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دعاء

ناا فشلإذس أوال بالیناا نجحإذبالغرور نصاباال تدعنھملال
ن الفشل ھو التجارب التي تسبق النجاحأدائما اكرنذبل 

على الفشلنتغلبقوة العناد حتى ناترك لأمن النجاح احرمتنإذاربیا
اإلیماننعمة ناترك لأمن نعمة الصحة اجردتنوإذا
شجاعة االعتذارأعطیناالناس إلىأسأناإذاربیا

شجاعة العفوأعطینا الناس أساءلناوإذا
ا ال تنسانناكنسیإذارب یا

اللھم آمین 

هللا آمین



عرفـانشكر و 
حمدتك بالّلسان و بالجنان ، و حمدك غرّة الّنعم الحسان

﴾...﴿ َو اْشُكرُوا ِلي: الحمد لّله القـائل في كتابه  
فـلك اللهّم الّشكر على إتمام هذا البحث

...الذي كان بتوفيق منك و الحمد لّله
األستاذةإلى  ناو كامل عرفـاننابعد ذلك بخالص شكر تقّدم  نثّم  

التي" شكورمسعودة" على هذا البحث  ةالمشرفةالفـاضل
ابفيض معرفتهضناتوان عن رفت، ولم  ناليعتأشرفو تتفّضل

ةالّسديداهاتالبالغة ، و توجيهاحكمتهالطّويلة و االجّمة ، وخبرته
رى  تفي سبيل أن  االمبذول ، ووقتهاعلى جهدهاكما أشكره
، و صّوب ما تخلّله من أخطاء ، ، بعد أن قّوم ما اعوجّ هذا البحث

او أكسبهاكلّ خير ، أطال الّله في عمرهاالّله خيرا عنافجزاه
.ةللّدروب ساطعاكما أدعو الّله أن يبقيهاالّثواب في ميزانه

ألساتذة الذين تناوبوا على  تقّدم بالّشكر إلى كافّة انكما  
طول الخمس  بالّتعّلم على أيديهم  ناو الذين تشرّفناتدريس

..ها في المسار العلمي األكاديميناسنوات التي قضي
و أيضا كامل الّشكر ألعضاء المناقشة الذين تحّملوا عناء قراءة  

.المذّكرة و تصحيح أخطائها
الّلغة و األدب العربي فـلهم  عماّل المكتبة بقسمىنسندون أن  

.فـائق الّشكر على تعاونهم الكبيرامنّـ 
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أ

مقدمة

نعمته تتم الصاحلات و الصالة و السالم على أشرف اخللق ونيب احلق و آله و صحبة و التابعني باحلمد هللا الذي 
:له بإحسان إىل يوم الدين  وبعد

اإلبداع، و أداة للتفكرياملعارف والعلوم و لتعلماًحا تعّد اللغة العربية وسيلة  التواصل بني أفراد 
إصالحات معتربة من و األخرية جبهودوهذا ما جعلها حتظى بعناية كبرية يف منظومتنا الرتبوية؛ حيث قامت هذه 

خالل أجل تطويرها و 
إعادة تطوير مناهجنا وبنائها  على أساس مبدأ اكتساب املهارات، مثل مهارة التواصل الشفوي ومهارة قراءة 

.، وكان ذلك يف خمتلف مراحلها التعليمية...النصوص و مهارة إنتاج النصوص، ومهارة استعمال قواعد اللغة

آلخر بأمهية بالغة؛ فهي تعد من املواد الرئيسية تعليم اللغة العربية يف  املرحلة االبتدائية حيظى هو اإن 
وبعد طب و االتصال و التواصل بني الشراجتماعي يتجلى يف التخاهلا بعداملهمة فيها؛ فاللغة هلا أكثر من بعد، 

والبد أن يكتسب املتعّلم . اإلفصاح عما جيول يف النفس من خواطر و أفكار و أحاسيسيفنفسي يظهر
مشاعر و أفكار و عواطفمن ش يف نفسه يتسمح له بالتعبري عما جيسواء أكانت فكرية أم لغويةاملهارات

سليًما ؛ حيث  توظف  األساليب اجلّيدة فيحقق بذلك ما يصبو إليه، وال يتأتى له ذلك إال إذا كان هذا التعبري 
القدرة على هبالغة يف التعبري عن آرائه، وتكسبإدراك املتعلم بأن لّلغة  أمهيةو األداء اللغوي احملكم، إىل جانب

أفكار، من قضايا و التواصل اجلّيد واملناقشة  املثمرة واالستماع احلسن والقراءة الواعية املفيدة وحتليل ما يعرض عليه
: ربرات اختيارنا موضوع هذه الدراسة يفموعليه متحورت 

م التالميذ للتعبري عن أفكارهم ا سإفيه يف لدور الذي تؤدية التعليمية، و المتعبري يف العمكانة مادة ال- 
.مشاعرهم بلغة سليمة وواضحةو 

كاالستماع و احلديث و القراءة استيعاب نشاط التعبري للمهارات اللغوية اليت يقوم عليها االتصال اللغوي- 
.الكتابةو 

.ومعلومات يف املرحلة االبتدائيةعدم قدرة املتعّلم على توصيل ما لديه من معارف- 
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النحو ( نشاط التعبري الشفهي مل يعط حقه، ومل حيظ باالهتمام الكايف بوصفه نشاطًا وظيفًيا يستمد طاقته من- 
).، املطالعة املوجهةو الصرف، النصوص األدبية

:ن إشكالية املوضوع منهاو لتوضيح أمهية هذا املوضوع كان البد علينا من طرح جمموعة من التساؤالت تطرح ضم

اللغوية، و التعبير عن أفكاره من خالل هل بإمكان تلميذ المدرسة االبتدائية اكتساب و توظيف المهارات
االستفادة من األنشطة التعليمية األخرى؟

:فصلنيوقد قسم البحث إىل

.النتائج اليت توصلنا إليهاامتة كانت حوصلة ألهم ختمناه خباستهلنا البحث مبقدمة و مدخل و وقد

يتعلق باملهارات اللغوية و املهارات التواصلية فيه إبراز ملفهوم املهارة مع بعض فصل نظري :الفصل األول
باإلضافة إىل احلديث عن مث وضحت كيفية تنمية و اكتساب املهارات اللغوية، ،املصطلحات املتداخلة معها

ومبا .نتقال من املهارات اللغوية إىل املهارات التواصليةكيفية اال،وا
نشاط التعبري و التعرف ت اللغوية و املهارات التواصلية،قد كان من الضروري الوقوف عندن البحث مهتم باملهاراأ

أمهية التعبري الشفهي يف التعليم احلديث عن باإلضافة إىل ،أنواعه، و ماهية التعبري الشفهي و مهاراته على
.االبتدائي

املدرسةللسنة الرابعة ابتدائي يفخصص للحديث عن كفاءات التعبري الشفهي طبيقيفصل ت:نيالفصل الثا
.اجلزائرية

.عليه يف اجناز هذا البحث هو املنهج الوصفي الذي يقوم على املالحظة و التحليل املنهج الذي اعتمدناأما

علم : عبده الراجحي: قد اعتمد البحث على عدد من املراجع املتنوعة يف مواضعها، كان يف مقدمتها
س اللغة العربية، ومن مثلها يف األمهية يالكايف يف أساليب تدر : عطيةعليو تعليم العربية، وحمسن اللغة التطبيقي

عدد من الكتب واملراجع اليت ضافة إىل باإل،وتعليمها علم اللغة أسس ت: التعليمي كتاب دوجالس بروانالبحث يف 
اجستريمرسالة إىل استندنااملوضوع فقد الدراسات السابقة اليت تناولت هذاأما.تقل أمهية من السابقة ال 

املهارات و بني املهارات اللغوية هبطر و موضوعنا يف .املقاربة بالكفاءاتيف ضوء بيداغوجيامادة التعبريلتعليمية
.   مسعودة خالف :الدكتورةكانت عن الربطان هذه مناالتواصلية جديد يف نوعه لذلك فما أخذ
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احثون إىل بعض الصعوبات والعوائق اليت تعرقل البريه من املوضوعات اليت يتعرض فيها غاملوضوع كهذا 
...ضيق الوقت: و حنن كغرينا وجدنا بعض املشاكل منها،سري البحث

شكر أوًال للخالق لادر جبزيل الّشكر لكل من كانت له اليد يف هذا العمل، فانبمن حديثنا نفرغقبل أن 
حفظها -، و الشكر أيضا لألستاذة املشرفة خالف مسعودةعّز وجل الذي 

.اجزاء - اهللا
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:مفهوم االكتساب اللغوي

:لغة/1

:البن منظور-لسان العرب-فقد جاء يف-كسب–ترجع املعاجم اللغوية االكتساب اللغوي إىل اجلذر 

.1"كسب يكسب كسًبا، وتكّسب و اكتسبَ .طلب اّلرزق، وأصله اجلمع: الكسب: " كسب

: وهو املنقول عن سيبويه

.2"واجتهدكسب أصاب و اكتسب تصّرف :"قال سيبويه

3.- 02- :اآلية " ما أغىن عنه ماله وما كسب" يف سورة املسد:تعاىلوقوله

:اصطالًحا/2

:االكتساب اللغوي

يعده اللغويون التعليميون والنفسيون من أهم قضايا العلم املعاصر، فقد فتح آفاقا هائلة أمام البحث 
؛ذلك أن االكتساب اللغوي حيدث يف الطفولة ، فالطفل ألنه ينبئ عن عوامل كثرية ال تزال خافية علينا "العلمي؛

واالكتساب يقصد به 4."للغة مما يدل على وجود هذه الفطرة اإلنسانية املشرتكة أو هذا اجلهاز اللغوي العام
.5"الوسيلة اليت يتم عن طريقها اكتساب اللغة كلغة أم

:ويعرفه عبده الراجحي فيقول

االكتساب اللغوي حيدث يف الطفولة، فالطفل هو الذي يكتسب اللغة، وهو يكتسبها يف زمن قصري جًدا " 
ود هذه الفطرة اإلنسانية املشرتكة أو هذا 

.716، ص1مجد ت ،، 1لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط): فريقيم اإلحممد بن مكر (ابن منظور :1
.716: ص: املرجع نفسه:2
.-02- اآلية: سورة املسد:3

.21صط، د ت، د سكندرية، إلا،علم اللغة التطبيقي و تعلم العربية، دار املعرفة اجلامعية : عبده الراجحي:  4

.28م، ص1996-.هـ 1417، 1، جامعة امللك سعود، الرياض، ط-النظرية والتطبيق–زدواجية اللغة ا: إبراهيم صاحل الغالوي:  5
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اجلهاز اللغوي العام، والطفل يكتسب اللغة اليت يتعرض هلا، وهو بطبيعة احلال تعرض غري منظم، ومهما حياول 
1"الكبار من تبسيط اللغة أمام الطفل ؛فإن ذلك ال ميكن أن يكون وفق ختطيط

عملية شبيهة إذ مل تكن متطاب:" االكتساب إذن؛ هو
؛ وعليه فإن عملية االكتساب اللغوي حمطة مهمة يف الكشف عن املراحل اليت يقضيها الطفل يف سبيل 2"األوىل

النمو، والسمو بلغته من مرحلة إىل أخرى؛ فاالكتساب إذن؛  عالمة على أن الطفل أخذ يتبّوأ مكانه يف جمتمعه  
ه دليل واضح على أن بنية الطفل العقلية أخذت تتطور من التمركز حول الذات إىل املوضوعية، ومن كما أن

.3"اإلدراك السطحي النقطي إىل إدراك العالقة القائمة بني األشياء

: 4يف جممل القول إن فهم عملية االكتساب اللغوي تظهر يف اجتاهني كالتايل

:أ ـ االتجاه االستقرائي

يرى أن الط
.تصنيفها وإجراء تعميمات عليها

:االتجاه االستدالليـ ب

يف اللغة اإلنسانية، مث يقوم الطفل بعدها بتطبيق هذه املفهومات املسبقة على ما مسبًقا، وهي مفهومات عامة 
.يعرض له من لغة

يتضح لنا مما سبق عرضه أن االكتساب اللغوي هو عملية فطرية يقوم فيها الطفل بصورة عفوية يف سياق 
يطبقها دون معرفة منه، وغالًبا ما تتم غري رمسي باكتساب اللغة باملمارسة، دون أن يكون واعًيا بقواعدها املعرفية ف

.هذه العملية قبل السادسة من العمر وهذه املرحلة هي مرحلة أخذ اللغة

.21تعلم العربية، صعلم اللغة التطبيقي و : عبده الراجحي: 1

.311ص،م 2009هـ1430ط ، الرياض، د،تر ماجد احلمد ، جامعة امللك سعود،- مقدمة عامة- كتساب اللغة الثانيةا : ركنسليير جاس، السوزان م:  2

.129، دت، ص3حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلامعية واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط:حنفي بن عيسىي:  3

.22- 21علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية،ص : عبده الراجحي:  4
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:التعلم اللغوي

:لغة/1

:جاء يف املعجم الوسيط مبعىن

.1أتقنه وعرّفه، واملعلم من يتخذ مهنة التعليم، ومن له احلق يف ممارسة إحدى املهن استقالالً : تعلم األمر

.2نهتقأ:، األمر"تعلم مهنة:" ه باملعرفةاكتسب:حّصل العلم، الشيء: الرجل: وتعلم ت

:اصطالًحا/2

:من خالل تعدد وجهات النظر اليت تناولته يف الكتب املتخصصة-التعلم–ميكن تناول 

أداء اإلنسان عملية اكتساب معرفة ومهارات وردود أفعال جتاه مواقف، وكلها تؤذي إىل تغّري يف : التعلم

النمو العقلي املطرد للشخص، وحتسينه املستمر؛ حبيث متكنه التكّيف مع بيئته، وإبداع حلول للمستجدات، وهي 
التجّدد واالرتقاء و تتأثر عملية التعلم مبؤثرات داخلية وخارجية على عملية مستمرة تضفي احليوية و القدرة على

.3اعتبار أن التعلم عمليات اكتساب ناشئة عن اخلربة حلل املشكالت

التعلم هو كل ما يكتسبه الفرد، وهو حاصل التعليم والتدريس والتدريب مما حيدث تعديال يف سلوك 
4.ذي تنشده الرتبيةاملتعلم؛ لذا يعرف بأنه تعديل السلوك ال

يف امليل السلوكي وهو نتيجة ملمارسة معززة، وإذا حللنا مكونات تعريف - نسبًيا - أو هو تغري مستمر 
:التعلم فإننا نستطيع أن نستخلص جماالت البحث على الوجه التايل

.على شيء" أو احلصول" االكتساب" ـ التعلم هو

.ماـ التعلم هو االحتفاظ مبعلومات أو مبهارة

.624م، ص2004-ه1925املعجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية،د ط،د ب،:جممع اللغة العربية :  1

.66م،ص2001، 5: ين الطالبجما:  2

.89م، ص2011، 2علم اللغة النفسي، دار هومة، اجلزائر، ط: صاحل بالعيد: 3

.56صم،1،2006طالكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية،دار الشروق للنشر و التوزيع، عّمان، األردن، : حمسن علي عطية:  4
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.ـ االحتفاظ يتضمن أنظمة االختزان والذاكرة و التنظيم املعريف

.ـ يشمل التعلم على الرتكيز االجيايب الواعي على األحداث اليت تقع داخل اجلهاز العضوي أو خارجه

.1لكنه معرض للنسيان، ويتضمن شيًئا من املمارسة، وقد تكون ممارسة معززة- نسبًيا - ـ التعلم مستمر 

):EDUCATION / PSYCHOLGY1942(يف مؤلف بعنوان :GATESل يقو 

ميكن تعريف التعلم بأنه تغريًا تقدمًيا يتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع، ويتصف من جهة أخرى " 
ومن املمكن تعريف التعلم تعريًفا آخر بأنه . جبهوده مكررة يبذهلا الفرد لالستجابة هلذا الوضع استجابة مثمرة 

ق ترضي الدوافع و حتقق الغايات، وكثريًا ما يتخذ التعلم شكل حل املشاكل، وإمنا حيدث التعلم حني إحراز طرائ
.تكون طرائق العمل القدمية غري صاحلة للتغلب على املصاعب  اجلديدة، ومواجهة الظروف الطارئة

:لنحو التايلإذا تأملنا هذا التعريف جنده يتكون من تعريفني فرعيني، ميكن حصر عناصرمها على ا

:التعريف األول

.ـ التعلم يف جوهره هو تغري إجيايب متطور يف سلوك املتعلم

.يتصف التعلم بتصور واع وإدراك مستمر للوضع القائم_ 

.ـ يتصف التعلم أيًضا جبهود مستمرة يبذهلا املتعلم لالستجابة هلذا الوضع استجابة مثمرة

:التعريف الثاني

.ترضي دوافع املتعلم، وتستجيب هلا، وحتقق الغاية املتوخاة من عملية التعلمـ التعلم اكتساب طرائق

.ـ تتجلى الصورة الواقعية للتعلم يف تذليل العوائق والصعوبات، وحل املشاكل اليت تعرتض سبيل املتعلم

