الببلغيُت إنشائية كخربية كىي يف نفس الوقت امسية كفعلية، كمن مساهتا

.  االلتزاـ بقواعد اللغة/ أ

. كضوح العبارات كاألفكار/ ب

 كىي رلموعة اجلمل ادلًتابطة اليت تكوف فكرة كاحدة أك تدكر حوذلا كتعاجلها، كىناؾ أصوؿ البد :الفقرة: ثالثًا
: للكاتب من مراعاهتا عند اختيار الفقرة الكتابية كىي

التناسق كاالنسجاـ بُت الفقرة كالفكرة ادلراد معاجلتها داخل السياؽ احملدد البعيد عن االستطراد كالتشعب / 1
الذم يبعد الفرد عن ادلعٌت األصلي كيؤدم  إىل غموض الفكرة أك حىت إىل صياغتهاػ 

أف يكوف اذلدؼ من تتابع اجلمل يف الفقرة الواحدة تطوير الفكرة كإثراءىا كاالبتعاد عن الًتاكم اإلنشائي ػ / 2

ترابط الفقرة لفظا كمعٌت ػ  /3

احلديث ، كمن  التناسق الزماين كادلكاين كالتربيرم ك السبيب كالتعليلي كيتمثل ىذا االنتقاؿ من القدمي إىل /4
اخل ػ .. السؤاؿ إىل اإلجابة ، كمن ادلقدمة إىل النتيجة ػػ

االبتعاد عن التكرار اللفظي أكادلعنوم ، ألنو ؼلل بالتوازف  كيؤدم إىل ركاكة الفقرة كضعفها،ما عدا التكرار  / 5
. الببلغي الذم ؼلدـ غرضا زلددا 
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 ذكرنا أف أسلوب الكاتب يتكوف من عناصر الكتابة كىي الكلمة داخل اجلملة ، كاجلملة داخل :األسلوب: رابعا
إف األسلوب أداء خاص يتعامل معو : الفقرة فضبل عن الفقرة كىذا مايكوف أسلوب الكاتب كؽلكن القوؿ 

 1.الكاتب أكيسَت عليو يف ترمجة أفكاره كأحاسيسو كمشاعره كما يريد البوح بو أك اإلفصاح عنو

:  بعض القرارات الخاصة بتيسير الكتابة العربية/ 3

 : اإلمالء/أ

الغرض من الكتابة أف تكوف صورة كاضحة دلا تنطق بو، كأداة صاحلة لئلنابة كاالستفادة عن طريق الرموز، 
.  كيتحقق ذلك إذا مت التطابق بُت الكتابة كالنطق بطريقة مطردة خالية من اخلبلؼ

:  دروس اإلمالء

غلب أف يكوف اإلمبلء درسنا تعليمينا ال اختيارينا كأف يكوف اذلجاء متصبلن بفركع اللغة كباألعماؿ التحريرية 
يف ادلواد األخرل، كيراعي أف تكوف موضوعات اذلجاء كالقطع اليت تستخدـ يف التدريب عليو شلّا يشوؽ األطفاؿ 

 . كيتصل حبياهتم كماػلتاجوف إىل استعمالو من الكلمات يف احلديث الشفهي

    كينبغي اجتناب ىذا النوع الصناعي الذم سبؤل فيو القطعة هبمزات أك كلمات للتدريب على قاعدة ىجائية 
خاصة، بل يراعي يف القطعة احلرص على ادلعٌت كانسجاـ النص قبل كل شيء كقد ناقشت اللجنة منهاج اإلمبلء 

:  على ىذا األساس ككافقت على إتباع مايأيت يف رسم الكلمات

 كل ماينطق بو يرسم يف اإلمبلء، ككل ماالينطق بو ال يرسم إال اإلدغاـ كالتنوين كإال علزات الوصل مع :أوّناًل 
.  الشمسية (أؿ)ادلسبوقة بالبلـ كإثبات  (اؿ)حذؼ 

:  الهمزة: ثانًيا

يف أكؿ الكلمة ترسم على ألف مطلقنا كدائمنا كتعترب اذلمزة يف أكؿ الكلمة إذا سبقت باؿ أك بكلمة على  ( أ
 . حرؼ كاحد

 . اذلمزة ادلتوسطة إذا كانت متحركة صورت بصورة حركتها، كإذا كانت ساكنة صورت حبركة ماقبلها ( ب
 2. اذلمزة ادلتطرفة تكتب على صورة مناسبة حلركة ماقبلها، فإف كاف احلرؼ السابق ذلا ساكننا كتبت مفردة ( ت
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:  كؽلكن تلخيص مهارات الكتابة يف نقاط موجزة كىي كالتايل

.  القدرة على كتابة احلركؼ اذلجائية بأشكاذلا ادلختلفة/ 1

.  القدرة على كتابة الكلمات العربية حبركفها ادلنفصلة كادلتصلة مع سبييز أشكاؿ احلركؼ /2

