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  صدق اهللا العظیم



 انـــــرفـــــــر وعـــــــشك
 تقدم بجزيل الشكر و فائق التقديرإتمام هذه المذكرة أن أأمام  واقفة ال يسعني و أنا       

    هذا البحثتقرار اإلشراف على تفضلها بو االمتنان إلى األستاذة الدكتورة دليلة مزوز ل

و بارك في  الجزاء ،فجزاها اهلل عني خير  بعدما كان مجرد فكرة ،صورة و إخراجه بأبهى 

 صحتها و جعلها جوهرة تضيء درب األجيال و محبي العلم و التعلم و  اعلمهبدينها و 

األستاذة بومعراف نسيمة  اجتماعكذلك أتقدم بخالص شكري و تقديري ألساتذة علم 

اذ كعواش عزيز األستو و أساتذتي األفاضل األستاذة دندوقة فوزية األستاذة كحول ليلى  و 

 لما قدموه من جهود ساعدتني في مواصلة البحث فجزاهم  اهلل عني الخير و العافية

إجالال و احتراما  ةالمناقشة، واقفو أنا في هذا المقام أتقدم بالشكر و التقدير للجنة 

 بحثي عمال متكامال بإذن اهلل   لكي يجعلوالتصويباتهم و مالحظاتهم القيمة 

من بعيد فجزاكم اهلل جميعا خير  مو أخيرا أشكر كل من قدم لي يد العون من قريب أ

 الجزاء

 

 أسماء





 أ
 

ن الكريم ما آالقر ألنها لغة ،اللغويين تحتل اللغة العربية مكانة مرموقة عند الباحثين      
ذا أهمية بالنسبة  اللغة العربية اليوم لم تعد إنزاد في الحرص من تعليمها و تعلمها ،

لم يعد قادرا على استعمالها بطريقة صحيحة و الواقع يكشف أن لمتعلم فا لمستعمليها
للغة فهو  االتعبير الكتابي باعتباره تجسيدف،  اال في كونها نظام أدائهامكمن الضعف في 

    جزء مهم في حياة اإلنسان و البشرية بأكملها إذ به يتم التواصل و اإلفصاح عن الفكر
لتقوية الروابط اإلنسانية و االجتماعية إضافة إلى  أداةو يحدث التفاهم و هو  العاطفةو 

م ثأهميته في التعليم ،فمعظم فنون اللغة و مهاراتها تنصب فيه و تهدف إليه و من 
 :تمثلة في متنطلق اإلشكالية قيد الدراسة و ال

المهارات التي يجب على المتعلم امتالكها ؟ و هل تؤدي إلى تحصيل نشاط ما هي      
لرفع تحصيل نشاط التعبير  إتباعهالتعبير الكتابي؟ و ما هو االقتراح النموذجي المفروض 

 الكتابي ؟
مهارات التعبير الكتابي و دورها في تعلم اللغة العربية لدى : بـفجاء بحثي الموسوم      

ن اأنموذجا و كالعربي ب لخامسة ابتدائي دراسة ميدانية في مدرسة يعقو تالميذ السنة ا
 :عدة منها اأسباب إلى هذا االختيار دافعال

ضعف التالميذ في اللغة العربية خاصة التعبير إن كان شفهيا أو كتابيا فالتالميذ ليس 
فكتابتهم تتصف  كتابة ، و لديهم القدرة على التكلم باللغة العربية و ال يحسنونها نطقا

  يالعربالمجتمع بكثرة األخطاء و لغتهم مضطربة مما أدى إلى ضعف اللغة العربية في 
المنهج الوصفي لغرض الكشف عن المهارات  ناعلى اإلشكالية المطروحة اعتمد لإلجابة

أسباب الضعف و اقتراح حلوال لتنمية نشاط التعبير الكتابي و بيان المكتسبة لدى التالميذ 
 فصول  ةثالث: في التالية تمثلت خطة التباع اا مادة البحث و طبيعته نفرضت علي و قد

مهارتا االستماع و التحدث و دورهما في تفعيل نشاط التعبير الكتابي : الفصل األول 
      مهارتا القراءة و الكتابة و دورهما في تفعيل نشاط التعبير الكتابي : الفصل الثاني 

تتقدمها مقدمة فاقتصرت على مهارة التعبير الكتابي ثم و الفصل الثالث الدراسة الميدانية 



ب  
 

مشتملة على أهم  خاتمة و مدخل فيه تحديد مصطلحات و مفاهيم البحث و تليهم
على جملة من  نافي دراست نا،حيث استندو المالحق  االستنتاجات المتحصل عليها

 :أهمهاة فنذكر قالدراسات الساب
   المعوقات ،البرامج التعليمية–األهمية –فنون اللغة المفهوم  راس السليتي ،ف

  علوي عبد اهلل طاهر ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية
 أحمد جمعة ،الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه

  ( االستماع،التحدث ،القراءة ،الكتابة)لمهارات اللغوية ا زين كامل الخويسكي ، 
  سميح أبو مغلي ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية

 طرق تدريس اللغة العربية ، إسماعيلزكريا  
 :كل بحث من بعض الصعوبات أذكر منها  واكما ال يخل

التربية ، م علخصوصا تشعب الموضوع و ارتباطه بالعلوم األخرى كعلم االجتماع 
 علم النفس 

عدم التوازن بين الفصول فهذا راجع إلى طبيعة الموضوع و إلى العناصر الموجودة 
في صياغة االستبانة مما كذلك ، فمعضمها تنصب في القراءة و الكتابة في المهارات 

 .استغرقت فيها وقتا طويال 



 
 

 تحديد مصطلحات ومفاهيم البحث: مدخل
 :مفهوم المهارة1-

 لغة( أ

 اصطالحا( ب

 :مفهوم التعبير2-

 لغة( أ

 اصطالحا( ب

 :أنواع التعبير ومجاالته3-

 :واإلنشاءالفرق بين التعبير 4-

 :التعبير الكتابي إلتقانضرورة تعلم القواعد اللغوية 5-

 تعلم قواعد النحو( أ
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  skill: المهارة

 :عند العرب مفهوم المهارة -1   

ما يوصف به السابح  وأكثرالحاذق بكل عمل : الحذق في الشيء والماهر" :لغة ( أ
به مهارة أي صرت به  ر  أمه   األمربهذا : ت  ر  ه  ويقال م  ة، ر  ه  المجيد، والجمع م  

، ارةه  را وم  و  ه  ا وم  مهر   ر  ه  م  وقد مهر الشيء وفيه وبه ي  : حاذقا قال ابن سيدة
 (1)."وِمهارة

ا ار  ه  الشيء فيه وبه م   ر  ه  مهرة، وقد م  : الحاذق بكل عمل، والسابح المجيدج: الماهر"أيضا 
في  ر  ه  م  : ر  ه  م  "و يقال  (2) "حذق: رباالفتراس وتمه  األسد الحاذق : ومهارة والمتمهر
طب ماهر وسابح ن المهارة، وخبها، وهو ماهر بي   ر  ه  ها وم  ر  ه  ر فيها وم  الصناعة وتمه  
 إحدىكالمهمورة )أعطاها المهر : المرأةهر وم حر فالن، سب  رة وتمه  ه  ماهر، وقوم م  

ومهارة وجعل  رهاومِ  هرذات م  : ممهر ا وتزوجها بهر  ، وامهرها سمى لها مه  (خدمتيها
   (3)"فلكة رأسهالمهارة في انف البختي وهو عود في 

يمهرها، ( مهرها، كمنع ونصر)داق، ج مهور، وقد الص  : المهر"وعرفت أيضا 
، (وامهرها النجاش من عنده: )حبيبة أموفي حديث ( وامهرها جعل لها مهرا)ويمهرها مهرا 

 :، فهي ممهورة، قال ساعدة بن جوية(أعطاها مهرا: مهرها أو)أي ساق لها مهرها 
 (4) "ديتني فتقربأ الأرافة تقول  ع  مهرت صلبا قليال إذا

                                                           
 181،ص5،ج( ر ه م)مادة ،  1994، 3ابن منظور،لسان العرب ،دار صادر،بيروت،لبنان،ط (1)

 .378، ص5005، 8محمد نعيم العرقموسي، مؤسسة الرسالة، ط: ، القاموس المحيط، تحأباديالفيروز (2)
 531، ص1998، 1ة، بيروت، لبنان، طالسود، دار الكتب العلميمحمد باسل عيون : الزمخشري، أساس البالغة، تح (3)

محمد مرتضى الحسني الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبد السمار احمد فراج، مطبعة حكومية الكويت، الكويت، (4)
 .159، ص1995
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: مهارة-فيهالشيء -مهرا و وأعطاهاجعل مهرا : مهرا: المرأةبمهر "كذلك تعرف 
 احكمه وصار به حاذقا، فهو ماهر

، فهي ر  ه  تبعها م  : الفرس( أمهر)اعة وغيرها في الصنمهر في العلم و : ويقال
 راه  اتخذ م  : الرجل( ره  م  )هر م  م  

 حذق فيه: كنذا في-و –سبح : تمهر
 تمهر في الصناعة: يقال: فهو متمهر

، ور  ه  م  ( ج)ما يدفعه الزواج الى زوجته يعقد الزواج : المرأةداق ص  (: المهر  )
 ةهور  وم  

 ما ينتج من الخيل والحمر أول(: المهر)
 (1)"هارةمِ و  – هار  مهار، ومِ أ( ج)وغيرها  االهلية
يمهرها ويمهرها مهرا  المرأةمهر المهر الصداق، والجمع مهور وقد مهر ": وأيضا

 وامهارها
 الغالية المهر: والمهيرة
  (2)"الحذق في الشيء: والمهارة

  

                                                           
  889، ص5001، 1، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، طوآخرونجمال مراد حلمي  (1)

 1589ص ،1ج،(ر   ه   م  )مادة ،1990، 1ابن منظور،لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط     (2) 
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 عند الغرب 
( عادة)دقة السهولة والسرعة وال بأنها"في قاموس علم النفس ( driver)يعرفها دريفر 

 (1)" في أداء عمل حركي
 بأدائهالذي يتعلمه الفرد ويقوم  بأنها"قاموس علم التربية  في Goodويعرفها 

 تعني البراعة في التنسيق بين وأنهاعقلي  مأبسهولة ودقة سواء كان هذا األداء جسمي 
 (2)" والعين واألصابعحركات اليد 

 :المهارة اصطالحا(ب

 عند العرب: 
أداء لغوي يتسم بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم، وعليه " بأنهايعرفونها 

غير صوتي، واألداء الصوتي اللغوي  أويكون صوتيا  أن ماإوهذا األداء  (أداء)فإن 
لقاءالقراءة، والتعبير الشفوي، والتذوق البالغي، )يشتمل   أوالنصوص النثرية والشعرية،  وا 

 (3) "ع، والكتابة، والتذوق الجمالي الخطيافيشتمل على االستم: غير صوتي

وملح لكل مثقف بوجه عام، وهي الزمة  اضروري يئاوتمثل المهارات اللغوية ش
قدرة المعلم على توصيل ما  أنلمن يعمل في حقل التعليم على وجه الخصوص وال شك 

ى هو وقف على مدى تمكنه من هذه المهارات التي تجعله قادرا عل إنمالديه من علم 
 (4)التوصيل بشيء من المرونة والسهولة واليسر 

يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع  أنمن األداء تعلم الفرد  فتعني ضربا" :وأيضا
 (5)حركيا  أمهذا األداء عقليا  أكاناقتصاد الوقت والجهد سواء 

                                                           
، 5001، 1حمد طعيمة، المهارات اللغوية، مستوياتها، تدريسها، صعوباتها، دار الفكر العربي، القاهرة، طأرشدي ( (1

 .59ص

2) )coud. C.V. 22 p.503. اللغوية،مستوياتها رشدي أحمد طعيمة، المهارات : نقال عن
 30،تدريسها،صعوباتها،ص

وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند ( االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة)زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية ( (3
 .13، ص5001، 1العرب وغيرهم، دار المعرفة، االزرايطة، مصر، ط

 .11، صالمرجع نفسه( (4

 .11:00ساعة  ،57/10/5011، تاريخ www.com: الموقع االلكتروني( 5(

http://www.com/
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 األعمالعمل من  إجراءالسهولة والدقة في  -
هدف  إحرازالمكتسب بطريقة منظمة، والذي يكون موجها نحو  أوالسلوك المتعلم  -

 .مهين بحيث يؤدي في أقصر وقت واقل جهد ممكن
فترة من التدريبات والتمرينات  إلىكثيرة التعقيد، تحتاج  أوأنشطة متفردة قليلة  -

 .المعززة ليتم إنجازها على نحو كاف، والتي لديها غاليا وظائف مفيدة ومتميزة
سرعة ودقة، وان نوع األداء وكيفيته يختلف باختالف نوع المادة  أداء يتم في -

 .وطبيعتها
وقت  أقصرالمهارة هي األداء الذي يتم بفهم في  إنوخالصة التعريفات السابقة 

 (1). واقل جهد نتيجة الممارسة والتدريب بطريقة منظمة

ءة وكتابة هي نشاط لغوي يمارسه الفرد استماعا وكالما وقرا"المهارة اللغوية، 
 (2). "ممارسة صحيحة وفي يسر وسهولة واقل وقت ممكن

 عند علماء الغرب 
ويميز بين  (3)" الكفاءة في أداء مهمة ما"بأنها تعني ( Munn)يعرفها مان 

المهارات الحركية هي لفظية  بأنهااألول حركي والثاني لغوي ويضيف : نوعين من المهام
 .وان المهارات اللفظية تعد في جزء منها حركية

المهارة  إنبقولهما ( Gagne et Fleshman)كما عرفها جانييه وفليشمان 
كليا في  أوويتم ترتيب هذه االستجابات جزئيا  اإلنسانتتابع الستجابات تعودها " الحركية 

 (4)" ن االستجابات السابقة ضوء التغذية الرجعية الحسية الناتجة ع

  

                                                           
، 1احمد جمعة، الضعف في اللغة تشخيصه وعالجه، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط( (1

 .75، ص5009

 .77، صالمرجع نفسه( (2

3) )Munn. N.L 26 p 104. 59اللغوية مستوياتها،تدريسها،صعوباتها،صرشدي أحمد طعيمة، المهارات :نقال عن 

4) )Gagne R, N.L et E.A.Fleishman 21, p38.59المرجع نفسه،ص:،نقال عن 
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أن أساس المهارة هو االقتصاد ( Laban et Lawrence)ويرى البان ولورنس 
 .(1)"  واإلتقان لإلكمالآخر مرحلة " بأنهافي الجهد ويعرفانها 

 بان المهارة سهل وصفها وصعب تعريفها( Gronbach)كرونباخ  أما
عملية معقدة جدا تشتمل على " بأنها( Skilled Movement)ويعرف الحركة الماهرة 

 (2)" لألخطاءمعينة، وتصحيح مستمر  Guesقرائن 

 وأمالوفؤاد حطب ( Borger et seabonne 1966)كر بورجروسيبون ذوي
 :لكلمة مهارة عدة معان مرتبطة منها إنصادق 

نشاط معقد معين يتطلب فترة من التدريس المقصود والممارسة  إلىاإلشارة "
المنظمة والخبرة المضبوطة، وعادة ما يكون له وظيفة مفيدة مثل قيادة السيارات والكتابة 

وفي هذا المعنى نجد التركيز على النشاط واالنجاز والمعالجة . (3)"الكاتبة  اآللةعلى 
تحدث أحيانا عن المهارات االجتماعية والمهارات ن إنناالفعلية الواقعية على الرغم من 

 .الخ... اللغوية 

 :مفهوم التعبير-2 
عما في نفسه أعرب وبين وعبر عنه ( ر، ب ،ع) "جاء في لسان العرب، :لغة ( أ

تكلم عنه، : العبرة والعبارة وعبر عن فالن: عيي فأعرب عنه، واالسم: غيره
  (4)."واللسان يعبر عما في الضمير

صالح "(: ر،ر  ، ح)كما ذكر في مادة  حرر تحرير الكتابة، إقامة حروفها وا 
  (6)"تقويمه:وأيضا بمعنى تحرير الكتاب وغيره (5)السقط

                                                           
1)  )Laban, R, et F. C. Lawrence, 24.59رشدي أحمد طعيمة،المهارات اللغوية،ص:،نقال عن 

2)  )Gronbach, L, J, 17, p326.  30المرجع نفسه،ص:،نقال عن 

 30المرجع نفسه،ص:،نقال عن178صBorger et seabone ،7صادق، أمالحطب، فؤاد  (3)
 375الفيروز أبادي،القاموس المحيط،ص (4)
 181ص، 5ج ،(ر، ب، ع)مادةابن منظور، لسان العرب، (5)
 181ص،(ر،ر، ح)مادة المصدر نفسه، (6)
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وبي ن  أعرب: عما في نفسه وعن فالن"( ر، ب  ، ع)وورد في الوسيط في مادة 
 أبكاه: فسها وفالنا: ، اشتد عليه، وبفالن شق عليه، واملكه والرؤيااألمربالكالم، وبه 

 (1). "أبكاها: ويقال عب ر عينه
 أفصحيأخذ مفهوم التعبير صفاته من اللفظ نفسه، فعب ر عن الشيء أي :اصطالحا ( ب

بتعبيرات  أوباإلشارة  أوباللفظ  اإليضاح أوعنه وبينه ووضحه، ويكون هذا التبيان 
التمثيلية والواقعية، أي االستجابة لمثيرات خارجية  بأنواعهاالوجه بالرسم والحركة 

 . الهروب من الخطر وغير ذلك، كما تكون بالكتابة أوكالخوف 
اإلفصاح عما في النفس من " ولكن مفهومنا للتعبير في ضوء طرق التدريس هو 

الكتابة، فالتعبير  أو( المحادثة)للفظ أفكار ومشاعر بإحدى الطرق السابقة وخصوصا با
كتابة تقوم بنفس  أويكون بالنسبة للتلميذ لفظا يعبر عما يجول بخاطره وفي نفسه، 
الكاتب وعن مواهبه  أوالوظيفة وعن طريق التعبير يمكن الكشف عن شخصية المتحدث 

 (2) ."وقدراته وميوله

 أوخاطرة،  أوفكرة،  من اإلنسانعما في نفس  واإلفصاح اإلبانةوسيلة  "هو
، وهو أداة ألوانهنحوها، بحيث ال يتجرد من طابعها ومالمحها، وان تعددت  أوعاطفة 

المحافظة على التراث اإلنساني وهو الوسيلة الوحيدة لربط  إلىاالتصال بين الناس وسيلة 
 .الماضي بالحاضر، واالستعانة برصيد األجيال، واالستفادة منه في النهوض بالمستقبل

فنون االتصال اللغوي وفرع من فروع المادة اللغوية والتعبير الواضح  أحدوالتعبير 
السليم غاية أساسية من تدريس اللغة وكل فروع اللغة وسائل لخدمة هذه الغاية وتحقيقها، 

 (3). "لذلك فهو جدير بأكبر قدر من عناية المعلم
 أوفيصور ما يحس به،  الكاتب، أوتدفق الكالم على لسان المتكلة،  "وأيضا هو

 يكتنف خالصة  إطاريستوضح عنه، والتعبير  أويسال  أنما يريد  أوما يفكر به، 
                                                           

 .580،  ص1ج،1985تركيا، ، معجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، استنبول، وآخرونإبراهيم مصطفى ( (1

 .179م، ص5005زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، قناة السويس، مصر، ( (2

 .11م، ص5009زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية، دار المعرفة الجامعية، قناة السويس، ( (3
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 (1) "والمعارف المختلفة وآدابهاالمقروء من فروع اللغة 

حيث تعددت تعريفات الدارسين للتعبير، فمنهم من استخدم كلمة التعبير، ومنهم 
، األمر، ولكنها غالبا ما كانت تحمل المعنى نفسه في نهاية اإلنشاءمن استخدم كلمة 

 :ومن ضمن هذه التعريفات
يكون  أنقلمه عما في نفسه من أفكار ومعان، على  أوبلسانه  اإلنسان إفصاحهو  (1

 .جميل يشيع السرور في النفس وبأسلوبذلك بلغة صحيحة 
    بساطةبالقدرة البيانية على اإلفصاح عن المعاني  إلىهو علم تقود المعرفة به  (2

العبارة المشرفة في  إبداععن طريق  إالالمالئمة، وهذا ال يتم  األلفاظو عن 
 اإلنشاءاألسلوب، وانتقاء اللفظة المناسبة، وااللتزام بالتنسيق المعتمد، وتدل كلمة 

ال وعاطفة ومزاياه من صور وخي األدبله سمات  أدبيحديثا على كل عمل 
 (2). وفكرة

 :أنواع التعبير ومجاالته -3
التعبير و التعبير الوظيفي : نوعين إلىينقسم التعبير من حيث الموضوع 

التعبير / التعبير التحريري : وهما أيضانوعين  إلىداء اإلبداعي، كما ينقسم من حيث األ
 .الشفوي
 كان الغرض من التعبير هو اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم  فإذا

وقضاء حوائجهم فهذا ما يسمى بالتعبير الوظيفي مثل المحادثة وقص القصص 
لقاء واإلخبار ، وعمل اإلعالنات، وكتابة الرسائل واإلرشاداتالتعليمات  وا 

 .ذلك إلىوالمذكرات والنشرات وما 

                                                           
 .57، ص5005، 1طالعربية، دار البداية، عمان، األردن، سميح أبو مغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة( (1

فراس السليتي، فنون اللغة المفهوم، األهمية، المعوقات، البرامج التعليمية، عالم الكتب الحديث وجدار للكتاب ( (2
 .77م، ص5008، 1ط العالمي، عمان، األردن،
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 اآلخرين إلىير عن األفكار والخواطر النفسية ونقلها كان الغرض هو التعب إذا أما 
مثل كتابة  اإلنشائي أو اإلبداعيذا هو التعبير هبطريقة إبداعية مشرقة ومثيرة، ف

 (1). الخ... القصص والتمثيالت والتراجم ونظم الشعر وتأليفالمقاالت 
 فاألولفي المجتمع الحديث،  إنسانوهذان النوعان من التعبير ضروريان لكل 

 أنفي تحقيق حاجاته ومطالبه المادية واالجتماعية، والثاني يمكنه من  اإلنسانيساعد 
 .وشخصيته بأفكارهيؤثر في الحياة العامة 

  داء وهو ما جاء على نوعين، سبق ذكرهما باعتبار األ أوالتعبير باعتبار الوسيلة
 (2). التعبير التحريري/ التعبير الشفوي : وهما

 :واإلنشاءالفرق بين التعبير -4
التربية الحديثة  أما( اإلنشاء)كانت التربية التقليدية تطلق على التعبير مصطلح 

. ن التعبير هو المظهر االصطناعيوذلك أل( التعبير) ـب اإلنشاءفقد استبدلت مصطلح 
نه يشمل مجاالت الحياة كلها، أما إ إذ، اإلنشاءالتعبير أوسع من  أن إلىباإلضافة 

صبح )لذا سم ى القلقشدي كتابه ضيق دائرة من التعبير، وهو صنعة فهو أ اإلنشاء
شمل دائرة أومن هنا كان مصطلح التعبير أوضح داللة و ( اإلنشاءعشى في صناعة األ

ن كتابيا، في، وهو يشمل مواقف الحياة وااإلنشاءمن   لتفاعل مع المجتمع إن شفويا وا 
تعني التعبير،  اإلنشاءن كلمة تصر على الجانب الكتابي، وال شك أيق اإلنشاءن حين أ

ن يبدع التلميذ مما في مدلولها الحرفي، أي أ أكثرن تعني أيضا أشياء ولكنها يمكن أ
وهذا ال ... صفحات فيها خيال وصور وفيها عاطفة وفكر كما يفعل الشعراء والكتاب 