هة الظروف ـ حيدث التعلم حينما تعجز الطرائق التعليمية القدمية يف التغلب على املشاكل اجلديدة، ومواج
.2الطارئة

.24_23، صم1994ط، د أمحد شعبان، درا النهضة العربية، بريوت ، لي عليغة و تعلمها، تر عبده الراجحي، عاللعلم أسس ت: جالس بروان دو ه :  1

.47_46، صم2000، 4اجلامعية الساحة املركزية، بن عكنون ، اجلزائر، طت، ديوان املطبوعا- حقل تعليمية اللغات -دراسات يف اللسانيات التطبيقية: أمحد حساين:  2
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هو بناء معلومات خاصة بالفرد ومتعلقة مبعارف مرتبطة بثقافة معينة؛ أي إعداد : "-إذن–فالتعلم 
.1"التصورات  الذهنية وحتويلها وتثبيثها، بعبارة أخرى هيكلة النظام املعريف يف الدماغ، حسب املعطى هلا

التعلم ال ينحصر يف نوع واحد من السلوك، فنحن نتعل
على اجلليد باملمارسة؛ فالتعلم هو كل سلوك يؤذي إىل منو الفرد وبنائه وجعل خربته مغايرة ملا كانت عليه أوال، 
وهو حث التلميذ وإهلامه ليعمل وحده، وليجرب بنفسه حىت حيصل على فوائد معينة وينمو منُوا حمسوًسا بدنًيا و 

.2القًياأخ

خالصة ما سبق، ميكن القول بأن التعلم هو تعديل وتغيري يف سلوك اإلنسان، ينجم عن مواجهته ملوقف 
جديد؛ إذ يتصف جبهود يبذهلا الفرد من أجل حتقيق الغايات اليت ترضي الدوافع، فمن خالله يكتسب وحيتفظ 

حياته فيعيش حياة أفضل، فهو حيدث مبهارات وقدرات وخربات تساعده على حل املشكالت اليت تواجهه يف 
.نتيجة عوامل عدة تتكامل يف إجناح عملية التعلم كالنضج واالستعداد والتكرار والفهم

هو الطريقة املعرفية الواعية اليت البد فيها من كشف القاعدة للمتعلم، وهي عملية -إذن-التعلم اللغوي
البا ما يتم هذا التحصيل يف سياق رمسي يتلقى فيه املتعلم قواعد اختيارية يتعمد فيها املتعلم إىل حتصيل اللغة، وغ

اللغة عن قصد وبصورة مباشرة، فهو يتعلم أمناط وتراكيب جديدة، ومفردات مل تكن يف قاموسه؛ أي أنه يقف 
حلة هي على القوانني األساسية اليت حتكم نظام اللغة، وتتم هذه العملية يف السادسة  من العمر فما فوق وهذه املر 

.مرحلة أخذ املعرفة

:التواصل اللغوي

:لغة/1

-وصل - ترجعه املعاجم اللغوية إىل اجلذر 

: جاء يف لسان العرب البن منظور

.8م، ص2010هـ 4،1328نشر والتوزيع، اجلزائر، طللمسالوضعية املشكلة التعليمية يف املقاربة بالكفاءات، الور : حممد الطاهر و علي:  1

.169-168، ص1، دت، ج10الرتبية وطرق التدريس، دار املعارف، مصر، ط: صاحل:  2
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.1"والوصل ضد اهلجران. وصلت الشيء وصًال وصلة:" وصل

هو اإلبالغ واالطالع و اإلخبار، أي نقل خرب ما من شخص إىل آخر وإخباره به واطالعه عليه، :" التواصل 
.2"ويعين التواصل إقامة عالقة مع شخص ما

:اصطالًحا/2

:يعرف التواصل بأنه

ي أو التواصل هو عملية لغوية تتم بني شخصني أو أكثر بدافع اإلخبار أو االستخبار أو األمر أو النه"
تبليغ رسالة شفوية أو خطية : " هو- إذن- فالتواصل اللغوي".

.3"أو معلومات، أو آراء عن طريق الكالم املنطوق أو املكتوب

األشكال اللغوية اليت تنتقل خالهلا األفكار واملعومات :"
، ويتحقق هذا التواصل من خالل ثالثة عناصر هي موقف "واالجتاهات ويشمل عمليات اإلرسال و االستقبال

التواصل كالظرف أو السياق الذي يتم فيه التواصل كإحدى احلصص الدراسية مثًال، وحدث التواصل وهو أحد 
ل والعبارات اليت متثل حمتوى الرسالة عناصر املوقف كالتمهيد للحصة مثًال، أما فعل التواصل فيشمل جمموعة اجلم

.4اللغوية، ومتثل جوهر عملية التواصل

:مراحل االكتساب اللغوي-4

العلماء - وال يزال االهتمام متوصًال –
والباحثون يف اللغة وعلم االجتماع وعلم النفس وعلوم الرتبية رغبة يف اكتشاف طبيعة العملية النفسية اللغوية اليت 
جتعل اإلنسان قادرًا على إتقان  نظام تواصلي معقد، وتفسري هذه القدرة العجيبة اليت متكنه من اكتساب لغته يف 

ره األوىل، ومن مث ظلت عملية تفسري اآلليات اليت متكن  للطفل من اكتساب لغته سؤاًال مشروًعا سنوات عم

م، 1999هـ، 1419، 3عرب، تص، أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، طلسان ال: بن منظورا: 1
.     316، ص15ج

.14، صم2009ط، د التفاعل يف الوسيط املدرسي، إعداد اهليئة التأطري باملعهد، اجلزائر ، و التواصل : يتاعوينات عل:  2

.84م، ص2003- هـ1424، 1، دار الفكر، عمان، ط- دراسات يف اللغة واإلعالم-الكفايات التواصلية واالتصالية::  3

.67- 66م، ص1،2000طنية، مكة املكرمة،ط، مكتبة امللك فهد الو - دراسة مسحية نقدية- عوض، مداخل تعليم اللغة العربيةأمحد عبده:  4
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يتجدد طرحه و حياول املختصون واملفكرون اإلجابة عنه باستمرار، وتظهر جهود هؤالء جلية يف البحث املستمر 
.1عن الطرائق و األساليب اليت جتعل من تعليم اللغة أمرًا ناجًحا و ميسرًا

يعترب الطفل طفًال ال لكونه جيهل الكثري من اخلربات و التجارب أو ألنه ال ميتلكها، وإمنا حلاجته الطبيعية 
.  2إىل االكتساب و التعلم الذين يتمان يف مراحل متعاقبة، تتميز كل منها خبصائص وحاجات ومطالب معينة

امة عند الطفل، وهي قدرة ذات أمهية عظيمة يف كل إحدى القدرات اهل" والقدرة على اكتساب اللغة وتعلمها هي
.3"مظهر من مظاهر احلياة

ويعود اختالف الباحثني يف تقسيمهم ملراحل الطفولة إىل اعتمادهم على جوانب خمتلفة للنمو، فمنهم 
من قسمها على أساس النمو النفسي، ومنهم من قسمها على أساس النمو اجلسمي وبناًءا عل ذلك فقد صنف 

:علماء، مراحل منو اللغة عند األطفال إىل أربع مراحل وهيال

:قبل اللغةمرحلة ما/أ

وهي مرحلة الصياح أو الصراخ، ومتتد من والدة الطفل حىت حوايل أسبوعه الثالث، وقد متتد إىل أسبوعه 
ة يف منو اللغة؛ حيث السابع أو الثامن، وتبدأ هذه املرحة بالصرخة األوىل، وهي صرخة الوالدة ذات الداللة املهم

.4متثل أول استعمال للجهاز التنفسي الدقيق

إذن فالصراخ عند الطفل مرحلة البد منها يف عملية االكتساب اللغوي، فهي متثل اللبنة األوىل هلذا 
االكتساب، لذا وجب علينا أن نرتك الطفل يبكي إذا تأكدنا من أنه قد نال قسطه من الراحة، والغذاء، والنظافة 

.ألن يف ذلك فائدة ّمجة له

:اةغمرحلة المنا/ب

.متتد هذه املرحلة من األسبوع الثالث وقد تتأخر إىل األسبوع السابع أو الثامن حىت السنة األوىل" 

"5.

.49:م،ص2003اكتساب اللغة عند الطفل اجلزائري، دار القضية للنشر ، اجلزائر ، ط : حفيظة تازوريت: 1

.07ص اكتساب اللغة عند الطفل اجلزائري، : ة تازوريتحفيظ:  2

.190م، ص4،1969الرتبية وطرق التدريس، دار املعارف، مصر، ط). ( الرتبية احلديثة: لعزيزاصاحل عبد: 3

.41،صم2009ط، د ربية، دار زهران، عّمان، األردن،أساليب تدريس اللغة الع: أمحد صومان:  4

.42املرجع نفسه، ص:ينظر:  5



مدخل

14

):التقليد(ةمرحلة المحاكا/ج

.أن مرحلة احملاكاة تبدأ بعد الشهر التاسع و تستمر حىت السن املدرسيةيرى  أغلب الباحثني،

:مرحلة الكالم الحقيقي وفهم اللغة/ د

هي املرحلة اليت  يبدأ فيها الطفل بالكالم، ويفهم مدلوالت األلفاظ ومعاينها ويظهر ذلك عادة يف 
.1األشهر الستة األوىل من السنة الثانية

فقد أثبثت األحباث والدراسات أن تعلم الطفل اللغة " دة طرق لتحصيل اللغة، وميكن القول بأن هناك ع
بشكل سليم مند نعومة أظافره يكسبه مهارات لغوية عالية، كما أثبثت الدراسات أن إتقان الطفل للغة يعترب من 

.2بني العوامل األساسية اليت تساعده على املعرفة وحتصيل العلوم األخرى

( ، و)1964إرفن(، و )1965_1959تشوميسكي (لغة النفسيون فقد كشف علماء ال
، منذ حوايل مخسة وأربعني عاًما أن الطفل يولد ويف دماغه قدرة هائلة على اكتساب اللغات وأن )1967لينربغ

أو هذه القدرة متكنه من كشف القواعد اللغوية كشًفا إبداعًيا ذاتًيا، وتطبيق هذه القواعد، وإتقان احملادثة بلغتني
ثالث لغات يف آن واحد وهو ال يزال دون السادسة والعجيب أن الطفل يف هذه املرحلة يعمم القواعد بعد  

.كشفها حىت على الكلمات اليت ال تنطبق عليها مث هو يصحح تصحيًحا ذاتًيا هذا التعميم اخلاطئ

:من خالل ما تقدم هناك طريقتني لتحصيل اللغة

قبل السادسة من العمر وهي الطريقة الفطرية اليت يكتشف الطفل فيها القواعد اللغوية و يطبقها :األولى
.

تبدأ بعد السادسة من العمر وهي الطريقة املعرفية الواعية واليت البد فيها من كشف القاعدة  :الثانية
طة منهجية، فتعلم اللغة بعد السادسة يتطلب جهًدا من للمتعلم وتدريبه على ممارستها تدريًبا مقصوًدا ضمن خ

املتعلم يتزايد مع تقدمه يف العمر ألنه حيتاج إىل معلم يكشف له قواعد اللغة اجلديدة بأسلوب منظم وتدريبات هلا 
) وخباصة بعد العاشرة من العمر( أهداف قواعدية حمددة، كما حيتاج إىل وقت طويل يبذله يف حفظ هذه القواعد 

.43، صربيةأساليب تدريس اللغة الع: أمحد صومان: ينظر:  1

.1، صم2005،األولاإلصدارسة ـ النظرية و التطبيق ـ ، قطر اخلريية، بالفطرة واملمار صحىدليل منهج تعليم اللغة العربية الف: عبد اهللا الدنان:  2
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.1قبل سن السادسة

:2وإذا قارنا بني الطريقتني نالحظ ما يلي

يطلق على اللغة املكتسبة بالطريقة األوىل اسم لغة األم، يف حني أن اللغة بعد سن السادسة ال ميكن أن/ 1
.

.األوىل تتم دون تعب، أما الثانية فتحتاج إىل جهد كبري وممارسة مستمرة/ 2

3 /
الثانية فتبقى يف املكان الثاين من حيث التعبري عن غضبه، ويثبت فيها لواعج شوقه وحبه وحنينه، أما اللغة 

.

الزمن املخصص إلتقان اللغة بالطريقة األوىل ال ميكن أن يفعل فيه الطفل شيًئا آخر حبسب طبيعة تكوينه، أما / 4
، فيحتاج إىل زمن يكون املتعلم، وخباصة التلميذ يف املدرسة حباجة إليه )سةبعد سن الساد( اللغة بالطريقة الثانية 

إلنفاقه على املواد على املواد التعليمية األخرى أي أن اللغة اجلديدة يف هذا السن تزاحم املواد األخرى على الزمن 
.املدرسي

رهاق، أما بعد السادسة فمن الطريقة األوىل متكن الطفل من اكتساب أكثر من لغة يف آن واحد دون إ/ 5
الصعب أن يتعلم الطالب أكثر من لغة  يف آن واحد، إال إذا  مت تنشيط القدرة الفطرية فيها بني السادسة 

.والتاسعة من العمر

الطريقتان حتتاجان إىل املمارسة، ولكن لدى إمعان النظر جند أن ممارسة الطفل دون السادسة للغة تتم 
ن حاجته احلياتية الذاتية واالجتماعية، وبالكم املطلوب للممارسة ويتم اإلتقان يف فرتة بصورة طبيعية ناجتة ع

عمرية ال يكون الطفل فيها مشغول مبهمات ذهنية أو تعليمية أخرى، أما الطريقة األخرى فاملمارسة اللغوية فيها 
.احلاجة إىل جهد وإرادة وقد تكون على حساب الفهم أحيانًا

.13_12صاملرجع السابق ، :عبد اهللا الدنان: 1

.14:، صدليل منهج تعليم اللغة العربية بالفصحى واملمارسة:عبد اهللا الدنان :ينظر:  2
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عوامل كثرية تؤثر على النمو اللغوي فبعض مظاهر البيئة تلعب دورًا فعال يف ذلك يبدو أن هناك " 
وبالرغم من األحباث الكثرية ال ميكن اجلزم بأحسن الطرق اليت ميكن استخدامها للمسامهة يف النمو اللغوي، ولكن 
د خربات الطفل احلسية 
وتربطها باملعلومات و الشروح اللغوية، كما جيب عليها أن  تزوده  بالفرص الكافية، والبواعث اليت تدفعه إىل 

.1"العمل، وبذلك تتاح له فرصة استخدام اللغة مبا يتناسب مع قدراته

يف دراسة مراحل النمو اللغوي، وهكذا جند أن جممل اآلراء والدراسات املقدمة يف إطار اكتساب اللغة تنطلق
متخذة يف ذلك جانًبا حمدًدا هو العمر الزمين للطفل؛ فالطفل يف اكتسابه للغة قبل سن السادسة  مسيت املرحلة 
مبرحلة أخد اللغة، وبعد هذه السنة مسيت مبرحلة أخد  املعرفة؛ وبذلك فإن االكتساب املرحلة األوىل من مراحل 

. تعلم اللغة

.191، ص)الرتبية وطرق التدريس(ية مل: صاحل عبد العزيز:  1
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:المهارةمفهوم /1-1

:لغة/ أ

:البن منظور-لسان العرب–جاء يف 

.1احلذق يف الشيء واملاهر احلاذق بكل عمل: املهارة

.وقد قيل ملن حيفظ القرآن، املاهر يف القرآن بدل احلافظ

:اصطالًحا/ب

:للمهارة تعريفات كثرية نذكر منها

إتقان مقبولة، وتتحدد درجة اإلتقان املقبولة تبًعا للمستوى املهارة هي القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة "
.2"التعليمي للمتعلم، واملهارة أمر تراكمي تبدأ مبهارات تبىن عليها مهارات أخرى

من القدرات اليت جتعل املتعلم قادرًا على أداء أو إجراء عمل ما، نتيجة تدريبات مكررة - إذن-فاملهارة
.مع مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبةإذ؛ تتصف بالدقة واإلتقان،

:

.3"أداء لغوي يتسم بالدقة و الكفاءة فضًال عن السرعة و الفهم" 

أو غري صــويت يكون صوتًياإما أن ،"يتضح من خالل القول السابق بأن املهارة أداء؛ وهذا األداء 
فاألداء الصويت اللغوي يشتمل على القراءة، التعبري الشفوي، اللقاء، أو غري صويت فيشتمل على االستماع والكتابة 

.4"و اخلط، والبد هلذا األداء أن يتسم بالسالمة اللغوية حنًوا وصرفًا وصوتًا وإمالءً 

.184، ص5ت، مجط، ددلسان العرب، دار صادر، بريوت،):حممد بن مكرم اإلفريقي( ابن منظور : 1
.43م، ص 2002، 1مهارات اللغة العربية، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، ط:عبد اهللا علي مصطفى: 2
.13، ص م2008، دار املعرفة اجلامعية، دب، دط، )ة والكتابةءاالستماع، التحدث، القرا(املهارات اللغوية : سكييزين كامل اخلو : 3
.13ص :املرجع نفسه: ينظر: 4
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:ومن معاين املهارة أيًضا