.  القدرة على الكتابة خبط كاضح ؽليز بُت الرموز الكتابية /3

. القدرة على نقل الكلمات اليت نشاىدىا نقبلن صحيحنا /4

.  (اخل... رقعة، نسخ، كويف)القدرة على إتقاف نوع من األنواع ادلختلفة للخط العريب  /5

.  القدرة على مراعاة التناسق بُت احلركؼ طوالن كاتساعنا، كتناسق الكلمات يف أكضاعها كأبعادىا /6

.  (عبلمات الًتقيم، كالفقرات، كاذلوامش )القدرة على استخداـ العبلمات التشكيلية للكتابة /7

- الكلمات ذات احلركؼ اليت تنطق كال تكتب كالعكس- اذلمزة )مراعاة القواعد اإلمبلئية كاملة يف الكتابة /8
.  (الفصل كالوصل- األلف ادلتطرفة- التاء ادلربوطة كادلفتوحة

.  مراعاة القواعد النحوية كالقدرة على توليد أفكار الكتابة /9

 1.القدرة على سرعة الكتابة كسبلمتها للتعبَت عن النفس بيسر كسهولة /10

. كذلذا إذا استطعنا اجتياز ىذه ادلهارات فسوؼ نكوف حتمنا قادرين على الكتابة بكل أنواعها

:  مظاىر الصعوبات الكتابية/ 4

يفقد الطفل الذم يعاين من الصعوبة يف الكتابة رلموعة من القدرات البلزمة للقياـ بنشاط الكتابة بشكل 
النضج العقلي، الضبط احلركي، التآزر احلركي، التمييز البصرم، الذاكرة : صحيح كمعرب، كمن أىم تلك القدرات
:  فمن أىم مظاىر الصعوبات الكتابية ىي. البصرية كضبط اجلسم دبا ؼلدـ الكتابة

 . عكس كتابة احلركؼ، حبيث تكوف كما تبدك يف ادلرآة، أك عكس كتابة اجلمل كالكلمات -
اخللط يف االذباىات، فهو قد يبدأ بكتابة الكلمات كادلقاطع من اليسار بدالن من كتابتها من اليمُت، كىنا تبدك  -

 .صحيحة بعد كتابتها كالتبدك معكوسة
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 ...، كىكذا(قاـ، أقم/ دار، راد )تريب حرؼ الكلمة كادلقاطع بصورة غَت صحيحة عند الكتابة فمثبلن كلمة  -
 . (جاؼ)على أهّنا  (خاؼ )ادلتشاهبة، فقد يرل كلمة خلط يف الكتابة بُت األحرؼ -
 .الصعوبة يف االلتزاـ بالكتابة على خط مستقيم كاحد -
 .صعوبة قراءة اخلط كرداءتو  -
 . رسم احلركؼ رمسنا خاطئنا بالزيادة أك النقصاف -
 .إمساؾ القلم بطريقة خاطئة أك إمساكو يف كل مرة بشكل سلتلف  -
 . إعلاؿ النقاط على احلركؼ كعدـ كضعها -
 1 .(ذىبو- امشس)كتابة احلركؼ ادلنطوقة كإعلاؿ احلركؼ غَت ادلنطوقة كالبلـ الشمسية ك كاك اجلماعة -
 )التدريب على كتابة احلركؼ بشكل منفصل كل حرؼ لوحده،مث كتابة احلركؼ ذات النقاط بشكل متتابع -

 ...مرة أيضنا كىكذا (20)بالتتابع ( خ()ح)، مث يكتب ( مرة مثبلن 20لوحده  (ج)يكتب حرؼ

:  التعقيب على تلك الصعوبات/ 5

إّف تلك الصعوبات ليست العربية فيها بدعنا من اللغات، كما أهّنا ال ترجع فقط إىل طبيعة الكتابة بل زبرج 
:  إىل أمورنا أخرل منها

. االختبلؼ الكبَت بُت اللغة الفصحى اليت يتعلمها، كاللغة العامية اليت يستعملها/ أ

.  فساد أساليب التعليم، كفساد كتب القواعد كبعدىا عن الغرض الذم كضعت لو/ ب

يسهم يف تعلم كتعليم الكتابة، إشارة إليها نتائج الدراسات العربية  بعض األمور األخرل تتصل بكل ما/ ج
ذا فإنّو ؽلكن التغلب على ىذه الصعوبات بالتدريب السليم كالدقيق على ادلهارات اليت يبلقي كاألجنبية، كمع ق

فيها التلميذ صعوبة، كيكوف ذلك بغرض ظلاذج مكتوبة كتابة صحيحة دقيقة، كضعت نقاطها يف أماكنها 
الصحيحة، كشكلت كلماهتا اليت ربتاج للتشكيل، كمع شلارسة ادلهارة كتكرارىا لن ؼلطئ التلميذ، كالتدريب 