ذه الموهبة لدى ن تتحقق هيقتضي موهبة خاصة، وال يمكن أ هألنلجميع التالميذ  يتهيأ

                                                           
 .11زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية، ص( (1

 .15، صنفسهالمرجع ( (2
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ن قد كلفناهم شططا وضيعنا نكو  اإلبداعبمعنى  باإلنشاءذا طالبنهم التالميذ كلهم، فإ
 (1). ن نطلبه من التعبيرعليهم أيسر ما يمكن أ

 :التعبير الكتابي إلتقانضرورة تعلم القواعد اللغوية -5
 :تعلم قواعد النحو ( أ

وهو الجانب الذي يدرس التركيب الموجود بين الكلمات وعالقتها ببعضها البعض 
 األلفاظ أماتحمل في ثناياها معنى تاما،  األلفاظوهي مجموعة من "بذلك الجملة  وأعني

أجزاء الكالم المحتوى على  أصغرن ، ألمعنى لها والجملة منطلق البالغة المفردة فال
معنى تام، وللبالغة وجوه كثيرة متباينة بتباين أساليب الكالم وتعبيره عن المواقف 

في المساواة، وقد تكون  أو، اإلطنابكما تكون في  اإليجازاإلنسانية الكثيرة فقد تكون في 
 (2). "اإلنشائيةفي الجملة  أوفي الجملة الخبرية 

 :أنواع الجملة (1
 :كاآلتي أنواع كثيرة تتنوع بتنوعها وهيللجملة 
  .فعلية واسمية: ك نوعان من الجملبر عن المعنى، هنالعمن حيث شكل اللفظ الم-1
الجمل الخبرية، : الكالم، هنالك أيضا نوعان إليهمن حيث الغرض الذي يرمي -2

 .اإلنشائيةوالجمل 
جمل من حيث العالقة بين الجمل وعطف بعضها على بعض نجد نوعين من ال-3

 .الوصل والفصل أوالجمل المتصلة، والجمل المنفصلة : هما
 .الجملة الشرطية-4
 (3). واإلطناب واإليجازالمساواة -5

                                                           
، 1علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، دار المسيرة، عمان، األردن، ط( (1

 175-171م، ص5010

 .35م، ص5000، 1، فن الكتابة والتعبير، المركز القومي، اربد، األردن، طوآخرونمحمد ربيع ( (2

 .37، ص المرجع نفسه( (3
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الجملة الفعلية هي التي تتكون من فعل وفاعل : " الجملة الفعلية والجملة االسمية (5
 .جاء الرجل: ونائب فاعل، كقولك فعلمن  أو

 أنقد يكونان ظاهرين، ( العلم نافع)خبر كقولك  أو مبتدأفتتكون من : الجملة االسمية
 (1)" اجتهادك خير لك: تجتهد خير لك تؤول وما بعدها بمصدر تقديره

وهو  الأفعل ويربط بينهما رابط  أووالجملة هي عبارة عن كلمات وهذه الكلمات إما اسم 
  :واإلعرابيوضح موقع االسم والفعل من ناحية البناء  اآلتيالحرف فالجدول 

                                                           
 .38، فن الكتابة والتعبير ، ص وآخرون محمد ربيع( (1
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 (1):جدول المعرب (3
 الفعل االسم

 المجرور المنصوب المرفوع المجرور المنصوب المرفوع
 الفاعل -
 نائب الفاعل -
 المبتدأ -
 الخبر -
كان  اسم -

 وأخواتها
خبر كان  -

 وأخواتها
 نعت المرفوع -
 توكيد المرفوع -
المعطوف على  -

 المرفوع
البدل من  -

 المرفوع

 وأخواتها أناسم  -
 وأخواتهاخبر كان  -
 المفعول به -
 المفعول المطلق -
 المفعول ألجله -
 المفعول معه -
 الظرف -
 الحال -
 التمييز -
 المستثنى -
 المنادى -
 نعت المنصوب -
 توكيد المنصوب -
المعطوف على  -

 المنصوب
البدل من  -

 المنصوب
 

المسبوق بحرف  -
 جر
 إليهالمضاف  -
 نعت المجرور -
 توكيد المجرور -
المعطوف على  -

 المجرور
البدل من  -

 المجرور
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ه نا
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، دار الكتاب واإلنشاءالتعبير  اإلمالء واإلعرابحسن نورالدين، نبيل أبو حلتم، زاد التلميذ في اللغة العربية القواعد ( (1
 .07م، ص5015الحديث، الجزائر، 



18 
 

 

 (1) :جدول المبني/ 4
الضمائر، أسماء اإلشارة ما عدا صيغة المثنى، األسماء الخمسة ما عدا صيغة  االسم

في بعض الصور، أسماء االستفهام ما عدا أي، أسماء الشرط ما  وأيالمثنى 
ماعدا اثني عشر واثنتي )عدا أي، بعض الظروف، المركب من الحال والعدد 

، أسماء األفعال، المبهمات المقطوعة عن اإلضافة لفظا، بعض أنواع (عشر
 .أخرى

نون التوكيد او نون  ، الفعل المضارع المتصلة بهاألمرالفعل الماضي، فعل  الفعل
 .النسوة

 جميع الحروف الحرف
الفعل ويكون له عدة أنواع وهذا ما  أوالحرف فهو الذي يتعلق بين االسم  أما

 :يوضح أنواع الحروف حسب معانيها اآلتييحدده المعنى فالجدول 
 (2) :أنواع الحروف من حيث معانيها (1

 الحروف المعاني
 ، بل، لكن، ال، حتىأم، أوالواو، الفاء، ثم،  العطف

 ، خال، عدا، حاشاإال االستثناء
 يا، أيا، هيا، أي، الهمزة النداء
 لن، لم، لما، ال، ما، إن النفي

، النون، الم االبتداء، قد، الم القسم التوكيد ، أن   إن 
 ال النهي

 السين، سوف، لن االستقبال

                                                           
 .8، صواإلنشاء التعبير  اإلمالء عرابواإلحسن نورالدين، نبيل أبو حلتم، زاد التلميذ في اللغة العربية القواعد ( (1

 .18، صالمرجع نفسه ((2



19 
 

 إن، إذما، لو، لوال، أما الشرط
 ها، يا، أال، أما التنبيه

 الهمزة، هل االستفهام
 نعم، بلى، ال، اجل، كال الجواب

 أن، أن ن ما، لو، كي المصدرية
 ليت التمني
 إنأي،  التفسير
حروف 

 الجر
على، في، منذ، مذ، رب، الالم، واو، القسم، تاء القسم،  عن، إلىمن، 

 الكاف، الباء، حتى، خال، حاشا، عدا
 



 
 

مهارتا االستماع والتحدث ودورهما في تفعيل التعبير  :األول لالفص

 الكتابي

 :تمهيد
 مهارة االستماع: أوال

 االستماعمفهوم  (1
 االستماعأنواع  (2
 خطوات االستماع (3
 أهمية االستماع (4
 االستماع أهداف (5
 مهارات االستماع (6

 مهارة التحدث: ثانيا
 مفهوم التحدث (1
 عناصر التحدث (2
 أهمية التحدث (3
 التحدث أهداف (4
 مهارات التحدث (5
 فوائد التحدث (6

 الخالصة
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 تمهيد
فهو يشترك  إتقانه المهارات اللغوية التي يجب على المتعلم أهميعد االستماع من 

في كل المهارات ليحقق التواصل، فاالستماع ضروري جدا في اكتساب الملكة اللغوية 
كثيرا من الباحثين في اللسانيات والنقد وعلم و  يتحدث، أنفالطفل الصغير يسمع قبل 

المعارف، فاللسانيات  إثراءالتربية درسوا االستماع كل من زوايا مختلفة لكنها تشترك في 
ستماع من الجانب الصوتي باعتبار اللغة عبار  عن ببببات صوتية تخر  من تناولت اال

 الخطأبالنسبة للنقاد فهم يميزون بين  أماالدماغ لتفهم وتفسر،  إلى بناألالفم فتستقبلها 
 يد وهوفهناك مستمع ج تختلف قدرات المستمعينألن والصواب عن طريق االستماع 

على االستماع في عملية الفهم  يف، فالناقد يعتمدالناقد وهناك العادي وهناك الضع
 نه عبار  عن عمليةأاالستماع على  إلىعلماء النفس ينظرون أما والتحليل والتفسير 

أي بين المعلم والمتعلم في االهتمام والدافعية ولفت االنتباه ومثال جاك  األفرادتفاعلية بين 
بالنسبة  لعلماء التربية فيوظفونه  أما وجيل المعروف يوضح بلك بالمثيرات واالستجابات،

في التعليم غرضهم لفت االنتباه وتدريب التالميب على التركيز وتثبيت المعلومات عن 
فعندما يتحدث المتعلم  ،هو الجزء الثاني البي يكمل عملية التواصلفالتحدث ، أما  طريقه

اطره بطريقة خل في للغة وقدرته على التعبير عما يجو  استيعابهندرك من خالله مدى 
 .صحيحة
 ن الرسول صلى اهلل عليه و سلم كان يعتمد على االستماع و التحدث في تعليمهإ

هم يعيدون وراءه و حيث إنه يسمعهم  ،من جبريلللصحابة رضوان اهلل ما يتلقاه  القرآن
 الستماع و التحدث ضروريان في عملية التعليمعلى هبا األساس يعد ا
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 مهارة االستماع :أوال 
هو الجانب االستقبالي : " نهأيعرف على  (Listening: )مفهوم االستماع1) 

ن هناك اتصاال إنقول  أنمن عملية االتصال الشفوي في اللغة، وبدونه ال يمكن 
عملية تتطلب  " بأنهوهناك من يعرف االستماع  (1)" حال من األحوال بأيشفويا 

انتباه واع ألصوات التعبير المتحدثة وفهم  إلىنشاطا عقليا من المستمع، وتحتا  
فن  "بأنه يعرفاالستماع  أنكما . (2)"األمرمعناها واختزالها واسترجاعها إبا لزم 

يشتمل على عمليات معقد  يعطى فيها المستمع اهتماما خاصا، وانتباها مقصودا 
يستخدم للداللة "ن االستماع أوهناك من يرى ب (3)"ألصوات من ا أبنهلما تتلقاه 

بينما يرى  (4)"الرموز المنطوقة ثم فهمها وتفسيرها ونقدها إلى اإلنصاتعلى 
 إليهاألصوات المتناهية  اإلنسانعملية معقد  يستوعب فيها "االستماع  أن اآلخرون

سماع األصوات : العقلية الفسيولوجية مثل عن طريق عدد من المناشط أبنهعبر 
 .(5)"نفسها، والتعرف عليها وتمييزها وتفسيرها

بمعنى  واإلحاطة اإلصغاءويقصد باالستماع تمرين التالميب على االنتباه، وحسن  -
غلب الجوانب أيسمع، وهو يعد وسيلة رئيسية للمتعلم، حيث يمارس االستماع في 

التعليمية فهو في الفصل مستمع، وفي اإلباعة المدرسية وفي األنشطة المدرسية 
وفي دور العباد ، وفي شتى المواقف االجتماعية التي يكون المتعلم طرفا فيها، 
وهو عملية إنسانية واعية مدبر  لغرض معين هو اكتساب المعرفة حيث تستقبل 

تمع في مختلف حاالت التواصل وبخاصة أصوات الناس في المج األبنفيها 
المنطوق وباطنها المعنوي، وتشتق  (6)ظاهرها إلىالمقصود، وتحلل فيها األصوات 

                                                           
 97ضعف في اللغة تشخيصه وعالجه، صاحمد جمعه، ال(1)
 97المرجع نفسه،ص(2)
 97، صالمرجع نفسه (3)
 97، صالمرجع نفسه(4)
 08، صالمرجع نفسه(5)
للنشر والتوزيع، كفر  عبد المنعم احمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاء  اللغوية، العلم وااليمان(6)

 .01، ص8880، 1الشيخ، دسوق، ط
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معانيها من خالل ما لدى الفرد من معارف سابقة وسياقات التحدث والموقف البي 
 .(1)يجري فيه التحدث

استقبال األفكار واكتساب أدا  الطالب في " بأنه إجرائياوعرفته الدراسة الحالية  -
المعرفة، وبلك كما يظهر من خالل استجابات الطالب على اختيار االستماع 

باالستماع ليس السماع بل المقصود  إن (2)."المستخدم في الدراسة الحالية
 أن، فاإلنصات أكثر دقة في وصف المهار  التي يجب اإلنصاتالمقصود به هو 

الرموز المنطوقة  إلى إنصاتفاالستماع هو عملية  نكونها لدى التلميب، أونعلمها 
أو استقبال لألصوات يعطى فيها انتباه نه عملية استالم أعرف على يثم تفسيرها و 

 .خاص من طرف المستمع ليكتسب اللغة و يجسدها عن طريق التعبير
 (3) "وفهم وتفسير ونقد وتوظيف إنصات"نه أوعرف على  -

 :لالستماع أنواع كثير  منها :أنواع االستماع(  2
 .الكالم أووهو استماع غير مركز على الحوار : السطحي أواالستماع الهامشي  .1
العالقات  إلدراكوهو االستماع البي يببل صاحبه جهدا : االستماع قصد الفهم .8

 .ومعرفة أهدافها
، هبا  (4)أي يستمع ليحلل كالم المتحدث ويرد عليها: االستماع التحليلي النقدي .3

النوع يحتل مكانة عندما يفكر المستمع فيما سمعه من المتحدث ويكون ما سمعه 
ضد خبرته الشخصية، عندها يكون المستمع في موقف تحليل ما سمعه ويسمعه، 

ينمى في الصف الرابع االبتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية  أنوهبا النوع ينبغي 
 .(5)يسمعونهليستطيع التالميب تقويم وتحليل ما 

هو بلك االستماع البي يهيئ للمستمع فرص تقدير الكالم : االستماع الناقد .4
مابالقبول  ماإفيه  الرأي إبداءالمسموع ويتيح له    بالرفض وا 

                                                           
 .01، ص عبد المنعم احمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاء  اللغوية (1)
 01، صالمرجع نفسه (2)
 .88ص ،(البرامج التعليمية –المعوقات  –األهمية  –المفهوم )فراس السليتي، فنون اللغة  (3)
 13، ص8818، 1عطية، اللغة العربية تثقيفا ومهارات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط أيوب جرجيس (4)
 .84ينظر فراس السليتي، فنون اللغة، ص (5)
 



24 
 

في المواقف التي يكون  إليهوهو بلك االستماع البي يحتا  المرء : االستماع اليقظ .5
 .الدقة والفهم أكثر وأوضح إلىالحاجة فيها 

حيث يتضمن االستماع بمحتوى الماد  : االستماع من اجل المتعة والتقدير .6
المسموعة وتقدر ما يقدمه المتكلم واالستجابة التامة عن رغبة وميل للموقف البي 

 آخركبلك يوجد نوع  (1)يجري فيه االستماع فالهدف من هبا النوع االستماع
االستماع لجلب المعلومات لالستماع هو االستماع لجلب المعلومات، من مهارات 

العناية بالمتحدث في كل مستويات الحديث، السهلة والمتوسطة والمعقد ، وهنا البد 
من التركيز العقلي المتبادل بين كل من المستمع والمتحدث وخصوصا من 

يكون هنا  أنبمعنى  ،المستمع على مضمون التحدث بغض النظر عن الطريقة
ثانوي وتوقع أفكار المتحدث  أوهامشي  خرآو ، استماع مركز أحدهما: مستويان

وتوجد هبه المهار  بالمداومة على التركيز البهني من المستمع على التحدث 
 (2) واالنخراط في الموضوع المتحدث عنه، وهبا يحدث من خالل المعرفة السابقة

التركيز البهني مع المتحدث  –االهتمام بالموضوع المتحدث فيه  –المشتركة 
تب تلك التعليمات  أعماقالتعليمات المعطا  في سياق التحدث وهنا تتفاوت  اعوا 

بتفاوت الصفوف الدراسية، ومستويات نضج المستمعين بدءا من سنوات الحضانة 
 أكثرالمعقد واستدعاء  إلىحتى ختام المرحلة الثانوية حيث التدر  فيها من البسيط 

نماأهمية، ألنه ليس كل ما يقال مهما،  إليهاالتفاصيل المستمع  التركيز دوما  وا 
يكون على المهم واألكثر أهمية، وتلخيص المسموع شفهيا كله وهبا العمل ختامي 

متحدث وبلك لكي يظهر مدى وعي المستمع بمضمون  إلىحيث يتحول المستمع 
 هاأضافالرسالة جملة وتفصيال، وكلك تشوهات المضمون، ونوع اإلضافات التي 

 (3)إليهمدى االلتزام الحرفي بالموضوع البي استمع  أوالمستمع 
 
 
 

                                                           
 .84، ص فراس السليتي، فنون اللغة (1)
 .08عبد المنعم احمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاء  اللغوية، ص (2)
 .03، صنفسهالمرجع  (3)
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 :خطوات االستماع) 3
 attention: االنتباه ( أ

مثير معين لفتر  زمنية تسمى مد  االنتباه،  إلىهو النظر واإلصغاء والتركيز "
 (1) "وهي الفتر  التي يستطيع فيها الفرد التركيز على موضوع معين

تعد عملية االنتباه واحد  من العمليات المعرفية التي تساعد على اتصال الفرد  -
عملية وظيفية تقوم بتوجيه شعور  له عيش فيه وبالتالي فاالنتباهيبالمجتمع البي 

 أناالنتباه استجابة متعلمة، ينبغي  أن( "بوجالسكي)الفرد نحو موقف معين ويرى 
 (2)"يعرف التالميب على سلوك االنتباه

النشاط االنتقائي البي يميز الحيا  العقلية، بحيث يتم "نه أويعرف االنتباه على  -
حصر البهن في عنصر واحد من عناصر الخبر  فيزداد هبا العنصر وضوحا 

  (3)"عما عداه، وهو تكيف حسي تنجم عنه حالة قصوى من التنبيه
مثير سواء كان هبا اإلحساس  أوتلقي اإلحساس بمنبه "االنتباه  أنويرى البعض 

كالهما معا بحيث تشعر به الشخصية  أوالبهني  اإلدراكعلى مستوى الحواس، ومستوى 
 (4)" متبلورا واضحا جليا

معينة دون ات مثير  إلى اإلدراكاتجاه  أو، اإلدراكانتقاء في  بأنه"ويعرف االنتباه  -
 (5)" أخرى

اقترافه موقف  أواالنتباه عملية معقد ، يقصد به توجيه شعور الفرد  أنمما سبق نستنتج 
فهمه له هبا ما يستوجب  أو إدراكهمدى  أوسلوكي معين عن طريق بعض المثيرات، 

 .الفكر إعمال
 
 
 

                                                           
، 1، استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن، طوآخرونباسم الصراير   (1)

 .143، ص8887
 489، ص8885، 8كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نمابجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهر ، مصر، ط (2)
 .489المرجع نفسه، ص (3)
 .489، ص جع نفسهالمر  (4)
 .480كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نمابجه ومهاراته ، ص (5)
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 :عمليات االنتباه
 .التركيز االختياري على مثيرات معينة" -1
  (1)"نستقبلهاتنقية المعلومات األخرى التي  -8

 :نشاط التعبير الكتابي االنتباه بتحصيلعالقة 
من بين المثيرات المتعدد  الموجود  في التلميب ينتقي  أنيتطلب النجاح الدراسي "

ن يهمل أ، و التي لها عالقة بتحصيل نشاط التعبير الكتابي غرفة الصف تلك المثيرات 
لصوت المدرس، ويهمل أصوات  تلميبيستمع ال أنالمثيرات غير المالئمة، فيفترض مثال 

الكلمات المكتوبة  ىير  أنويفترض  البين يشوشون تالميبصوت ال أوخار  السيارات في ال
 .الصور على الحائط أوعلى صفحة الكتاب، وليس ألوان مالبس المعلم  أوعلى السبور  

المثيرات البارز  في موقف معين والتي تكون موضع االنتباه بالشكل، في  وتسمى
تكون موضع انتباه  أنحين تسعى المثيرات األخرى التي توجد في الوقت نفسه دون 

 (2). "مباشر بالخلفية
دورا كبيرا في العملية التعليمية، فالتلميب البي لديه صعوبات في يمثل االنتباه  إن -

جعله يرسب، فالنجاح يتطلب تركيز يطيع تبكر كالم المعلم مما االنتباه فال يست
 .وانتباه وجد ومثابر 

 :أنشطة اللغة العربية عملية تدريس أثناءأهمية االنتباه 
االنتباه على مهارات المعلم في المحافظة على عمل ( عامل)يركز بارامتر "
شراكج ت الفصل الدراسي، وبلك عن طريق دموق أثناءالتالميب  التالميب في أنشطة  وا 

المنهج المختلفة وفي تلك السنوات األخير  قامت مجموعة من الباحثين بمعرفة الوقت 
قيامهم بالمهام المختلفة ثم الربط بين بلك الوقت والتحصيل  أثناءقضيه التالميب يالبي 

 .تباط إيجابي متناسقى الطالب، وبدون شك حصلوا على ار الدراسي لد
كلما اللغة العربية قضيه الطالب في االنغماس في أنشطة يوقت البي كلما زاد ال

 رأسعلى  هبا دور االنتباه الهام، فاالنتباه يعتبرمن تلك المواد، وال تنسى في  كنواتم
نتبه التالميب للتعليمات فليس لم ي فإباصل الدراسي، داخل الف اإلدار مجموعة بارامترات 

 .درسمن المهم معرفة مدى حسن سير ال
                                                           

  .143والتعليم النظرية والتطبيق، ص، استراتيجيات التعلم وآخرونباسم الصراير   (1)
 145، صالمرجع نفسهينظر (2)
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كان بلك في  واالنتباه يدور حول مشاركة واندما  التالميب في أداء المهام سواء
 اإلدار فاالنتباه هو محور  آخردية، وبمعنى خبرات تعلم فر  مأصغير   مأمجموعات كبير  

 .(1) "ملية التدريس الجيدع السليمة داخل الفصل وشرط أساسي في
عملية االنتباه من العمليات الهامة في اتصال العالقة بين المعلم  وتعتبر"

وتالميبه، فالمعلم يستخدم العديد من المثيرات والحركات المتنوعة لجبب انتباه التالميب في 
كل لحظة من لحظات اليقظة داخل الفصل الدراسي البي من شانه زياد  التحصيل 

 .الدراسي لدى التالميب
تهيؤ "نركز شعورنا في شيء نصبح في حالة  أوانتباهنا  ونحن حينما نحصر

استعدادا لمالحظة هبا الشيء والتفكير فيه وفحصه وفهمه، فالمعلم يسعى لكي " بهني
يجعل التالميب في حالة التهيؤ البهني وبلك من خالل التمهيد للدرس بطريقة تدريجية 

 أنلشعور وبالتالي يستطيع حيث يركز كل اهتمام التلميب في بؤر  الشعور ال هامش ا
  (2)"يكسب التلميب في الدرس طوال الوقت

 understanding: الفهم ( ب
في هبه الخطو  ينتقي المستمع المعلومات وينظمها تبعا ألهميتها من خالل "

الرسالة التي تم  إدراكبعد  إالال؟ وكل هبا ال يتم  أمعليها، هل هي معلومات هامة  هحكم
،  (3) هي الغرض المنشود من الرسالة واإلدراكعملية الفهم  أنسردها حيث  أونقلها 

الدماغ على شكل رسائل  إلىهو ترجمة للمحسوسات التي تنتقل  perception واإلدراك
الحسية التي تصل بين أعضاء الحس  األعصابمرمز  من نبضات عصبية تسري عبر 