وهي اليت متكن املتعلم من أن يقف على حقيقة مادة .املعقدة الرتكيب يف اللغة املهارة إحدى الظواهر "
.1"التعلم

.تتكون بوقوف املتعلم على الظاهرة أو استيعابه هلا-إذن–فاملهارة 

من خالل الدالالت واملفاهيم املتعلقة مبصطلح املهارة ميكن مالحظة وجود مصطلحات عديدة تداخلت 
.لح، وهذا ما يقودنا إىل احلديث عن مفهوم الكفاءة والقدرة والكفاية

:الكفاءة/1

:تعددت اآلراء و التعريفات اليت تناولت مفهوم الكفاءة منها

2."، واملهارات العقلية، واملهارات الوجدانية)احلسية- اجلسمية ( الكفاءة جمموعة مدجمة من املهارات " 

: ويف تعريف آخر

.3"تتمثل يف املعرفة اللغوية الباطنية للفرد،أي جمموعة القواعد اليت تعلمهاالكفاءة" 

:

بغية مواجهة مجلة من ) معارف قدرات، معلومات، إخل( القدرة على جتنيد جمموعة من املواد املعرفية " 
4".الوضعيات بشكل مالئم وفّعال

يتضح لنا من خالل 
هي جمموعة القدرات واملهارات واملعارف اليت يكتسبها املتعلم لتوظيفها يف حل املشكالت والعوائق اليت قد تواجه 

.خالل مسار تعلمه

:القدرة/ 2

. 452م،ص 1،2005طكتاب العاملي، عمان، األردن، ا لدار ج، )(اللسانيات : ستيتيةامسري شريف : 1
. 9م، ص2007ـ ـه4514الرتبوي للمعلمني، مطبعة الشهاب، باتنة، دط، يس الفعال بواسطة الكفاءة، السندالتدر : أوحيدة علي: 2
.210صم،2008، 4ن عكنون، اجلزائر، طب،اللسانيات النشأة و التطور، ديوان املطبوعات اجلزائرية: منؤ مأمحد : 3
.109، ص 2014ة التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة األوىل من التعليم، دار هومة، اجلزائر، د ط، كفاء: يتر و از حفيظة ت: 4
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داءه يف اللحظة الراهنة من أعمال عقلية أو حركية، سواء  كل ما يستطيع الفرد أ" : 
كان  نتيجة تدريب أو بدون تدريب، كالقدرة على ركوب دراجة، أو على تذكر قصيدة من الشعر، أو الكالم 

.1"بلغة أجنبية، أو إجراء العمليات احلسابية

كون نتيجة عوامل داخلية استعداد اإلنسان يوجد يف كل جماالت اللغة ومناشطها، يت-إذن -القدرة 
.

:الكفاية/ 3

:

القدرة على أداء سلوك ما، و الكفاية يف شكلها الظاهرة هي األداء الذي ميكن مالحظته و حتليله "
.2"وتستخدم للداللة على مستوى االجناز يف العمل

جممل السلوك الذي يتضمن املعارف و املهارات األدائية بعد املرور يف برنامج : " 
تعلم حمددة يعكس أثره على األداء و التحصيل املعريف ويقاس من خالل أدوات القياس املمثلة باالختبارات 

3"املالحظة املعدة لذلك الغرضالتحصيلية وبطاقات 

:بين المهارة والكفاءة والكفاية والقدرةالفرق

من خالل التعريفات السابقة  لكل من املهارة و الكفاءة يتضح لنا بأن الكفاءة أمشل و أعم من املهارة 
عارف اليت تلتزم 

.األداء

أما من حيث الفرق بني املهارة و الكفاية؛ فاملهارة تعد أحد عناصر الكفاية؛ إذ تتطلب السرعة و الدقة 
للوصول إىل اهلدف، يف حني تتطلب الكفاية أقل تكاليف من حيث اجلهد والوقت، وإذا حتققت املهارة يف إجناز 

ة له، أما إذا حتققت الكفاية لشيء ما، فهذا ال يعين بالضرورة حتقيق أو أداء شيء ما، فهي تعين حتقيق الكفاي
.املهارة له

.27م، ص 2004ه ـ 1،1425: رشدي أمحد طعيمة: 1
.144، ص م2005، 1غة العربية و طرق تدريسها، دار وائل، عمان، طمناهج الل: موكاهدى الشمري، سعدون حممود الس:2

.143املرجع نفسه،ص: 3
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يف احلديث عن الفرق بني القدرة و املهارة، فاملهارة أكثر ختصيًصا من القدرة؛ وذلك ألن املهارة تتمحور 
بامتداد املعارف 
واملهارات، فالقدرة إذن هي استعداد عام عند كل إنسان، يف حني املهارة هي استعداد خاص أقل حتديًدا من 
القدرة، و أما الفرق بني  الكفاءة و الكفاية، فالكفاءة هي حتقيق مستوى اجلدارة أو احلد األقصى  وليس األدىن 

.املقبول كما حيدث يف الكفاية

:تنمية و اكتساب المهارات اللغويةكيفية: 1-2

تنمو املهارات اللغوية إذا أخذنا بعني االعتبار جمموعة من املبادئ النفسية و الرتبوية، و ينبغي أن تبىن " 
.1"املناهج اللغوية و خطط تدريس اللغة يف مجيع املراحل الدراسية، دون استثناء، من هذه املبادئ

تنمى إال عن طريق احملاولة و النجاح، و احملاولة تقوم على التكرار الذي فاملهارات اللغوية ال تعلم و ال
2.حيرص املتعلم على مواصلته و االستمرار فيه

:3والكتساب املهارات اللغوية عند الرتبويني طرق متعددة منها

:أ ـ أن متارس املهارة يف جمال النشاط الطبيعي هلا حتت توجيه مشرف

اللغوية البد من مراعاة أن يكون تعلمها والتدريب عليها يف جمال احلقل التعليمي وعن عند تعلم املهارات 
كاإلذاعة، والصحافة اليومية و األسبوعية (مناشط الصحافة املسموعة و املرئية : طرق املناشط الطبيعية من مثل

إىل غري ذلك  مما يعني ...ت، والندوات، واحلفالت، واحلفالت، واحملاضرات، واملهرجانا)والشهرية يف الكليات
.على تقوية املهارة ودعمها لدى الطالب

:ب ـ تدريس خواص املهارة املراد تعلمها

.423: هيمسري شريف استيت:1
.423ص: املرجع نفسه:2

.18املهارات اللغوية، ص : سكييزين كامل اخلو :  3
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يكون ذلك عن طريق الشرح النظري للمهارة أو املالحظة املباشرة هلا، فإذا أريد تدريس مهارة الكتابة 
املهارة، وبعد حتديدها وبيان كل مامثًال، فال بد من التوجه إىل دراسة و فهم واستيعاب هذه 

.

:ج ـ ضرورة متابعة القائمني على تعليم املهارات متابعة دقيقة

واحلركات والتفكري هلا أمهيتها يف تعليم املهارة، فعلى الراغبني يف تعليم ذلك ألن دقة املالحظة باحلواس
يف سرعة البنيكيفية تأدية املعلم وذلك مبراقبة كل حركاته وما يصدر عنه، فلذلك أثره املهارة أن يتابعوا وبدقة

.1االستيعاب

أنواع المهارات اللغوية-2

:المهارات اللغوية/ 2-1

املهارات اللغوية هاجس إنساين يالزم اإلنسان يف ميادين البحث والعمل والتعبري، فهي الركيزة األوىل يف 
إمكانية السيطرة

عام؛ إذ تستلزم دراستها احلديث عن األسس النظرية اخلاصة بتعريفها، ومتييزها عن غريها من املفاهيم 
.واملصطلحات، وكذلك تصنيفها، والبحث عن أنواعها وغري ذلك

توصيل ما لديه من علم يتوقف على مدى متكنه من هذه املهارات اليت والشك أن قدرة املتعلم على"
مستخًدما يف ذلك فنا من فنون اللغة األربعة 2".جتعله،قادرًا على التواصل بشيء من املرونة و السهولة واليسر

.واملتمثلة يف االستماع والقراءة والكتابة والكالم

:االستماع/ 2-1-1

.19املهارات اللغوية، ص : سكييزين كامل اخلو : 1
.14ص: املرجع نفسه: 2
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:مفهومه.1_1

مهارة االستماع مهارات اللغة األربع، فهي باكورة املهارات اللغوية اليت تنمو وتتطور مع اإلنسان تتصدر 
والدته؛ إذ تزوده باملنطلق الذي سيبىن عليه تطوره اللغوي والفكري يف سين عمره منذ اللحظات األوىل من

.1الالحقة

هارات اللغوية املهمة اليت تكسب اإلنسان اخلربة يف فن من فنون اللغة العربية، وهو من امل" :يعرف االستماع بأنه

."2

:وهناك من يعرفه بأنه

نشاط ذهين ميكن الطلبة من اإلصغاء الواعي، و االنتباه و الرتكيز و املتابعة املستمرة ملا يلقى على "
أمساعهم، أوفهم األفكار و املعاين و أبرز املعلومات و األحداث اليت تشمل عليها الرسائل اللغوية الشفهية اليت 

3".ختلفة سواء أكان ذلك داخل غرفة الصف أم خارجهاترد إليهم يف مواقف التعلم امل

. وغريها

ن يف عملية االستماع بني مصطلحات عدة فهناك فرقًا بنب كل من االستماع والسماع ومييز الدارسو 
فلكل 4".فقد تكون سامًعا ولكنك لست مستمًعا، وقد تكون مستمعا ولكنك لست منصًتا"واإلنصات؛ 

:مصطلح داللته اليت متيزه عن غريه، ويتجلى هذا الفرق من خالل تعريفنا لكل مصطلح

: نسرين زبيدي، عبد الكرمي احلداد وسعاد الوائلي:  
. 435، ص07/04/2013، 4، العدد09األدرنية يف العلوم الرتبوية، مج  1

.131، ص م2008العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، دط، مناهج اللغة: مد ابراهيمحم: 2
.435ص : نفسهاملرجع: 3
.220م، ص2008هـ 1428، 1األردن، ط،عمان،ا، دار املناهج للنشر و التوزيعوتعليمهاللغويمهارات االتصال:حمسن علي عطية: 4
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هو استقبال جهاز السمع ذبذبات صوتية من مصدر "قبال الصوت ووصوله إىل األذن، أو هو است:االستماع/1
.1"وانتباًهامعني مع إعطائها اهتماًما من السامع

.2"وصول الصوت إىل األذن دون انتباه أو قصدهو":السماع/2

العزمية القوية يف املنصت ينقطع بأي عامل من العوامل لوجوده وهو أعلى درجات االستماع، وال: نصاتإلا/3
]204:األعراف.     [3﴾وإذ قرئ القرآن فاْستمُعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون﴿:يقول اهللا تبارك و تعاىل

:أنواع االستماع: 1-2

:لالستماع أنواع متعددة منها

واستنتاج معاين وهو استماع يعقبه استخالص لألفكار الرئيسة واستنتاج لألفكار اجلزئية :استماع االستنتاج-1
.الكلمات غري املعروفة من السياق و استخالص النتائج املهمة و املعلومات األساسية

حيث يعقب االستماع اسرتجاع ما مت االستماع إليه وتذكر تتابع أحداثه و استفادة أجزاء :ـ االستماع التذكري2
.4معينة منه

كأن يكون املرء متعطًشا ملعرفة أبناء الوضع يف منطقة ما، ويعد :ـ االستماع بقصد الحصول على المعلومات3
من هذا النوع أيًضا االستماع إىل الدروس يف املدارس و إىل احملاضرات، والبد للمستمع هنا من أن يكون متتبًعا 

.5ملا يقوله احملاضر حىت تكون املعلومات اليت ميتصها وينقلها صحيحة

وفيه ينصب االستماع على االستماع على املوازنة بني متحدث و آخر، واملوازنة :قدـ االستماع للموازنة و الن4
6.بني املعاين و األفكار الواردة يف املسموع

وهو نوع من االستماع ميارسه الفرد يف حياته اليومية لقضاء حاجاته وحل مشكالته :ـ االستماع الوظيفي5
.والتفاهم مع الغري من أجل مصلحتهما

.220:، صاوتعليمهاللغوي مهارات االتصال:حمسن علي عطية:1
.121، ص م2005ه ـ 1425، 1املرجع يف التدريس اللغة العربية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط: براهيم حممد عطاا: 2
.204:اآلية: سورة األعراف:3

.223ص،م 2009، 1احلديث، عمان، ط، عامل الكتب-النظرية و التطبيقبني-فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها:راتب قاسم عاشور 4

.146أساليب تدريس اللغة العربية،ص : صومانبراهيماأمحد : 5
.231مهارات االتصال اللغوي، ص : يةعطيحمسن عل:6
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وهو استماع للمتعة و ليس له هدف غري ذلك وهو استماع يقبل عليه الفرد عن رغبة :اعيتستماع االستمـ اال6
.1إىل أبيات شعر أو إىل برنامج إذاعي أو قصة مسليةو امليل كاستماع الفرد

باإلضافة إىل هذه األنواع، يوجد تقسيمات عديدة، فهناك استماع حلل املشكالت، استماع للتوقع 
.لقتل الفراغ، استماع بال كالم واستماع  وكالماستماع

:أهمية االستماع: 1-3

:تتجلى أمهية االستماع يف العديد من اجلوانب املتمثلة يف عدد من النقاط من أبرزها ما يلي

االستماع عامل مهم يف عملية االتصال؛ فقد لعب دورًا مهًما يف عملية التعليم والتعلم على مر "
، فهو 2"العصور

،3"لألطفال األسوياء لتعليمهم القراءة والكتابة و احلديث الصحيح يف دروس اللغة العربية و املواد األخرى

انب التعليمية، إن مل يكن كلها  كما أنه وسيلة رئيسية للمتعلم ؛ حيث ميارس االستماع يف أغلب اجلو 
كذلك انه أداة يف احلفاظ  على املنطوق وجودة أدائه، وصحة التلفظ به،وخري دليل على ذلك أن الصحابة رضي 

.4اهللا عنهم حفظوا ما مسعوه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن طريق السماع

أ و ال يكتب ولكنه قرأ باالستماع، وباالستماع زد على ذلك فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يقر 
استوعب الوحي، ونقله إىل أمته، وهذا دليل على  دور االستماع يف فهم املسموع، واستيعابه، و االحتفاظ به 

.ومتيز عن غريه من مهارات االتصال أن اهللا تعاىل قدم السمع على اإلبصار و األفئدة يف مواقع كثرية

.5]58:النساء[﴾ نِعّما يعُظكُم به إن اهللا كان مسيًعا بصريًاإن اهللا﴿:إذ قال تعاىل

].11:الشورى[ ليس َكِمْثله شيٌء وُهَو الّسميع الَبَصريُ ﴿:وقوله أيضا

:الستماعدريسية لالتالمهارات : 1-4

.234، 233، ص - ية و التطبيقبني النظر -فنون اللغة و العربية و أساليب تدريسها : راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة: 1
.133مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي، ص: حممد إبراهيم اخلطيب:  2

.36م، ص2001-هـ1432، 1األساليب العصرية يف تدريس اللغة العربية، دار يافا العلمية للنشر، األردن، ط: فهد خليل زايد:  3

.124-123املرجع يف تدريس اللغة العربية، ص: إبراهيم حممد عطا: ينظر:  4

.221مهارات االتصال اللغوي، ص : يةعطيحمسن عل:  5
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:لالستماع مهارات عديدة منها

من الكلمات املفتاحية و احلقائق الواردة ـ استخالص الفكرة الرئيسية وهي تتطلب من املستمع أن يركز على كثري 
.1يف املوضوع، وأن  حيدد النقطة اليت تدور حوهلا هذه الكلمات و احلقائق و املفاهيم

.2ـ التصنيف وهذه املهارة تركز على العثور على العالقات املعنوية بني الكلمات و احلقائق

.ـ متابعة املتحدث مع تركيز االنتباه

.رتاكيب والتعبريات واللغوية و االلتزام بآداب االستماعـ إدراك معاين ال

3ـ مهارة تذكر املسموع و حفظه، وتلخيص املسموع شفهًيا أو حتريريًا

.ـ مييز احلقيقة من اخليال

.ـ مييز املادة األساسية ذات الصلة الوثيقة باملوضوع من املادة غري األساسية

.ـ يستمع يف ضوء خرباته السابقة

4.و يفند ما يقالـ حيلل 

.ـ احلكم على صدق احملتوى و تقوميه

.5ـ التفكري االستنتاجي  وهي مهارة تعلم املستمع كيف يستخلص األفكار و النتائج املذكورة

.فاالستماع إذن إنصات وفهم و تفسري ونقد و توظيف

:القراءة/ 2- 2-1

.99م، ص2006ه ـ 1427ط، .تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكرة العريب، القاهرة، د:علي أمحد مذكور: 1

.91ص : املرجع نفسه:  2

.198الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، ص: حمسن علي عطية: 3

.232ص ،- بني النظرية و التطبيق-فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها : راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة: 4
.101- 100تدريس فنون اللغة العربية، ص : علي أمحد مذكور: 5
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فقد كانت  أول لفظ من عند  اهللا سبحانه الشك أن القراءة من أكرب النعم اليت أنعمها اهللا على خلقه،
.1﴾اقرأ باسم ربك الذي خلق﴿: و تعاىل على نبيه الكرمي وذلك بقوله

.وهي الوسيلة اهلامة يف املعرفة؛ إذ تعد إحدى املهارات اللغوية األساسية

:مفهوم القراءة/ 2-1

:تعرف القراءة بتعريفات عديدة منها

ال الذهن من احلروف واألشكال اليت تقع حتت األنظار إىل األصوات " 
و األلفاظ اليت تدل عليها و ترمز إليها، وعندما يتقدم التلميذ يف القراءة ميكنه أن يدرك مدلوالت األلفاظ 

.2"دون صوت أو حتريك شفه: ذهنهومعانيها يف 

بة، فهي نشاط عقلي يقوم به املتعلم عملية استخالص معىن من رمز مكتو - يف ضوء ذلك- القراءة 
.وتشرتك فيه العديد من القدرات

نطق الرموز و فهمها، و حتليل ما هو مكتوب، ونقده و التفاعل معه :" 
.3"واإلفادة منه يف حل املشكالت و االنتفاع به يف املواقف احليوية

.أوهلا فسيولوجي و ثانيهما عقلي: اءة تتمثل يف جانبنييف ضوء املفهوم السابق يتضح أن مهارة القر 

:أنواع القراءة: 2-3

:تنقسم القراءة إىل أقسام كثرية

: من حيث األداء/ أ

:تنقسم القراءة من حيث األداء إىل

:القراءة الصامتة/1

.- 01-اآلية: سورة العلق: 1
.21ية يف تدريس اللغة العربية، ص األساليب العصر : فهد خليل زايد: 2
.74أساليب تدريس اللغة العربية، ص : مانو صأمحد إبراهيم: 3
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صوت و ال مهس   "
.1"وال حتريك لسان، أو شفة

فهذه القراءة ـ إذن ـ هي األكثر استعماًال لكسب املعرفة و حتقيق املتعة، فهي تستخدم يف مجيع مراحل 

.من خصائص النطق

:القراءة الجهرية/ 2

هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة من تعرف بواسطة البصر على الرموز الكتابية و إدراك "
"2.