 (ماظلارسو نتعلمو )كادلمارسة من نظريات التعليم، كتثبت االستجابة إذا تكررت يف موقف معُت، كتقـو على فكرة
ا إذا استخدـ يف الوقت ادلناسب . كيكوف التدريب كالتكرار مفيدن

                                                           
 . 133-132ـ، ص 01/2007 عصاـ جدكع، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، ط:صعوبات التعلم 1
 



 مهارات االتصال اللغوي:                                                             الفصل األول

 

 

31 

ككذلك نتغلب عليها باستخداـ أنسب طرؽ التدريس كالوسائل كاألنشطة التعليمية اليت ذبذب التبلميذ، 
كتثَت انتباىهم إىل ماؽلارسوف من أعماؿ كتابية، كػلرص ادلعلم على أف يعود التلميذ حسن النطق كعدـ اخلطأ يف 

 1.الكتابة

: أىمية مهارة الكتابة/ 6

تربز أعلية الكتابة لدل التبلميذ يف حجرة الدراسة، ذلك ألف الدارس ػلتاج إليها يف توظيف كل معارفو 
كمهاراتو اليت اكتسبها، ففيها يسّجل معلوماتو، كيعرب عّما غلوؿ يف خاطره كما يف نفسو من مشاعر كأحاسيس، 

فهي كسيلة من كسائل دراسة اللغة، كترقية ادلهارات اللغوية األخرل فهي تعتمد عليها كتستفيد منها، كعن طريق 
االستماع كالتحدث كالقراءة يكتسب الدارس قدرة على االستخداـ ادلناسب للغة كتراكيبها، لذلك نستطيع القوؿ 

فهي كسيلة . بأف شلارسة الكتابة بشكل فّعاؿ، كاالستفادة منها كمهارة لغوية أمر مرىوف دبمارسة ادلهارات األخرل
.  من كسائل التعلم، كأداة من أدكات اإلنساف يف االتصاؿ مع اآلخرين كالتعبَت عن الّنفس

:  العالقة بين مهارات اللغة العربية، ودورىا في التواصل اللغوي/ 7

إّف العبلقة بُت مهارات اللغة العربية تكاد تكوف عبلقة تفاعلية كتًتابط ىذه العبلقة لننشئ تواصبلن فّعاالن 
كنشاطنا بُت ادلعلم كتبلميذه كبُت الّتبلميذ أنفسهم، حيث تتمثل العبلقة بُت االستماع كالقراءة يف أّف كليهما 

يشمل استقباالن للفكر من ق بل  اآلخرين، كلكي يكوف التلميذ قادرنا على إدراؾ الكلمات كاجلمل كالعبارات 
ادلطبوعة، فإنّو البد أف يكوف قد استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة، فالفهم يف القراءة يعتمد على فهم القارئ 

. كإّف ادلهارات ادلكتسبة يف االستماع ىي أساس النجاح يف تعلم القراءة. لغة الكبلـ

لذا يعد إعلاؿ االستماع سبب من أسباب الضعف لدل التبلميذ يف القراءة، كتعد الكلمات األكثر سهولة 
. يف القراءة، ىي الكلمات اليت مسعها التلميذ كتكلمها من قبل

كتتضح العبلقة بُت االستماع كالكتابة يف أف إتقاف الكتابة يعتمد أساسنا على االستماع اجليد، الذم ؽلكن 
التلميذ من التمييز بُت احلركؼ كاألصوات، كالشّك بأّف ادلستمع اجليد يستطيع أف يزيد ثركتو اللغوية كالفكرية 

 2. كالثقافية، فيزداد تعبَته غٌتن كثركة

                                                           
1
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 باجلملة، أّما العبلقة بُت القراءة كالكتابة فعبلقة كثيقة؛ ألّف الكتابة تعزز التعرؼ إىل الكلمة كاإلحساس
ككثَت من اخلربات يف القراءة تتطلب مهارات كتابية؛ كمعرفتها بواسطة القارئ . كتزيد من ألفة التبلميذ بالكلمات

يكتبوف كلمات كمجبلن مل يتعرفوا إليها من خبلؿ  تزيد من فاعلية قراءاتو، كمن جانب آخر فإّف التبلميذ عادة ال
 القراءة، فالكتابة إىلالقراءة، فمن خبلؿ الكتابة قد يتعرؼ التلميذ إىل اذلدؼ أك الفكرة اليت يريد التواصل هبا 

يعدك أف يكوف االتصاؿ اللغوم بُت متكلم  كبالنهاية ال. تشجع التبلميذ على الفهم كالتحليل كالنقد دلا يقرؤكف
. االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة: كمستمع، أك بُت قارئ ككاتب، كيبقى للغة فنوف أربعة ىي