عطائها اإلحساساتهو تأويل لهبه  اإلدراك أنوالدماغ، أي    (4)"معنى وا 
 Evaluationالتقييم ( ج

مرحلة من مراحل االستماع حيث يتم تقييم الرسالة بكل ما  آخرلتقييم ايعد "
خبر  الفرد السابقة فاالستماع  إلىل هبا التقييم يرجع ودوافع، ومث وأسئلةتحمله من أفكار 

يكون استماعا فقط بل يحتا  للفهم والقدر  على استيعاب الفكر   أنمن  أكبرالفعال 

                                                           
 .487كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نمابجه ومهاراته، صينظر  (1)
 487، ص الحميد زيتون، التدريس نمابجه ومهاراتهكمال عبد  (2)
 .419، صالمرجع نفسه (3)
 158، استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق، صوآخرونباسم الصراير   (4)
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 –ناميكي يد–الرئيسية من محتوى الرسالة، واالستماع النشط تماما مثل التفكير المركز 
  (1)"الداخليالنظام والى الخبر  الماضية والشعور  إلىوكل بلك يحتا  

 :أهمية االستماع( 4
تساعد المتعلم "التعبير الكتابي لما فيه من مزايا لالستماع أهمية كبير  في تفعيل 

كما انه يعد مهار  نشطة  (2)(كراشن)وهبا كما يرى " على تنمية مهارات اللغة األخرى
فالعمليات المعرفية التي تتم خالل عملية التعليم تقوم على التفاعل بين النص "وتفاعلية، 

مستمع الثقافية ومستواه التعليمي المسموع ومجموعة من خبرات المتعلم منها خلفية ال
وقدرته على االستفاد  من معلوماته السابقة وتوظيفها توظيفا سليما،  اإلصغاءوقدرته على 

فالخلفية الغنية والموظفة توظيفا جيدا تساعد المتعلم على استنباط المعاني الموجود  في 
 (3)"النص ومن ثم فهم النص واالستفاد  منه الحقا

األولى التي تشكل خبر  الطفل اللغوية، وعن طريقه تنمو الفنون اللغوية أنه الوسيلة 
االستماع ما يستحقه من  أعطىدث، القراء ، الكتابة، لبا فان القران الكريم حاألخرى، الت
  :السمع على البصر في قوله أداتهأهمية فتقدم         

                      (4) 
أي موضوع السامع معلومات لغوية وعلمية جديد ،  إلى أوالدرس  إلىنه يكسب أكما 

وعالو  على اللغة يمكن اكتساب مجموعة من األفكار والمفاهيم والنظريات الجديد  التي 
كانت لديه خبرات مسبقة، فان الخبرات الجديد   إبا أولم تمر بخبرات السامع من قبل 

تثري  أوحل مشاكله اليومية  يبنى عليها السامع اتجاهات وأفكار تساعده على أوتدعمها 
 معلوماته

كبلك تنمية إدراك السامع وفهم ما يطرح من  (5).لالستفاد  منها مستقبال في مواقف معينة 
في تكرار عملية االستماع تعود على التركيز وعمل  إن إبموضوعات وقضايا جديد ، 

                                                           
 419، ص، استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق وآخرونباسم الصراير   (1)
 885، ص8886، 1العربية، دار الشروق، عمان، األردن، طصالح نصيرات، طرق تدريس  (2)
 .885، صالمرجع نفسه (3)
 .90النحل، اآلية  (4)
 .75، ص8811زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  (5)
 



29 
 

االستماع تراه قادرا على الفهم على تقوية القدر  على االنتباه، فالطفل المتدرب على مهار  
 .واالستيعاب بشكل أفضل من غيره

 إبواالستجابة الجيد  والمناسبة على السؤال المطروح تعتبر من نتائج االستماع الجيد،    
سلبي  أوالبي يركز على سماع موضوع ما يكون رد فعله نحو هبا الموضوع إيجابي  إن

ى جانب ويهمل جوانب أخرى من الحديث، بشكل متقطع ألنه في هبه الحالة يركز عل
كال الحالتين أفضل بكثير من العزوف عن السماع ليس هبا فحسب  أنومما ال شك فيه 

االستجابة الجيد  تكتسي طابع العلمية والموضوعية حينما يكون االستماع جيدا  إنبل 
  .ومركزا

فاالستجابة ال تقتصر على اإلجابات الشفهية على سؤال موجه، بل يدخل في نطاقها     
ومن هنا نعتبر عملية االستماع عملية صعبة، وأصعب بكثير ( الكتابة)التعبير التحريري 

من عملية القراء  الن المستمع متابعة حديث المرسل وتحليل هبا الحديث والعمل على 
الفورية، ومن ثم استخالص األفكار المتعدد   اآلليةة الترجمة ومكوناته بطريق أجزائهربط 

   (1)والفكر  العامة من موضوع البحث
 :االستماع أهداف )5

 .يقدر المتعلمون االستماع كفن هام من فنون اللغة واالتصال اللغوي نأ -
ن تنمو لديهم المهارات أيتخلص المتعلمون من عادات االستماع السيئ، و  أن -

 (2) .والمفهومات واالتجاهات الضرورية لعادات االستماع الجيداألساسية، 
يتعلموا كيف يستمعون بعناية، مع االحتفاظ بأكبر قدر من الحقائق والمفاهيم  أن -

 .في تتابعه الصحيح األحداثوالتصورات مع القدر  على تبكر نظام 
التشابه واالختالف في بداية األصوات، ووسطها  أوجهيستطيعوا تمييز  أن -

 .ونهايتها
تكون لديهم القدر  على إدراك الكلمات المسموعة، وعلى االستجابة لإلقناع  أن -

 .الموسيقي في الشعر والنثر
تنمو لديهم القدر  على المز  بين الحروف المنفصلة في كلمات منطوقة،  أن -

 . والكلمات المفصلة في جمل مفيد 
                                                           

 .76، ص زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية (1)
 .00، ص8886مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، القاهر ، مصر،  علي احمد  (2)
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كمالتنمو لديهم القدر  على توقع ما سيقوله المتكلم  أن -  .الحديث فيما لو سكت وا 
يكونوا قادرين على تصنيف الحقائق واألفكار الوارد  في الماد  المسموعة،  أن -

والمقارنة بينها، والعثور على العالقات المعنوية بين الكلمات والحقائق والمفاهيم 
 .الخ... واألفكار

على استخالص الفكر  الرئيسية من األفكار والحقائق والمفاهيم  يكونوا قادرين أن -
 .الجزئية أوفي الماد  المسموعة والتفريق بينها وبين األفكار الثانوية 

معاني الضمنية في  إلىوالوصول  الستنتاجيايكونوا قادرين على التفكير  أن -
 .الحديث وتمييزها

ماد  المسموعة في ضوء يكونوا قادرين على الحكم على صدق محتوى ال أن -
المعايير الموضوعية التي تتمثل في الخبر  الشخصية، ونظام القيم والمعايير، 

 .الواقع االجتماعي، وهدف المتحدث من الحديث
 (1) .يكونوا قادرين على تقويم المحتوى، تشخيصا وعالجا أن -

 :مهارات االستماع( 6
 .فهم كالم المتحدث -1
 .ثم استخراجها وتصنيفهاإدراك العالقات بين األفكار  -8
 .تحليل الكالم وربطه باآلراء والمعتقدات -3
 .تحديد هدف الكالم -4
 (2) الفعلتكوين رد  -5

كل عملية استماع  توافرها فيمهارات عامة البد من  إلىقسمت مهارات االستماع 
 .ناجحة، ومهارات خاصة يجب اكتسابها ألداء مهام الحقة لعملية االستماع

 :المهارات العامة
  لالستماعالقدر  على اختيار مكان مناسب. 
  (3)المتحدثالقدر  على تركيز االنتباه واالستمرار فيه لمتابعة  

                                                           
 .07علي احمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية ، ص (1)
 .13أيوب جرجيس عطية، اللغة العربية تثقيفا ومهارات، ص (2)
 .86فراس السليتي، فنون اللغة، ص (3)
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 القدر  على فهم التراكيب اللغوية 
 االستماع في ضوء الخبرات السابقة وتحليل وتفنيد ما يقال وتمييز الماد  األساس 

 .األساسيةبات الصلة الوثيقة بالموضوع من الماد  غير 
 تلخيص ما يقال داخل عقله. 
 استخالص االستنتاجات. 
 االستماع بتبوق وابتكار. 

 :الخاصة المهارات
 اإلحاطة بالمعنى الشامل للكلمة المسموعة. 
  الوارد  في الماد  المسموعة األحداثتعرف. 
 تعرف الشخوص الوارد  وتحديد أدوارها. 
  الخاصةاالستدعاء من الباكر  السمعية ومن المهارات. 
  األصواتالقدر  على االستماع للتعرف على. 
 القدر  على االستماع لتعلم اللغة. 
 القدر  على االستماع لفهم معاني الكلمات. 
 القدر  على االستماع لزياد  الثرو  اللغوية. 
  المساند  أوالقدر  على االستماع الستخالص األفكار الفرعية. 
 اللغوية القدر  على االستماع لمعرفة األخطاء. 
  كتابي أوعلى تقرير شفوي  إليهالقدر  على االستماع لنقل ما استمع. 
 القدر  على االستماع لفهم المعلومات الخفية. 
 (1) .القدر  على االستماع لمشاركة المتكلم في آرائه 
 
 
 
 

 

                                                           
 .89، ص فراس السليتي، فنون اللغة (1)
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  مهارة التحدث: ثانيا 
مصطلحات مصاحبة لمصطلح التحدث منها الكالم، المحادثة،  هناك عد 

 .التعبير الشفهي
  :مفاهيم للمصطلحات سأعرضلبا 
فنون اللغوية يتعلق بالمتحدث الواحد ويشترط طول الفن من  "هو فالتحدث (1

 )1("، وزياد  الوعي بالمعنى والمبنى معاالمنطوقالزمن واالستقالل اللغوي 
بطرف  نالتعبير الشفهي، وثيق الصلة بالتحدث، لكنها رهنوع من " :المحادثة

مشارك فيها، وتدور حول معاني مشتركة متبادلة بين المتحدثين يراد فحصها  آخر
نها بشأنهاوعرضها، وتبادلها، وتنميتها، واتخاب المواقف   التنبؤ بأفكارمهار   إلىتحتا   وا 

في العرض، والتنفيب، والمرونة  يبهوأسالالطرف المشارك المتحدث فيها، والتنبؤ بحججه 
يضاحفي تناول الحجج والرد عليها،   (2) ."الغامض منها وا 

 (speaking): الكالم
 :للكالم تعريفات كثير ، نبكر منها ما يلي

 واألحداثفن نقل االعتقادات والعواطف واالتجاهات والمعاني واألفكار  "الكالم هو -
التفكير كعمليات عقلية، : وانه مزيج من األفكار التالية اآلخرين إلىمن المتحدث 

واللغة كصياغة لألفكار والمشاعر في كلمات، والصوت كعملية حمل لألفكار 
 .(3) "والكلمات عن طريق أصوات ملفوظة لآلخرين مع التعبير الملمحي للجسم

: نأساسييعتمد على  األداءالكالم أداء فردي يتم في إطار اجتماعي، وهبا "
والثاني سمعي ويسمى الصفات ( خار  األصواتم)أحدهما حركي ويسمى المخار  

 (4) "صفات األصوات من حيث الشد  والرخاو  والجهر والهمس والتفخيم والترقيق)
حساساتجول بخاطره من مشاعر بر به المتكلم عما في نفسه وما يوهو ما يع - ، وا 

حساساتعقله في نفسه وما يجول بخاطره من مشاعر  وما يزخر به ، وما يزخر وا 
                                                           

اإلسكندرية، مصر، حسني عبد الباري عصر، تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، مركز اإلسكندرية للكتاب،  ((1
 409-406، ص8885

 400-409، صالمرجع نفسه (2)
 .05احمد جمعة، الضعف في اللغة تشخيصه وعالجه، ص(3)
أحمد :نقال عن48م،ص1793اللغة العربية معناها و مبناها ،القاهر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،:حسان  تمام  (4)

 06جمعة ،الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه،ص
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نحو بلك في  أويزود به غيره من معلومات  أنفكر، وما يريد  أوي به عقله من رأ
  (1)."ة في األداءوانسياب مع صحة في التعبير وسالمطالقة 

-
داخلية تدور فيها المعاني، وتعلن متلبسة بأصوات منظمة مرتبة هادفة لنقل  عملية" 

 ((2"اإلخبار أواألفكار واالنفعاالت وبلك بغرض اإلبالغ 

آرائه  أومشاعره  أوترجمة شفهية لما يدور في بهن المتحدث تعبيرا عن أفكاره،  -
عجابالآلخرين بطريقة تالقي استحسانا  ، وهو ما يطلق عليه فن نقل اآلخرينمن  وا 

واآلراء بطرقة جيد ، تتمثل في األداء الشفهي من حيث  واألحاسيسالمشاعر 
 إاليحث بلك  أناألصوات والكلمات والسياق والقواعد والسرعة والطالقة، وال يمكن 

 .(3)"بنوع من التعليم المقصود من خالل هيئات رسمية تتحمل عبء هبا التعليم
 :نه عملية معقد  تتضمنأالتحديدات السابقة لمفهوم الكالم يالحظ  إلىوبالنظر 

 تحديد : قدر  المتكلم على استخدام مهارات مناسبة للتفكير وعملياته العقلية مثل
األفكار ووضوحها وعدم غموضها، وتنظيمها، والربط بينها، والربط المناسب 

 (4)."عنها
  للغة، وما يتطلبه بلك من مهارات تمكن من صياغة  استخدامهقدر  المتكلم على

 .أفكاره ومشاعره في جمل عبارات منظمة
  مناسبة كالنطق السليم  مهاراتالقدر  على األداء الصوتي، وما يتطلبه بلك من

خرا  الحروف من مخارجها الصحيحة والتنويع في نبرات  والجمل،مات لللك وا 
 .صوتيالاألداء 

 إيماءاتمن ( التعبيرات الجسمية)خدام التعبير الملمحي قدر  المتكلم على است 
شارات  .وتعبيرات بالوجه تساعد في توضيح المعنى وا 

                                                           
 .06حمد جمعة، الضعف في اللغة تشخيصه وعالجه ، صأ (1)

أحمد جمعة : ،نقال عن107رجع سابق ،صتدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية،م: محمد صالح الدين مجاور (8)
 09،الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه،ص

بناء برنامج لتنمية مهارات التحدث و أثرها على االستماع الهادف لدى تالميب الصفين :"جمال مصطفى العيسوي (3)
،نقال عن أحمد 61م،ص1771دكتوراه غير منشور ،كلية التربية ،جامعة طنطا،"الرابع و الخامس من التعليم االبتدائي

 09جمعة،الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه،ص
 .06، ص جمعة، الضعف في اللغة تشخيصه وعالجه أحمد(4)
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 اجتماعي، وهو نظام متعلم ووسيلة لنقل المشاعر  إطارأداء فردي يتم في  التكلم
 .عانيموال

عملية معقد  تتضمن : وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مفهوم الكالم في أنه
اللغة، واألداء الصوتي والتعبير  باستعمالى التفكير، وترجمته ترجمة شفوية القدر  عل

اجتماعي، ومن التحديد السابق  إطارحي وهو نظام متعلم، وأداء فرد يحدث في مالمل
الكالم ال يقتصر على جانب األداء الصوتي للكالم فقط، بل يتعدى  أنللمفهوم، يتضح 

 (1) .هو التفكير أخرجانب  إلىبلك 

يحتا   اإلنسانن يعد التعبير الشفوي ضرور  حيوية للفرد والمجتمع، أل" :التعبير الشفوي
للتعبير عما في نفسه ما يدور خلده لآلخرين، انه الوسيلة الرئيسية لعملية التواصل  إليه

مع المجتمع البي هو فيه، ولواله لما تقدمت البشرية هبا التقدم السريع في مختلف 
مهار  التحدث هامة لجميع الناس عندما يتم االتصال بين الفرد والجماعة، الميادين، وتعد 
  (2)"والبيئة االجتماعية المحيطة به اإلنسانوالتفاعل بين 

المصطلحات كلها تصب في نفس الهدف وهو  أنمن خالل التعاريف نستنتج 
         اإلفهام حققتليكيفية أداء الكلمات مبنى ومعنى  فيو البوح عما يجول في النفس 

وهو  أخرهناك فرق طفيف موجود في المحادثة وهي التي تشرك طرف  أن إال التواصل و
أما التعبير الشفوي فهو البي يعتمد على موضوعات محدد  تكون داخل الصف  المستمع

، أما الكالم فهو عام و ليس لديه موضوعات محدد  ليس لدية مكان أو زمان يضبطه 
 باعتباره يركز على الفرد الواحد مصطلح التحدث شتغل علىنس نحنو 

 وهي ثالثة": عناصر التحدث (8
 .وجود المعاني الداخلية، ووفرتها (1
 .سهولة اختيار المباني الصوتية المنطوقة صوابا (8
اإلفصاح عن الربط بين المعاني ومبانيها، واستغراق وقت في عرض الربط  (3

 .(3)" المعانيواالطراد فيه حتى ينتهي العرض بانتهاء 
 

                                                           
 .09، ص احمد جمعة، الضعف في اللغة تشخيصه وعالجه (1)
 .60فراس السليتي، فنون اللغة، ص (2)
 .409عصر، تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، ص حسني عبد الباري (3)
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 :أهمية التحدث( 3
الرافد األساسي للثقافة والمعرفة "، حيث يعد اللغويةلتحدث أهميته ومكانته بين المهارات ل

نواحي تلف ما يجري حوله من مناشط في مخ إلى اإلنساناإلنسانية، فعن طريقه يتعرف 
وتراث األمم األخرى قبل اكتشاف الكتابة  أمتهتراث  اإلنسانالحيا  وعن طريقه عرف 

للكتابة وتاريخ امتنا وخاصة في العصر الجاهلي خير دليل على  اإلنسانوحتى مع معرفة 
 .بلك

مركزا هاما في المجتمع الحديث، بل وفي المجتمع القديم، وقد أبرز التحدت ويحتل 
ب أيضا دور الكالم والحديث الكتاب منب القدم ما للكلمة المنطوقة من قو ، كما أبرز الكتا

مهار  تعبيرية اتصالية والتعبير الشفهي كبلك  لتحدثوتقدمه، فا اإلنسانفي نمو حيا  
 .اآلخرينألفكار  أدائيةترجمة صوتية  أمسواء أكان التعبير عن البات مباشر  

ن كل أنواع االتصال هي بالغة إعدائيا ف أمفاشال وديا  أماالتصال ناجحا  أكانوسواء 
 بأخرىو أجه بطريقة و يكون بها الخطاب اإلنساني هدفه الت (1) "وبيان، أي العملية التي
 .مقصودا لغرض معين
 ولآلخرينيكشف تماما عن حقيقته لنفسه  أنيستطيع التحدث وعن طريق 

واألفكار،  واآلراءيندمج بصور  فعالة في الحيا  االجتماعية، وتبادل الخبرات  أنويستطيع 
القول لقد كان من المحال  ونستطيعفي الحيا  اإلنسانية،  يتجزأواستخدام الكلمة جزءا ال 

اهلل عز  أودعها لوال تلك القدر  التي األرضبدايتها في التطور على  تبدأ أنعلى البشرية 
    :ال وهي قدرته على الكالم والبيان، وقد قال عز وجل في بلكأ اإلنسانوجل في 

             (2) قادرا على النطق خطا  أصبححينما  واإلنسان
في اللغة  اإلنسانكمهار  يندر  تحت مهار  تحدث أولى خطواته نحو التفكير المجرد، وال

مهارات الكتابة والتي يعدها الكثير من الباحثين مهار  الجبرية، ومن هنا  إلىباإلضافة 
للصغار والكبار ألنه من خالله يتمكنون من اإلفصاح والتعبير عن  تحدثتأتي أهمية ال

                                                           
 .30-39ينظر، فراس السليتي، فنون اللغة، ص (1)
 4-3الرحمن ، اآلية  (2)
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والتفاعل مع المجتمع البي  اآلخرين إلىونقل مشاعرهم واتجاهاتهم  أنفسهممكنونات 
 (1)يعيشون فيه 

الفرد وغيره والنجاح فيه  ناالتصال السريع بيفي انه أدا   تحدثوتبدو أهمية ال
 .يحقق كثيرا من األغراض الحيوية في الميادين المختلفة

من الشواهد  اة التعبير ووضوحه وبالغته كثير موسال تحدثوقد أكد أهمية ال
فرعون  إلىعلى لسان موسى عليه السالم عندما بعثه اهلل عز وجل القرآنية فقد جاء 

..." َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني" عباد  اهلل  إلىليدعوه 
العرب هو القران الكريم نظرا لما  إلىالرسول صلى اهلل عليه وسلم  معجز  أنبل ونجد 

 (2) .امتاز به العرب من قو  الحديث وسالمته
 
 :وأهمها :التحدث أهداف(4

 االستقالل الشفهي في الكالم المتصل المفهوم المفهم في المعنى -1
طول فتر  التحدث التي تدل على التمكن مما يراد التحدث فيه ووفر  المباني  -8

 .الشفهية المنطوقة
عرض المعاني الملتصقة بالتحدث عنه، واالطراد في معالجتها شفهيا بدون تلعثم،  -3

 وبغير انقطاع
مستوى الوعي الالزم لتتبع المتحدث عنه، واختيار مباينة المنطوقة حتى زياد   -4

 ينتهي منه التحدث
عالنهاالتمكن من قراء  األفكار الباتية الداخلية،  -5 شفهيا مع تتبعها دون تخبط،  وا 

 (3)وبغير توقف معيب في ترتيب األفكار، وصحة المباني 
 
 
 
 

                                                           
 .30، ص فراس السليتي، فنون اللغة ينظر (1)
 .37-30، ص المرجع نفسه ينظر (2)
 .409عصر، تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، ص حسني عبد الباري (3)
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 :مهارات التحدث)5
 :يليفيما أهمها  إجماليمكن 

 .وجل أودون تردد  إليهمالجرأ  في مخاطبة الناس، ومواجهتهم، والحديث  -1
في  تبدأنطق األصوات واضحة جلية عن طريق التركيز عليها وهبه المهار  عاد ،  -8

فكرته،  أوبداية المرحلة األولى عن طريق اعتماد صور  كلية تمثل قصة درس، 
يجلب انتباه الطالب، ويقوم المعلم  اللوحة مثيرا تعليميا أوحيث تكون هبه الصور  

بسرد حكاية الدرس البي تمثله الصور ، ثم يطرح عليهم جملة من األسئلة، 
في حصة القراء   سيقرأهما  إلىمؤدية  إجاباتهاتكون  أنويتوخى في هبه األسئلة 

االجتماعية بلغة سليمة مستخدمين  أوالالحقة، وهكبا تتطور هبه المواقف الصفية 
 (1). من أنماط لغوية وجمل تدربوا عليها إليهوا ما تعرف

 .ترتيب األفكار ترتيبا متدرجا ليجعل الموضوع متكامال -
 .اآلخرين إقناعشد انتباه السامعين والقدر  على  -
 أويكون رزينا في وقفته وجلسته غير مضطرب وال مكثر الحركات اليد  أن -

 . (2)الوجه
 :فوائد التحدث 6)

 .إيجابية ونتائج فعالةلهبه المهار  فوائد 
، وانتزاع اآلخرينكتعويدهم المشاركة، وتنمية الجانب االجتماعي لديهم واحترام  -1

زالة االنطواء منهم واكتسابهم اللغة اكتسابا سليما  .عنصر الخجل من نفوسهم وا 
 واإلرشاداتاستخدام الحركات المصاحبة لإللقاء، بحيث تكون هبه الحركات  -8