دة النطق و متثيل املعىن و ضبط أواخر الكلمات على العموم فإن القراءة اجلهرية وسيلة هامة يف إجا
فاهلدف من هذه القراءة اكتساب . "بالشكل؛ فمن خالهلا يتسىن لنا الكشف عن أخطاء التالميذ ومعاجلتها

3".الطالب القدرة على القراءة السليمة من حيث نطق األصوات و خباصة احلركات

:قراءة االستماع/3

، اإلنسان املعاين و األفكار الكافية وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات هي العملية اليت يستقبل فيها"
"4.

:رضمن حيث الغ/ب

.404، صم2014املساعد على املهارات اللغوية، منشورات جممع اللغة العربية، دط، : رياض بن حسن اخلّوام: 1
.36ص ،م2009هـ،1430، 1طعمان، ،ريس اللغة العربية، دار البدايةاألساليب احلديثة لتد: مسيح أبو مغلي: 2
.169، ص م1995)رؤية علمية و بعد جديد( اللغة العربية : حممد علي املال: 3
م2003ه ـ 1424، 1ملسرية، عمان، ط، دار ا-النظرية و التطبيقبني - أساليب تدريس اللغة العربية : احلوامدةفؤادراتب قاسم عاشور، حممد: 4

.93ص 
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تنقسم القراءة من حيث الغرض من القراءة إىل قراءة للدرس و البحث، وقراءة حلل املشكالت، وسوف 
1:نعرض لكل نوع من هذين النوعني

:للدرس و البحثقراءة / 1

.

:قراءة لحل المشكالت/ 2

هي ذلك النوع من القراءة الذي يتصل برغبة القارئ يف معرفة شيء معني و الوصول فيه إىل قرار بناء 
.على جمموعة من احلقائق

:إلضافة إىل األنواع السابقة وهيكما يوجد أنواع أخرى با

.ـ القراءة السريعة1

.ـ القراءة العادية2

ـ القراءة العميقة أو الناقد3

:   القراءة السريعة/ 1

تكون بقراءة الفهرس قراءة فاحصة، وخيتار الطالب من الفهرس ما ميس موضوعه من قريب، ففي هذه " 
".اهلدف األساسي للقراءةاملرحلة يكون حتديد املوضوعات اليت ستقرأ هو

:القراءة العادية/ 2

هذه هي اليت يطلب فيها من الطالب أن يقرأ املوضوعات اليت حددها يف الكتب اليت راجعها يف املرحلة "
.2"األوىل، وأن خيتار منها االقتباسات اليت تتصل مبوضوعه ويف هذه املرحلة  تظهر أمهية الفهم، بأنواعه املختلفة

:العميقة أو المتعمقةالقراءة/3

.144تدريس فنون اللغة العربية، ص : علي أمحد مذكور: ينظر: 1
.16م، ص1995ط،.و التواصل االجتماعي، منشورات ذات السالسل، الكويت، داللغة : علي يونس و آخرونفتحي :  2
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هي ذلك النوع من القراءة الذي يتطلب التعمق فيما يقرأ، و على الطالب أن يتمثل هذا الذي يقرؤه "
.1"ويفيد منه، ويبدي رأيه فيه و يف أسلوبه، وأفكاره

يتضح لنا من خالل ما سبق أنه بالرغم من اختالف أنواع القراءات إال أن هدفها واحد، فهي تسعى إىل 
تنمية مهارات و قدرات القارئ وتزويده باملعارف واملعلومات من خالل تنشيط خياله و تغذيته،وتعويده السرعة يف 

.القراءة،ونطقه السليم، وتكوين مهارات اإلصغاء وغري ذلك من املهارات

:أهمية القراءة: 2-3

:

إن ال- 
؛إذ بالقراءة ميكن لكل شخص أن يوسع معارفه يف كل حني ويطلع على أي شيء حيتاجه فهي مفتاح 2مجيعها

.التعلم و التعليم

؛ وذلك من خالل ما 3- 
.يقرؤه الناس يف الصحف و الرسائل و الكتب

 -
.يف بناء شخصيته

.تعد أهم وسيلة للحصول على املعرفة- 

.4حتقيق ا- 

، وذلك من 5تعويد الطلبة القراءة السليمة مستعملني جهازهم الصويت على وجه صحيح و إيقاع مجيل و معرب- 
.خالل القراءة املتواترة

17.ص ،واصل االجتماعيو التاللغة : علي يونس و آخرونفتحي :  1

ه ـ 1429، 1الكتاب العاملي، عمان، طادار جالعربية، ة يف تدريس اللغة يثاجتاهات حد: عبد الكرمي الوائليمي، سعاد يلحسني الدعلي طه :2
.5ص ،م2009

.6ص: املرجع نفسه: 3
.95الند، العددعود، القراءات ودورها يف العملية ال: الطيب عطاوي: 4
.28م، ص 1984، 2أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، ط: علي جواد الطاهر: 5
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ادة الثروة اللغوية لدى، التلميذ وذلك 

على قدرات  األفراد  حتصيل  املعارف  و اكتساب األفكار، فهي تنشط أفكار املرء    تعتمد يف حتقيق تقدمها
.وتزوده مبختلف املعلومات و املعارف

:المهارات التدريسية للقراءة: 2-4

:1للقراءة مهارات عديدة ميكن إمجاهلا باآليت

.املهمة يف املوضوع مبجرد النظر إليهالقدرة على النظر إىل الكلمات املكتوبة وإدراك النقاط األولية - 

.القدرة على ترتيب وتنظيم املادة املقروءة- 

.القدرة على إدراك املعىن العام للمادة املقروءة- 

.القدرة على القراءة مع التنبؤ بالنتائج- 

 -.

.االسرتسال يف القراءة- 

.الت- 

.إدراك معاين الكلمات يف ضوء السياق الذي ترد فيه- 

.مهارة السرعة يف القراءة- 

.إجادة فن اإللقاء- 

:الكتابة: 2-1-3

:مفهوم الكتابة/ 3-1

.62ت، ص .مهارات االتصال الفعال، جامعة وادي النيل، دط، د:ذوميعبد النيب عبد اهللا الطيب ال: ينظر:  1
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:

رموز مكتوبة، اصطلح علماء اللغة على تسميتها حروفًا تسجيل أفكار املرء، وأصواته املنطوقة يف "
.1"هجائية، تنظم وفق أحكام اللغة وقوانينها، يف كلمات ومجل مرتابطة

.فالكتابة إذا أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة، وتراعى فيه القواعد النحوية املكتوبة

مة لرسم احلروف و الكلمات بوضوح وسهولة اكتساب املهارات امليكانيكية الالز :" ويقصد بالكتابة أيًضا
ودقّة و أناقة وسرعة من ناحية، و اكتساب القدرة على التعبري عن األفكار و املشاعر بإجادة و إبداع وانطالق 

2".من ناحية أخرى

:ويف تعريف آخر

معلوماته وأخباره الكتابة أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره،وآرائه ورغباته، ويعرض عن طريقه" 
ووجهات نظره، وكل ما يف مكنوناته، ليكون دليًال على فكره ورؤيته و أحاسيسه، وسيما يف تقرير املتلقي ملا 

3".سطره

األول التعبري، وهو الكالم املكتوب الذي يعرب به الفرد عن حاجاته، ومشاعره :" وللكتابة مستويان
.4"الرسم الكتايب وقواعد اإلمالءوانطباعاته، وردود فعله، أما الثاين فهو 

:أنواع الكتابة/3-2

بني ثالثة أنواع " الكتابة يف اكتشاف الشكل و املعىن " 
:1رئيسية من الكتابة هي

.113م، ص 2004ه ـ 1425، 3يزيد للنشر، األردن، طالكركة العربية، اللغتدريسطرائق : فةساعبد الرمحن السف: 1
.113املرجع نفسه، ص : 2
.53م،ص 2003ـ ـه1،1423ط، عامل الكتب، القاهرة، )تعليمها وتقوميها(: حممد رجب فضل اهللا: 3

.159، صمهارات االتصال اللغوي وتعلمها: حمسن علي عطية:  4
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:الكتابة التعبيرية/1

وينسقها و ينظمها يف موضوع معني بطريقة وفيها يعرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية، ويبين أفكاره 
.

:الكتابة المعرفية/ 2

وفيها يستهدف الفرد نقل املعلومات و املعارف و إخبار القارئ بشيء يعتقد الكاتب أن من الضروري 
.إخباره به

:قناعيةإلالكتابة ا/ 3

تتفرع من الكتابة املعرفية،ويف هذا النوع يستعمل الكاتب العديد من الطرق إلقناع القارئ بوجهة نظره 
.2مثل احملاججة و إثارة العطف

3:

.ـ إجرائية عملية تسمى وظيفية

.ـ فنية ابتكاريه تسمى إبداعية

:الكتابة الوظيفية/1

الكتابة الرمسية ذات القواعد احملددة، و األصول املقننة و التقاليد املتعارف عليها بني املوظفني هي
.ورؤسائهم، أو بني املوظفني بعضهم بعض، وبينهم وبني املرتددين لقضاء مصاحلهم يف اإلدارات املختلفة

:الكتابة اإلبداعية/ 2

ت وما يكشف من حساسية خاصة جتاه التجارب تعبري عن الرؤى الشخصية، وما حتتويه من انفعاال
اإلنسانية، والكتابة اإلبداعية ابتكار ال تقليد ،و تأليف ال تكرار، ختتلف من شخص آلخر حسب ما يتوفر لكل 

.190املهارات اللغوية، ص : يمةعرشدي أمحد ط: 1

.190، ص املرجع نفسه:  2

.63، ص)تعليمها وتقوميها(: حممد رجب فضل اهللا:  3
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منها من خربات سابقة، ومهارات خاصة، وقدرات لغوية ومواهب أدبية، وهي تبدأ من الفطرة مث تنمو بالتدريب 
.وكثرة االطالع عنها

:أهمية الكتابة/3-3

:للكتابة أمهية كبرية متمثلة يف العديد من األمور نذكر منها

.من املؤلفات

.املعلومات

1.

ـ وسيلة التعبري عما يدور يف النفس و اخلاطر خاصة يف املواقف اليت ال يتيسر فيها الكالم لبعد املكان أو لعدم 
.الرغبة أو القدرة على املواجهة

فه، وعما جيول يف خاطره؛ وبذلك حيقق لنفسه راحة ـ بالكتابة خيرج الفرد عن مكنوناته، ويعرب عن مشاعره وخماو 
.2نفسية و طمأنينة قلبية

.ـ تسجيل تراث األجيال لتضعه أمام األجيال القادمة

.ـ التعبري عن األحاسيس و العواطف واملشاعر بصورة أفضل

.ـ وسيلة توثيقية ثابتة  األصول

.واطن؛ وبالتايل فهي جزء أساسي من املواطنة السليمةـ القدرة على الكتابة جانب أساسي من جانيب حمو أمية امل

.ـ الكتابة أداة من أدوات التعلم؛ فاملكتوب إذا كان صحيًحا وواضًحا و منظًما يتحصله املتعلم بسهولة

.1األفراد،

169املهارات اللغوية، ص : سكييزين كامل اخلو :  1

.55عمليات الكتابة : حممد رجب فضل اهللا: ينظر:   2
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.

ـ مسامهتها يف رقي اللغة و مجال صياغتها؛ وذلك ملا يرد  يف الكثري من أدائها من استخدام اللغة العربية الفصحى 
.تعبري و األداءال

:المهارات التدريسية للكتابة/ 3-4

للكتابة مهارات عامة جيب توفرها لدى كل كاتب، ومهارات خاصة حيتاجها كل من أراد القيام بأداء 
:2معني ومن بني هذه املهارات ما يلي

.ـ القدرة على كتابة رأي أو تعليق على موضوع مسموع أو مقروء

.ما استمع إليه  أو قرأهـ القدرة على إعادة كتابة 

.ـ القدرة على تدوين األفكار العامة

.ـ القدرة على كتابة حبث

.ـ القدرة على كتابة مقال

.ـ القدرة على كتابة خاطرة

.ـ القدرة على تلخيص موضوع كتابًيا صحيًحا ومستوفًيا جلميع األفكار

.ـ القدرة على التقاط األفكار صحيحة و مستوفاة

.استخدام التعابري السليمة املناسبة املقصودةـ القدرة على

.ـ القدرة على سرعة الكتابة و سالمتها للتعبري عن النفس بيسر وسهولة

)التحدث:(الكالم: 2-1-4

:مفهوم الكالم: 4-1

.54األساليب العصرية يف تدريس اللغة العربية، ص: فهد خليل زايد:  1

.165-164مهارات اللغة العربية ص، : عبد اهللا علي مصطفى: ينظر:  2
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: عرف الكالم بأنه

فالكالم نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر، وهو الطرف الثاين من عملية االتصال الشفوي، "
1".وسيلة لإلفهام، و الفهم و اإلفهام طرفا عملية االتصال

.2"ليشمل نطق األصوات واملفردات و احلوار و التعبري الشفوي:" وقد اتسع احلديث عن الكالم

وسيلة لغوية يستخدمها اإلنسان لنقل ما لديه من أفكار أو ما يدور يف نفسه من : " فالكالم إذن
.3"، فهو وسيلة فعالة يف املراحل األوىل حلياة اإلنسانأحاسيس إىل اآلخرين

:ومييز ويدرسون بني ثالثة مصطلحات يف جمال التعليم الكالم هي

.ويقصد به القدرة على االستخدام الصحيح للغة: الكالم/1

اللفظية القدرة على االستعمال املناسب للغة يف سياقها و التحدث هنا خبالف الكالم، يشمل اللغة:التحدث/2
و اللغة املصاحبة وعندما يؤذي أحد أطراف عملية االتصال دور املتكلم، فإن اجلانب اإلنتاجي يف املوقف يطلق 

.4عليه ويدرسون لفظ القول

:أنواع الكالم: 4-2

:ميكن  إجياز ذلك يف النقاط التالية

.ـ احلوار و املناقشة

.ـ حكاية القصص و النوادر

.لقاةـ اخلطب والكلمات امل
.188اللغوية، ص هاراتامل: رشدي أمحد طعيمة: 1
.186ص املرجع نفسه،:2
.139العربية، ص مهارات اللغة: عبد اهللا علي مصطفى: 3
.186ص املهارات اللغوية،:رشدي أمحد طعيمة:4
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.ـ التقارير الفردية واجلماعية

.ـ متثيل األدوار

.1ـ  ألعاب و احملاكاة و التقليد

:أهمية الكالم/4-3

:الشك أن الكالم

التلميذ النطق السليم و التخلص من عيوب النطق، كما يدرب التالميذ على حسن يف املراحل األوىل، وتدريب 
.2اإلصغاء