  



 

 

اىفصو اىثاًّ 
اىنٌَرج اىرطثٍقً 
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: النموذج التطبيقي: الفصل الثاني

: نبذة عن ابتدائية عائشة أم المؤمنين/ أ

 باسم ادلدرسة االبتدائية يف 1926إّف مدرسة عائشة أـ ادلؤمنُت أكؿ مدرسة أسست يف مدينة أدرار عاـ 
 انفصلت منها مدرسة الذكور كأخذت اسم عائشة أـ 1962 أخذت اسم مدرسة البنات عاـ 1952عاـ 

ا منهم 512، ربوم 1982ادلؤمنُت سنة   إناثنا، كل مستول ػلمل ثبلثة أقساـ ماعدا 229 ذكورنا ك 283 تلميذن
.  معلم كمعلمة منهم ثبلثة فرنسية22التحضَتم ب

 .سليماين زلمد :اسم المدير

. ـ يف نفس ادلدرسة10/04/2018-9مت اللقاء معو يومي 

:  تحليل االستبيان/ ب

قمنا بطرح مجلة من األسئلة على معلمي ابتدائية عائشة أـ ادلؤمنُت بأدرار خاصة مدرسي السنوات األكىل 
كالسنوات الرابعة ،ىذه األسئلة تدكر حوؿ مهارة االستماع كالقراءة كالكتابة ىادفتُت من خبلذلا دلعرفة مدل تطبيق 

.  الفهم القرائي يف مدارسنا كىل فعبل توظيفها يساىم يف تنمية مهاريت االستماع كالكتابةإسًتاتيجية

: يلي  كبعد إطبلعنا على إجابات ادلعلمُت كربليل آرائهم كإحصائها توصلنا إىل ما

 الفهم القرائي تساعد يف تنمية مهاريت إسًتاتيجيةىل فعبل : كانت إجابات ادلعلمُت بنعم على السؤاؿ- 1
االستماع كالكتابة كيتم ذلك عن طريق توظيف القراءة الصامتة كالقراءة اجلهرية اللتاف تساعداف كثَتا على ربصيل 

الواضحة كالتبلميذ يستمعوف كبالتايل تتطور ادللكة  الفهم اجليد للنص ،مث بعد ذلك يقرأ ادلعلم القراءة النموذجية
. السمعية لديهم كمن مث تتحسن كتاباهتم أيضا 

 يف مدارسنا فَتكف بأف توظيفها متوسط كذلك اإلسًتاتيجيةما مدل تطبيق ىذه :أما إجاباهتم عن السؤاؿ - 2
. لغياب الوسائل التعليمية احلديثة كالتقنيات ادلتطورة كمازلنا نعتمد على كسائل تقليدية 

تشَت معظم اإلجابات إىل أف االستماع ىو أكثر ادلهارات انفعاال من طرؼ التبلميذ يف مجيع األطوار - 3
االبتدائية باعتبار االستماع ادلهارة األكىل اليت ينطلق منها ادلتعلم ليتمكن من الكبلـ اجليد بلغة سليمة ،مث القراءة 

اجليدة كالكتابة الصحيحة ،كبذلك يكوف ادلتعلم قد سبكن من اكتساب اللغة ،فاالستماع اجليد يؤدم إىل التحدث 
. اجليد كالقراءة اجليدة كالكتابة السليمة كذبنب الوقوع يف األخطاء 

أمجع ادلعلموف على أف البيت كالبيئة يساعداف يف اكتساب ادلهارات اللغوية ،فالطفل يتمكن من الكبلـ بعد - 4
أف يستمع لآلخرين مث ػلاكي األصوات اليت يسمعها حولو ،كما أف ادلطالعة اجليدة داخل البيت يساعده على 
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ربسُت  الفهم القرائي عنده كرسم احلركؼ بشكل سليم ،مث تقـو ادلدرسة بتدعيم تلك ادلهارات اللغوية كتطويرىا 
. باستخداـ الوسائل التعليمية البلزمة لذلك ،فبل ؽلكن أف نفصل بُت البيت كادلدرسة يف تعلم ادلهارات اللغوية 

يرل أغلب ادلعلمُت بأف مهارة االستماع ىي ادلهارة اليت يتقنها أغلب التبلميذ ،كىذا يوضح ضركرة تنمية - 5
مهارة االستماع لدل التبلميذ كتعويدىم كتدريبهم على االستماع للمعلم كلزمبلئو أثناء الكبلـ ،كذلك باستخداـ 
ادلعلم رلموعة من األنشطة اليت تثَت انتباه التلميذ كذبعلو متشوقا دلعرفة ادلوضوع كتقدمي ادلعلم سبهيد عن الدرس مث 