 .مالئمة لمعاني الكلمات والجمل
 .تجنب العيوب النطقية من تأتأ  وفأفأ  وغيرها -3

استعمال اللغة الفصيحة وتغيير : وهناك مهارات جزئية ال بد من مراعاتها منها
كبيرا في تدريب  أثرانغمة الصوت وتبرئة على وفق المعاني ولعل في المواقف التمثيلية 

 (3) هبه النغمات إتقانالطالب على 
                                                           

 .38، ص8886فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، اليازوري، األردن، عمان،  (1)
 .88يوب جرجيس العطية، اللغة العربية تثقيفا ومهارات، صأ (2)
 .31-38فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، ص (3)
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 الخالصة
هم المهارات اللغوية أبرز و أاالستماع والتحدث من  امهارت أنمما سبق نستنتج 

ة التي يوالركيز  األساس األولدخل متعتبر ال ألنهاالتي يجب توفرها وامتالكها لدى التالميب 
يكتسب الملكة اللغوية وهبه الملكة تختص  أوعليها المتعلم حتى يستطيع التعبير  عتمدي

تكون مكتوبة،  أنمنطوقة قبل  اللغةن أباللسان أوال ثم اليد ثانيا هبا ما جعلنا القول ب
على النطق، فالمؤسسات التعليمية كلها تهتم وتركز على تعليم  انتقتصر  تانالمهار  اتانوه

من  سبب أهمحدث هبا قد يكون ماع والتاالست االقراء  والكتابة متناسية مهارت امهارت
  .الكتابي عف التالميب في التعبيرضأسباب 
تكسب التلميب الجود  في التعبير  نيالمهارت تيناهإن كبلك يمكننا القول  -

أنهما ينميان و يطوران في الرصيد اللغوي حيث واالسترسال في الكالم ووفر  
 .الباكر  انقويو يالعقل 



 
 

مهارتا القراءة والكتابة ودورهما في تفعيل التعبير : الفصل الثاني
 الكتابي

 تمهيد
 مهارة القراءة: أوال
 مفهوم القراءة(1

 لغة ( أ
 اصطالحا ( ب
 و مزاياها القراءةطبيعة خصائص (2
 النفسية ( أ

 اإلدراكية ( ب
 أنواع القراءة(3
 أهمية القراءة(4    
 القراءة تمهارا(5    
 مهارة الكتابة: ثانيا
مفهوم الكتابة، أهمية الكتابة، وظائف الكتابة، مهارات الكتابة، قواعد )ماهية الكتابة (1

 (الكتابة، عالمات الترقيم
 (،أهداف الخطمفهوم الخط، أهمية الخط)ماهية الخط (2
 (اإلمالء أهداف، اإلمالء، أهمية اإلمالءمفهوم ) اإلمالءماهية (3

 الخالصة
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المهارات اللغوية باعتبارهما يرتبطان بالتفكير في  أهمتعد القراءة والكتابة من : تمهيد
عمليتي التركيب والتحليل، فالقراءة ضرورية جدا في حياة البشرية ليست فقط على الناحية 

    :تعالىاهلل في قوله  إليها أرشدناكلمة  أولاللغوية، هي 

           
لما لها من أهمية كبيرة فلوال الكتابة لما  (1)

 أنهاسبق من ناحية النطق باأللفاظ فهي عملية استقبال كما أالقراءة، فالقراءة  وجدت
، الفهم واالستيعاب، التذكر، اإلدراك: المهارات المتعلقة بالعقل منها أهمتشتمل على 

الكتابة فهي العملية  أماغير ذلك،  إلى والنقد والربط، االستنباط واالستنتاج، التلخيص
ن كل المهارات اللغوية تنصهر فيها، هي متعلقة برسم الحروف ونظمها أاإلنتاجية و 

تضمن ثبات واستمرارية  أنهاوترتيبها كي تكون واضحة وصحيحة مبنى ومعنى كما 
 .اللغة

  :مهارة القراءة: أوال
كبير في تنمية نشاط التعبير الكتابي لدى  رللقراءة دو : مفهوم القراءة)1

 : المتعلمين كونها ترتبط بالجانب التجريدي المتعلق بالفهم واالسترجاع فهي
من غير  أوتحريك النظر على رموز الكتابة منطوقة بصوت عال " :لغة ( أ

 (2)"في الحالتين إليهاني التي ترمز صوت، مع إدراك العقل للمعا
 مرت القراءة بمراحل عديدة  :اصطالحا ( ب

 :في القديم
قدرة القارئ على النطق باأللفاظ والعبارات بصوت مسموع، سواء : "كانت تعني

، وظل (3)"لم يحس به مأمن قراءته بالمعنى لم يفهم، وسواء أحس السامع  مأفهم ما يقرا 
 .القرن العشرينحتى هذا المفهوم متداوال 

                                                           
 1العلق ،اآلية  (1)
، 1894، 2، مكتبة لبنان، بيروت، طواألدبمجدي وهبة وعامل مهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة  (2)
 292ص
 .24علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، ص (3)
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تطور الحياة، ومن هذه المفاهيم مفهوم تالءم مع وبعدها جاءت مفاهيم أخرى ت
نماالقراءة هي عملية ليست سهلة،  أنحيث وجد ( ثورنديك) عملية معقدة تشتمل "هي  وا 

مجموعة من المهارات وتتضمن الكثير منن العمليات العقلية كاإلدراك والتذكر واالستنباط 
القراءة هي عملية مرتبطة بالعقل وتحتكم على العديد من المهارات  أنأي .(1)" والربط

 إلى (جدوبوذويل)وأضاف ".الفكر أوالمهارات تستدعي العقل أي مهارة من  أنباعتبار 
كان مفهوم القراءة محصورا في دائرة ضيقة (2)" المفهوم السابق عنصرا جديدا هو النقد 

القارئ الجيد هو  البصري للرموز المكتوبة، وتعريفها والنطق بها، وكان اإلدراكحدودها 
 (3).السليم األداء
 :في الحديث

جانب الفهم  إلىالتعرف على الحروف والكلمات والنطق بها صحيحة، : "تعني
 (4)" في حل المشكالت واإلسهامقده والربط واالستنتاج والتحليل والتفاعل مع المقروء ون

 إلىقروءة الفهم، أي ترجمة الرموز الم إلىعملية فكرية عقلية ترقى  وأنها"
ئ مع الشيء المقروء ار هو تفاعل الق آخرعنصر  إليه أضيفكما ،مدلوالتها من األفكار

ئ في ار استخدام ما يفهمه الق إلىوأخيرا انتقل  وغيرها يسخط أوتفاعال يجعله يرضى 
 إلىعملية تحويل الرموز "هي (5)"نتفاع بها في المواقف الحيوية مواجهة المشكالت واال

وكلما ي الكلمات التي تحمل دالالت مسموعة وهذه األصوات ه أوأصوات مهموسة 
استوعب الفرد حصيلة معينة من هذه الكلمات ذات الدالالت معينة كلما اتسع افقه وفهم 

                                                           
عبد السالم يوسف  وينظر.24علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية ، ص  (1)

مان، مع العربي للنشر والتوزيع، عالجعافرة، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها بين النظرية والتطبيق، مكتبة المجت
 و ينظر 81-81ضعف في اللغة تشخيصه وعالجه، صجمعة، ال حمدأينظر  ، 169-162، ص2111، 1األردن، ط

 123-121، ص2112، 1ة، عمان، األردن، طعلي احمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، دار المسير 
 .24المرجع نفسه، ص (2)
 .18سميح أبو مغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، ص (3)
 .24علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، ص (4)
 18سميح أبو مغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، صينظر  (5)
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بل  والكلمات ال تعني بالضرورة دالالت مادية إلشباع حاجات أساسية(1)"ما يدور حوله
دالالت معنوية التي تتناول مظاهر الحياة العامة السياسية واالقتصادية إلى  تتعدى ذلك

يكتسب الفرد مجموعة كبيرة من الكلمات ليستخدمها في والثقافية، لذلك واالجتماعية 
 .(2) أماكنها اللغوية المناسبة

 :المراحل التي مر بها مفهوم القراءة هي أهم نأمن خالل التعاريف السابقة نستنتج 
 ،تعرف على الرموز وكيفية نطقها إنها ،عبارة عن كلمات وحروف ينطق بها إنها -

 وسيلة لالستماع والتسلية إنها ،تفاعل واختيار إنها ،نطق وفهم ونقد وتحليل إنها
 .لوحل المشاك

 و تنقسم إلى قسمين:و مزاياها خصائص طبيعة القراءة(2
الدافع هو الباعث على السلوك اإلنساني "أي  تتميز بالدافعية إنهاحيث  :النفسية - أ

يكون مكتسب وللقراءة دوافع كثيرة  أنيكون الدافع غريزيا كما يمكن  أنويمكن 
البحث عن المعرفة والرغبة في الكشف عن الحقيقة وقضاء وقت الفراغ، : منها

 و تنبثق منها عدة أفعال .وغير ذلك
تكتسب المهارات القرائية بكثرة أدائها حتى تصبح سجية في صاحبها، ف :الممارسة -

 .ن أنماط السلوك المختلفةأنها في ذلك شأش
التدريب عليها ينتقل  أثر أنبعد نفسي للطبيعة القرائية  أهم :التدريب أثرانتقال  -

غير  أوالخيال،  أوالتصور  أوأنماط أخرى من السلوك فالتدريب على التمييز  إلى
على أنماط السلوك المختلفة، فيصبح القارئ  أثرهذلك من العمليات القرائية، ينتقل 

 .مما يمارسه غير القارئ أفضلقادرا على التمييز والتصور والخيال بصورة 
من العمليات التي يكثر حدوثها في القراءة تذكر المعاني : االستدعاء والتذكر-

 (3)" ةالقراء أثناءكثر حدوثها من العمليات التي يهي  ، وواأللفاظ واألحداثواألفكار 
                                                           

 .113زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، ص (1)
 .114-113كريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، صينظر ز  (2) 

 .6-5فراس السليتي، فنون اللغة المفهوم، األهمية، المعوقات، البرامج التعليمية، صينظر   (3)
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فمعالجة  (1)كذلك استدعاء المتشابه من األفكار والمتماثالت من الكلمات 
المعلومات وتفعيلها تختلف بدرجات حسب ذاكرة المتعلمين تتطلب ذاكرة فاعلة بدءا من 

دخالهاتدفق المعلومة   إلىثم تحويلها ( قصيرة المدى)الذاكرة العاملة  إلىمن الحواس  وا 
ثم االسترجاع والمعالجة، فالذاكرة هي  الذاكرتينتبادل الحركة بين  أوالذاكرة طويلة المدى 

وترتبط (2)قبال وتخزين واسترجاع معلوماتتتضمن است( المخ)عملية يقوم بها العقل 
 ،consolidation of memory نعرف تماسك الذاكرة أن أردنا إذاارتباطا كبيرا بالزمن، 

قلنا هو اللحظة التي يصبح فيها الشيء المتذكر في حوزة الذاكرة لمدة ثوان ثم ينسى، وقد 
كذلك، فلقد  األمرال ينمحى، ومادام  أبدايظل أياما وشهورا ثم ينسى بعد ذلك، وقد يظل 

 ةوالذاكر  short term memoryقصيرة المدى الذاكرةارتبط هذا المصطلح بالزمن فهناك 
هناك الذاكرة االبتدائية والذاكرة الثانوية  أو، long – term memoryطويلة المدى 

 (3) . ولكل منها مداها الزمني الثالثية والذاكرة
وتكمن الكفاية التي اهتم بها معظم الباحثين الغربيين فقد عرفها هامرلي  :اإلدراكية(ب
التي تمكن المتحدث من فهم اللغة واستخدامها بدقة وطالقة وبكيفية  المعرفةتلك  بأنها"

مالئمة لألغراض االتصالية جميعها في األوضاع الثقافية المناسبة، فالكفاية 
باللغة وهي لدى المدرسة  اإلدراكية المعرفةهي  linguistic competenceاللغوية

دى الناطق المثالي باللغة فهي معرفة المعرفة الالشعورية باللغة ل( كيةالتشومس)المعرفية 
القدرة  communicative competenceويراد بالكفاية االتصالية  (4) "عقلية محضة

على نقل الرسائل اللغوية المالئمة في وسط اجتماعي، بما يلزم ذلك من استخدام 
ذي ال اآلتياستراتيجيات معينة للتعويض عن حاالت القصور في االتصال، ويعد النموذج 

مثاال  1893وعدله سوين في عام  1891في عام  swainوسوين  canaleكانيل أعده
                                                           

 .16، ص فراس السليتي، فنون اللغة المفهوم، األهمية، المعوقات، البرامج التعليمية (1)
 .92-96، ص2118، 1وليم عبيد، استراتيجيات التعليم والتعلم، دار المسيرة، عمان، األردن، ط (2)
جالل شمس الدين، علم اللغة النفسي مناهجه ونظرياته وقضاياه، الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،  (3)

 .131ص، 2ج، 2113مصر، 
 .55، ص2115، 1م اللغة التطبيقي، دار وائل، عمان، األردن، طمحمد أبو الرب، األخطاء اللغوية في ضوء عل (4)
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للكفاية االتصالية، فهو يتكون  ( R. L. Oxford) أكسفوردجيدا وشامال في نظر ربيكا 
 :أربعة لها، هي أبعادمن 

 أتقنوهي الدرجة التي يكون عندها مستخدم اللغة قد  :الدقة أوالكفاية النحوية  (1
مالءمجموعة المبادئ اللغوية من مفردات وقواعد ونطق   .وبناء الكلمة وا 

وهي المدى الذي يمكن عنده استخدام التعبيرات  :الكفاية االجتماعية اللغوية (2
بصورة مالئمة في مواقف اجتماعية عديدة، وهي تحوي معرفة مهام الحديث مثل 

 .واالعتذار والوصف اإلقناع
لقدرة على ربط األفكار لتحقيق التماسك في الشكل والترابط وهي ا:الكفاية التحادثية (3

 .في األفكار، وذلك يتخطى مرحلة الكفاية في االتصال بجملة واحدة حسب
وهي القدرة على استخدام استراتيجيات للتغلب على قصور  :الكفاية االستراتيجية (4

يستخدم  أننه يمكنه إلم يكن المتعلم على معرفة بكلمة ما ف فإذاالمعرفة باللغة 
الكتابة حول تلك الكلمة حتى  أويمكنه التحدث  أوللتعبير عنها،  إيماءة أوإشارة 

الفهم    كذلك تكسب المتعلم .(1)"يقول نأالكاتب  أويفهم المتلقي ما يريد المتحدث 
 و التلخيص

ضابطا يحكمه ولكن  أو إليهليس له مفهوما يرتكز  أنفي الحقيقة " :الفهم (1
النظم بين الكلمات و السياق :هناك وسائل تساعد على الفهم وفيما يلي ثبت منها

 (2) "الذي يزيل الغموض
هو االختصار بعد الفهم واالستيعاب، وهو مهارة من مهارات التفكير التي  :التلخيص( 2

التركيز على العناصر  فهو." المحكم وذكر األشياء الضرورية اإليجازتتبنى أسلوب 

                                                           
 .52، ص محمد أبو الرب، األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي (1)
 .94-93جالل شمس الدين، علم اللغة النفسي مناهجه ونظرياته وقضاياه، ص: ينظر (2)
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عادة عرضها في  غير مخل بالمعاني  إيجازاألساسية المتضمنة في أحد الموضوعات، وا 
  (1)" الرئيسية
 :التلخيص أهداف
يقرا الموضوع في أوقات متباعدة،  أنتثبيت المعلومات في الذهن فالمعتاد  (1

طرأت على القارئ ظروف  إذافيتعرض الذهن للتشتت وعدم التركيز ال سيما 
تصرفه عن تركيز االنتباه على ما يقرا، والقيام بتلخيص ما يقرا يجبره على هذا 

 .التركيز
المقالة التي  أوالكتاب  إلىيوفر التلخيص على القارئ الوقت عند الرجوع  (2

طالع على الملخص الذي لخصت، فبدال من قراءته كامال ليلة االمتحان يكفي اال
 عن االستغناءطة الطالب يستطيع بواس أنعالوة على  المادةيستدعي تذكر 

المكتبة الستعارة الكتاب مرة أخرى، وفي ذلك ما فيه من توفير الجهد  إلىالرجوع 
 (2) .والوقت

يساعد القيام بالتلخيص مرارا وتكرارا على تمّرس الطالب باألساليب، فيتعرف على  (3
فيعدل  األخروال يروق له بعضها أنواع منها وضروب يروق له بعضها فيحاكيه، 

عنه ألسلوبه الشخصي، ومع الزمن تنمي هذه العادة لديه نزوعا نحو أسلوب معين 
مهارة الكتابة الجيدة ال  إتقانيرتضيه لنفسه وهذه هي الخطوة األولى نحو 

 (3). الصحيحة فحسب
وقراءة صامتة،  قراءة جهرية إلىتنقسم القراءة من حيث األداء  :أنواع القراءة(3

قراءة الدرس والبحث وحل المشكالت، وقراءة لالستمتاع  إلىوتنقسم من حيث الغرض 
 (4). ض الوقت في الترويج عن النفسوقضاء بع

                                                           
دار المجاالت المهارات األنشطة والتقويم، واإلبداعيةماهر شعبان عبد الباري، الكتابة الوظيفية  (1)

 .55ص،2111، 1المسيرة،عمان،األردن،ط 
 .86، صالمرجع نفسه (2)
 .86إبراهيم خليل امتنان الصمادي، فن الكتابة والتعبير، ص (3)
 .123حمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، صأ يعل (4)



46 
 

ية هي عملية حل الرموز المكتوبة وفهم مدلوالتها بطريقة فكر : القراءة الصامتة (1
رفع القارئ نبرات صوته  إذا إال، ال دخل للفظ فيها هادئة، وتتسم بالسهولة والدقة

تنتقل العين فوق الكلمات وتنتقل بدورها  إذتوظيفا مركزا، ووظف حاسة النظر 
الرد سريعا من العقل حامال معه  ويأتيالعقل مباشرة،  إلىعبر أعصاب العين 
اختزنها،  أنالمعنوية للكلمات المكتوبة والتي سبق له  أوالمدلوالت المادية، 
الكلمات يتم تحليل المعاني وترتيبها في نفس الوقت كي تؤدي  وبمرور النظر فوق

 (1)المعنى اإلجمالي للمقروء
 :أغراضها

زيادة القدرة على  ،بالجمال واإلحساستربية الذوق  ،تنمية الرغبة في القراءة وتذوقها -
بالمقروء  اإللمامتربية القدرة على المطالعة الخاطفة وزيادة السرعة مع  ،الفهم

حفظ  ،زيادة قاموس القارئ وتنميته لغويا وفكريا ،(2). تماشيا مع ضروريات الحياة
 الرفيع األدبما يستحق الحفظ من ألوان 

 إلىالتي تم فيها ترجمة الرموز الكتابية وغيرها،  العمليةتعني : القراءة الجهرية (2
 (3). الداللة حسب ما تحمل من معنىمسموعة متباينة  وأصواتمنظومة  ألفاظ

،كما أنها تكشف عن أخطاء وتمثيل المعنى واإللقاءالنطق  إلجادةهي وسيلة : أغراضها
 (4). هاالتالميذ في النطق فيتسنى عالج

 readingbroaderالقراءة الواسعة المعمقة،  :فيمن حيث الغرض فتتمثل  أما -
and deeper  فهم حقيقي لموضوع،  إلىهذا النوع من القراءة يكون عند الحاجة

                                                           
 .111زكريا إسماعيل، طق تدريس اللغة العربية، ص (1)
 .35سميح أبو مغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، ص (2)
 .31علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، ص (3)
 .32سميح أبو مغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، ص ينظر  (4)
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الكتابة عن عنصر محدد، وال يتحقق ذلك عبر الكتابة عن جانب محدد منها،  أو
نما  (1). يستلزم التوسع والتعمق وا 

ئ توى القار وفيها تتم القراءة وفق مس Disciplinary Reading:القراءة النظامية
ة القراءوسرعته، وتكون قراءة باجتهاد وتركيز وانتباه ومواصلة، والقارئ ال يعزف عن فعل 

المعجم والسياق والمحتوى،  إلىيعود  أنجملة صعبة فعلية  أوما صادف كلمة صعبة  إذ
 (2). ين، وهدف هذه القراءة التعلموتناسب هذه القراءة المبتدئ

نماالفعل بشكل سريع،  تأديةوال يقصد بها  Rapid Reading :السريعةالقراءة  هي  وا 
قراءة جدية متمعنة، وليست قراءة تصفح، وعلى  وأنهاقراءة تستلزم النشاط والتركيز والفهم، 

القارئ االبتعاد عن المشتتات، وتلخيص وتنظيم المعلومات، وهذه القراءة تعطي القارئ 
نماكل شيء، استدعاء  إلىمسحا موسعا عاما للموضوع، وال تهدف  تحصيل فهم موسع  وا 

مع  مألوفهذه القواعد عندما يريد مناقشة موضوع غير  اإلنسانللموضوع، ويحتاج 
 (3)القراءة يسهل عليه هذا النوع  متخصص، وعندما يحكم الشخص النوع السابق من

ويحتاجها الكتاب الذين يحتاجون االطالع على  Reading by topicsقراءة بالعناوينال
 فأنتكتب الختيار معلومات معينة، قد تكون هذه المعلومات المختارة ألغراض البحث، 

نمافي هذا النوع في القراءة ال تريد قراءة هذه الكتب  ش عن عناصر هامة تفت وا 
 (4). لموضوعك ومشروعك

 
 
 
 

                                                           
ومفاهيمه ومهاراته واستراتيجيات تدريبه، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن،  أنواعهكامل علي سليمان عتوم، التفكير (1)
 .121، ص2112، 1ط
 .119، صالمرجع نفسه (2)
 .118، صالمرجع نفسه (3)
 .118، صالمرجع نفسه (4)
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 :أهمية القراءة(4
 :أهميتها في الحياة-أ

القراءة تتيح لإلنسان حرية اختيار ما يقرا من الكتب والموضوعات فضال عن  أن -1
اختياره الزمان والمكان، وهي في ذلك تختلف عن االستماع والذي عادة ما يكون 

 .وليس نتيجة اختياره الشخصي اإلنسانمفروض على 
، آخر لىإان تعمل على تحقيق التنوع في المعرفة، حيث تنتقل بالقارئ من ميد إنها -2

 (1). فكر إلىومن فكر 
طة بالكلمة المقروءة من كتب وصحف رتبانه وفي ضوء تعدد وسائل المعرفة الم -3

والتصوير، يالحظ ومجاالت ونشرات ومدونات وخاصة بعد تطور وسائل الطباعة 
، وال يخفي المعرفة وأيسرهاوسائل  أرخصمن  اآلنيعد يتصل بالكلمة المقروءة  أن

ميوله السياسية واالجتماعية  إلشباعللقارئ ومحاولة  إفادةما يترتب على ذلك من 
 .واالقتصادية وغيرها مما تتضمن هذه الوسائل المعرفية

التعبيرات اللغوية الصحيحة من خالل ما يقرا و  األلفاظاكتساب القارئ للعديد من  -4
اللغة الفصحى، وهي لغة الثقافة حيث تلتزم ب إليهاالمعرفية المشار  في الوسائل

يكون لها تأثيرا  أنوالفنون فضال عما يطلع عليه من أفكار ومعارف متنوعة يمكن 
 (2). لما تضمنت الوسائل المعرفية على حياته العلمية والفكرية من خالل قراءته