ـ الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان؛ إذ يعترب أهم جزء يف املمارسة اللغوية 
.3واستخدامها

رس التلميذ فيها الكالم من خالل احلوار و ـ الكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها حيث ميا
.املناقشات

ـ الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري، و املتعلم و اجلاهل،حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع 
.احلياة

وأن ـ الكالم يتم تعليمه و التدريب عليه، ليتمكن اإلنسان بعد ذلك من أن يتحدث بطالقة و انسياب ووضوح،
يعرب عما يدور مبشاعره، و إحساساته بكالم منطقي و ذلك بأسلوب مجيل وفكرة واضحة وهو ما يطلق عليه يف 

.4العلمية التعليمية بالتعبري الشفوي

ـ الكالم وسيلة لإلقناع، والفهم و اإلفهام، بني املتكلم و املخاطب وهو وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه وامتصاص 
.1ن تعبري الفرد عن نفسه خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املوقف الذي يتعرض لهالنفعاالته؛ أل

.45ت، ص.، وزارة الرتبية و التعليم، اململكة العربية السعودية، دط، د)ةدريبيحقيبة ت(مهارات التواصل اللغوي : حممد بن ناصر اخلليف: 1
.52م، ص2008كلية اآلداب و اللغات، بسكرة،رسالة ماجستري،  ت،يااتعليمية مادة التعبري يف ضوء بيداغوجيا املقاربة بالكف: فاطمة زايد: 2
.111فنون اللغة العربية، ص ستدري: علي أمحد مذكور: 3
.151-150ص املرجع يف تدريس اللغة العربية،:ابراهيم حممد عطا:4
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جممل القول إن الكالم من أهم املهارات اللغوية فهو النشاط اإلنساين الذي يتميز به اإلنسان عن غريه 
.من الكائنات و املخلوقات

:سية للكالميالمهارات التدر : 4-4

:2ت عامة ومهارات خاصة جيب توفرها يف كل ممارسة هلذه  املهارة ومنها مايليللكالم أو التحدث مهارا

.ـ القدرة على حتديد هدف املتحدث

.ـ القدرة على نطق األصوات العربية نطًقا صحيًحا وواضًحا

.ـ القدرة على مراعاة آداب التحدث

.فيةـ القدرة على نطق الكلمات العربية نطًقا صحيًحا من حيث البنية الصر 

.ـ  القدرة على استخدام األدلة املنطقية و الشواهد

.ـ القدرة على جذب انتباه املستمع

.ـ القدرة على املشاركة يف احلواروالنقاش اجلماعي

.ـ القدرة على طلب املعلومات من الطرف اآلخر

.ـ القدرة على اإلجابة عن األسئلة

.جلميل والعادي ،واستخدام اجلميل قدر اإلمكانـ القدرة على التمييز عند الكالم بني التعبري ا

.ـ القدرة على نقل خرب أو معلومة

.ـ القدرة على إعادة سرد املوضوع الذي سبق االستماع إليه أو قراءته بكفاءة ووضوح و دون إضافة أفكار

.ـ القدرة على تقدمي تقرير شفوي

.150ص املرجع نفسه،:1
.141-140مهارات اللغة العربية،ص:عبد اهللا علي مصطفى: ينظر:  2
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هي ) االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة( اللغويةخالصة ما ذكرناه سابًقا ميكن القول بأن املهارات 
مهارات متكاملة مع بعضها البعض، وهذا التكامل هو الذي يقويها مجيًعا فهي متصلة ومرتابطة، فال ميكن بأي 
حال من األحوال إمهال مهارة أو تقدمي واحدة على حساب األخرى، أي أن هذه املهارات اللغوية تتساوى فال 

.أو ملهارة االستماع على حساب الكتابة أو العكسقيمة للقراءة

:االنتقال من المهارات اللغوية إلى المهارات التواصلية: 2-2

املهارات التواصلية هي تلك القدرات اإلبداعية املكتسبة لدى اإلنسان اليت يستخدمها من أجل إملام 
مستقبًال، ومن املعلوم أن لإلنسان العديد من هذه عملية االتصال، وذلك يف حاليت أن يكون اإلنسان مرسًال أو 

.1املهارات، اليت  يبدأ يف استخدامها منذ أّول يوم يف حياته

االستماع و الكالم و القراءة : يتضح لنا مما سبق أن املهارات األساسية لالتصال اللغوي أربعة هي
:2تايلوالكتابة، وبني هذه املهارات عالقات متبادلة يوضحها املخطوط ال

العالقة المتبادلة بين المهارات اللغوية  ): 1(الشكل رقم

االستماع

الكالم

القراءة

الكتابة

.1مهارات االتصال الفعال،ص :عبد النيب عبد اهللا الطيب: 1
163املهارات اللغوية، ص : رشدي أمحد طعيمة:   2
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فاالستماع والكالم جيمعهما الصوت؛ إذ ميثال كالمها املهارات الصوتية اليت حيتاج إليها الفرد عند 
بينما جتمع الصفحة املطبو . االتصال املباشر مع اآلخرين

مهارات الكالم : وتأسيًسا على هذا فإن مهارات اإلرسال هي.1الزمان و أبعاد املكان عند االتصال باآلخرين
فتحدّد يف ضوء معرفتنا أن املستقبل أما أن يكون سامًعا و أّما أن يكون . ومهارة الكتابة، أّما مهارات االستقبال

.مها مهارة االستماع ومهارة القراءة: فهناك إذا مهارتان لالستقبال. رئاقا

.2ويف ضوء ذلك فإّن االتصال اللغوي يقتضي متكني املتصلني من املهارات األربعة اليت مّر ذكرها

يهم يبقي أن نشري أن تعليم اللغة اتصالًيا يستهدف اكتساب املتعلمني املهارات اللغوية األربعة ومتنيتها لد
ومتكينهم من مهارات االتصال و استخدام القواعد اللغوية من أجل أداء وظائف اتصالية معينة يف مواقف معينة 
فإنه من قبل خيلق مواقف طبيعية فردية ومجاعية اتصالية مباشرة، من خالل حمتوى لغوي يركز فيه على تدريبهم 

.3رات اللغة بعد ذلك مع أفضلية تكاملها عند تدريسهاعلى احملادثة الشفوية أّوًال، مث التدريب على باقي مها

يبدو للمتمعن يف حقيقة التواصل يف الدرس التعليمي أّن األمر يف فهم التواصل بعيد عن حصره يف إنتاج 
اجلمل،من منطلق كون التعليم باملقاربة التواصلية هو التعليم الذي يركز على الكفاءة التواصلية بدل الكفاءة اللغوية 

ا
؛إذ 4املتعلم مطالب بتمثل املفاهيم النحوية متثًال وظيفًيا بعد شرح املعلم هلذه املفاهيم من خالل الدرس اللغوي

عرفة اللغوية اليت يقابلها األداء أو التعبري لغويًا يف املواقف يرى تشومسكي أن امللكة اللغوية لدى املتعلم، أو امل
املختلفة، مها مظهران للتواصل اللغوي الذي يكشف عنهما، وأقر هاميز  بكل من امللكة اللغوية واألداء اللغوي، و 

دام اللغة يف أضاف إليهما ما امساه القدرة على التواصل أو ملكة التواصل مبعىن أن اإلنسان يعرف قواعد استخ
.5)الشفوية و الكتابية على حد السواء( 

.163، ص املهارات اللغوية: ي أمحد طعيمةرشد: 1
.165الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، ص : حمسن علي عطية: 2
.69ص : مداخل تعلم اللغة العربية: أمحد عبده عوض: 3
م 2010التعليمية  إشكالية التعريب يف اجلزائر العلوم االقتصادية منوذجا، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة منتوري، قسنطينة، : مسعودة خالف:4
.170-169م ،ص2011-
.67مداخل تعليم اللغة العربية، ص : أمحد عبده عوض: 5
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فهاميز دعا إىل البحث عن قواعد القدرة على التواصل أو ملكة التواصل اليت تشمل القدرة اللغوية ولكنها 
.1تتعداها إىل استخدام اللغة يف التواصل

ما دام اهلدف النهائي لتعلم اللغة هو استخدام أشكاهلا ورموزها يف التواصل؛فإتقان اللغة يتم بتحقيق و 
وظائفها التواصلية،فالقدرة على استعمال ومبعىن آخر السيطرة على املفردات و الرتاكيب  ال يتم إال من خالل 

توظيفها يف نقل أفكار و خربات املتعلم، وكذلك استقبال أفكار اآل
.وحدها  لتحقيق عملية التواصل

رات اللغوية واملهارات التواصلية يف التعبري الشفهي يف أنشطة اللغة العربية اومبا أن البحث مهتم بتتبع امله
.الشفهيللسنة الرابعة من التعليم االبتدائي فقد يبدو من الضروري الوقوف عند التعبري 

التعبير الشفهي في أنشطة اللغة العربية: 2-3

:مفهوم التعبير-3-1- 2

:يعرف التعبري بعدة تعاريف منها

التعبري هو غاية الغايات من تعلم الّلغة، فإن أبناء أيّة لغة، وأي جمتمع إمنا يتعلمون لغتهم من أجل أن يعربوا " 
."2.

:ويف تعريف آخر

.39م، ص1988و تعلمها، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، دط، اللغات األجنبية تعليمها : نايف حرما، علي حجاج: 1
.141، صم2010مي، دار األمل، األردن، دط، يعلم اللغة التعل: مسري استيتية: 2
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فيها و االبن هو نشاط فكري و عملية إنتاجية إبداعية وهو أحد فروع اللغة و أنشطتها بل هو الرئيس" 
األدبية والفنية اللغوية و املهاراتاخلصب لتطبيق

.1"واإلمكانات اللسانية

.واملضمون

:ويعرف أيًضا

يف درس التعبري بل إنه ميتد إىل مجيع فروع التعبري على الصعيد املدرسي نشاط لغوي مستمر فهي ليست مقررًا " 
.2"مادة اللغة داخل الصف أو خارجه وكذلك ميتد إىل املواد الدراسية األخرى

:وهناك من يعرفه

.3"التعبري وسيلة من وسائل اإلفهام و اتصال الفرد بغريه و بناء روابطه الفكرية و االجتماعية مع اآلخرين" 

.فهام اآلخرين عّما حيول يف خاطره وأن يفهم يف الوقت نفسه ما يراد منهفمن خالله يستطيع الفرد إ

هذا املنطلق فإن التعبري هو أداة اإلنسان التواصلية، فمن خالله يعترب الفرد عن مشاعره و أفكاره ملواجهة من
.مواقف احلياة

:أنواع التعبير-2-3-2

:التعبري الشفهي و التعبري الكتايب:ينقسم التعبري من حيث األداء إىل قسمني أساسني مها

:التعبير الشفهي-1

هو أسبق وأكثر استعماًال يف حياة الفرد من التعبري الكتايب؛ حيث إنه أداة االتصال السريع بني األفراد و أداة "
.4"يب

.12،م، ص2013، 1التعبري والتواصل يف التعليم االبتدائي، دار أم الكتاب،اجلزائر،ط: أمحد بوريدان: 2
.437،438اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، ص : الكرمي الوائليطه على حسني الديليمي، سعاد عبد :  2

.204الكايف يف تدريس اللغة العربية، ص: حمسن علي عطية:  3

.162م، ص 2010ط، .، دناملرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية و علومها، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنا: علي سامي احلّالق: 4
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.وسيتم التفصيل فيه يف املبحث املوايل

:التعبير الكتابي-2

:يعّرف بأنه

( جوهره معلومات و أفكار و أراء ومشاعر، وظاهره حروف مرسومة وعالمات حمّددة، وكالمها: أداء لغوي" 
.1"التوثيق)اجلوهر و الشكل

:ويف تعريف آخر

ويبدأ يف . يدونه الطلبة يف دفاتر التعبري من موضوعات وهو يأيت بعد التعبري الشفهيالتعبري التحريري هو ما" 
تعّلمه عادة يف الّصف الرابع االبتدائي عندما يكون التلميذ قد اشتد عودة و تكاملت مهاراته اليدوية يف اإلمساك 

.2"ّما يف نفسهبالقلم والتعبري ع

هذا النوع من التعبري يلجأ إليه املتعلم بعد امتالكه ملختلف املعارف واملعلومات اليت اكتسبها خالل مساره 
.  التعليمي

:وقد عرف أيضا

فهو ليس تعبريًا عن الفكرة .من خالله منيز بني التفكري الغامض و التفكري الناضج.أنّه أسلوب للتفكري " 
.3"عور بقدر ما هو طريقة تفكريوالش

:التعبير الشفهي: 2-4

:تعّدّدت املفاهيم املقدمة للتعبري الشفهي، و اختلف الرتبويون حول هذا املفهوم ومن بني هذه املفاهيم مايلي

ظ التعبري الشفهي أو الشفوي هو املظهر اخلارجي لعملية الكالم بعد اختيار املعاين و العبارات و األلفا" 
والطرق املناسبة، وهو النشاط الثاين بعد االستماع ويقوم على تدريب العقل على التفكري املنطقي و التأليف ومترين 

.1"الّلسان على الطالقة و احملادثة و املخاطبة و األداء الكالمي، بل هو أساس النشاط اللغوي

.15: اهللاحممد رجب فضل :1
.451يف تدريس اللغة العربية ،صاجتاهات حديثة: طه علي حسني الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي: 2
.15صاجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية،:طه علي حسني الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي: 3
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:يعّرف كذلك

وهو مهارة من مها: التعبري الشفهي هو الكالم" 
.2"والطلبات إىل اآلخرين بواسطة الصوت، فهو ينطوي على لغة وصوت و أفكار و أداء

:ويف تعريف آخر

فالسؤال .بل من أهم األسس يف العملية التعليمية كّلها.هو أساس أصيل يف التعامل بني املدرس و تلميذ" 

.3"الشفهي

يتضح من خالل ما سبق أن التعبري الشفهي هو وسيلة ملمارسة اللغة الشفهية  قبل الكتابية باستعمال الّلغة 
.سيس ومشاعر فهو بذلك أداة اإلنسان يف االتصال مع غريهاملنطوقة للتعبري عّما جيول خباطره من أحا

:أنواع التعبير الشفهي2-2

:ينقسم التعبري الشفهي من حيث الغرض إىل نوعني

:التعبير الوظيفي: 2-2-1

التعبري الوظيفي هو كل منطوق يؤدي غرضا وظيفًيا يف احلياة، ويليب حاجة تقتضيها حياة املتكلم يف املدرسة و " 
.4"رجة ومن املواقف احلياتية اليت تقتضي التعبري الشفهيخا

:وهناك من يعرّفه بأنه

هو التعبري الذي تتطلبه مواقف احلياة العملية، وهو النوع الذي ميارس فيه اإلنسان التعبري يف إعداد رسائل " 
.5"إخل...ظيفةإعداد طلبات للدوائر أو غريها، وإعداد تقارير عن مهمات و .  املناسبات املختلفة

:التعبير اإلبداعي2-2-3

.13تواصل التعليم االبتدائي، ص التعبري و ال: أمحد بوريدان: 1
.205الكايف يف تدريس أساليب اللغة العربية، ص : حمسن علي عطية: 2
.152املرجع يف تدريس اللغة العربية، ص : إبراهيم حممد عطا: 3
.120مهارات االتصال اللغوي و تعلمها، ص : حمسن علي عطية:4
.452اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، ص:طه علي حسني الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي: 5
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وهو الذي يكون غرضه التعبري عن األفكار و املشاعر النفسية و نقلها إىل اآلخرين بأسلوب أديب عال، بقصد " 
.1"التأثري يف نفوس القارئني و السامعني

:يعّرف أيًضا

النفسية، واإلحساسات املختلفة بأسلوب بليغ التعبري اإلبداعي يتم التعبري فيه عن العواطف، و اخللجات " 
ومن هنا يسميه البعض التعبري األديب أو.ونسق مجيل ينقل السامع أو القارئ إىل املشاركة الوجدانية للمؤلف

لكي يكون التعبري إبداعًيا فإن العبارات تنتقي فيه انتقاء، وختتار فيه الكلمات اختياًرا ويكون ).التعبري الذايت( 
.2"باحملسنات اللفظية و الصور اخلياليةحافالً 

. بالرغم من اختالف هذين النوعني إال أن هدفهما واحد
املادية و االجتماعية، فإن التعبري اإلبداعي يعني املتعلم على إبراز شخصيته من خالل التعبري عن أفكاره ومشاعره 

.وأحاسيسه

على هذا األساس جيب تدريب التالميذ وحتصيلهم على هذان النوعني من التعبري، و إعدادهم ملواقف احلياة اليت 
.تتطلب كل نوع منها

:الشفهيللتعبيرالمهارات التدريسية-2-4-1

:إن هذا النوع من التعبري يسعى إىل تنمية و تطوير املهارات التالية

.تواصلها يف احلديثـ ترتيب األفكار و

.ـ الرتكيز على اجلوانب املهمة يف املوضوع

.ـ املهارة يف حسن صوغ البدء وحسن صوغ اخلتام

.3ـ صياغة العبارة و عرض الفكرة  يف ضوء مستوى السامعني

.ـ نطق احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمع

.202األساليب يف تدريس اللغة العربية، ص : مسيح أبو مغلي: 1
.452ص ،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية:طه علي حسني الديلمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي:2
.450اللغة العربية، صاجتاهات يف تدريس : طه علي حسني الديليمي، سعاد عبد الكرمي: 3
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.ـ ترتيب الكالم ترتيب معيًنا حيقق ما يهدف إل