. يقـو بطرح رلموعة من األسئلة تساعد يف تنمية الفهم القرائي عند التلميذ
يقر أغلب ادلعلمُت بأف االستماع لو دكر كبَت يف اكتساب ادلعارؼ لذا يشجع ادلعلم تبلميذه على اإلصغاء - 6

كاالستماع ،فهو الوسيلة األكىل كاألساسية اليت يعتمد عليها يف تبليغ رسالتو ألنو يساعد يف عملية الفهم كاإلدراؾ 
خاصة عند تبلميذ السنة األكىل ،كىذا يوضح مدل حرص ادلعلم على لفت انتباه التلميذ ،كما أف االستماع 

يكسب التلميذ ادلفردات كاجلمل كاألفكار كادلفاىيم كبنسبة عالية كىذا ما الحظناه داخل حجرة الدراسة ،مث تأيت 
بعده القراءة يف ادلرتبة الثانية كيركف أف أكثر ما يتقنو التلميذ ىو القراءة اجلهرية ألنو تعود عليها كعلى نطق 

الكلمات بصوت عاؿ ،غَت أف بعض التبلميذ ال ؽلكنو القراءة الصامتة حبيث ال يستطيع القراءة هبدكء خاصة 
. تبلمذة السنة األكىل ابتدائي 

يشَت أغلب ادلعلمُت إىل أفَم أىم الوسائل التعليمية ادلعتمدة يف إلقاء الدركس ىي الكتب ادلدرسية كالصور -7
كالرسومات كاخلرائط اليت تعُت التلميذ على القراءة كالتعبَت كفهم الدرس فهمان جيدان ، كما تنمي لغة الطفل كسبنح 

 .اجلو ادلناسب لزيادة درجة االنتباه لدل التلميذ
ألف تبلميذ السنوات األكىل ال يتقنوف القراءة , بالنسبة للسنة األكىل يفضل ادلعلم استخداـ القراءة اجلهرية - 8

كىذا يدؿ على أّف ادلهارات تتطور ك , الصامتة، أّما بالنسبة للسنة الرابعة فيتقنوف كلتا القراءتُت اجلهرية كالصامتة 
 .زبتلف من فئة ألخرل

فكل معلم لو , يرل أغلب ادلعلمُت بأفَم الفركؽ الفردية موجودة  ك على ادلعلم أف يتماشى معها حسب قدراتو- 9
فمنهم من ػلث التبلميذ على االنتباه كيؤكد على آداب االستماع حىت ينتبو مجيع , طريقة خاصة يف إلقاء درسو

ألف ادلعلم ىدفو األساسي ىو , التبلميذ كيقدـ من حُت آلخر بعض األسئلة دلعرفة مدل سبكن التبلميذ من الفهم
 .أف تصل ادلعلومة إىل أذىاف التبلميذ قبل خركجهم من القسم

 :يشَت ادلعلموف إىل أفَم األسباب اليت ذبعل التلميذ يرسب يف الفصل متعددة كمتنوعة نذكر منها- 10
تعرض التلميذ إىل إصابات جسمية مثل إصابة األذف يؤدم إىل حدكث خلل يف االستماع : أسباب جسمية/ 1

 .اخل...أك إصابة األسناف ينتج عنو خلل يف النطق
اخل كل ىذا يعيق عملية الفهم لدل ... التوتر ، القلق ، االضطراب ، اخلوؼ ، اخلجل: أسباب نفسية/ 2

 .التلميذ
 .اخل... التسرب ادلدرسي ، مشاكل أسرية: أسباب اجتماعية/3
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 .ىذه األسباب تعسر تنمية ادلهارات اللغوية عند التبلميذ، كغلب على ادلعلم ك األسرة مراعاهتا كمعاجلتها
   كما قمنا بتوزيع رلموعة من القصاصات على تبلميذ السنة األكىل كالرابعة لنرل إذا كانت ىذه ادلهارات تطورت 

م يتقنوف مهارة القراءة كالكتابة .فبلحظنا أفَم درجة االستماع عند السنوات األكىل مرتفعة , من طور آلخر كما أهنَم
حيث كانت قراءهتم خالية من األخطاء كيستطيعوف قراءة مجلة كلها بتسلسل دكف هتجي كال غلدكف أم صعوبة 

كما الحظنا بأهنم يتقنوف مهارة الكتابة أيضا حيث طلبنا منهم أف يكتبوا لنا مجلة كاستطاع أغلبية , يف ذلك
لكن اخلط كاف مقركءان , إالّ أننا الحظنا كجود بعض األخطاء اإلمبلئية عند بعض التبلميذ, التبلميذ كتابتها

 .كمفهومان عند أغلبيتهم
   كىذا إف دّؿ على شيء فإظّلا يدؿ على أف فعبل توظيف إسًتاتيجية الفهم القرائي كتطبيقها بشكل صحيح يعُت 