 :أهميتها في الفرد-ب
التلميذ على النجاح في مواد الدراسة، فبدون القراءة ال يتم فهم المواد  تساعد -

قدما أخرى أكثر ت إلىالعلمية المختلفة وبالتالي ال يجتاز التلميذ المرحلة التعليمية 
 ما لم يحرز النجاح فيها

                                                           
اللغوية،  وعوامل تنمية المهارات( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة)الخويسكي، المهارات اللغوية  زين كامل (1)
 .111ص
 .111، صالمرجع نفسه (2)
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القراءة غذاء عقلي ونفسي، فهي التي تساعد على تنمية الفكر، وتكوين االتجاهات  -
ن الشخصية وظهورها بيحو األشياء والموضوعات كما تساعد على بناء والميول ن

 .المجتمع بمظهر مميز فكريا وثقافيا أفراد
 .ات والخبرات المختلفةار القراءة وسيلة الفرد الكتساب المعلومات والمه -
طريق القراءة، بمعنى انه يحطم  وذلك عن آلخرينتقل الفرد من مكان ومن عصر  -

محدود الفكر وحبيس البيئة الجغرافية التي يعيش  والمكان، وال يكونقيود الزمان 
 .فيها

 يساعدهالبشري حيث  التراثبل  األمةيضطلع الفرد من خالل القراءة على تراث  -
 .واإلبداعذلك على النمو 

قد تساعد القراءة الفرد على الرقي في السلم االجتماعي، الن الوعي بمشاكل  -
االطالع على طريق القراءة، ويفضل المجتمع الفرد الواسع  م عنتالمجتمع والعالم ي

 .وأعالهاضيق األفق الستالم أسمي المراتب 
ضاعةتعمل القراءة على الترويح عن النفس  -  (1). الوقت في المفيد المسلي وا 

 :أهميتها في المجتمع-ج
تمكن المجتمع من الوقوف على ما لدى غيره من الحضارات والثقافات  إنها -

واالطالع وخاصة في أيامنا المعاصرة حيث  اإلفادةينشد  أنوالفكر، فيمكنه 
حاجزي  إلغاءالتطور العلمي، وتكنولوجيا االتصاالت وما لها من أثر فعال في 

 .المكان والزمان
 .أمتهالوسيلة المثلى في ربط المجتمع بثقافة وتراث  إنها -
 أفرادالمجتمع ينهض ويعلو باإلنسان القارئ، فالقراءة مهمة اجتماعية لجميع  -

المجتمع وفي مختلف الميادين واالتجاهات فالكل يقرا ليعود بما يقرا وما تضمن 

                                                           
 .119، ص زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية (1)
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اه وتقدمه ورفع مستو  إعالئهبالفائدة على مجتمعه فينهض به ويعمل على 
نمائه  (1).وا 

 :مهارات القراءة)5
 مهارات القراءة في مجال الفهم-أ

 ،اختيار األفكار األساسية وتلخيصها ،القدرة على اختيار المعاني المالئمة للكلمات -
مالحظة الخصائص  ،فهم الجمل المباشرة ،األساسية والفرعية األفكار التمييز بين

تحديد وجهة نظر  ،الفكرة والعرضنقد الموضوع من حيث  ،المنظمة للموضوع
تحصيل  ،تطبيق المقروء ،التعرف على القاعدة وتتابع األساليب ،الكاتب وغرضه

القدرة على فهم الوحدات الكبيرة كالعبارة والجملة  ،مفردات دقيقة وغنية وواسعة
القدرة على اختيار  ،القدرة على اإلجابة عن أسئلة خاصة ،والفقرة والموضع كله

القدرة على مالحظة  ،القدرة على فهم تتابع الحوادث ،فكار األساسيةوفهم األ
التعليمات  إتباعالقدرة على  ،القدرة على فهم تنظيم الكتابة ،واستدعاء التفاصيل

 (2).القدرة على تذكر ما قراه الفرد ،القدرة على تقويم ما يقرأه الفرد ،بدقة
 مهارات القراءة في مجال النقد-ب

صدار  -  .بشأنها األحكامتقدير المعاني وا 
 .تفسير المعاني الرمزية في المقروء -
 .تطبيق المفاهيم العامة والمبادئ المجردة في مواقف مختلفة -
دراك العالقة بينهااآلخرربط األفكار بعضها ببعضها  -  .، وا 
 .مقارنة العبارات المختلفة -
 .بيان العبارات المتعارضة مع بعضها -
 .الحقائق واآلراءالتمييز بين  -

                                                           
وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند ( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة)الخويسكي، المهارات اللغوية  زين كامل(1)

 .113العرب وغيرهم، ص
 .25عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، ص علوي (2)
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 .ربط السبب بالنتيجة والقدرة على استخالص النتائج من المقدمات المعروضة -
 .اإلحساس بالمقروء وتمثل المعاني المختلفة فيه -
 .في النص المقروء وافتراضات الكاتب إليهافهم التلميحات المشار  -
 .آخر إلىمن موقف  األفكارنقل  -
 .القدرة على تحديد هدف الكاتب -
 .على استخالص الحقائق من المقروء القدرة -
 .مقومات الجمال في المقروء أهمإدراك  -
 .التمييز بين أوجه االشتباه واالختالف في األفكار والعبارات -
 .التحقق من صدق المعلومات -
 (1). تقويم كفاءة المعلومات الواردة في المقروء وفائدتها -
اختيار الموضوع وكيفية  كيفية تعامل الكاتب مع موضوعه، مثل قدرته على إدراك -

 لألفكارع وترتيبه و تعامل الكاتب مع موضوعه مثل قدرته على اختيار الموض
 .معلومات ودرجة موضوعيتهلوتركيزه على ا

 إليهانتائج التي توصل كان في النص المقروء ما يصّوغ ال إذاما  إدراكالقدرة على  -
 (2)الكاتب 

 .كانت النتائج تتفق والخبرات للقراء إذاما  إدراكة على در الق -
 .تفسير دوافع الكاتب -
 .العالقة بين الحقائق إدراك -
 .علمية أمانةالقردة على تحديد مدى ما يتصف به الكاتب من  -
 .ألهدافهمدى تحقيق الكاتب  إدراكالقدرة على  -
 .ومعقوليتها األحداثالقدرة على تحديد مدى منطقية  -
 .التضليل الواردة في النص المقروء أوالقدرة على اكتشاف أساليب الدعاية  -

                                                           
 .26، ص علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية (1)
 .26، ص المرجع نفسه (2)



52 
 

 .القدرة على التنبؤ بالنتائج -
القدرة على إدراك اللغة المجازية داخل النص المقروء والوعي بالكلمات التي تثير  -

 .العاطفة
 .القدرة على اكتشاف الدعايات والمبالغات واالدعاءات غير الحقيقية -
والحقائق غير وثيقة الصلة التمييز بين الحقائق وثيقة الصلة بالموضوع القدرة على  -

 .به
 .القدرة على التعامل مع النص بموضوعية -
 .القدرة على تقديم الحاالت التي تؤثر فيها القراءة في اتجاهات القارئ وسلوكه -
 (1).العبارة في نقل أفكار معينة القدرة على الحكم على قدرة -
 :الكتابة مهارة : ثانيا

قصد به جانب النحو الذي قد أبالجانب الشكلي المتعلقة هي  : ماهية الكتابة( 1
استعرضته في المدخل وبكيفية رسم الحروف الهجائية من ناحية كتابتها كتابة 

ال والوضوح والنظافة فالذي من ناحية الجم أما اإلمالءصحيحة وهذا ما تدرسه 
 .متعلقة بالشق الثاني للتعبير أال وهي الكتابةهو الخط كل هذه األنشطة يدرسه 

ر يقال النث أنإلنشاء النثر، كما  األدباءيقال في عرف " :لغة( أمفهوم الكتابة  -
 (2)".ال الخطنه المراد هنا أالنظم، والظاهر  إلنشاء

ومعارفنا  أفكارناهي نظام من الرموز الخطية بواسطته نصون " :اصطالحا( ب
خدم كل يوم في من ضعف الذاكرة وقصورها، وهي تست المتاحة لنا الثقافةووسائل 

وتوفيرها،  الوثائقشتى أنواع  إلعدادالحياة االجتماعية، وفي غالبية الحرف والمهن 
الكتابة  أن( Donnدون)"يرى .(3)"عن طريق تبادل المراسالت بأمثالناوالتصال 

                                                           
 .22، ص علوي عبد اهلل طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية (1)
 .154، صواألدبمجدي وهبة وعامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة  (2)
 .119علوي عبد اهلل، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، ص(3)
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رموز خطية مكتوبة بطريقة منظمة، بحيث  إلىهي ترجمة األصوات المنطوقة 
 .(1)"تكون كلمات وجمال ترتبط ببعضها لتكون نصا متناسقا له معنى

إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل  ":الكتابة هي أن إلىالباحثين  أحدويشير  –
ترتبط ببعضها وفق نظام معروف اصطلح عليه أصحاب  أشكالخطي من خالل 

مقابل لصوت لغوي يدل  األشكاليعد كل شكل من هذه اللغة في وقت ما، بحيث 
بوصفهم  اآلخرين إلىومشاعره  وآرائهعليه، وذلك بغرض نقل أفكار الكاتب 

 .لعملية االتصال اآلخرالطرف 
الكتابة عملية تتضمن عدة مهارات تتصل بالرسم الكتابي وعدة  أنوثمة من يرى 

عن فة الرموز الكتابية التي تعبر مهارات عقلية تتعلق بالتفكير والتعبير، وتتطلب معر 
ربي وقواعد بفنيات الخط الع واإللماماألصوات اللغوية، والقدرة على تهجي الكلمات 

دراكعلى ربط الكلمات والجمل والفقرات ارات الترقيم، والقدرة االستعمال اللغوي، ومه  وا 
ومواقف  بين األسلوبط العالقات بينها وتنظيمها وفق غرض معين والرب

، ألنماط أوتنميط لرموز  أون الكتابة في حقيقتها عملية ترميز ويرى عصر أ(2)"استخدامه
وهي نظام من الخدوش والتعريجات المنقوشة الممثلة للرموز الصوتية المستخدمة في 

 (3). ل للواقع الذي تمثله األصواتتمثي أنهاالحديث اإلنساني الشفهي، كما 
تعتمد على آلية ليست عملية  أنهاومن التحديدات السابقة لمفهوم الكتابة يتضح 

 إنشاءحا فقط، بل تتضمن رسم الكلمات رسما هجائيا صحي أو، رسم الرموز الكتابية

                                                           
(1)donn bgrne :teaching skillg,longmen group ltd.1989.p10   أحمد جمعة ، الضعف في : نقال عن

 85ه،صاللغة تشخيصه و عالج
أثر التوافق النفسي على كل من الخطى و التعبير لدى تالميذ المرحلة : نبيل السيد حسن،أحمد عبده عوض (2)

أحمد جمعة ، :،نقال عن348،ص12،1882المتوسطة بمكة المكرمة،مجلة التربية،كلية التربية،جامعة األزهر،العدد
 85الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه،ص

الضعف ، أحمد جمعة:،نقال عن192فنون اللغة العربية ،تعليمها و تقويمها،مرجع سابق،ص:حسني عبد الباري عصر(3)
 .85صفي اللغة تشخيصه و عالجه،
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 إلىة تنقل المعنى بوضوح للمعاني والتعبير عنها بكلمات وجمل مترابطة في شكل رسال
 .القارئ

مترابطة تكمل بعضها بعضا  أبعادوبهذا فان الكتابة بمعناها العام تتضمن ثالثة 
، الكتابة الهجائيةالخط، : هي األبعادالقارئ، وهذه  إلىحتى تؤدي المعنى صحيحا 

 (1). لتحريريالتعبير ا
محسوسة ذات معنى خاص بها  أوعالمة مرئية  أية" وهناك من عرفها على أنها 

يقرر الكلمات  أني من العالمات البصرية التي يستطيع الكاتب بوساطتها ر وهي نظام شف
 –رموز عرفية حسية  إالما هي  إذنالدقيقة التي سوف يولدها القارئ من النص والكتابة 

نطوقة المدركة التعبير عن اللغة الم إلىتعتمد على قواعد وقوانين تهدف -بصرية غالبا
 (2)". بحاسة السمع 

شعورية تتصل  أوعبارة عن مهارة عقلية وجدانية " أنهاوأيضا من عرفها على 
فكار على قضية ما، ومهارة عقلية يدوية تتصل بوضع األ أوبتكوين األفكار عن موضوع 

الصفحة البيضاء وفق قواعد معينة للسالمة والتنظيم والوضوح والجمال، وهذا ما نسميه 
 (3)". بالتعبير التحريري اآلننحن 

الكتابة هي عبارة عن عملية التدوين  أنمن خالل استعراضنا للتعاريف نستنتج 
 .مختلفة تتلقاها عن طريق السمع والتحدث والقراءة لتضبطها بقواعد الرموز  ارسم أو

 :أهمية الكتابة -
 اإلنسان إليها، يعود واألعوامالكتابة وعاء لحفظ التراث العالمي على مر األيام " -1

وقت الحاجة، ويتعرف بواسطتها على العوالم القديمة وحضارتها عن طريق ما 
وصلنا من كتاباتهم، وعن طريق النقوش والكتابات الموجودة على جدران المعابد 

                                                           
 .86، صأحمد جمعة ،الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه  (1)
، 1ة والنشر، اإلسكندرية، مصر، طعصام الدين أبو زالل، الكتابة العربية أسس ومهارات، دار الوفاء لدنيا الطباع (2)

 .12، ص2111
 .228علي احمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، ص (3)
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واألدوات  األوانيمن كتابات على  اآلثارالقديمة، وعن طريق ما يجده علماء 
الكتابات وتحديد أصحابها  اليوم من فك رموز هذه إنسانالمكتشفة ولقد تمكن 

 .التي عاشوا فيها واألمكنة واألزمنة
الكتابة وسيلة لحفظ المعرفة اإلنسانية، ففي صفحات الكتب والمراجع كتابات  -2

 .المعلمون والدارسون ومحبو العلم والمعرفة إليهاكثيرة، ومعارف شتى يعود 
محادثة والقراءة وسائل االتصال بين الناس، وهذه الوسائل هي ال إحدىالكتابة  -3

والكتابة واالستماع، وبالكتابة يستطيع الفرد التعبير عما يجول في خاطره ونفسه 
، كما تمكن الفرد من اآلخرينمن مشاعر وأفكار، ويستطيع الوقوف على أفكار 

 بغيره بعد اإلنسانادث وهذا يتصل تسجيل ما يرغب في تسجيله من معارف وحو 
 (1)"شعراء عاشوا في العصر الجاهليب الزمان والمكان، فها نحن نتصل

         من مقاالت وخطب أدباءهم، وبما ذكره أشعارهموالعصور التالية بما نقرا من 
 .السياسية واالجتماعية والثقافية والنفسية أحوالهمفنتعرف على 

من  تكون سليمة من حيث الرسم والقواعد حتى يتمكن القارئ أنلهذا فان الكتابة ال بد 
 .فهمها والتفاعل معها ونقدها

ضده، كما  إلىالخطأ الكتابي يحط من قدر صاحبه، وقد يغير المعنى المراد ويقلبه  أن
انه قد يجعل الفكرة غامضة، من هنا فان مهمة المدرسة هي جعل التالميذ قادرين على 

التعبير  أم مالءاإل أمالخط  أمالكتابة الصحيحة فيما يكلفون بكتابته سواء في دفاتر النسخ 
 .وغير ذلك

 .الكاتبة الصحيحة والخط الجيد يجعالن القارئ يقبل على قراءة ما هو مكتوب أن
الكتابة العربية فن من الفنون العظيمة التي اجتهد الفنانون المسلمون في إظهاره،  -

فزينوا بكتاباتهم جدران المساجد والقصور ومداخل البيوت، بما حبهم اهلل من آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وحكم، فتفننوا بكتابة خطوط عربية جميلة أطلق عليها 

                                                           
، 1تدريس مهارات اللغة العربية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط إلىزهدي محمد عيد، مدخل  (1)

 .85، ص2111
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رقعي  خرآو  وذلك خط فارسي وثالث خط كوفيأسماء مختلفة، فهذا خط ثلثي 
 (1). وغيره نسخي وهكذا

وللكتابة دور فعال في عملية التربية والتعليم، فال تعلم بدون كتابة فالقراءة والكتابة  -
وجهان لعملة واحدة، وهما فنان متالزمان والعالقة بينهما عالقة جدلية، فوجود 

تمكننا نتعلم مهارات  إنماتعلم القراءة األولى مرتبط بوجود الثانية، فنحن عندما ن
 (2).جنب إلىجنبا  حل رموز مكتوبة، وهكذا تسير الكتابة مع القراءة من

 :وظائف الكتابة -
أحاسيس في النفس البشرية من  هي وسيلة مهمة لتثبيت الفكر وتدوين ما

فاإلنسان ،(3)" تطلع على ما في الضمائر: "ونل ابن خلدقو ومشاعر إنسانية، فهي كما ي
غة ويسجلها عن طريق الكتابة، ليتمكن غيره من لم يدون هذه اليعبر عما في نفسه باللغة ث

 .من اإلفادة من خبراته المدونة
على حد قول  نهاألمختلفة، أي لدان االعالقات بين البتكوين والكتابة تساعد على 

ن خالل نه مأأي  (4)" البلد البعيد، فتقضي الحاجات إلىدى بها األغراض تتأ"ابن خلدون 
من التراسل  ونويتمكن ،بعيدةبين الناس الذي يسكنون بالدا  الكتابة يتم نشر المكاتبات
حد وجهي االتصال الكتابي حيث أالكتابة  نإ: لذا قيل"المسافات فيما بينهم مهما تباعدت 

، ومن ثم يتم االتصال اآلخرونالفرد ما يكتبه  أيقر  أويقرءون  واآلخرون اإلنسانيكتب 
مستقبل، فاالتصال الكتابي احد شكلي االتصال  خرواآلحدهما مرسل أالكتابي بين طرفين 

الفعلي، ويعتمد على التسجيل والتدوين ويستخدم الكتابة والطباعة ويساعد على االتصال 
 .األفرادبعدد كبير من 

                                                           
 .86، ص العربيةتدريس مهارات اللغة  إلىزهدي محمد عيد، مدخل  (1)
 .86، صالمرجع نفسه (2)
، 2عبد الرحمن بن خلدون، تح حامد احمد الطاهر، مقدمة ابن خلدون، دار الفجر للتراث، القاهرة، مصر، ط (3)

 .511، ص2111
 .512،  صالمصدر نفسه (4)
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، الن الكتابة المختلفة ماالطالع على المعارف والعلو  ويمكن عن طريق الكتابة
المفكر عن موضوع ما  أوفحين يؤلف العالم  واألدباءالطالب والمفكرين والعلماء  أداة
في دراسة  إليهلحفظ ما توصل  يدون هذا الموضوع في كتاب، فتكون الكتابة أداة فإنما

 إنتاجه الكتابة لحفظ إلىناثرا يلجا  أمشاعرا كان  (1)"األديبهذا الموضوع، وعندما يبدع 
، والتلميذ في مدرسته يتلقى المعارف والعلوم المتنوعة من خالل اللغة المكتوبة التي األدبي
والتعلم ، ولذا قال ابن  للتأليففي الكتب الدراسية، ومن ثم فان الكتابة أداة  أمامهيجدها 

 .خلدون عنها ويطلع بها على العلوم
رابطة ثقافية  في إيجاد وتتيح الكتابة تسجيل مظاهر الحضارة، فهي تسهم

الفكرية فيما بينهم  االتجاهاتتعمل على تقريب  أنهاالمجتمع، كما  أفراد نحضارية بي
وتحفظ تاريخ المجتمع بعاداته وتقاليده وقيمه وميوله واتجاهاته وقرر رواد علم اللغة 

ة تعيد الكتاب أنسابيروسي موكيت وبلومفيلد،  الحديث بداية من دوسوسير ومرورا بادوارد
تقديم اللغة المنطوقة في شكل مرئي بصري وفي هذا بعض المزايا، حيث يتم ضبط اللغة 

 أنعبر فترات زمنية مختلفة، كما  أخر إلىوتدوين اثارها ونقل الحقائق اللغوية من مكان 
ى ر مهم في الحفاظ علفللكتابة دو مشتركة اللغة الفصحى ال اللغة المكتوبة هي أساس

اللهجات المختلفة للخروج بلغة مشتركة وتجنب الوقوع في  نوالتوحيد بياللغوية األسس 
االطراد وقلة  هامميزاتو من (2) يطرأمن ناحية أخرى تعكس ما  إنهااللغوي كما  الخطأ

 ،كتابية وأسسوجود قواعد (3)الضبط وحركات الحروف  ،اإلمالئيالشذوذ في الرسم 
 (5)وجود نظام كتابي (4)استخدام الحواس في نظام الكتابة العربية  ،التقنين

 

                                                           
 .18، ص عصام الدين أبو زالل، الكتابة العربية أسس ومهارات (1)
 .21، صالمرجع نفسه (2)
، 2112، 1فخري خليل النجار، األسس الفنية للكتابة والتعبير، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط (3)
 .38ص
 .41المرجع نفسه، ص (4)
 .41المرجع نفسه، ص (5)
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 :مهارات الكتابة -
مالءالكتابة وفق قواعد اللغة العربية نحو وصرف  ،الكتابة بخط واضح جميل -  وا 
القدرة على كتابة  ،عرض المادة عرضا جميال بدءا بالمقدمة وانتهاء بالخاتمة -

 (1)الخ ... ملء استمارة أومسؤول  إلىرسالة وظيفة مثل تحرير خطاب 
جعل موضع الكتابة ت ،الكتابة بتناسق، وحسن الفصل بين الكلماتتكون  -

و  الذاكرةتقوي  ،الحروف المتماثلة في الشكل بين تمييز ،نظيفا ومرتبا( الصفحة)
مهارة التفريق بين التاء تكسبه  ،السرعة المناسبة لسن الطفلتعطي  ،تثبت المعلومة

 ، مهارة التمييز بين ال الشمسية وال القمريةتكسبه  ،والتاء المبسوطةالمربوطة 
 (2)مهارة التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع تكسبه 

مهارات وضع ، –تجاوزا باإلمالء  –مهارات التهجي بطريقة سليمة أي ما يسمى  -
للحروف -الخط –مهارات الرسم الواضح الجميل ، عالمات الترقيم في مواضعها

 (3)والكلمات والجمل 
 : قواعد الكتابة -

 الهمزة
 أولتقع  أن إماللهمزة ثالثة مواقع في الكلمة عند العرب فهي  أنمن المعروف 

في للهمزة في كل موقع، تختلف عنها  أحكاموهنالك  آخرهافي  أوفي وسطها  أوالكلمة، 
 (4). اآلخرالموقع 

 همزة القطع، وهمزة الوصل :ة منهاالكلم أولالهمزة في 
هي الهمزة الحقيقية التي شغلت الناس، وسميت بذلك الن الهواء  :همزة القطع

الخارج محدثا  إلىالمنبعث من الرئتين ينقطع عند التقاء الحبلين الصوتيين ثم ينطلق 
                                                           

 .24أيوب جرجيس العطية، اللغة العربية تثقيفا ومهارات،  ص (1)
 .234السالم يوسف الجعافرة، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها بين النظرية والتطبيق، ص عبدينظر  (2)
 .243علي احمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، ص (3)
، اللغة العربية مهاراتها وفنونها وتطبيقاتها، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، وآخرونعزت فارس  (4)
 .182، ص2118، 1ط
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في وسطها،  أووتكتب وتلفظ سواء جاءت في بداية الجملة  الهمزةالصوت الذي نسميه 
 فإنهاجاءت الهمزة في بداية الكلمة  فإذافي بداية الكلمة وفي وسطها وفي نهايتها،  وتأتي