ـ السيطرة التامة على كل ما يقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن، حبيث ال ينسى مثًال، اخلرب إذا بعد عن املبتدأ،أو 
.جواب الشرط إذا بعد عن بقية أجزاء اجلملة الشرطية، كما ال ينسى ترابط األفكار و تتابعها

ـ إجادة فن  اإللقاء مبا فيه من تنغيم الصوت، وتنويعه، و الضغط على ما يراد الضغط عليه وتنبيه السامع إىل ما 
.1إخل...يتضمنه الكالم من مواقف التعجب، واالستفهام، اجلمل االعرتاضية

ك مما يناسبهم  وغري ذل.ـ مراعاة حالة السامعني، و التالؤم معهم من سرعة وبطء و إجياز وإطناب ومساواة
...كالسهولة، و الصعوبة ، واالستطراد

.ـ القدرة على استخدام الوقفة املناسبة، و احلركات اجلسمية املعربة، والوسائل املساعدة

ويتأيت ذلك باستخدام حسن .ـ استقطاب املستمع، و التأثري فيه مبا ال يرتك له جماًال بالعزوف عنه، أو امللل منه
.2و الثقة فيما يقول، واإلقناع بهالعرض وقوة األداء

:أهمية التعبير الشفهي-2-4-2

إّن األمهية اليت حيتويها التعبري الشفهي جتعل منه موضوًعا جديرًا بالبحث و الدراسة، وهذا ما حيتم على املهتمني 
وتطوير هذه املهارة حىت بتعليم اللغة العربية بوجه عام و املرحلة االبتدائية بوجه خاص ضرورة االهتمام بتدريس 

.تكون يف مقدمة األهداف الرتبوية اليت تسعى املدرسة االبتدائية حتقيقها

يزود التعبري الشفهي تالميذ املرحلة االبتدائية بأفكار قيمة مالئمة ملستواهم العقلي، ويعودهم ربط هذه "ـ 1
.األفكار بعضها ببعض و ترتيبها منطقًيا

لتالميذ بثروة لغوية من األلفاظ و الرتاكيب اليت تعينهم على التعبري عما يعن هلم من ـ يزود التعبري الشفهي ا2
املعاين و األفكار وتدريبهم على استخدام هذه األلفاظ و الرتاكيب استخداًما صحيًحا ووضعها فيما يناسبها من 

.3"سياق الكالم

.155املرجع يف تدريس اللغة العربية، ص: إبراهيم حممد عطا: 1
.155املرجع يف تدريس اللغة العربية، ص : إبراهيم حممد عطا:2
3:(consulté le  2015/03/15)16390.:www.forum.educ40.net/ show threard.pht
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صغري كاخلجل، أو اللجلجة يف الكالم، أو التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وهو " ـ 3
.االنطواء

من مناقشة وعرض : ـ زيادة منو املهارات و القدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري الوظيفي4
.لألفكار واآلراء، و إلقاء الكلمات و اخلطب

عة البيان يف القول، والسداد يف األداء  ـ الكشف عن املوهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة، و االرجتال، وسر 5
.1"والدقة يف األفكار

.يرتقي التعبري الشفهي مبستوى التالميذ الثقايف ويفسح مدى التخيل لديهم" ـ6

ـ إّن التدريب على املناقشة و إبداء الرأي و اإلقناع من الضروريات احلياة و ال سبيل إىل ذلك إّال عن طريق 7
.يعّود التالميذ منذ الصغر على التعبري الواضح عّما يف نفوسهمالتعبري الشفهي الذي 

ـ يعّد التعبري الشفهي وسيلة يستخدمها املعلم لتشجيع التالميذ من ذوي املزاج املنطوي على التحدث واملناقشة 8
".واملشاركة يف النشاط االجتماعي

ألسرة وتأثريها يف منو لغة الطفل عن طريق التعبري الشفهي مهارة إنتاجية تتدخل فيها عدة وسائط مثل ا" ـ 9
.2"التقليد و احملاكاة مث االنتقال من لغة املنزل و الشارع إىل لغة املدرسة و التدريب على النطق السليم

يعترب التعبري الشفهي مرآة الّنفس وذلك لكونه يعرب عما جيول يف الوجدان اإلنساين من خواطر يعّرب الفرد " ـ 10
.3"وينتقي فيها أبلغ املعاين الرفيعة و أمجل األلفاظ املعّربة و أرقى التشبيهات و الصورعنها شفويًا

.53، 52املرجع يف تدريس اللغة العربية، ص : إبراهيم حممد عطا:1
.12التعبري والتواصل يف التعليم االبتدائي، ص : أمحد بوريدان: 2
.201أساليب تدريس اللغة العربية، ص : راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة: 3
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ابتدائي في المدرسة الجزائریةالفصل الثاني                                             كفاءات التعبیر الشفھي في السنة الرابعة 

51

:تمهيد
االبتدائي، وهو طور تعزيز التحكم :" 

؛ لذلك احتلت األنشطة اللغوية مكان مميزة ضمن األنشطة املقررة بربنامج السنة الرابعة؛ 1"يف تعلماته األساسية

يقوم به يف خمتلف الوضعيات الرتبوية املقرتحة؛ وذلك من منطلق أّن التواصل اللغوي يعترب من الثوابث أنشطة، وما
اليت ال ختلو منها جّل األنشطة؛ فالنشاط هو مايقوم به الطالب وقف برنامج حمدد خيدم املقرارات الدراسية و 

.2اف املعلمني

3:وعليه يرتكز تعليم اللغة العربية يف السنة الرابعة من التعليم االبتدائي على

توسيع مكتسبات املتعلم وتطويرها بتناول مفاهيم جديدة ومعارف متنوعة مع تدريبه على توظيفها و البحث - 
دفة اليت سوف تتجلى يف تنظيم فيها واستعماهلا يف مواقف متنوعة قصد التحكم يف الكفاءات اللغوية املسته

.

.التعرف على بعض املبادئ يف القواعد النحوية و اإلمالئية و الصرفية  والتحكم فيها- 

يعّد الكتاب املدرسي وسيلة وركيزة أساسية للتواصل بني املعلم و التلميذ؛ إذ يشكل نقطة انطالق خمتلف 
:4األ

.منطلًقا وحمورًا أساسًيا تدور حنوه نشاطات التعلم

يف حد ذاته و إمنا هو وسيلة الكتساب املهارات، وهو وسيلة أيًضا الندماج داخل إن النص ليس غايته
القسم و احمليط املدرسي؛ حيث تنمي له الكفاءة النصية، وكذلك توجه هذه املقاربة التالميذ إىل اكتشاف القيم 

.والعواطف اليت يتوفر عليها، ويطلب منهم التعامل معها

.11،ص 2011منهاج السنة الرابعة من التعليم ابتدائي، جوان: ينظر: 1
، 2010-2009املدرسية، تعلمايت األوىل دليل دفاتر األنشطة اللغوية و العلمية للرتبية التحضريية، الديوان الوطين للمطبوعات : وزارة الرتبية الوطنية: 2

.7ص
.11منهاج السنة الرابعة التعليم االبتدائي، ص: 3
.5مادة اللغة العربية، ص : املعهد الوطين لتقومي مستخدمي الرتبية: 4
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وله خمتلف الفعاليات  اللغوية فهو يتناول موضوًعا يقرؤه املتعلم مث ميارس من فالنص إذن حمورًا تدور ح"
خالله التعبري الشفهي و التواصل و يتعرف على كيفية بناءه، كما يتلمس من خالله القواعد النحوية و الصرفية 

لقراءة و الكتابة فال ميكن إخل،  وهكذا تربز العالقة الوطيدة بني ا...واإلمالئية للتوصل إىل إنتاج نصوصه اخلاصة
.1"حتقيق كفاءة القراءة بدون التدريب على إنتاج النصوص

: من مميزات املقاربة النصية

.أن يكون النص مناسب للمستوى العقلي للمتعلم- 

.أن يثري اهتمام املتعلم وحترك مشاعره- 

.أن يبعث لدى املتعلم الرغبة يف االكتشاف- 

.و التعبري عن مشاعرهأن يتيح تنمية أفكاره - 

:يهدف تطبيق هذه املقاربة إىل تكوين لدى املتعلم قدرتني

.وتتعلق بفهم حمتويات النص وإدراك املقصد منه: قدرة التلقي

.2وتتعلق بإنتاج نصوص شبيهة مبحتويات النصوص اليت تلقاها:قدرة اإلنتاج

:المقاربة بالكفاءات

بيداغوجيا " أن تكون قابلة للمالحظة و التقومي وفًقا ملقاييس حمددة، ويف هذا الشأن يعرفها فريد حاجي يف كتابه
تحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من تشابك يف بيداغوجيا وظيفية تعمل على ال:" " التدريس بالكفاءات

العالقات وتعقيد يف الظواهر االجتماعية؛ وبالتايل فهي اختبار منهجي ميّكن املتعلم من النجاح يف هذه احلياة 

.8، ص2011جوان: الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة  ابتدائي: 1
.5لعربية، ص مادة اللغة ا: املعهد الوطين لتقومي مستخدمي الرتبية: 2
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.1"يف الواقعوجتسيدها

وعلى الصعيد املدرسي جند أّن حياة التلميذ داخل حجرة الدرس وخارجها تعتمد اعتماًدا كبريًا على 
؛ إذ يسعى إىل دفع التلميذ إىل استعمال لغة مبسطة ...)جواب، سؤال، استفسار، وصف( االتصال الشفهي

استخداماته اللغوية ويتدرب على استعمال واضحة ومعربة عن حاجاته و الوسط الذي يعيش فيه، ومن مثة تتوسع
.بدائل لغوية أخرى تضاف إىل رصيده اللغوي

تأيت حصص التعبري الشفهي حسب مناهج السنوات التعليمية من السنة األوىل وحىت السنة الرابعة يف  
حيث كانت أّول األسبوع ويف فرتات صباحية تكون مناسبة؛ ألن التلميذ يكون نشيطًا عكس ما كان سائًدا؛ 

.2حصة التعبري الشفوي غلًبا ما تكون يف ذيل اجلدول املدرسي

بذلك فالتعبري الشفهي يف مناهج التعليم اجلديدة جيعل التلميذ هو أساس العملية التعليمية؛ حيث يدفع 
ديث و به إىل التعبري عم ما يشاهده من صور يف الكتاب أو ما يقرأه وجعل كل تلميذ يعطي رأيه لتعويده على احل

التعبري بطالقة دون اللجوء إىل الكتابة بعدها وسيلة للتعبري وذلك باالنطالق من القاعدة اليت تقول بأّن املتعلم ال 
.3ميكن أن يتعلم دون أن يتكلم

لكي نفهم طبيعة التواصل اللغوي املطلوب من املتعلم تأديته، قد يكون من الضروري الوقوف على مجيع 
.أنشطة تعليم اللغة

:تقديم نشاطات اللغة العربية في السنة الرابعة حسب منهاج المعلم-1

تقدم نشاطات اللغة العربية يف السنة الرّابعة من التعليم االبتدائي وفًقا لتوزيع احلصص التعليمية حسب 
:4وزارة الرتبية و التعليم يف اجلزائر، و املوضحة يف اجلدول اآليت

.21م، ص 2005ط،.بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، األبعاد املتطلبات، دار اخللدونية،اجلزائر، د: فريد حاجي: 1
.51م، ص2،2003االجتاهات الرتبوية يف تدريس اللغة العريب، علم الكتب، القاهرة، ط: حممد رجب فضل اهللا: 2
.53ص : املرجع نفسه: 3
.10ص،ملنهاج السنة الرابعة  ابتدائيالوثيقة املرافقة:4
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التعليمية حسب وزارة التربية و التعليم في الجزائرتوزيع الحصص): 1(جدول رقم ال

السبت

8:0010:0013:3015:00
( قراءة : احلصة األوىل

)هيكل النص+فهم+أداء
تعبري : احلصة الثانية

شفهي وتواصل

األحد
استثمار +(قراة: احلصة الثالثة8:0009:3010:00

)قواعد حنوية+النص

االثنني

احلصة
استثمار +قراء:(الرابعة
إمالء أو صرف ) (النص

(

احلصة اخلامسة
حمفوظات

13:3015:00

الثالثاء
.تعبري كتايب: احلصة السادسة8:009:00

.مطالعة: احلصة السابعة

األربعاء
خط: احلصة الثامنة

:احلصة التاسعة
.تطبيقات إدماجية

10:00

اخلميس

تصحيح : احلصة العاشرة
.التعبري الكتايب

: احلصة احلادية عشر
.اجناز مشروع

:من خالل اجلدول يتضح لنا بأن أنشطة  اللغة العربية تتجلى يف عدة حصص
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):هيكل النص+فهم+أداء(قراءة: الحصة األولى

ينجز نشاط القراءة من خالل نص 
ويكتشف يقرؤه املتعلم ليتمرن بواسطته على حسن األداء و على تبني وظائف األساليب وخمتلف عالمات الوقف

على ما -بالنظر إىل املقاربة النصية–يقتصر نشاط القراءة وال1.تقنيات الكتابة اليت تتحكم يف صياغة املضمون
و يف أثناء قراءة املتعلم للنص يكتشف املعلم 2.ات حنوية وصرفية و إمالئيةيتجاوزه إىل عمليسبق ذكره،بل

الصعوبات والعوائق اليت تواجه التلميذ خالل أدائه للنص؛ فيحرص على تنبيهه إليها ويدعوه إىل البحث عن 
املعلومات كما يتعرف يف هذه احلصة أيضا على كيفية هيكلة النص ليوظف املعارف و .احللول املناسبة لتجاوزها

.املكتسبة يف منتجاته املستقبلية

3:تسعى حصة التعبري الشفهي إىل حتقيق األهداف التالية

.يقرأ النصوص قراءة مسرتسلة ومعربة- 

.حيرتم عالمات الوقف - 

.يتعرف على موضوع النص وعلى جوانب املعاجلة فيه- 

...).العناوين، الفقرات(- 

.يربط املعطيات الواردة يف النص مع مكتسبات قدمية- 

.يعطي معلومات عن النص- 

.يلخص النص بشكل عام- 

.يعرض فهمه ويقارنه بفهم اآلخرين- 

. يتأكد من بلوغ هدفه من قراءة نص من النصوص- 

.يتعرف على العوائق اليت تعرقل فهمه- 

.11الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة ابتدائي، ص :  1

.17:ص: املنهاج: 2
.أهداف مستنتجة من اجلدول السابق ومن املنهاج: 3
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.املعرتضةيبحث عن احللول لتجاوز الصعوبات والعوائق - 

:تعبير شفهي و تواصل: الحصة الثانية

تأيت حصة التعبري الشفهي مباشرة عقب حصة القراءة؛ حيث يتخذ نص القراءة سنًدا ومنطلق له؛ التعبري؛ هلذا
وذلك من أجل حتفيز املتعلم على التوسع يف ذلك املوضوع واإلملام ببعض جوانبه، واستثمار خرباته ومعارفه 

ة يف املوضوع من أجل تزويد املتعلم املكتسبة، كما يلعب املعلم دورًا بارًزا يف الكشف والبحث عن األبعاد الغامض
برصيد اللغوي اجلديد وذلك من خالل األسئلة املطروحة اليت يوجهها للتلميذ ومن مث؛ فإن علمية التعبري الشفهي 

يف . 
.1ة يف النص عن طريق عرض األدلة واحلججحدث من األحداث الوارد

:2ولبلوغ األهداف املرجوة من هذه احلصة ميكن للعلم أّن يهّتدي بتوجيهات اآلتية

اختاذ موقف موجه املرشد يف هذا النشاط؛ فال يتدخل إال إلثارة التالميذ واستفزازهم للتعبري حىت يكون التلميذ - 
.بذلك هو الفاعل

.بكل حّرية ودون مقاطعةترك التالميذ يعبون- 

).سؤال و جواب(احلرص على أّن ال تتحول حصة التعبري الشفهي و التواصل إىل حصة حمادثة - 

العمل على حتقيق الغرض األساسي من نشاط التعبري الشفهي و التواصل  وهو مترين تالميذ على  الكالم - 
.