 .على تنمية كتطور مهاريت االستماع كالكتابة
ا تفوؽ السنوات األكىل كىذا يعٍت بأّف مهارة     أّما بالنسبة للسنوات الرابعة فدرجة االستماع عندىم مرتفعة جدن

 .االستماع تطورت شّلا يؤدم إىل زيادة االنتباه كالًتكيز لدل التبلميذ
مث يقرأ , حيث يقرءكف النص أكال قراءة صامتة,     أّما بالنسبة دلهارة القراءة فرأينا بأهّنم يتقنوف الصامتة كاجلهرية

فكانت قراءهتم كاضحة كصحيحة خالية من األخطاء , مث يقرأ بعده التبلميذ قراءة جهرية, ادلعلم القراءة النموذجية
كيستعملوف أساليب , كما أّف التبلميذ ػلًتموف عبلمات الًتقيم فيتوقفوف عند الفاصلة كالنقطة, النحوية كالصرفية

كىذا األخَت بدكره يعمل , كىذا يدؿ على أهّنم قد تشكل لديهم ما يسمى بالفهم القرائي, االستفهاـ كالتعجب 
كىذا ما الحظناه يف , على ربسُت مهارة الكتابة حيث يصبح التلميذ متمكنان من كتابة نص بأكملو دكف أخطاء

كما أّف اخلط كاف كاضحنا , من التبلميذ% 90القصاصات اليت كانت خالية من األخطاء اإلمبلئية عند 
 .كمقركءان 

فهي زبتلف باختبلؼ ,    كيف األخَت أجرينا مقارنة بُت السنتُت فبلحظنا بأنّو فعبلن ادلهارات اللغوية تتطور 
. فكّلما ازدادت مهارة الفهم القرائي عند التلميذ ازدادت مهارة االستماع كالكتابة لديو, األطوار الدراسية 
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 -أدرار- جامعة العقيد أحمد دراية 

 اآلداب كاللغات  :كلية
 اللغة كاألدب العريب: القسم

 تعليمية اللغات  :التخصص
  ماسًت: السنة الثانية

: إستمارة بحث بعنوان

 

 

 

في إطار التحضير لنيل شهادة الماستر في اللغة واألدب العربي 

إسًتاتيجية الفهم القرائي لتنمية مهاريت :"   أخي ادلعلم أخيت ادلعلمة يف إطار إصلاز ىذه الدراسة اليت ربمل عنواف
نرجو منكم . الستكماؿ  مذكرة زبرج مقدمة  لنيل شهادة ادلاسًت"  أظلوذجااالبتدائيالطور االستماع كالكتابة 

علما أف ادلعلومات ادلقدمة منكم تستعمل بسرية تامة كال . بدقة   ك موضوعية االستمارةالتفضل بتعبئة ىذه 
.  ك التقدير االحًتاـكتقبلوا منا فائق . تستخدـ إال لغاية البحث العلمي فقط

                :                                                                  إشراف األستاذ: إعــــــــداد الطالبتين
  عبد القادر قصاصي/أ                                                وفاء ىداجي* 

                                                                                                               مينة عبدو* 
     

                                        

  

 توظيف استراتيجيات الفهم القرائي لتنمية مهارتي االستماع والكتابة 

 لدارسي الطور االبتدائي
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 :أجب عن االسئلة اآلتية - :مالحظة

اإلجابة تكوف على مجيع األسئلة    - 

. نشػػػػكر حضػػػػػرتكم على حسػػػػػػن الػػػػػتعاكف معػػػنا*

 

 ىل فعبلن إسًتاتيجية الفهم القرائي تساعد على تنمية مهاريت االستماع كالكتابة؟ -
.................................................................. 

 . اإلسًتاذبية يف مدارسناقما مدل تطبيق ىذ -
.........................................................................................

.............................................................. 
 .أم ىذه ادلهارات أكثر انفعاالن من طرؼ التبلميذ -

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

 :كيف سبكن التبلميذ من اكتساب ىذه ادلهارات -
 .ىل من خبلؿ ادلطالعة يف البيت، أك من خبلؿ ما يقدـ لو يف القسم

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

 .أمح ىذه ادلهارات األسهل تعلمان بالنسبة لتبلمذتك -
.........................................................................................

................................. 
 .كم تقدر نسبة صلاح كل مهارة -

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

..................... 
 ما ىي الصعوبات اليت تعيق تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية يف مدارسنا حسب نظرؾ؟ -
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.........................................................................................

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

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

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

 ماىي أىم الوسائل التعليمية ادلعتمدة يف القسم إللقاء الدرس؟ -
.........................................................................................