أسرة وتكتب : الضمة، مثل أوكانت حركتها الفتحة  إذاوفوقها الهمزة  ألفتكتب بصورة 
 .إحسان: لكسرة مثلكانت حركتها ا إذاالهمزة  وأسفلها ألفبصورة 

 :مواضع همزة القطع في بداية الكلمة
، همزة أصليةالرباعي، ماضي الثالثي المبدوء بهمزة  أمرماضي الرباعي،  :في األفعال
 .المضارعة

التي مرت معنا في همزة األسماء جميع األسماء همزتها همزة قطع ما عدا  :في األسماء
 (1)ر الثالثيدالضمائر، مصدر الرباعي، مصالوصل في المثنى، في جمع التكسير، في 

التعريف همزتها همزة ( ال)جميع الحروف همزتها همزة قطع باستثناء : في الحروف
 (2).وصل

للتوصل الى النطق بالساكن، فهناك قاعدة في  وهي همزة يؤتى بها :همزة الوصل
ال يجوز البدء بساكن، وال الوقوف على متحرك، فالحروف المبدوءة بساكن : العربية تقول

سبقت بهمزة الوصل كي نتمكن من قراءتها، وتكتب هذه الهمزة بصورة ألف ممدودة، دون 
نهايته ولكنها تلفظ  وضع أي همزة عليها، تكتب وال تلفظ إذا جاءت في وسط الكالم أ

إذا جاءت في بداية الكالم، وحتى لو لفظت في بداية الكالم ال يجوز وضع الهمزة (3)
 .عليها

 :مواضع همزة الوصل في بداية الكلمة
 أمرالسداسي،  أمرالخماسي، ماضي السداسي،  أمرماضي الخماسي،  :في األفعال

 .الثالثي

                                                           
محلولة، مكتبة المجتمع العربي، عمان، األردن،  وأسئلةرهم، دراسة في اللغة العربية نماذج بمنال عصام إبراهيم  (1)
 .161-161، ص2118، 1ط
 .162صالمرجع نفسه ، (2)
 .159، صالمرجع نفسه (3)
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 (1).ي، مصدر السداسياألسماء العشرة، مصدر الخماس :في األسماء

 (2). التعريف همزة وصل( ال)جميع الحروف همزتها همزة قطع باستثناء  :في الحروف
 :الهمزة المتوسطة

كون في الحاالت التالية إذا كانت مفتوحة بعد فتح و ت:األلفكتابة الهمزة المتوسطة على 
 فتح مثل تأخذمثل سأل ،و تقع مفتوحة بعد حرف صحيح مثل مسألة و تقع ساكنة بعد 

وتكون مضمومة بعد ضم مثل كؤوس ،كما تقع  :كتابة الهمزة المتوسطة على الواو
تقع بعد ضم مثل مؤنث ، و تقع ساكنة بعد ضم   وأيضامضمومة بعد فتح مثل يؤب ،

 (3)مثل مؤمن
    زة المتوسطة على الياءكتابة الهم

إذا كانت مكسورة بعد كسر مثل متكئين و يئين،إذا كانت :و تكون في الحاالت التالية 
،إذا  مكسورة بعد ضم مثل رئس ، وئدت ،إذا كانت مكسورة بعد فتح مثل لئيم و أئمة

 سائل جزئية ،إذا كانت مفتوحة بعد كسر مثل فئة و ظمئت،إذاكانت مكسورة بعد ساكن م
     د كسر مثل مبادئك كانت ساكنة بعد كسر مثل بئر و مئزر ،إذا كانت مضمومة بع

 (4)و سنقرئك
خالف  –تكتب الهمزة المتوسطة مفردة على السطر :الحاالت الخاصة للهمزة المتوسطة

إذا كانت الهمزة المتوسطة بعد األلف الساكنة مثل :في الحاالت التالية – األصليةللقاعدة 
يتساءل و كفاءة،و إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد الواو الساكنة مثل توءم و تكتب 

ضوءها و تكتب بعد الواو الساكنة مثل  مضمومةأيضا توأم ،إذا كانت الهمزة المتوسطة 
ة بعد الواو المشددة مثل تبوءوا ،إذا كانت الهمزة المتوسطة مضموم  على األصل ضوؤها

 و متبوءة ،إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد الواو المشددة مثل متبوءهم و يتبوءة
                                                           

 .158ص،  محلولة وأسئلةرهم، دراسة في اللغة العربية نماذج بمنال عصام إبراهيم  (1)
 .161، ص المرجع نفسه (2)

نخبة من الخبراء، تنمية المهارات اللغوية والكفاءة التربوية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ينظر  (3)
 .2، ص2111، 1مصر، ط

 12، صالمرجع نفسه ،ينظر(4)
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تكتب الهمزة المتوسطة على الياء  (الكرسي أوالنبرة )ما يكتب منها على الياء  -
 حيث تكون مفتوحة بعد ياء ساكنة مثل، للهمزة المتوسطة األصليةخالف للقاعدة 

  (1)مليئة و بيئة ،و مضمومة بعد ياء ساكنة مثل مجيئها
 :الهمزة المتطرفة

لها يكتب في نهاية الكلمة، ويتعلق شكيقصد بالهمزة المتطرفة تلك الهمزة التي 
 :اآلتية األشكال فتأخذبضبط الحرف الذي يسبقها 

كان ما قبلها  إذا األلفعلى ، ها ساكنلكان ما قب إذامفردة أي على السطر،  -
كان ما قبلها  إذاعلى الياء ،كان ما قبلها مضموما إذاعلى الواو ،مفتوحا
 (2).مكسورا

 :حروف المد
، أي إطالة الصوت بالفتحة والضمة والكسرة، ومن اعباإلشالمد حركة طويلة تحدث نتيجة 

 بحرف مفتوح األلفتسبق  أنوال بد فيه : باأللفالمد :ثالثة أنواع هي إلىثم ينقسم المد 
تسبق الياء  أنوالبد فيه : المد بالياء،تسبق الواو بحرف مضموم  أنوالبد فيه : المد بالواو

 (3).بحرف مكسور
الالم : الشمس فيقال إلىعريف تنسب مرة الالم التي في أل الت:الالم الشمسية والقمرية
الالم القمرية والفرق بين الشمس والقمر من حيث : القمر فيقال إلىالشمسية، وتنسب مرة 

الالم في األولى اختلفت فلم تظهر في النطق، وان الثانية ظهرت واضحة  أناللفظ، هو 
لذا يمكن القول إن الالم الشمسية هي التي تختفي في النطق مع الحروف الشمسية ،فيه

: والحروف الشمسية هي حروف القمريةظهر في النطق مع الوالالم القمرية هي التي ت
 اد والضاد والطاء والظاء والنونوالص نوالسين والشي والزايالتاء والثاء والدال والذال والراء 

                                                           
 19ص ، نخبة من الخبراء، تنمية المهارات اللغوية والكفاءة التربوية ينظر(1)
 .118عصام الدين أبو زالل، الكتابة العربية أسس ومهارات، ص (2)
 .26، ص ينظر المرجع نفسه (3)
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الهمزة والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف : والحروف القمرية هي
 (1). والكاف والالم والميم والهاء والواو والياء

 (المفتوحة)التاء المربوطة والتاء المبسوطة 
 التاء المبسوطة التاء المربوطة

وهي تاء متحركة تنطق هاء ساكنة عند 
بعض  آخرفي  إالالوقوف عليها وال توجد 

 نحو شجرة، حمامة، فتاة، قضاة: األسماء

وهي تاء متحركة او ساكنة تنطق تاء 
 آخرمطلقا في الوصل والوقف وتوج في 

فاطمات، : مثل واألفعالبعض األسماء 
فرحت، وكذلك توجد في بعض الحروف 

 ليت: مثل
(2) 
 :عالمات الترقيم -

وهي من العالمات كثيرة الشيوع وغاليا ما تكتب بعد الجملة التامة المعنى، وبعد  :النقطة
انتهاء كل فقرة في الموضوع، وفي نهاية الموضوع نفسه، وللنقطة في اللغات األوروبية 
استعماالت كثيرة فهي تذكر بعد المختصرات مثلما مر بنا قبال، وتكتب أيضا بعد كل 

 (3). وتستعمل في التعداد الرقميحرف يختصر جزءا من االسم، 
قبل الجملة المعترضة واألخر بعدها،  أحدهماوهما خطان قصيران، []: عالمتا االعتراض

 (4).والجمل المعترضة هي لجمل الوصفية، جملة الدعاء، والجملة المفسرة
، قبل الكالم الذي وأنواعهوتوضعان بعد القول، بين الشيء  ):(النقطتان الراسيتان 

 .لتوضيح ما قبله، بعد كلمة يعرض

                                                           
 .111، ص2115، 1، مهارات اللغة العربية، الوراق، عمان، األردن، طاألسعد عمرأ (1)
 .11نخبة من الخبراء، تنمية المهارات اللغوية والكفاءة التربوية، ص (2)
 .81إبراهيم خليل امتنان الصمادي، فن الكتابة والتعبير، ص (3)
 .81، ص المرجع نفسه(4)
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عنى، بين أنواع ر وتستعمل بين الجمل المتصلة الموتدل على وقف قصي (،)الفاصلة 
 .الشيء الواحد، بعد لفظ المنادى بعد حرف الجواب

 إحداهماوتدل على وقف متوسط وتستعمل بين جملتين تامتين،  (؛)الفاصلة المنقوطة 
جموعها معنى تام الفائدة، ل طويلة تكون في م، توضع بين جم(1)سبب في حدوق األخرى

 .التفصيلية( إذ)بعد 
 وتوضع في نهاية الجملة االستفهامية (؟)عالمة االستفهام 

وتوضع بعد صيغة التعجب، بعد ما يفيد الفح  (!)او االنفعال او التعجب  التأثرعالمة 
 .او الحزن، بعد الجمل التي تفيد الدعاء

عندما نجمع في الجملة بين : وتستعمل(! ؟) اإلنكاريعالمة االستفهام التعجبي او 
  واإلنكاراالستفهام والتعجب 

 (2). كالم محذوف إلىوهي ثالث نقاط وتوضع لإلشارة  )...(عالمة الحذف 

الكالم المفسر لما قبله  أوالجملة الرئيسة،  أركانويكتب فيهما ما ليس من  )(:القوسان 
 .ألهمية الكلمة أوالكلمة التي تضمنها ليست عربية،  أنلبيان  أو

 المويوضع بينهما ما ينقل بنصه من الك " "عالمتا التنصيص 
طال الفصل بين جزأي الجملة، وبين  إذاوهي قليلة االستعمال، وتوضع  (:-)الشرطة 

 .العدد والمعدود
 أووتوضع بينهما زيادة قد يدخلها الكاتب على النص المقتبس،  ([])ان كبالقوسان المر 

يحققه، ويكتمل بوجودها هذا يثبت بينهما عبارة من عنده يراها ساقطة من النص الذي 
 (3).النص

 
 

                                                           
 .125، صواإلبداعيعاطف فضل محمد، التحرير الكتابي الوظيفي  (1)
 .126، صالمرجع نفسه (2)
 .122-126، ص المرجع نفسه(3)
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 :ماهية الخط)2
 :مفهوم الخط -
فهو (1)"في النفس حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما وأشكالرسوم "هو 

 أنهاومقاييس معينة على  أصوالجميل كالرسم، وهو يزيد على الكتابة االعتيادية انه يلتزم "
تمثل الخط العربي الجيد وهو أداة اتصال لغوية، ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل الفكرة وعرضها 

القارئ وبقدر ما في الخط من حسن العرض ووضوح الكلمات وانسجام  إلىمن الكاتب 
 (2)."إليهشكل ويكون القارئ متمكنا من فهم ما هو مكتوب مطمئنا الحروف وجمال ال

أنه مهارة حركة، وفنية يستعين بها الكاتب لنقل األفكار بوضوح وبسرعة وبجمال " -
يه من أفكار لدي يصب الكاتب من خاللها ما تأنه وسيلة االتصال ال ،لآلخرين

أنه صناعة من جملة الصنائع البشرية تتميز  ،ومعلومات وبيانات على الورق
عملية عقلية يتم من خاللها تلقي اليد " (3) ،أنه"بالجمال والوضوح والسرعة

 Mental Inargeryإلرشادات من المخ برسم الكلمات وفق تصورات ذهنية 
 (4)".مختزنة مسبقا في الذاكرة
  (5)"الوسائل أهمية وتعبيرا عما في النفس أكثرمن  بأنه" عرفه روبرت وصامويل

 (6)"لسان اليد بأنه"عرفه و 
، وكيفية تركيبها خطا، وما وأوضاعهاعلم تعرف منه صور الحروف المفردة " -

يكتب وما ال يكتب، وبإبدال ما يبدل  أنيكتب منها في السطور، وكيف سبيله 

                                                           
 .511حامد احمد الطاهر،  ص تح،مقدمة ابن خلدون  عبد الرحمن بن خلدون، (1)
وعالمات الترقيم والخط العربي، جهينة للنشر والتوزيع، عمان،  اإلمالءتدريس  أساسياترندة سليمان التوتنجي،  (2)

 .93، ص2113األردن، 
، 2111، 1التدريس، دار المسيرة، عمان، األردن، ط إلىماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من النشأة  (3)
 .132ص
 .133، صالمرجع نفسه (4)
(5)1883،119 Robert and samuelsإلىماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من النشأة  :نقال عن 

 133،صالتدريس
(6)1883،119 Robert and samuels133المرجع نفسه،ص:نقال عن 
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 إلىظهرت خاصة النوع اإلنساني من القوة  منها في الهجاء، وبماذا يبدل، وبه
الفعل، وامتاز به عن سائر الحيوان، وضبط األموال، وترتيب األحوال وحفظ 

زمان،  إلىن زمان م األخبار، وانتقال األطوارالعلوم في األدوار، واستمرارها على 
 (1)"مكان إلىمكان وحمل السر من 

 :أهمية الخط -
، وهو وسيلة وأفكاره أحاسيسهأساس رموز الكتابة التي يسجل بها الكاتب  هو"

يساعد القارئ على تذوق مال اللغة، وفي المجال التعليمي يعتبر  إذللتعبير الصامتة، 
 الخط من وسائل التعبير الكتابي، ومثل سوء الخط كمثل سوء التعبير في الكالم كالهما 

   سوء الفهم، والخط كذلك من الفنون الجميلة الراقية، ويقدر المعلم التلميذ ذا إلىيؤدي 
"                                ءكما قد يسيء تقدير ذي الخط الرديالخط الجيد،    (2) 

 : الخط أهداف -
يكتب التلميذ كتابة جيدة، وجودة الكتابة البد فيها من الوضوح وهذا  نأ" -1

ترك المسافات مقبولة بين  و كتابة الحروف كتابة صحيحة:إلىالوضوح يحتاج 
عطاء كل حرف االتساع الالزم له الدقة في الميل واالنحدار في  ،الكلمات، وا 

كتابة الحرف في حجم  ،تخطيط مريح للسطور وللكلمات وللحروف ،الحروف
 ،كما يكسب التالميذ على الكتابة السريعة و الواضحةمناسب
األمور  أهمالخط له مزايا ذات قيمة من الناحية العلمية، الن الكتابة من  وتعليم

 أهمتعد من  يتفي حياته، وهي متمم لعملية القراءة ال اإلنسان إليهاالتي يحتاج 
 .بها المدرسة االبتدائية تصطلحالواجبات التي 

والخط باعتباره فنا جميال من خير الوسائل التي تربي الذوق السليم في  -2
 فوس التلميذ، وتنمي فيهم قوة المالحظة والحكمن

                                                           
 .133التدريس، ص إلىماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من النشأة (1)
 .49-42سميح أبو مغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، ص (2)
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التي استخدمت استخداما نافعا إلفادة األطفال خبرة  اآللية األعمالوالخط من  -3
 (1) ".الحركة والعمل واستخدام يديه إلىيدوية، الن الطفل بطبعه ميال 

ما  الجماليقصد بو على القارئ  تأثيرله  أمرالجمال في الخط  أنيدرك الطفل  أن"
يتجلى في تناسق الكلمات وانسجام الحروف وتالؤم المسافات ومراعاة الهوامش 

 (2)."ذلك إلىوما 
 :اإلمالءماهية 3)

 :اإلمالءمفهوم  -
شددت  إذاالنزع في القوس  وآمالتومال في قوسه، غّرق النشابة والسهم " :لغة ( أ

حمله على اشد يا هذا والجمع مالء  إذاالنزع فيها، التهذيب ومال فالن فروح فرسه 
 (3)" آخربهما  أتىوأملئاء، بهمزتين ومالء، كالهما هن اللحياني وخده، ولذلك 

مال وأمال، أمالأمله، : "وعرف أيضا  .فالن بحر المؤمل: أمله، يقال: أمله رجاه وترقبه: وا 
تدبره وأعاد النظر فيه بعد أخرى : والنظر، والشيء وفيه األمرتلبث في (: تأمل)

( وأمله)بالفتح المصدر، عن ابن جني ( أمال) يأملهله أم: "وكذلك يعرف(4)." ليستفنه
كبة والجْلس( أملهُ )أي ( ما أطول إملتُه، بالكسر: )وقولهم( رجاه: تأميال  أوة، وهي كالرِّ

فالن بحر المؤمل بدر : أمل"عرف  وأيضا(5)."وهذا عن اللحياني( تأميله)
 (7)"قاله له فكتبه عنه: الكالم: أملى"ويعرف أيضا (6)المتأمل

فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من األسس  فاإلمالء": المفهوم االصطالحي ( ب
ذاالمهمة في التعبير الكتابي،  كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لصحة الكتابة  وا 

                                                           
 .94وعالمات الترقيم والخط العربي، ص اإلمالءتدريس  أساسياترندة سليمان التوتنجي،  (1)
 .95، صالمرجع نفسه ينظر (2)
 .158ص ،1ج، "أملّ "مادة ابن منظور، لسان العرب،  (3)
 .22، معجم الوسيط،  صوآخرونجمال حلمي  (4)
 .22محمد مرتضى الحسني الزبيدي، تاج العروس، تح عبد السمار احمد فراج،  ص (5)
 .34محمد باسل عيون السود،  ص: ، أساس البالغة، تحالزمخشري (6)
 .22، ص2113عشاش، معجم الكنز عربي، منشورات عشاش، الجزائر،  (7)
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وسيلة لها من حيث الصورة  اإلمالءواالشتقاقية، فان  اإلعرابيةمن الناحية 
 لألصواتوهي رسم الكلمات العربية في طريق التصوير الخطي (1).الخطية

 أنرموز مكتوبة على  إلىتحويل األصوات المسموعة المفهومة  أوالمنطوقة 
يستلزم شخصين  "فاإلمالء(2)"توضع هذه الحروف مواضعها الصحيحة من الكلمة 

ستقبال هناك مرسال وم أن احدهما يتحدث واألخر يكتب ما ينطق به األول، أي
األداة  هي" (3) "اإلمالءفالمتكلم هو المرسل والكاتب هو المستقبل في عملية 

صاغها الكاتب  إذانقال سليما، بحيث القارئ  إلىلنقل الفكرة من الكاتب  الرئيسية
صياغة لغوية سليمة، وراعى فيهال جانبي التركيب واألسلوب ثم كتبها بالطريقة 

 (4)"شامال أميناالتي اتفق عليها أبناء اللغة لكان نقل هذه الفكرة نقال 
 :اإلمالءأهمية  -

له خطره في المدارس  أخريعيننا على شيء  أنيجب  اإلمالءدرس  أنوالواقع "
 (5)"ذ صحيحة العبارات وواضحة المعانيالخط لتكون كتابة التالمي وهو االختصار وحسن

تكون التمرينات الكتابية ضاربة في مناخ شتى بما تلقاه  أنكذلك نجدها في 
 .منها واإلكثارالتالميذ من القواعد مختلفة النزعة في طرائق التدريب 

التالميذ بتكوين جمل على قواعد خاصة فان هذه التمرينات انفع في دفع  ومطالبة
 (6)الكتابي في تربية ملكة التعبير وأجدىالتفكير،  إلىالمتعلمين 

 
 

                                                           
 .9، ص1896، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة، مصر، ءفي تعليم اإلمال أساسياتحسن شحاتة،  (1)
 .314ه، ص 1429مفلح غازي، دليل تدريس اللغة العربية العام، مكتبة الرياض،   (2)
 .12عصام الدين أبو زالل، الكتابة العربية أسس ومهارات، ص (3)
 .29الكفاءة اللغوية ، صبعبد المنعم احمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها  (4)
 .2، ص1898، 6، الجزائر، طأشرطةوقواعد الكتابة العربية، كتب  اإلمالءفتحي الخولي، دليل  ،ينظر (5)
، القاهرة، السعوديةصرية ، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، دار المأمينعلي الجازم ومصطفى ،ينظر (6)

 .21ص ،1ج،1م،2114
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 :الءاإلم أهداف -
بشكل واضح ومقروء، أي تنمية المهارة  واأللفاظتمكين التالميذ من رسم الحروف " -

-رسما–القدرة على تمييز الحروف المتشابهة  ،وعندهم – غير المنظورة-الكتابية 
بعضها من بعض، بحيث ال يقع القارئ للعادة المكتوبة في االلتباس بسبب ذلك 

يتطلب إعطاء كل حرف من هذه الحروف حقه من الواضح،  كما البد  األمروهذا 
القدرة على كتابة  وأيضا،من وضع النقاط على الحروف في مواضعها الصحيحة

للغوية التي يستدعيها التلميذ في التعبير الكتابي ليتاح له االتصال المفردات ا
نماءالكتابية  األساليبتحسين مع  باآلخرين من خالل الكتابة السليمة الثروة  وا 

اللغوية من خالل نصوص  واألنماطالتعبيرية بما يكتسبه التلميذ من المفردات 
 (1)."التطبيقية اإلمالء

 
 الخالصة

 :اآلتيتبدو العالقة بين القراءة والكتابة في 
، ،فالقراءة هي الوجه المقابل لفن الكتابةالمطبوعة أوكالهما يرتبط بالكلمة المكتوبة  أن

، وكالهما يرتبط بالصفحة المطبوعة، إنتاجيالقراءة فن استقبالي، والكتابة فن  إنحيث 
ذا كانت القراءة هي الفن السابق لفن الكتابة فان القراءة تستدعي كلمة مكتوبة لكي تقرا،  وا 
واحد، عالوة على ما سبق فان عملية القراءة  آنالكتابة فن سابق الحق للقراءة في  أنأي 

 أنالقراءة عملية تركيبية تحليلية في حين  إنتتم بصورة عكسية لعملية الكتابة، حيث 
هما يحدثان الالكتابة تتم بصورة عكسية للقراءة وك أنتحليلية تركيبية، أي  الكتابة عملية

:                        وضوحا كما يلي األمريزيد  اآلتيبنفس الكيفية ولعل الشكل   (2) 

 
 

                                                           
 .11-8، ص 2112، 2وتعليمه في اللغة العربية، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط اإلمالءنايف معروف، تعلم (1)
 .84-83التدريس، ص إلىماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من النشأة (2)
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 الكالم
 االستماع

 الكتابة القراءة

 عمليات التفكير

 اتصال شفهي

 االستقبال

(مدخالت لغوية وفكرية)  

 

 

 المخرجات

(إنتاج لغوي وفكري)  

 

 

 اتصال تحريري



 

 الدراسة الميدانية مهارة التعبير الكتابي :الفصل الثالث 
 تمهيد  -

 ماهية التعبير الشفهي  (1
 ماهية التعبير الكتابي  (2
 العالقة بين التعبير الشفهي والتعبير الكتابي ) 3

 نية ادياإلجراءات الم -
 منهج الدراسة 1)
 استمارة  استبانة (ج المقابلة،(ب المالحظة ، (أ:أدوات الدراسة 2)
 :الدراسة  مجاالت3)

 المجال المكاني (أ
 المجال البشري (ب
 المجال الزمني (ج

 دراسة للعينة (4
 عرض وتحليل نتائج االستبانة (5
 طريقة سير درس التعبير الكتابي(6
 ؟ماذا يراعي المعلم عند تصحيح التعبير الكتابي(7
 طريقة تصحيح التعبير الكتابي (8
 أسباب ضعف التالميذ في التعبير الكتابي (9

 اقتراحات لتنمية التعبير الكتابي (01
 اقتراح نموذج لتدريس التعبير الكتابي (00
 الخالصة  -
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 :تمهيد 

بعد انتهائي من الجانب النظري للبحث تأتي الدارسة الميدانية ، حيث تعد نقطة انطالق 
تحقيق ميداني ، فهي من أهم الوسائل الضرورية في جمع البيانات المتعلقة بالعملية  ألي

الدراسات النظرية ، كما  إثباتالتعليمية للكشف عن واقعها من حيث القوة والضعف كذلك 
 أأنها تهدف لإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في الدارسة والتحقق من صحة أو خط

 إذاوما ك بغية الكشف عن المهارات المكتسبة لدى هذه العينة الفروض ميدانيا ، ويتم ذل
اإلجراءات  تباعال ،ال كانت هذه المهارات تحقق فعال تحصيل نشاط التعبير الكتابي أو

المنهجية الالزمة التي تمكننا من جمع جميع البيانات الميدانية والتي سنتناولها في الفصل 
 .دراسةمع البيانات ومجاالت الدراسة وعينة الوالمتمثلة في منهج الدارسة ، أدوات ج
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 ( :الشفوي ) ماهية التعبير الشفهي (0

 :فهو عبارة عن الكالم الذي يكون عن الشفاه ويعتمد على الكلمة المنطوقة ومن أمثلته 

 المحادثة والمناقشة  - أ
 (1)الحديث الهاتفي  - ب
 من المعلم أو التلميذ خالل الدروس  واألجوبةاألسئلة   - ج
 تلخيص األفكار ، وشرحها ، والتعليق عليها  - د
 سرد قصة سمعت أو قرئت  - ه
 اإلخبار إلقاء - و
 إذاعة كلمة شفاهية في إذاعة المدرسة  - ز
 الحديث في موضوع مقترح  - ح
 الحوار في تمثيلية  - ط

ولهذا النوع من التعبير قيمته في الحياة التعليمية وفي الحياة بصورة عامة ، فهو في 
ثروة اللغوية التي تمهد لتعلم القراءة ، وهو قوام التعبير الحر للطفل مرحلة الطفولة عماد ال

وأساس التعبير الشفهي المقيد له ولغيره ، ووسيلة االتصال الغالية بين المتحدث والسامع 
أكثر ، والناس يمارسونه بصورة أوسع  وألوانهويالحظ أن فرص التعبير الشفهي أوفر ، . 