.التالميذ على التعبري السليم و اجلميل بتسجيل تعابريهم ما أمكن على السبورة لتكوين نص مشرتكحتفيز - 

:و اجلدول التايل يوضح األهداف التعليمية حلصة التعبري الشفوي و التواصل

.13- 12الوثيقة املرافقة  ملنهاج السنة الرابعة ابتدائي،ص: ينظر: 1
.12صة الرابعة ابتدائي،الوثيقة املرافقة  ملنهاج السن:  2
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األهداف التعليمية لحصة التعبير الشفوي و التواصل): 2(الجدول رقم 

اّألهداف التعّلمية القاعديةالكفاءة 
.ـ يفهم املعلومات اليت ترد إليه

.
.ـ يستعني بوسائل التعبري غري لغوية

.ـ ينمي أفكاره املتصلة باملوضوع و املسامهة يف حتقيق التواصل
.للتعليق على ذلكـ ينظم قوله بشكل منطقي لرتمجة أفعاله ومواقفه و إنتاجه أو 

ـ يكيف أقواله مع أقوال غريه وجيد لنفسه مكان يف املناقشة و احملاروباالستماع 
.و التحلي باجلرأة للتدخل و بالبقاء يف صلب املوضوع

.ـ يتدخل لضمان تقدم النقاش و استمراره وتعميقه
.مشروعـ يبذل جهًدا من أجل إضفاء االنسجام على سرد وقائع حكاية أو حديث، أو 

.ـ يكتشف املراحل األساسية يف احلكاية

يسمع و يفهم
خيتار أفكاره

.ـ يعرب عن مشاعره و تأثره وذكرياته
.ـ يعرب عن ردود أفعاله

.ـ يكيف التعبري عن ردود فعله
.ـ يشرح ردود فعله

.ـ يعلق على مشاهدة صورة أو لوحة أو حكاية
.ـ يسرد ذكرياته

.يبدع تتمة أخرى هلاـ يلخص حكاية مسموعة، أو
.ـ  يبدع تتمة حلكاية مبتورة

.ـ يعرض وجهة نظره، أويصدر حكًما
.ـ يربز وجهة نظره ويصوغ حكمه

يعرب عن أفكاره

.ـ يصف واقًعا من عدة جوانب
.ـ يقارن بني وقائع من عدة جوانب

يعطي معلومات 
ويطلبها
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.ـ يسرد تفاصيل حدث أو جتربة شخصية
.ـ يشرح مسعى أو مسارًا

.نتيجة أو فعًال أو حل مشكلةـ يستبق 
.ـ يصوغ قانون أو قاعدة أو تقييًما

.ـ يطرح أسئلة للحصول على معلومات
.ـ جيب على األسئلة

.ـ يشرح ويعلل
.ـ يطرح أسئلة للتثبت من صحة الفهم

.ـ حيفظ ويستظهر نصوًصا قصرية
.ـ جيلب أفكارًا جديدة

.التبليغ و استقبالـ يسعى إىل إثراء رصيده اللغوي لتحسني 
.16-15جدول مأخوذ من منهاج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي،ص،ال: المصدر

:من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن الكفاءة القاعدية للمتعلم متر بثالث مراحل

مع ما تردد إىل ذهنه؛ فيحاول يكون فيها املتعلم يف حالة استقبال؛ حيث يسمع و يتفاعل: المرحلة األولى
مضمون ذلك واستيعابه بشكل منظم ومرتب، وذلك من خالل استثماره واختياره لألفكار املناسبة مع ذلك 

.املوضوع

هي مرحلة اإلنتاج يكون املتعلم قادر على التعبري عن أفكاره ومشاعره من خالل توظيف : المرحلة الثانية
لتعبري شفهيا عن مشاعره و مواقفه؛حبيث ال خيرج عن املوضوع املطروح الذي املكتسبات اللغوية السابقة يف ا

يقدمه املعلم وإبراز موقفه اخلاص منه ؛ فيكون بذلك قادرا على اإلبداع،ف يعلق ويسرد ويربز وجهة نظره إزاء أي 
.موضوع

ومات ويطلبها، فهي إذن حوصلة للمرحلتني السابقتني ،حياول فيها املتعلم أن يعطي معلهي :المرحلة الثالثة
مرحلة تواصلية وظيفية؛ يسعى من خالهلا إىل توصيل فكرة أو معلومة يف سياقها املطروح، فالتلميذ من خالل 
ذلك يكون قادرًا على توظيف مكتسباته واستعماهلا يف خمتلف  املواقف؛ وذلك قصد التحكم يف الكفاءات 

اته ومعاجلتها يف خمتلف أنواع التواصل؛ فيسعى بذلك إىل إثراء اللغوية املستهدفة اليت تتجلى يف تنظيم معلوم
رصيده اللغوي لتحسني التبليغ واالستقبال؛ فيكون بذلك متمكًنا من امتالك مهارات إنتاجية و استقبالية يسعى 

.االت
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فقدرة التلميذ على التعبري اجلّيد . تنمي شخصية املتعّلم و تثري رصيده اللغوي مبا يف ذلك األنشطة التعليمية
فية و إتقانه لألنشطة متّكنُه من التحصيل اجلّيد  وجتسيد هذه واحملكم من خالل توظيف مكتسباته القبلية و املعر 

.املكتسبات يف فعل إجرائي قابل للمالحظة والتقييم و التقومي

:قواعد نحوية وتطبيقاتها: الحصة الثالثة

وسيلة من الوسائل اليت تعني املتعّلمني على التحّدث : "
والكتابة بلغة دقيقة وصحيحة؛ مبعىن أن قواعد اللغة العربية أداة لتقومي ألسنة الطلبة والتالميذ كما تعينهم على دقة 
التعبري و السالمة األداء؛ ألن عدم مراعاة القواعد النحوية، يرتتب عليه فساد يف املعىن، وقلب يف الفكرة و سوء 

وليس املقصود من تعّلمنا أن تصبح هدفًا من . يف الفهم فنحن نتعلم القواعد النحوية لنق
.1"األهداف التعليمية

إن قواعد اللغة ترسخ يف ذهن املتعلم القوالب اللغوية اليت متّكنهم من التعبري بنوعيه الشفهي والكتـايب 
يها، ويتم ذلك باستغالل نص القراءة فهي الرّكيزة األساسية يف كل ما يقوم به من أنشطة فهو يطبقها ويتدرب عل

يتوفر على الظاهرة النحوية املقصودة، فيفكر املتعلم و يدرك الفروق بني الرتاكيب مستعني باملالحظة الذي 
.2واملوازنة

هنا يكون دور املعلم حتفيز وتوجيه املتعلم للوصول إىل استنتاج القاعدة املناسبة للظاهرة النحوية، 
.واستثمار وتوظيف م

:

.تنمية ثروة التالميذ اللغوية،و تزويدهم بكثري من األلفاظ و الرتاكيب- 

.تقوية ملكة التعبري لدى التالميذ- 

.تعويد التالميذ على دقة املالحظة ومتييز بني اخلطأ والصواب فيما يسمعون ويقرؤون- 

.2،3علي سامي احلالق، املرجع يف تدريس املهارات، ص : 1
.13ص :ابتدائيالوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة: 2
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):إمالء، أو صرف وتطبيقات(قراءة واستثمار النص: الحصة الّرابعة

يقوم املعّلم يف هذه احلصة بتحفيز املتعلمني على التفكري يف الظاهرة اإلمالئية أو الّصرفية املستخرجة من 

.1تطبيقات فورية

عدًدا : تتوج احلّصة اليت تتناول الظاهرة الصرفية بتحويالت يتدرب املتعلم بواسطتها على التحويل" 
.2"وجنًسا و تعريًفا و تذكريًا وخطابًا وتكلًما وغيابًا

كيز أّما حصة اإلمالء فتختم بإمالء النص يتضمن الظاهرة املدروسة ويتميز اإلمالء يف هذا املستوى بالرت 
:على املسموع املتضمن للقواعد اإلمالئية و يهدف اإلمالء إىل

.الكتابة الصحيحة اخلالية من األخطاء اإلمالئية- 

.التعرف على قواعد اإلمالء قصد إدراك بناء الكلمة- 

.التعود على الرتتيب و التنظيم باحرتام ضوابط الكتابة- 

.3حسن استعمال عالمات الوقف- 

.و األذن وتثبيت الصور الصحيحة للكلمات يف أذهان الطالب ليتم كتابتها من الذاكرة مستقبالً تدريب العني- 

.4القواعد اإلمالئية أو الصرفية بتناوب و إجناز التطبيقات

:ت و أناشيدمحفوظا: الحصة الخامسة

.14ص :ابتدائيالوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة:ينظر: 1
.14ص :ابتدائيالوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة: 2
.19املناهج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي، ص: 3
.278املرجع يف تدريس، ص: علي سامي احلالق: ينظر:4
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 .
و احملفوظات . ه اليت بدأت تكتسب خصوصية يف األدب

.واألناشيد شكل من أشكال التعبري

:يضطلع املعّلم يف هذا النشاط مبا يأيت

.تدريب املتعّلم على الّنطق السليم لتدليل صعوبات النطق- 

.مراقبة خمارج احلروف وضبط أواخر الكلمات بالشكل- 

.ة هذا النشاط وتشجيع التنافس النبيلغرس اإلحساس لدى املتعّلمني بأمهي- 

.احلث على احلفظ لالستفادة به  يف مواقف التعبري احلياتية- 

.1استثمار هذا النشاط يف تنمية التذوق و روح اإلبداع لدى املتعلم- 

:

.إثراء الرصيد اللغوي لدا املتعّلمني - 

.عابتنمية مهارة القراءة املقرونة باالستي- 

.تنمية ملكة التخيل لدى املتعّلمني- 

بناء شخصية املتعلم بناًءا سليًما، فرتديد النشيد و حفظه يزيد من ثقة املتعّلم بنفسه و يبعده عن اخلجـل - 
.2ويدفعه للمشاركة مع اآلخرين بنجاح

:التعبير الكتابي: الحصة السادسة
.15ص :ابتدائيالوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة: ينظر: 1
.434ص: أهداف مستنتجة من املناهج ومن: 2
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الوحدة التعليمية يف جتسيد مكتسبات املتعلم، فتزداد حيتل نشاط التعبري الكتايب مكانة هامة ضمن 
ففي السنة الرّابعة من الّتعليم االبتدائي . اهتماماته وميوالته يف هذا املستوى، فهو حباجة إىل التعبري عنها كتابًيا

.1يعاجل املتعلم موضوعات متعلقة مبجاالت حياته و اهتماماته فّينمي إبداعاته

أيًضا يف نشاط اإلدماج؛ ألنه نشاط كتايب غالًبا ما توّظف فيه املكتسبات يصب  التعبري الكتايب 
:

.إبراز أفكار املتعلم و التعبري عن أحاسيسه و إظهار معامل شخصيته و إدماج ما اكتسبه من معارف قبلية- 

.زيادة الثروة اللغوية لدى املتعلمني- 

.ى املطالعة و اإلطالع على أساليب التعبري املختلفةحتفيز املتعلمني عل- 

.تنمية اخليال وروح اإلبداع- 

.القدرة على صياغة األفكار وتوظيف القواعد اللغوية- 

.2احلفاظ على مجال اللغة وتذوق املتعّلم  هلا- 

:مطالعة: الحصة السابعة

هو فهم التلميذ ما يقرأ إىل جانب ما املطالعة عملية بصرية وفكرية و إدراكية، الغرض األساسي منها 
.يتبع ذلك من جودة النطق و التفاعل مع املقروء و اكتساب الدقة، و إصدار األحكام

:

.التخلص من اخلجل و االنطواء نتيجة اخلوف من الوقوع يف األخطاء، أو لعيب من عيوب النطق- 

.إبداء رأيه يف سلوك بعض شخصيات القصة- 

.االنتفاع من املقروء بالثراء  رصيده اللغوي و املعريف- 

.استعمال القاموس للبحث عن معاين الكلمات الغامضة لديه- 

.20املنهاج، ص : ينظر:1
.15ص :ابتدائية الرابعةالوثيقة املرافقة ملنهاج السن: ينظر:2
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.دون تكليف من غريه) الذاتية(اكتساب امليل حنو املطالعة احلرّة- 

:الخط: الحصة الثامنة

السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يعترب نشاط اخلط من األهداف العامة اليت يسعى إىل حتقيقها منهاج 
وهو وسيلة من ورسائل التعبري الكتايب، وطرق اإلفهام، و إحدى وسائل التواصل بني املعّلم و املتعّلم وهو فن 

.1حتسني شكل الكتابة وجتويدها إلضفاء الصفة اجلمالية عليه

املهارات اخلطية، فيسعى املعلم إىل يف هذه املرحلة من التعليم يكون املتعّلم قد استكمل مرحلة التنمية
تعزيز املكتسبات القبلية لديه آخًذا بيده إلتقان اخلط و غرس بعض العادات السليمة املتصلة بالنظام و النظافة  و 

.2الدقة وحسن الرتتيب

:3ومن أهداف نشاط اخلط ما يأيت

.مترين عضالت اليد اليت تساعد على إجادة اخلط و سرعة الكتابة- 

.رسم احلروف منسقة بعضها مع بعض من حيث الفخامة- 

.رسم احلروف و الكلمات حبسب قواعد املقررة- 

.تدوين األفكار بطريقة منظمة و سريعة- 

.تكوين كثري من القدرات الفينة و العقلية كإدراك اجلمال واملوازنة وحسن الذوق- 

.حسن الرتتيب و الصربتثبيت العادات احلسنة كالنظام و الدقة، النظافة و - 

:التطبيقات اإلدماجية: الحصة التاسعة

.255املرجع يف تدريس اللغة العربية، ص:إبراهيم حممد عطا:ينظر: 1
.17ص :الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة ابتدائي:  2

.19منهاج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي، ص :3
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نشاط اإلدماج ليس تطبيًقا و ال متريًنا لتثبيت املعلومات؛ إمنا هو نشاط يهدف إىل دفع املتعّلم إىل 
وتعتمد هذه .اإلنتاج باستغالل ما يالءم من مكتسباته السابقة يف وضعيات تواصلية أو تعبريية حقيقية جديدة

التطبيقات اإلدماجية على التعليمات السابقة؛ حيث يستثمر املتعلم بواسطتها معارفه وقدراته ويعززها لرتسيخها 

.إىل العالج الفوري األخطاء إّما فرديًا أو مجاعًيا

اليت اكتسبها املتعلم ) النحوية، الصرفية، اإلمالئية( بيقات اإلدماجية تشمل خمتلف التعليمات إن التط
.1أثناء األسبوع

تصحيح التعبير الكتابي: الحصة العاشرة

بعد كتابة التالميذ للتعابري املقرتحة عليهم يف القسم، يقوم املعّلم بتصحيح تلك األوراق خارج القسم 
:ويركز على اجلوانب األساسية منها وفق شبكة التقييم نقرتح منها اآليت"ناسبة هلا، ووضع التقديرات امل

.االرتباط باملوضوع و استفاء العناصر و ترتيبها- 

.صحة املعلومات املقدمة- 

.ترابط األفكار و تسلسلها- 

.متاسك الرتاكيب و تناسق عناصرها- 

"2.استخدام كلمات مناسبة للموضوع- 

. ية التصحيح يقوم املعّلم بتذكري التالميذ مبوضوع التعبري و عناصره و تقدمي بعض املالحظاتخالل عمل
وبعد عملية املناقشة ميكن تصحيح . مث يطوف املعّلم بني املتعلمني  ملراقبة عملية التقومي موجًها املالحظات

).إن وجدت( اب، القاعدةاخلطأ، نوعه، الصو : برسم جدول على السبورة يضم: األخطاء الشائعة مثالً 

:إنجاز المشاريع: الحصة الحادية عشر

.18ص :الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة ابتدائي:  1

.18ص :فسهاملرجع ن:2
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حيظى هذا النشاط بأمهية خاصة؛ ففيها يواجه املتعلم وضعيات تتيح له  إدماج مكتسباته وإعطائها بعًدا 
وظيفًيا باعتبار  املشروع وسيلة تطور و تنمي قدراته وكفاءاته بطريق جّد فعالة؛ فهو يّكون شخصيته من خالل 

.اعله مع اآلخرين و تفكريه املنظم و جهده  الذايت إلجناز عمل مفيدتف

ختتم هذه احلصة بأّن حيدد املعّلم الكفاءة املراد تنميتها، يطلب من املتعلمني يف حصة سابقة جتهيز 
ملدة 
الزمنية لذلك، مث يقوم بتفويج املتعّلمني إىل أفواج حسب الرغبة الفردية مع حتديد عمل كل فوج لتختم احلصة 

.1بتقومي هذا املشروع

اهلدف األساسي هلذه احلصة هو تقييم وتقومي كفاءات املتعّلمني باالعتماد على جمموعة من املعايري 
.2ع أو النتيجة املتوصل إليهاوالقياسات اخلاصة بسريورة إجناز املشرو 

من خالل ما سبق يتضح أّن أنشطة اللغة تتكامل لتهيئة للتعبري السليم ذي اللغة الرفيعة بقدر ما وظفناها 
توظيًفا موجًها للتعبري عن األفكار و الشعور باعتباره جماًال لإلبداع، وما دام تعليمنا اختار املقاربات بالكفاءات  

اجب  االعتماد يف  أنشطة اللغة طريقة املقاربات النصية الوضعية اإلدماجية، و إجناز كمنهج له فإن من الو 
.املشاريع اليت تعترب جماالً فسيًحا لتطبيق املكتسبات اللغوية