.......................................................... 
  على الفهم أك اليت تفضلوف استخدامها داخل القسم؟ذأمح أنواع القراءة تعُت التلمي -

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

 ؟ذىل تؤثر الفركؽ الفردية على تنمية ادلهارات اللغوية عند التلمي -
.........................................................................................

.............................. 
 ما ىي أسباب رسوب التبلميذ يف الفصل؟ -

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

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

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

 

 
  

 



 

 

 خامتح
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:  كبعد جولتنا يف ىذا البحث توصلنا إىل نتائج أعلها

 .أف ادلهارة نشاط عقلي كحركي يؤديو الفرد بدقة كإتقاف لتحقيق اذلدؼ ادلراد ربقيقو -
 :ادلهارة تقـو على أسس أعلها -

. مراعاة درجة النمو العقلي كالبدين للمتعلم *
. مراعاة اذلدكء النفسي *
. مراعاة رغبة ادلتعلم يف عملية التعلم *

لذا فعملية االتصاؿ . (الكتابة - االستماع- التحدث- القراءة)ىناؾ أربع مهارات لغوية لنظرية االتصاؿ اللغوم- 
. ال تنجح إاّل هبذه ادلهارات 

القراءة مهارة فكرية عقلية ىدفها الفهم، تنقسم إىل صامتة ك جهرية ، زبتلف كل منهما عن األخرل يف أمر - 
. كاحد كىو الصوت 

للقراءة دكر بارز يف حياة اللغة العربية ؛إذ أهّنا مل تفقد مكانتها كمل تًتاجع عن أداء دكرىا يف نشر العلم كالتعليم - 
.  كادلعرفة كالثقافة من جيل إىل جيل

.  االستماع ىو ادلهارة الثانية للتواصل اللغوم بُت األفراد؛ فبو تكتسب اللغة كيدرؾ السامع مقصود ادلتحدث- 

:  لبلستماع شركط كخطوات غلب على ادلستمع مراعاهتا أثناء التحدث، مثبلن - 

كما كغلب على ادلستمع أف . (الًتكيز على ادلتكلم بل على كبلمو كما يتفوه بو ألف ذلك يشتت ذىن السامع)
- فهم ادلعٌت اإلمجايل تفسَت الكبلـ كالتفاعل معو)ػلًـت عناصر االستماع ادلتسلسلة كال يفصل احدىا عن اآلخر 

.  (ربط ادلضموف باخلربات الشخصية- تقومي الكبلـ كنقده

آخر مهارة كىي مهارة الكتابة كاليت تسجل أفكارنا كأحاسيسنا لنعود إليها مىت شئنا ، ذلا عوامل تقـو عليها ال  -
:  ؽلكن االستغناء عن أٍم منها

. األسلوب /4الفقرة،      / 3اجلملة ،     / 2اللفظة ،   / 1

فهذه العوامل متماسكة كمتضافرة فيما بينها كالبد منها معنا لتحقيق التواصل اللغوم باإلضافة إىل عامل 
.  أساسي يسهل عملية الكتابة العربية كىو اإلمبلء

.  العبلقة بُت مهارات االتصاؿ اللغوم عبلقة تفاعلية ترابطية ذات صلة كثيقة بُت ادلعلم كتبلميذه- 
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تضح لنا من خبلؿ التطبيق   ادلهارات اكتسابنا كانفعاالن لدل التبلميذ كىذا ماأكثرمهارة االستماع ىي - 
.  النموذجي

 الفهم القرائي يف تنمية مهاريت االستماع كالكتابة تطبيق ضئيل كمنعدـ؛ كىذا لعدـ إسًتاتيجيةمدل تطبيق 
.  توفر الوسائل احلديثة

 .كاهلل كيل التوفيق...  نرجو من اهلل العلي القدير أف  يتقبلو مّنا خالصنا لوجهو الكرمياألخَتكيف 



 

 

 

 

 قائَح املصادس ًاملشاجغ
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:  مسرد ادلصادر كادلراجع

 (ركاية حفص عن عاصم). القرآف الكرمي/ 01

دار ادلسَتة )أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق، راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوا مدة / 02
.  (ـ02/2007للنشر، ط

مقابل جوىرة القدس، - عماف-جدار الكتاب العادلي )اسًتاتيجيات التعلم كالتعليم، فراس السلييت،/03
.  (ـ01/2008ط

. (، دط 1984بَتكت،:دار الرشيد دمشق) العريب، أمحد قبشاإلمبلء/ 04

دار األحباث للًتمجة  )نواؼ اجلراح،/ تاج العركس يف جواىر القاموس، زلمد مرزبي احليٍت الزبيدم، تح/ 05
.  (ـ01/2011كالنشر،ط

. (ـ، دط2002دار الفكر العريب القاىرة )تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية، زلمد صبلح رلاكر، / 06

-عماف- دار حامد للنشر كالتوزيع)تنمية مهارات اللغة، زلمد فرحات القضاة، زلمد عوض الًتتورم، / 07
. (ـ01/2006األردف ،ط