مرانه على الجرأة ومواجهة  (2)الكتابي وفي التدريب عليهيمارسون التعبير كثيرا مما 
 .الجمهور وسرعة التفكير والتعبير واألداء في دقة وانطالق

الطفل يعبر  إنال يرتبط هذا النوع من التعبير في بداية حياة الطفل بالقراءة والكتابة بل 
باإلشارة في شهوره األولى من حاجاته ومطالبه ، ثم يبدأ بالتعبير اللفظي والمتمثل في 

أصوات متشابهة من حيث الشكل ومختلفة من حيث الوظيفة ،  إصدارالمناغاة وهي 
ولكن بعد دخول الطفل المدرسة فإن التعبير يعتمد على اللغة المكتسبة داخل المدرسة ، 

                                                           
 02كامل الخوسيكي ، المهارات اللغوية ، ص زين  ينظر (1)
  31المرجع نفسه ، ص  (2)
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ها بالبيئة الخارجية ، حيث يبدأ التلميذ باستخدام الكلمات الجديدة والتعبير ارتباط ودرجة
 (1)عن حاجاته ومطالبه عن طريقها ، بالتدريج 

يرتبط التعبير الشفهي ارتباطا وثيقا بدرجة استيعاب التلميذ للدروس وقدراته على القراءة 
 بمفردات اللغة وطرق استخدامها  إلهامهوالكتابة ودرجة 

التعبير الشفهي بسيكولوجية نمو الطفل الجسمي والنفسي واالجتماعي ، فمن  يتأثركما 
كان هناك عجز في  ما فإذاالناحية الجسمية يتأثر لفظ الطفل بنمو أعضاء النطق لديه ، 

تشويه اللفظ ، فنجد لدى بعض التالميذ عيوبا  إلىالنطق أدى  أي جانب من جوانب
وتؤثر هذه العيوب اللفظية على نفسية الطفل حيث يشعر . الفظية كالتأتأة والفأفأة وغيره

الطفل بأنه أقل  أحس إذاالهروب للتعبير عما يجيش في نفسه ، كذلك  إلىبالخجل ويلجأ 
 .االنطواء إلىمن حيث الذكاء أو االستيعاب فإنه يلجأ أيضا  اآلخرينمن زمالئه 

فل حيث التنشئة االجتماعية كما أن للظروف االجتماعية أثرها الواضح في تعبير الط
 اآلخرينوالعالقات بين الوالدين وغيرها تلعب دورا في نمو الثقة لدى الطفل ومواجهة 

لها أثرها في توجيه الطفل  اآلخرينوالتحدث معهم ، كما أن عالقاته مع معلميه وزمالئه 
ز على ما أحس الطفل بأنه شخصية محبوبة وحائ فإذا. من الناحية النفسية واللغوية 

المحيطين به بكل حرية  األفرادالتقبل والقبول االجتماعي فانه ينطلق في تعامله مع 
مما يشجعه على التعبير عن مطالبه و حاجاته بقوة ، كما ينعكس ذلك على وشجاعة 

 .اكتساب اللغة واستخدامها في التعبير عن هذه الحاجات والمطالب

ومطالبه هو الدافع الوحيد وراء نطق التلميذ ولكن ال يعني أن التعبير عن حاجات الطفل 
هناك دوافع أخرى كالرغبة في االستكشاف أو الرغبة في  (2)و حديثه ، بل ربما تكون

اكتساب مزيد من الخبرات ، أو إلثارة االهتمام وغير ذلك ولكن تنمي لدى الطفل القدرة 
 .على الكالم والحديث يجب أن نراعي بعض األسس الهامة 

 :هذه األسس نذكر مايلي من بين 
                                                           

  079زكريا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  (1)
  081المرجع نفسه، ص  (2)
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المتحدث أو السائل وفهم المقصود من الحديث  إلىتعويده على حسن االستمتاع  -0
 (1)أو السؤال

التدرج مع الطفل في توجيه األسئلة بدءا بنطق اسمه كامال والتحدث عن نفسه   -2
 .إليهالمحببة  واألشياءوعن ميوله 

لها المعلم لتلميذه ومن ثم االعتماد على القصص القصيرة في التعبير حيث يفص  -3
 .يشجعهم على محاكاتها بطالقة

االعتماد على الصور بحيث يعبر الطفل عن محتوياتها ويجيب على األسئلة   -4
 .التي تدور حولها

ومغامراته مع  أسرتهتشجيع التلميذ على التحدث داخل الفصل عن رحالته مع   -5
 (2).زمالئه التالميذ

هذا وهناك العديد من الموضوعات التي تثير في نفس التلميذ واقع الكالم والتعبير وقد 
قائمة طويلة بالموضوعات التي تنمي مهارة االتصال بين ( كراشنوتبريل ) وضع كل من 

 :التالميذ ومعلميهم والتفاعل مع المادة المتعلقة نذكر منها 

 :االستماع ويتضمن  -0
 المتحدثالمعلم أو  إلىاالستماع  - أ

 تمثيلية مصورة في اإلذاعة المرئية  إلىالمذياع أو  إلىاالستماع  - ب

 .المناقشة داخل الفصل إلىاالستماع  -ج

اإلجابة على أسئلة محددة تتعلق باسم التلميذ ووصف شخصيته من حيث   -2
مالبسه وسلوكه منذ أن يصحو من نومه حتى يغادر المدرسة ، اسم عائلته ، 

 داخل الفصل  واألشياء، ونطق األرقام ، واأللوان  نطق الحروف الهجائية
 الخ ...نطق آداب السلوك مثل هل تسمع ، شكرا ، من فظلك ،  -3

                                                           
  081زكريا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  (1)
  080المرجع نفسه ، ص  (2)
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وصف بعض ظواهر الطبيعة كالمطر ، والربيع ، واألشجار ، والحيوانات ، كذلك   -4
 .مظاهرها والبيئة المحيطة من باعة ومنازل وشوارع ومستشفيات ، ومواصالت

 .نتهاء منها بالوقت وتوقيت الحصص وبدأ الدراسة واال األخبار  -5
الجسم ، وكيفية الوقاية من  أعضاءموضوعات الصحة العامة وتشمل ذكر   -6

جراءاتهالطبيب ووصف عيادته  إلىوالذهاب  األمراض لمعالجة المرضى  وا 
 (1)الخ...،
وعات الحديث عن أنواع األطعمة والفواكه والخضراوات وهناك العديد من الموض  -7

التي يمكن أن يختارها المعلم لتكون مجاال خصبا ودافعا قويا باالستخارة الحديث 
. لدى التلميذ في المراحل األولى من التعليم الذي يعتمد على المحاكاة والتقليد 
ولكن ال تستمر هذه الموضوعات مع التلميذ طيلة مراحل تعليمه المتقدم بل 

ية تعتمد على المفردات المكتسبة بشكل متزايد يستطيع أن يعبر بالتدريج بلغة راق
من قواعد كما يستفيد التلميذ في نهاية المرحلة االبتدائية وفي المرحلة اإلعدادية 

في حديثه حيث يتبارى مع زمالئه في التعبير ألنه يحس اللغة ويبدأ باستخدامها 
اللية التعبير ، بأن هذه المرحلة باستقاللية الشخصية واستقالله الفكري تتطلب استق

تلميذ آخر ، أو  إلىالمعلم أو  إلىلذلك يجب إعطائه الحرية في توجيه أسئلة 
 (2).اإلجابة عن أسئلة موجهة

  

                                                           
  080زكريا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  (1)
  082المرجع نفسه ، ص  (2)
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 إلىوتلعب االهتمامات دورا كبيرا في نمو التعبير اللفظي ، حيث يميل بعض التالميذ 
معلميهم أو زمالئهم ، كما يميل  إلىالفن فيقومون بشرح الجوانب التي تثير اهتمامهم 

في إذاعة المدرسة أو كدليل سياحي للرحالت  لالشتراكالخطابة فتراه يتسابق  إلىالبعض 
 الرأيالشعر فيعرض على زمالئه ومعلميه إلبداء  إلىالمدرسية ، ويميل بعض التالميذ 

و الجغرافيا ، مادة التاريخ أ إلىما نظم من أبيات ، كما أن بعض التالميذ يميلون حول 
زمالئه بصحة نظرياته وتوجهاته وحلوله  إقناعوبعضهم تكون ميوله علمية فيحاول 

مهارة وقوة  إلىللمسائل المطروحة وبطبيعة الحال يحتاج التعبير عن الميل أو االهتمام 
الشخصية أو جاذبية للمتحدث ولذلك يجب االعتناء بقدرات التالميذ اللغوية واالعتناء بهم 

جوانب النفسية واالجتماعية كي يحققوا ذاتهم من خالل التعبير ، وهناك بعض من ال
الموضوعات التي يمكن أن تنمي التلميذ سعة األفق والخيال وتكون مجاال خصبا للتعبير 

 :نذكر منها 

يشجع المعلم تالميذه بوصف ما يشاهدونه وما يلبسونه وما يتذوقونه كما :الوصف  -0
اآلداب نواع الحيوانات و أشكالها وفوائدها ، ويصفون يصفون مناظر الطبيعة وأ

العامة والحياة اليومية ألصحاب المهن والحرف المختلفة وغيرها من الموضوعات 
 .التي يراها العلم مناسبة لمستويات التالميذ 

 :المناقشات والحوار الهادف   -2
وتتناول المناقشات موضوعات مختلفة تهم المتعلمين وتتصل بحياتهم وظروفهم 

كما قد يعيد التالميذ رواية قصة قصيرة يحكيها المعلم لهم و يرددها على مسامعهم 
، ومن ثم يطلب كل منهم أن يعيد القصة على مسامع زمالئه وذلك كي يتأكد من 

 سالمة السمع والنطق والفهم لدى تالميذه 
ا تتناول المناقشات موضوعات شاملة تهم المجتمع من الجوانب االقتصادية كم

 (1).واالجتماعية والثقافية والعمرانية والسياسية وغيرها 
 :التعبير الشفهي الذي يعتمد على موضوعات معينة ومحددة   -3

                                                           
  083زكريا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  (1)



77 
 

كأن يكمل التلميذ فراغات جمل غير مكتملة ، أو يقرأ التالميذ موضوعات من 
 .قرؤوهشهم المعلم فيما المقرر يناق

وذلك إللقائها : إعداد مقاالت تتعلق بمشكلة اجتماعية أو مناسبة وطنية أو دينية   -4
 .اإلذاعة المدرسية وغيرهافي االحتفاالت العامة أو من خالل 

لقاء الشعر والخطب  -5 وذلك من خالل : تشجيع التمثيل المسرحي داخل المدرسة وا 
 (1)منها بجانب واحد من هذه الجوانب الجماعات المدرسية التي تخص كل

 :أهداف التعبير الشفهي 

 أن يتعود التالميذ على التعبير الصحيح باللغة الصحيحة بغير خجل  -
 .أن يتزود بالكلمات والتعبيرات التي تناسب مستواهم -
 .أن يتفق التالميذ المواقف الخطابية والجرأة األدبية -
وتسلسلها وسردها وفق ترتيب منطقي ، أن يعتاد الطالب على ترتيب األفكار ،  -

 (2).فتتسع دائرة أفكارهم

 :مهارات التعبير الشفهي 

 .الحروف من مخرجها الصحيحة أثناء التحدث إخراج -
 .نطق الكلمات والجمل نطقا سليما خاليا من األخطاء -
 .اختيار الموضوع الذي يريد التحدث فيه بعناية -
 .اإليجازمراعاة متطلبات الموقف من حيث  -
 .استخدام الجمل المعبرة عن األفكار المرادة -
 .اختيار األفكار وتنظيمها عند التحدث -
 .المستمع وفقا للمعنى المراد إلىتوصيل الفكرة  -
 .عناصره األساسية عند التحدث إلىتحليل الموضوع  -
 .اآلخرينالثقة بالنفس والقدرة على مواجهة  -

                                                           
  083زكريا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  (1)
  58سميح أبو مغلي ، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ، ص  (2)
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ثارتهجذب انتباه المستمع  -  .أثناء التحدث وا 
 .بإقامة الدليل والبرهان اآلخرين إقناعالقدرة على  -
 .ضبط الحوار ومراعاة عدم خروجه عن موضوع التحدث -
 .تغطية موضوع التعبير الشفوي من جوانبه المختلفة -
 .تحري الدقة واألمانة في عرض األفكار واآلراء -
 .استخدام الحرية والصوت الموحى بالمعنى المراد -
 .واالشتراك فيهاإدارة الندوات والمناقشات  -
 .آداب الحديث والحوار البناء مراعاة -
 .القدرة على التعبير الشفهي بطالقة -
 .التمييز بين الحاالت المختلفة للتعبير الشفهي -
 (1)تلخيص األفكار األساسية في نهاية الحديث -

 :(التحريري ) ماهية التعبير الكتابي (2

التحريري " أو " الكتابي " ومن أجلها سمي  فهو يعتمد على الكلمة المكتوبة أو المحررة ،
 :ومجاالته متعددة منها كتابة ما يأتي " 

 .رسالة أو برقية أو بطاقة دعوة - أ
 .تقرير عن نشاط ما - ب
 .أجوبة عن أسئلة ، أو أسئلة ألجوبة  - ج
 .تعليق على فكرة ، أو رأي ، أو موقف ، أو حادثة ، أو موضوع  - د
 . بيان يكشف عن وجهة النظر في موضوع ما - ه
 .(2)تلخيص لبعض األفكار أو الموضوعات، أو القصص - و
 .موضوع مقترح - ي
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هذا ويعد الوضوح والدقة والترتيب والجمال على المستوى المالئم من سمات هذا النوع 
األدبية الجميلة تعنى التربية اللغوية بتنمية  اآلثار إنتاجومميزاته البارزة ، ولمنزلة في 

 (1).مهاراته وقدراته

التربويين على هذا النوع من التعبير لفظ التعبير الكتابي ، وهو كذلك حقا ،  ويطلق بعض
إن التلميذ يعبر عما يدور في ذهنه من أفكار ومشاعر وآراء كتابه ، وتعكس هذه  إذ

ة الكاتب ويستشف منها أشياء كثيرة ، كالقوة اللغوية والقوة البالغية ، الكتابة غالبا شخصي
سل األفكار، وصحة المعلومات المكتوبة وغيرها ويختلف التعبير والتمكن العلمي ، وتسل

أخرى وذلك باختالف األهداف والمرحلة االبتدائية ال يكون  إلىالكتابي من مرحلة تعليمية 
الهدف هو التعرف على مستويات التالميذ اللغوية والعلمية كما ال يكون نقد ما كتبه 

الغة وحسن استخدام القواعد النحوية بقدر ما التلميذ من حيث تسلسل األسلوب وقوة الب
ينصب االهتمام على تعليم التلميذ كيف يركب الجمل المفيدة وكيف يضع الكلمات التي 

الصحيحة في النص أو المقال لذلك فان  أماكنهاحفظها والعبارات التي اكتسبها في 
نفسية صب على التعبير الكتابي في الصفوف األولى من مرحلة االبتدائية يجب أن ين

تعويد التلميذ  (2)التلميذ لما هو في الكتاب المدرسي ، وال يخرج الهدف عن كونه مجرد
على اختيار الكلمات المناسبة في العبارات غير المكتملة أو وضع كلمة مناسبة في 

 .مكانها الصحيح في الجملة وهكذا

الخامس االبتدائي ، فيدرب التلميذ  إلىأما في الصفوف العليا أقصد بها من الصف الرابع 
على كتابة الرسائل القصيرة وتلخيص قصة قصيرة  قرأها ويتدرج المعلم معهم حتى 

يعودهم على وصف ما يشاهدونه من مظاهر الطبيعة ومن يتعاملون معه في حياتهم 
ذا عن أسئلة الكتاب والتي تتعلق بموضوعات القراءة المقروءة ، وهك واإلجابةاليومية ، 

أن يطلب منهم كتابة ما يفكرون فيه من موضوعات وما يخطر على بال كل منهم  إلى

                                                           
 04، المهارات اللغوية ، ص  زين كامل الخويسكي (1)

 084زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية،ص (2)
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 المرحلة المقبلة ، التي تتميز باالستقاللية نوعا ما ، في الشخصية إلىكي يهيؤهم 
 (1).والتعبير والسلوك

 :أهداف التعبير الكتابي 

معظم األهداف المذكورة في التعبير الشفهي فإن التعبير الكتابي يدرب التالميذ لباإلضافة 
 .على الكتابة بوضوح وتركيز ، وسيطرة أكثر على التفكير 

 .والتعبير الكتابي وسيلة االتصال بين الفرد وغيره ، ممن تفصله عنهم المسافات الكبيرة 

لمجلة  األخبارر الكتابي ، مثل كتابة والبد من تدريب التالميذ على مختلف أنواع التعبي
الحائط المدرسية ، ووصف الصور والمعارض ، وتلخيص القصص ، وكتابة المذكرات 

 .الخ...والتقارير ، وبطاقة الدعوة والتهاني ورسائل الشكر 

الهتمام بالخط الكتابة ، وترتيب الموضوع وا آدابتحقيق : ومن أهداف التعبير الكتابي 
  (2)    ترقيموالعالمات وال

 :مهارات التعبير الكتابي 

 القدرة على الكتابة الصحيحة إمالئيا  -
 الكتابة بأحد الخطوط المشهورة كالرقعة والنسخ -
  األصليةجمع مادة الموضوع في مصادرها  -
 تخطيط الموضوع تخطيطا يسهل مهمة تناوله -
 اختيار األسلوب المبدئي المناسب لتنظيم المادة  -
 .الرأي في سالسة ومنطقيةعرض الموضوع أو  -
 إقامة الدليل الذي يدعم فكرة أو رأيا يؤمن به  -
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  (1)حسن االقتباس واستخدامه في موضعه المناسب -
 استخدام أدوات الربط في الكتابة بدقة  -
 استخدام عالمات الترقيم في الكتابة  -
 تنظيم األفكار وتسلسلها أثناء الكتابة -
 للمعنى المراداختيار الكلمات والجمل المؤدية  -
 تنظيم الكتابة في سطور وجمل وفقرات -
 السرعة في الكتابة مع السالمة والوضوح  -
 استيفاء عناصر الموضوع الذي يكتبه شكال ومضمونا  -
  واإلبداعيالوظيفي القدرة على التعبير بنوعيه  -
 .(2)التميز بين التعبيرات واختيار األجور منها -

 :الكتابي عالقة التعبير الشفهي بالتعبير (3

التعبير الكتابي فهما وجهان لعملة واحدة ، حيث تربطه عالقة قوية ب تعبير الشفهيالإن 
التعبير الكتابي هو الشق الثاني فالذي يميزهم هي  أماالتعبير الشفهي هو الشق األول  إن

ه دافعيته وحب ىمتتنالكتابة ، فلكي يعبر التلميذ يجب أن يسمع ما يتلقاه ليجذب انتباهه و 
الستكشاف وأيضا أن يتحدث ويناقش ليفهم ويصحح األخطاء وليستطيع تركيب وصياغة ل

فقه وخياله وتعلمه رموز الحروف الهجائية أجمل ال متناهية كما أن القراءة تزيد من سعة 
وكيفية نطقها وتقوي من أسلوبه وغير ذلك فكل هذه المهارات تنصب في التعبير الشفهي 

فهو المتعلق بمهارة الكتابة وكيفية كتابة الكلمات والحروف كتابة أما التعبير الكتابي 
صحيحة وكيفية تركيب الكلمات فيما بينها شكال ومعنا ، فقبل أن يكتب التلميذ التعبير 

الكتابي يجب أن يتحكم على المهارات المذكورة سلفا وهي التي تنصب في التعبير الشفهي 
ة والتعبير الكتابي اللغة المكتوبة فقبل أن يكتب أعني بالتعبير الشفهي اللغة المنطوق

 .التلميذ يجب أن ينطق وفي التعبير الكتابي تنصهر كل المهارات

                                                           
 48زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية ، ص  (1)
 48مغلي،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية،صسميح أبو  (2)
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 :اإلجراءات الميدانية

يعد المنهج الطريقة التي يسلكها الباحث لإلجابة على التساؤالت التي : منهج الدراسة)1
نهج  »تبين وتحدد طرق وتحليل البيانات ، فكلمة منهج طرحها ، فهو عبارة عن خطة 

                       (1)" وضح والمنهاج الطريق الواضح: ي، وأنهج لغتان ، أ األمر

هو خطة معقولة لمعالجة مشكلة ما ، وحلها عن طريق استخدام المبادئ العلمية ،  »
لذلك فتحديد  (2)«.السليم ، المدعمة بالبرهان والحجة واإلدراكالمبنية على الموضوعية ، 

في  ناالمنهج في البحث يعتبر خطوة مهمة لتوضيح الطريق الذي سوف نتبعه ، فاعتمد
هو الذي يمكننا من وصف ظاهرة محل الدراسة والبحث  ألنههذا المنهج الوصفي  نابحث

خضاعهاعن طريق جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها  سة فهو أيضا يتوافق مع للدرا وا 
ال ، وان  أممهارات كان التالميذ يملكون  ما إذاطبيعة الموضوع المتمثلة في الكشف عن 

تحصيل نشاط التعبير الكتابي أم ال ، كما  إلىهذه المهارات هي التي تؤدي فعال 
كأداة مساعدة في معرفة مدى تأثير هذه المهارات في  اإلحصائيالمنهج  نااستعمل

 »تحصيل التعبير الكتابي وضروريتها وأيضا في عملية التحليل فمن خالله نستطيع 
المتوفرة ويستعمل في  اإلحصائياتالتعرف على األدلة واألسباب التي تستخلص من 

ع الدراسة وفقا دراسة عينة من العينات ، حيث يحاول أن يحصي ظواهر مرتبطة بموضو 
 (3)«.لمقاييس متنوعة ، وبذلك يمكن التعرف على المجموع الكلي للموضوع 

  

                                                           
، ص  2100،  0محمد خان ، منهجية البحث العلمي ، منشورات مخبر أبحاث في اللغة واآلداب ، الجزائر ، ط (1)
04 
  05المرجع نفسه ، ص  (2)
عداد األبحاث ، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر ، (3)   70، ص  2115 صالح بلعيد ، في المناهج اللغوية وا 
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 :الدراسةأدوات (2

المالحظة كلمة مشتقة من الفعل الثالثي لحظ وهي تعني في اللغة  إن:  المالحظة(أ
الشيء ويقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح  إلىالعربية النظر 

(observation) أبسارفاسيون. 