:التوزيع الزمني للحصص اللغة العربية حسب منهاج السنة الرابع ابتدائي-2

د أسبوعًيا، موزع 15سا و 8السنة الرّابعة من التعليم االبتدائي هواحلجم الزمين املخصص لتدريس اللغة العربية يف 
:حسب اجلدول اآليت

الحجم الزمني المخصص لتدريس اللغة العربية): 3(الجدول رقم

.20- 19ص : الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة ابتدائي: ينظر:1
.20ص :املرجع نفسه: ينظر:2
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الحجم الزمنيعددالحصصاألنشطة
د30ســــا و 021تعبير شفوي و تواصل) أداء، فهم، إثراء(قراءة

د30ســــا و 021قراءة، قواعد نحوية
د30ســــا و 021قراءة، قواعد صرفية و إمالئية

د0145تعبير كتابي
د0145محفوظات

د0145مطالعة موجهة
د0145إنجاز مشاريع، تصحيح التعبير

د0145نشاطات إدماجية
د15ســــا و 118المجموع

.12منهاج السنة الرابعة ابتدائي، ص: المصدر

من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أّن هدف املعّلم من تقدمي النشاطات وفق ترتيب زمين منطقي يراعي 
فيه التنسيق و االنسجام يسمح له باالنتقال من نشاط إىل آخر دون أي انقطاع يف تعّلمات التلميذ، باإلضافة 

ساعي جلميع أنشطة السنة الرابعة ابتدائي إىل مراعاة التالميذ ومعرفة املفروق الفردية بينهم؛ فبمقارنة احلجم ال
باحلجم الّزمين لنشاط اللغة العربية نالحظ أن هذا األخري ميثل النسبة األكرب مقارنة بباقي األنشطة األخر ومع 

د جنده ميثل النسبة األوفر؛ ذلك ألن املهارات 30سا و4:مقارنتها باحلجم الزمين لنشاط الرياضيات الذي ميثل
جيب أن تتوفر يف املتعلم خالل ختّرجه من املرحلة االبتدائية تتمثل اجلانب االستقبايل، أّما الكتابة األساسية اليت

فتمثل اجلانب الوظيفي و اإلنتاجي، وهي تندرج حتت نشاط اللغة العربية إضافة  إىل احلساب وميثل اجلانب 
بية وفق اجلدول السابق يندرج ضمن نشاطات خمتلفة املتعلق مبا حيتاجه املتعلم يف حياته اليومية؛ فنشاط اللغة العر 

موزعة وفق تسلسل زمين مرتابط فهي إذن تبتدأ بنشاط القراءة مث القواعد النحوية و الصرفية واإلمالئية اليت 
تساعده على إنشاء التعبري الكتايب، بإضافة إىل نشاط احملفوظات و املطالعة املوجهة اليت تسعى إىل إثراء الرصيد 

غوي و إىل السالمة اللغوية ومتداخلة؛ ألن كل هذه األنشطة تندرج ضمن نشاط التعبري من أجل حتقيق عملية الل
التواصل يف إطار إجناز مشاريع وهو ما ميثل األداء اللغوي، أّما نشاط اخلط فهو نشاط يساعد املتعّلم على إتقان 

،تعبري شفوي و )أداء، فهم، إثراء(ا، فنشاط القراءةد أسبوعيً 15سا8الكتابة، فجميع هذه األنشطة إذن تتوزع يف 
سامن احلجم الساعي، أّما باقي األنشطة األخرى فهي نشاطات 3تواصل، تعبري كتايب و إجناز مشاريع ومتثل 

.داعمة
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نموذج حول طريقة تدريس التعبير الشفوي و التواصل- 3

:النص

سر خولة

وهذا ما أقلق زميلها هامشًا، فقد كانا يتنافسان  . تلتحق خولة مبدرستهامرت أسابيع على بداية العام الدراسي، ومل 
.كثريًا يف القسم

سارت السيارة و فجأة شاهد فتاة على حافة . خرج هاشم من املدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وركب سيارة أبيه
اصفر وجه هاشم من  الدهشة . مسرعة

.ألن الفتاة اليت رآها كانت زميلته خولة

. فّكر هاشم  طوال تلك الليلة يف زميلته
ته، فأنزلت رأسها خجلة و اقرتب هاشم رويًدا رويًدا من زميل. تثق به، وخرج قاصًدا املكان الذي رأى فيه خولة

مرض أيب ملدة شهور و كّل مدخولنا : . تساقطت دموعها غزيرة
رفضت أمي يف البداية و لكنين قلت هلا أنين . صرفناه يف األدوية، وملا رأيت ظروفنا الصعبة قررت أّن أبيع األرغفة

وكان علي أن . لكنين مل أستطع احلضور إىل املدرسة و أخفيت األمر عنها. ةسأوفق بني دراسيت و بيع األرغف
.أدخل كل يوم إىل البيت و سليت فارغة

. سأعطيك كل يوم مثن األرغفة و عليك أن تعودي إىل املدرسة:" أعطى هاشم كّل مصروفه إىل زميلته و قال هلا
لقد أصبحت تأخذ :" ي طيلة أسبوع إىل أن سألته أمهعادت خولة إىل مدرستها وظل زميلها يعطيها مصروفه اليوم

.فأخربها بسر خولة" مصروفًا كبريًا، ماذا تفعل به؟

كان . فتحت خولة الباب فوجدت زميلها ووالده". لنذهب إىل منزهلا اآلن: " مسع والد هاشم اخلرب فقال البنه
.مث نقله إىل املستشفىاملكان فقريًا وحزيًنا، استدعى األب طبيًبا لفحص الوالد املريض 
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وماذا كانت تفعل خولة باألرغفة اليت مل : 
كان فرح هاشم كبريًا وهو يرى زميلته تعود إىل ".:" 

.1زن كلما شاهد أطفاًال يف شوارع املدينة الشاسعة يبيعون األرغفةولكنه كان حي. دراستها

:طريقة سير الحصة

.السنة الرابعة: المرحلة األولى                                                             المستوى

األولى: الحصةالوحدة األولى                                                              

كتاب اللغة العربية:سر خولة                                                           المرجع : الموضوع

-10ص-السنة الرابعةالقدرة على التعبير الشفوي و التواصل: كفاءة الحصة

.11- 10: كتاب القراءة، السنة الرّابعة من التعليم االبتدائي، ص: 1
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لسيرورة نشاط التعبير الشفوي و التواصلجنموذ ): 4(الجدول رقم

وضعية بناء التعليمسير الحصة
مؤشرات (نتائج التعلم

)الكفاءة
التوجيه و 

التقويم

الق
النط

ية ا
ضع

و

ـ اذكر األسباب اليت جتعل بعض األطفال ال 
يذهبون إىل املدرسة؟

ـ ماذا تفضل أنت العمل أم الذهاب إىل املدرسة؟
ملاذا؟

...ـ املرض، الفقر،
....مساعدة األسرة 

...األسرةتنقل 

ح 
صحي

ه ـ ت
وجي

ت
...

إلخ

علم
والت

يم 
لتعل

اء ا
ة بن

ضعي
و

ـ ـ  أين شاهد هشام خولة؟
ـ ملا تلوح خولة ليدها؟

.ـ مباذا أخرب هاشم أمه؟ مباذا سألته؟
ـ ماذا فعلت أم هاشم مبا علمت؟

ـ ماذا فعل أب هاشم؟
ـ مارأيك يف تصرف أب هاشم؟

ـ مىت كان هاشم حيزن؟

...الطريقعلى حافة 
....لتبيع األرغفة

......أخربها بسر خولة
......أخربت أب هاشم

....ذهب إىل منزل خولة
........تصرف مجيل

......ملا يرى األطفال

ويع
 ـ تن

حيح
تص

ه ـ 
وجي

ت
...

إلخ

ربط النص بالواقع
ـ هل صادفت أطفاًال يبيعون على حافة الطرقات؟

ـ كيف كان شعورك؟
وسألتهم؟ـ هل توجهت إليه

ـ ما رأيك يف تصرف خولة؟
ـ ماذا تفعل لو كانت وضعيتك مثل خولة؟

.........................نعم
........احلزن، األمل، الشفقة،

........نعم، ال
......أوافقها يف ذلك

أوفق بني املدرسة و 
...........العمل

ح ـ 
صحي

ت
ويع

تن
...

إلخ
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ميثل هذا اجلدول منوذًجا لسريورة نشاط التعبري الشفوي و التواصل حيث تقسم احلصة إىل ثالث 
:وضعيات

:الوضعية األولى

يهيأ فيها املعّلم التلميذ لدخول يف املوضوع املطروح من خالل طرح بعض األسئلة املتعلقة بذلك الّنص 
والتمهيد له من أجل ربطه باخلربات واملعارف السابقة للتلميذ، وتشجيعه ملا له دور يف  ضمان مشاركتهم فيعرضوا 

.املوجهة و املرشد هلم، لتأيت عملية التصحيحبذلك خمتلف األجوبة؛ فيكون املعّلم 

:الثانيةالوضعية

هي وضعية بناء التعليم و الّتعلم يسعى من خالهلا املعّلم طرح خمتلف األسئلة  املتعلقة بذلك النص مرتبة 
حة يف حسب مراحل النص، وعموًما؛ فإن هذه األسئلة تنطلق من مطالبة التلميذ باستخراج معلومة بسيطة وواض

النص لتطور إىل أسئلة جتعله يربط بني خمتلف املعلومات اليت يعطيها النص؛ ليصل إىل مقصده، وهذه األسئلة 
تدفع باملتعلم إىل التعبري عن موقفه أو رأيه أو عن السلوك الذي ميكن أن يقوم به اجتاه قضية ما، مث حياول املعلم 

.ذلك النص بالواقع

:الوضعية الثالثة

استثمار املكتسبات السابقة وتقوميها، يلجأ املعلم فيها إىل دفع التلميذ إىل حماولة تلخيص هي مرحلة
النص باعتماد على معارفه وخرباته السابقة؛ فاملعّلم يف مجيع هذه املراحل هو الركيزة األساسية يف حتفيز و إرشاد  

.وتوجيه التالميذ ال غري

قة 
ساب

ت ال
سبا

ملكت
ار ا

سثم
ا

و 
ميها

تقو

تلخيص النص
ـ من يلخص نص القراءة يف بضعة أسطر؟

ـ من يذكر قصة مثل قصة خولة؟
ـ من يأيت بقصة مثل قصة خولة؟

.................التلخيص
ح ـ ـ

صحي
ت

ويع
تن

...
إلخ
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:المتعّلم حين انتهاءه من السنة الّرابعةن منهاالكفاءات اللغوية التي يتمكّ -4

:1تعلمه يف اللغة العربية وقد حصرت يف املنهاج كالتايل

.القراءة املسرتسلة اليت يربز فيها مهاراته بانسجام- 

ما يقرأ، و حتويل ما يفهم يف نشاط التعبري إىل معلومات ترتبط مبا يعيشه يف حميطه ومبا حيسه ويشاهده تلخيص - 
.وإدراك الصلة الرابطة بني املكونات األساسية للنص و تقدميها تقدميًا منظًما

ل األفعال اليت توظيف الرتاكيب املفيدة و اجلمل الكاملة لبناء أفكاره والتعبري عن مشاعره ومواقفه من خال- 
.يعتمدها إليصال ما يريده

.فهم التعليمات و استقراءها لتحليل نصوص لتحليل نصوص يستعمل فيها مكتسباته املختلفة لكيفية مالئمة- 

.استظهار مجلة من القطع الشعرية وتعبري عن متثله للمحفوظ متثالً ذاالً على الفهم- 

بعض األساليب األدبية، للنسج على منواهلا، و إنتاج نصوص تذوق اجلانب اجلمايل للنصوص ومالحظة - 
.حوارية و إخبارية وسردية ووصفية

.13منهاج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي،ص : 1



ةـاتمـخ
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:خاتمة

فمتعّلم أي لغة ؛سعى كل متعّلم لتمكني املتعّلمنيالذي يساملهارات الّلغوية والتواصلية متثل اهلدف الرئي
كانت اللغة األم أم لغة أجنبية إّمنا هدفه اكتساب املتعلّ أمن اللغات، سواء 

قادرا يكون أن يسعى إىل كماصل مع اآلخرين،  تحّقق له القدرة على التعبري عن مقاصده والّتواكبطريقة سليمة  
نسان مل يعد وحيًدا؛ إلبلغة األم، فانسان مهتمإكل لقيقيهو املطلب احلأصبح التواصل ذإ؛

عيشها هي مشاركة يف األحاسيس واملشاعر يألن احلياة  االجتماعية اليت ؛نوعيه مع وعي اآلخريحيث تداخل 
نظوالفكر والّرغبات والوعي، ومن هذا املنطلق جتّلت أمهية البحث، وقد توصل البحث إىل نتائج 

:حقل التعليمية ميكن إجيازها يف

فاملتعّلم يف اكتسابه لّلغة قبل سن الّسادسة مسيت ؛مراحل  الّنمو اللغويإّن اكتساب الّلغة ينطلق من دراسة - 
.مسيت مبرحلة أخذ املعرفةمبرحلة أخذ اللغة، و بعد هذه السنة

.فيها املتعلم إىل اكتساب و حتصيل اللغةيلجأإّن التعّلم اللغوي عملية اختيارية - 

فطرية يكتسبها الطفل من خالل احمليط الذي يعيش فيه دون االكتساب اللغوي من أي لغة من الّلغات عملية - 
.معرفة قواعد تلك الّلغة

.وترابطها يساعد املتعلم على مواجهة املواقف)االستماع، القراءة، الكتابة، الكالم(غويةاللّ إّن تكامل املهارات - 

نشطة اللغوية من ها يف خمتلف األتوظيفت و و اكتساب املهارايد متكنه من استيعابقدرة املتعلم على التعبري اجل- 
.جل حتقيق عملية التواصلأ

هاًما يف به دورًا كس، وهذا ما ا أهم وسيلة يف التواصل الّلغوي؛ فهو يبىن على جمموعة من األسسالتعبرييعترب- 
.تجّسد من خالل مهارات الّلغةة الّلغوية اليت تكاكتساب املل

.الطرائق املفيدة اليت تساعد على احلوار واملناقشة والتحدثالطّريقة االتصالية من - 

.االتصالاحملادثة الّصحيحة و االستماع اجليد من املهارات الّلغوية اليت تساعد املتعلم على حتقيق عملية - 

.تكامل املهارات الّلغوية وترابطها يساعد املتعّلم على اكتساب املعارف واخلربات بشكل متسلسل- 
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.رب التعبري من أهم األنشطة التواصلية اليت يصب فيه املتعّلم مكتسباته القبليةيعت- 

الّنشطة والفّعالة يف تعليم الّلغة العربية قالوضعيات اإلدماجية من الطر املقاربة النصية و املقاربة بالكفاءات و تعترب- 
.يف املرحلة االبتدائية

الذي هو حمور العملية التعليمية على التعبري اجلّيد عن أفكاره و مشاعره - 
.باعتباره جماًال لإلبداع

قدرة املتعّلم من توظيف املكتسبات واملعارف القبلية متّكنه من حتصيل رصيد لغوي يساعده يف التواصل مع - 
.اآلخر

.إنّ - 

يف السنة الرابعة احتديدهارات التواصليةاملاملتعّلمني من نيتساعد يف متك
:ما يليابتدائي 

.وضوعهمدمتدريب املتعّلم على حسن اإلصغاء و حسن استعمال األلفاظ اليت  خت- 

ليتمكنوا من امتالك ؛حبيث تراعي مستويات املتعّلمني العمرية والعقلية؛ت الشفويةزيادة االهتمام  باملهارا- 
.املخزون اللغوي املناسب و توظيفه بالشكل األمثل

شكًال من حيث تقنيات التعبري كاحلوار وغريه ومضمونًا من حيث التعابري شكًال ومضمونًا،اتتنويع موضوع- 
.الزمنية والظواهر اليت تؤثر يف البحثاتاختبار ما يناسب  التالميذ والفرت 

.تدريب التالميذ على التعبري بطالقة دون تردد أو خوف عن طريق التوجيه والتحفيز- 

االهتمام باملهارات الّلغوية ومتثيلها لدى الرتكيز على الوظيفة األساسية للغة وهي التواصل، ذلك من خالل- 
.املتعّلم

ة بتعليم مهارات اللغة العربية تكون داعمة ملناهج اللغة العربية، وتوظيفها يف التواصل عداد برنامج خاصإالقيام ب- 
.مع اآلخرين



خاتمة

75

، الذي يزوده مبفردات يوظفها يف التواصل حتفيز املتعّلمني على املطالعة احلرة، والقراءة المتالك املخزون الّلغوي - 
.مع اآلخرين

.عات التعبري و تشجيع املبدعني منهمإعطاء احلرية للتالميذ يف اختيار موضو - 

، ووفقنا لتحقيق ما كنا ننشده من املسامهة يف خدمة خري نأمل أن نكون قد أصبنا فيما قصدناهاأليف 
.نا فذلك من فضل ريب، وإن قصرنا أو أخطأنا فمن أنفسناوفقالّلغة العربية، فإن 

.آخر دعوانا احلمد هللا رب العاملني
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