. (ـ01/2006دار الشركؽ، ط)زلسن علي عطية، /الكايف يف تدريس اللغة العربية،د/ 08

. (دار األفاؽ اجلزائر، دط )الكتابة كالقراءة كقضايا اخلط العريب، مصطفى حركات، / 09

 01/2012بَتكت لبناف، ط-دار الكتب العلمية )اللغة العربية تثقيفنا كمهارات، أيوب جرجيس ادلطية، / 10
. (ـ

دار )عباس الوائلي، –سعاد عبد الكرمي – اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها، طو علي حسُت الدليمي / 11
(. 01/2005الشركؽ، ط

(. 11/بَتكت ،طبعة جديدة زلققة، مج– دار صادر  )لساف العرب البن منظور،/ 12

-ـ01/2007دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع، ط)حامد عبد السبلـ، /ادلفاىيم اللغوية عند األطفاؿ ،د/ 13
. (ق1429-ـ02/2009ق، ط1428

(. 02/2009ط-01/2007دار ادلسَتة ، ط)ادلفاىيم اللغوية عند األطفاؿ، رشدم امحد عطية، / 14

(. 2013-2012/الكتب العلمية، دط دار)معجم اللغة العربية ادلغٍت، عبد احلق الكتاين، / 15
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دار الفكر )شهاب الدين ابو عمرك ،/ معجم مقاييس اللغة العربية أليب احلسُت بن أمحد بن فارس، تح/ 16
(. 01/2011للطباعة، ط

لبناف ، –دار الكتب العلمية )، 04/عبد احلميد ىنداكم، مج/معجم العُت للخليل بن أمحد الفراىيدم، تح/ 17
(. 01/2002ط

 05مكتبة الشركؽ الدكلية، ط)شوقي ضيف /ادلعجم الوسيط رلمع اللغة العربية مجهورية مصر العربية، د/ 18
(. 2011زلققة 

، 2014عماف- الكتاب األكادؽلي مركز)مشكبلت التواصل اللغوم، ميساء أمحد أبو شنب، فرات كاظم ،/ 19
(. 01/2015ط

(. 01/2015عماف، ط- مركز الكتاب األكادؽلي )األساسية يف اللغة العربية، أيّاد عبد اجمليد، ادلهارات/ 20

، 01/2002دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع، ط)مهارات اللغة العربية، عبد اهلل علي مصطفى،/ 21
(. 3/2010،ط02/2007ط

دار ادلعرفة اجلامعية  )زين كامل اخلويسكي،/ادلهارات اللغوية االستماع، التحدث، الكتابة ك القراءة، د/ 22
. (ـ2009/االزارطية،دط

، 09/لبناف، مج- دار الراتب اجلامعي)موسوعة علم النفس احلديثة، زلمد عبد الرمحاف العيسوم،/ 23
(. 2002ـ/01ط

دار الكتاب احلديث )نظرية التعلم كتطبيقاهتا يف علـو اللغة، عبد الرمحاف عيسا ين،/ 24
. (ـ،دط2012/ق1433

جوف لويد مار - جيمس كوفناف– صعوبات التعلم مفهومها، طبيعتها، التعلم العبلجي،دانياؿ ىبلالىن/ 25
. (ـ01/2007دار الفكر،ط)عادؿ عبداهلل زلمد،/جرين كيس،تر

. (ـ2013/ 04عماف، ط- دار كائل للنشر،األردف)صعوبات التعلم، قحطاف أمحد الطاىر،/ 26

لبناف - دار الكتاب اجلامعي)اسًتاتيجياتو، سامية زلمد زلمود عبد اهلل،- مهاراتو- الفهم القرائي طبيعتو/ 27
. (ـ01/2015ـ، ط2015

(. 02دار اجليل بَتكت جزء)القاموس احمليط للفَتكز ابادم،/ 28
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دار ادلسَتة عماف، )قوائم التقدير كفنوف اللغة العربية مفاىيم كتطبيقات، ماىر شعباف عبد البارم،/ 29
. (ـ01/2010ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 فيشط املٌضٌػاخ
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 الصفحة المحتوى
 / إىداء 

 / شكر كعرفاف
 ب-أ مقدمة 
 6-4 .مفهـو ادلهارة: مدخل

 31-8 .مهارات االتصاؿ اللغوم:  الفصل األكؿ
 16-8 .الفهم القرائي: ادلبحث األكؿ
 24-17 .االستماع: ادلبحث الثاين

 32-25 . الكتابة:  ادلبحث الثالث
 39-34 .ظلوذج تطبيقي: الفصل الثاين

 41 . خاسبة
 44 .قائمة ادلصادر كادلراجع

 48 .فهرس ادلوضوعات
 