أما المالحظة في البحث العلمي ، فهي مشاهدة الظاهرة محل دراسة عن كثب ، في 
المتميز ووفق ظروفها الطبيعية ، حيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات  إطارها

 إطاروتفاعالت المبحوثين ، في عملية مقصودة تسير وفق الخطة المرسومة للبحث في 
نحصر في مشاهدة الجوانب الخاضعة للدراسة ليس بالمعنى المنهج المتبع ، هدفها ي
تدخل العقل في  إلىالجوانب عبر استخدام الحواس بل يتعدى  (1)التسجيلي السلبي لهذه

 (2).المقارنات واستخالص النتائج  إجراء

 :المقابلة (ب

مشتقة من الفعل قابل بمعنى واجه وهي بذلك المواجهة ، من حيث قيامها  »فهي لغة 
في شكل حوار يأخذ  إليهعلى مواجهة الشخص أي مقابلته وجها لوجه ، من أجل التحدث 

شكل طرح أسئلة من طرف الباحث ، وتقديم األجوبة من طرف المبحوث حول الموضوع 
بهدف حصوله على أنواع من المعلومات الستخدامها في بحث علمي أو  »(3)«.المدروس

كانت  اعتمدناهافالمقابلة التي  (4)«االستعانة بها في عمليات التوجيه والتشخيص والعالج 
 واإللمامفهم مشكلة معينة  إلىتهدف في األساس  »تشخيصية وعالجية فالتشخيصية 

طورتها ، والعالجية تستخدم بقصد التعرف بروز المشكلة و خ إلىباألسباب التي أدت 

                                                           
أحمد بن مرسلي ، منهاج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  (1)

  213، ص  2113الجزائر ، 
  402المرجع نفسه ، ص  (2)

  203أحمد بن مرسلي ، منهاج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ، ص  (3)
سالطنية ، حسان الجيالني ، منهجية العلوم االجتماعية ، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة ، الجزائر بلقاسم  (4)
  318، ص  2114، 
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لذا فهي تستخدم في البحوث الميدانية حلول لها  إليجاد(1)«على جوهر القضية والمساعدة 
لجمع البيانات التي ال يمكن الحصول عليها من خالل الدراسة النظرية أو المكتبية ، كما 

في  نالهذا فقد استخدمتستخدم في البيانات التي ال يمكن جمعها عن طريق المالحظة 
هذه المقابلة الغير مقننة ألن التساؤالت التفصيلية عن محاور الموضوع جاءت في  نادراست

اختيار المقابلة غير المقننة ووظيفتها في هذا الموضوع تكميلية  لنااالستمارة ، ولذلك فض
جريت هذه األداة لها وظيفة تحليلية تفسيرية للبيانات المجمعة عن طريق االستمارة فقد أ إذ

مع األطراف المعنيين بموضوع الدراسة ، ولهم عالقة بميدان الدراسة من المدير 
 (2)والمعلمين محاولين معرفة آرائهم حول موضوع الدراسة 

 : استمارة استبانة(ج

اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة  ها، يمكن عن طريقهي مجموعة مؤشرات  »االستمارة  إن
  ،بحث ميداني على جماعة محددة من الناس إجراءعن طريق االستقصاء التجريبي ، أي 

وهي وسيلة االتصال الرئيسية بين الباحث والمبحوث ، وتحتوي على مجموعة من األسئلة 
 تلك »أما االستبانة فهي  (3)«من المبحوث  تخص القضايا التي نريد معلومات عنها

الخطة  إطارالقائمة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها عن الموضوع المبحوث في 
جل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات أالمبحوث ، من  إلىالموضوعة ، لتقدم 

 (4)«والبيانات المطلوبة ، لتوضيح الظاهرة المدروسة ، وتعريفها من جوانبها المختلفة 

البحث ع البيانات الميدانية ويجب أن تتوفر فيها جميع محاور وتستخدم هذه األداة في جم
على استمارة موجهة للمعلمين لإلجابة عن تساؤالت البحث ، كما  نافي بحث واعتمدنا

المطروحة كذلك ارتبطت االستمارة بمحاور وفروض  باإلشكاليةحاولت ربط األسئلة 

                                                           
  319المرجع نفسه ، ص  (1)
مذكرة مكملة ،ينظر ، ساسي مريم ، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة وعالقتها بالتحصيل الدراسي (2)

جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم اوذاينية اعمر ، :إشراف ،(مخطوط)لنيل شهادة الماجستيرعلم اجتماع علم التربية،
  058-057، ص  2102العلوم االجتماعية،

  282بلقاسم سالطنية ، حسان الجيالني ، منهجية العلوم االجتماعية ، ص  (3)
 221مي في علوم اإلعالم واالتصال ، ص أحمد بن مرسلي ، منهاج البحث العل (4)
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 إلىالبحث ذلك بغية قياسها علميا لتكون في النهاية األسئلة ، وقد قسمت االستمارة 
 :قسمين 

: يتضمن البيانات الشخصية للتعرف على خصائص العينة حيث يضم : القسم األول 
 .المؤهالت العلمية ، الخبرة المهنية 

 :ويتضمن أربعة محاور هي : القسم الثاني 

 .لتعبير الكتابي في اومدى تأثره االستماع : المحور األول  -
 .لتعبير الكتابي في االتحدث ومدى تأثره : المحور الثاني  -
 .التعبير الكتابي في القراءة ومدى تأثرها : المحور الثالث  -
 .التعبير الكتابي في الكتابة ومدى تأثرها : المحور الرابع  -

مجموعة من المحكمين في علم على في شكلها األول وقد تم عرض هذه االستمارة 
بعض  إجراءالعربي للتأكد من صدقها ذلك بغية  واألدباالجتماع ، علم التربية واللغة 

عليها من خالل التوجيهات و االقتراحات التي يقدمونها وبعد  واإلضافاتالتعديالت 
مين معل 16التغييرات قمت بتوزيعها على العينة المدروسة حيث كان عدد أفرادها  إحداث

 .أسبوعواستغرق توزيعها وجمعها مدة 

 : مجاالت الدراسة(3

تمت الدراسة بوالية بسكرة بين دائرتي بسكرة و سيدي عقبة في :  المجال المكاني(أ
الطريق الوطني رقم  محاذاةتقع في ، مدرسة يعقوب العربي بن عبد الباقي فلياش الجديدة 

التركيز على السنة الخامسة باعتبارها  الرابط بين بلديتي بسكرة وسيدي عقبة وكان 83
مرحلة حساسة يستطيع المتعلم  أنهامرحلة تم فيها اكتساب بعض المهارات اللغوية كذلك 
 .اكتساب كم هائل من المعارف فهي تعد أساس النشأة

، وافتتاحها في  08/00/2118في  إنشاؤهاهي مدرسة تم  :مدرسة يعقوب العربي 
يقع المدخل الرئيسي  2م 0311منها المبنية 2م 5411مساحتها الكلية  14/00/2119

وعلى ( متعددة النشاطات ) salle polyvalenceفي الجهة الشمالية على يمينه نجد 
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ة الجهة الجنوبيفي خاص بالمدير أما  إلزامينجد سكن في الجهة الشرقية ، يسار اإلدارة 
 أقسام الدراسة تحيط بفناء كبير بجانبه مساحات خضراء مهيئةنجد 

 تتكون المدرسة من طابقين  -
 19عدد األقسام  -
 .فقط باردةال يوجد فيها مطعم تقدم وجبة  سلمين،عدد الساللم  -
 16التربوية  األفواجعدد  -
 أما تعمل بنظام الدوام الواحد إناث72وذكور  89منهم  060عدد التالميذ  -

 16منهم  سبعة،بلغ عددهم يالمدير والعاملين والمعلمين حيث  :منهمالموظفين 
 باللغة الفرنسية  10باللغة العربية و 

 :المعلمينرتبة 
 مذكر 10أستاذ رئيسي  -
 مؤنث  10 :مكونأستاذ  -
 مذكر 10منهم  15 :ابتدائيةأستاذ مدرسة  -
 حاملة لشهادة ليسانس 14منهن  16 :اإلدماجعدد عمال  -
  13للحراسة الليلية وعدد المنظفات  12منهم  15عمال الحراسة عدد  -

مجتمع البحث هو المجتمع الذي يدرسه الباحث سواءا  إن:المجال البشري(ب
راسة شاملة لجميع مفردات المجتمع أو كانت من خالل كانت هذه الد

العينة،ويشمل مجتمع البحث جميع الوحدات التي تدخل في تكوين هذا المجتمع 
هو مجموعة عناصر لها خاصة أو عدة : عرفه موريس أنجرس بقوله وقد

عليها  يجري والتيمشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى  خصائص
وقد استهدفت دراستنا مجتمع المرحلة االبتدائية،وقد شملت .(1)والتقصيالبحث 

 تلميذا 07الدراسة السنة الخامسة و كان مجموع أفراد العينة المختارة 

                                                           
 062ساسي مريم، األوضاع االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لألسرى و عالقتها بالتحصيل الدراسي، ص (1)
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عد قيامنا بالدراسة االستطالعية و التي أفادتنا في جمع ب:  المجال الزمني(ج
ضبط و تحديد المعلومات الخاصة بالجانب النظري و التي لعبت دورا كبيرا في 

 ناعنوان البحث و منهجه وفي عينة البحث و في صياغة وبناء االستمارة ، فقد قم
المشرفة ،بعد عرضها على 2105يفري استمارة أولية وذلك في شهر ف بإعداد
لى قسم إ ناتوجه ذلك وأسئلة مفتوحة ،وبعد( نعم،ال)على شكل أسئلة مغلقة وكانت

 نابخبرتهم من ناحيتها الشكلية حيث استغرق اعلم االجتماع علم التربية ليفيدون
بالتعديل مع بعض من أساتذة  نابصدد تعديلها وبعد قيامنحن و حوالي أسبوعين 
ببعض من أساتذة القسم و المشرفة ليحكمونها واستغرقت  ناهاعلم التربية مرر 

من ضبطها نهائيا ليتم توزيعها على معلمين  احوالي أسبوعين أو أكثر حتى تمكن
من الشهر تم أسبوع وبعد مرور  05/14/2105المدرسة وتم توزيعها بتاريخ 

 .تاستالم جميع االستمارا
 :دراسة للعينة)4

فهي قصدية (1)«المجموعة الجزئية التي تسحب من المجتمع إلجراء الدراسة»وهي
 17ذكور و  01تلميذ منهم  (07)تحت اسم العينة الغرضية ألنها تتكون من 

فال بد من توفر  »قوم باختيار مفرداتها وتستخرج النتائج على أساسها نحيث  إناث
تعكس العينة  أنشرط أساسي لضمان موضوعية النتائج يتمثل هذا الشرط في 

فعلى هذا األساس كان (2)«الصفات و الحقائق التي تميز المجتمع المأخوذ منه
 : لهذه العينة دوافع كثيرة متمثلة في ناسبب اختيار 

  توفرها لشروط العملية التعليمية أعني بهذا قلة المتعلمين 
 تمكن األستاذ في مجاله 
  8.89الى  16قدرات المتعلمين جيدة فمعدالتهم تتراوح ما بين. 

                                                           
، 2فايز جمعة النجار، أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن،ط (1)

 37، ص2101
تعليمية التعبير الكتابي على ضوء التدريس بالكفاءات السنة الرابعة المتوسطة أنموذجا ، مذكرة مقدمة خلفاوي ،فريد  (2)

شلواي  عمار:إشراف  ،(مخطوط)لنيل درجة الماجستير في اآلداب و اللغة العربية تخصص علوم اللسان العربي ،
 072،ص2102قسم اآلداب و اللغة العربية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،،
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 عرض و تحليل نتائج االستبانة(5

 المؤهالت العلمية  (0

 النسبة المئوية التكرارت االختيارات    النسب
 66.66 4 شهادة الليسانس

 33.33 2 المعهد التكنولوجي
  66.66الجدول يتبين أن نسبة المعلمين الحاملين لشهادة الليسانس تقدر ب من خالل

هذا يعني أن أغلب المعلمين هم حاملين    33.33وأن نسبة المعهد التكنولوجي تقدر ب
 لشهادة الليسانس 

 الخبرة المهنية  (0

 01العدداالجمالي    سنوات 01      سنوات 5      الخبرة
 

 ذكور
 إناث

 العدد
1 
2 

 النسبة
1 

33.33% 

 العدد
2 
2 

 النسبة
33.33% 
33.33% 

 
66.66% 
 

يتضح من خالل الجدول أن عدد نسبة األساتذة المستوجبين الذين تتعدى خبرتهم في 
بينما قدرت نسبة األساتذة الذين  %66.66ميدان التعليم من عشر سنوات فما فوق ب 

و أن نسبة الذكور  %33.33سنوات قدرت ب  5من  الميدان أقلكانت خبرتهم في 
 %66.66و اإلناث ب  %33.33نصف نسبة اإلناث حيث تقدر نسبة الذكور ب 
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 االستماع : المحور األول 

 تأثر التعبير الكتابي بعدم تركيز التالميذ -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %66.66 4 دائما 
 %33.33 2 أحيانا
 %11 1 أبدا

الجدول يتضح أن التركيز دائما يؤثر في التعبير الكتابي لدى التالميذ حيث من خالل 
و هذا يعني أن التركيز  %33.33أما أحيانا ما يتأثر فقدرت ب  %66.66قدرت بنسبة 

أحيانا في هذه  تعنيه كلمةو هناك من ال يركزون لكن تعبيرهم جيد هذا ما ،  ضروري
 .الموضوع أو قوة التلميذ في أحد المهارات الحالة قد يكون السبب راجع إلى طبيعة

 تأثر التعبير الكتابي  بإدراك التالميذ لهدف المعلم  -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا

 من المستجوبين ترى أن التعبير الكتابي يتأثر %51من خالل الجدول يتبين أن نسبة
ترى أن التعبير الكتابي % 51هدف المعلم أما فئة أخرى بنسبة  ل التالميذ بإدراك دائما

ن هناك من ال يفهم هدف المعلم و يكون تعبيره أحيانا ما يتأثر بإدراك هدف المعلم أل
و على العموم أن التالميذ .هذا راجع إلى قدرة التالميذ و طبيعة الموضوع و  جيدا،

 .بما يقدمه معلمهم لذا تكون تعابيرهم جيدة يتأثرون

 

 تأثر التعبير الكتابي باصطفاء المعلومات المهمة و استنتاج ما يود المعلم قوله -
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 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا
من المستجوبين تعد التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر  %51يوضح هذا الجدول أن معدل  

و استنتاج ما يود المعلم قوله ،ألن هناك مواضيع من الواقع  باصطفاء المعلومات المهمة
به و يختلف عما يقدمه المعلم فتختلف التعابير  اخاص افهنا التلميذ يمكنه أن ينشئ تعبير 

كون التعبير في األخير فهو مرتبط بما حسب قدرات التالميذ ، لكن في هذه المرحلة ي
األخرى  ألن ما يقدم من طرفه يستثمر في التعبير الكتابي ، أما الفئة،  يقدم من المعلم
تقر بأن التعبير الكتابي يتأثر دائما باصطفاء المعلومات المهمة     %51التي قدرت ب 

  .و استنتاج ما يود المعلم قوله

 التالميذ لكالم المعلمتأثر التعبير الكتابي بفهم  -

من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي يتأثر  %66.66يتبين من خالل الجدول أن نسبة
ترى أن التعبير الكتابي أحيانا ما  %33.33دائما بفهم التالميذ لكالم المعلم وأن نسبة 

يتأثر بفهم التالميذ لكالم المعلم ، فهذه الفئة ال تختلف مع الذين يعتبرون أن التعبير 
الكتابي يتأثر بفهم التلميذ لكالم المعلم و لكن يوجد من ال يتقيد بكالم المعلم في تعبيره 

 .ة الموضوع فهو يضيف من أسلوبه ذلك يكون حسب قدرات التالميذ و طبيع

 تأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على تدوين المالحظات -
  

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %66.66 4 دائما 
 %33.33 2 أحيانا
 %11 1 أبدا
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 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %06.66 0 دائما 
 %66.66 4 أحيانا
 %06.66 0 أبدا

المستجوبين التي تقر بأن التعبير  من % 66.66من خالل الجدول يتبين أن نسبة
من الفئة  %06.66الكتابي أحيانا ما يتأثر بقدرة التالميذ على تدوين المالحظات و 

   األخرى تعتبر أن التعبير الكتابي دائما ما يتأثر بقدرة التالميذ على تدوين المالحظات 
ر أبدا بقدرة التالميذ من الفئة الثالثة فهي تعتبر أن التعبير الكتابي ال يتأث%06.66و 

على تدوين المالحظات، نالحظ أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بقدرة التالميذ على 
    تدوين المالحظات فعادة أن التعبير الكتابي تستثمر فيه كل األنشطة و لكن بالعموم 
   و ليس بالخصوص،ألن هناك مواضيع تتطلب المالحظات التي قد دونت في الدروس

  .تكون ذا عالقة بالموضوع و

 تأثر التعبير الكتابي بتذكر التالميذ النقاط المسموعة -
 

من الفئة المستجوبة ترى بأن التعبير الكتابي  %66.66من خالل الجدول يتبين أن نسبة 
أحيانا ما يتأثر بالنقاط المسموعة و خاصة في هذه المرحلة ،فهناك من يتذكر وهناك من 
ال يتذكر حسب قدرات التالميذ ألن فكرهم محدود و هناك فئة أخرى تقدر بنسبة 

نقاط المسموعة ،فالتذكر تعتبر أن التعبير الكتابي دائما يتأثر بتذكر التالميذ لل 33.33%
المسموعة من ضروريات تفعيل التعبير الكتابي لكن تبرز في مراحل متقدمة من  طللنقا

  .التعليم

 تأثر التعبير الكتابي بالتمييز بين اآلراء و الحقائق -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %66.66 4 أحيانا
 %11 1 أبدا
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من المستوجبين تصرح بأن التعبير الكتابي يتأثر  %51الجدول أن نسبة يوضح هذا 
من الفئة األخرى تقر بأن التعبير  %51بالتمييز بين اآلراء و الحقائق كما أن  ادائم

الكتابي أحيانا ما يتأثر بالتمييز بين اآلراء و الحقائق ،فالتمييز يكون حسب طبيعة 
التلميذ فهو يميز بينهما فال يخرج عن الموضوع  الموضوع  إذن فهو ضروري فعندما يفهم

  .و عندما ال يميز بينهما فقد يخرج عن الموضوع

  تأثر التعبير الكتابي بتلخيص التالميذ بما يجول داخل عقولهم -

أن أحيانا ما يتأثر التعبير الكتابي بتلخيص  %51المستجوبين تقدر بعدت فئة من 
ترى بأن  %33.33التالميذ بما يجول داخل عقولهم  و أما الفئة األخرى التي تقدر ب 

التعبير الكتابي دائما يتأثر بتلخيص التالميذ بما يجول داخل عقولهم و هناك فئة تقدر 
تأثر أبدا  بتلخيص التالميذ بما يجول داخل ترى بأن التعبير الكتابي ال ي 06.66%

عقولهم ،ألنها ترى بأن التالميذ يستثمرون ما يقدم لهم من طرف معلمهم خصوصا في 
هذه المرحلة فعلى العموم أن التعبير الكتابي يتأثر بتلخيص التالميذ بما يجول داخل 

لخيص بعض األفكار عقولهم ،ألن هناك مواضيع مرتبطة بالواقع فهنا يستطيع التالميذ ت
  .في عقولهم و استثمارها في تعبيرهم

 التحدث : المحور الثاني 

 تأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على التكلم بدون خجل أو تردد -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %06.66 0 أبدا
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من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي  %83.33نسبة  يتبين من خالل الجدول أن
دائما يتأثر بقدرة التالميذ على التكلم بدون خجل أو تردد و ترى فئة أخرى تقدر ب 

أن التعبير الكتابي ال يتأثر أبدا بقدرة التالميذ على التكلم بدون خجل أو تردد  % 06.66
قدرة التالميذ على التكلم بدون خجل أو تردد ،و منه تبين أن التعبير الكتابي يتأثر دائما ب

  عندما يتكلم التلميذ فهو يثبت المعلومة و يفهم و يتعمق أكثر و يمتلك ثروة لغوية  هألن
 .و رصيد وفير لذا يكون تعبيره جيد

 

 تأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على مخاطبة المعلم و إقناعه -

ترى بأن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بقدرة التالميذ  %51يوضح هذا الجدول أن نسبة 
على مخاطبة المعلم و إقناعه ،ألنه هناك من التالميذ من يخاطب معلمه و يقنعه برأيه 

أن  %33.33في القسم ،و ترى فئة أخرى و تقدر بهذا يكون تعبيره جميل و هو األول 
 %06.66التعبير الكتابي يتأثر دائما بقدرة التالميذ على مخاطبة المعلم و إقناعه ،أما 

من الفئة الثالثة فإنها ترى بأن التعبير الكتابي ال يتأثر أبدا بقدرة التالميذ على مخاطبة 
علمهم و إذا خاطبوه ال يختلفون معه هذه المعلم و إقناعه ،فالتالميذ عادة ال يخاطبون م

 .تقتصر على هذه المرحلة فقط

 تأثر التعبير الكتابي بترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يتالءم و الموضوع -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %83.33 5 دائما 
 %11 1 أحيانا
 %06.66 0 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %06.66 0 أبدا
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من المستجوبين تعد التعبير الكتابي يتأثر  %66.66نسبة  من خالل الجدول يتضح أن
 دائما بترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يتالءم و الموضوع و ترى فئة أخرى ما تعادل 

       أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يتالءم 33.33%
 .و الموضوع

 التالميذ ألصوات الحروف نطقا صحيحاتأثر التعبير الكتابي بنطق  -

 

أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر تصرح ب %33.33يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
حاالت خاصة لديها عيب في بنطق التالميذ ألصوات الحروف نطقا صحيحا ،ألن هناك 

النطق لكن كتابتهم صحيحة فهم يعتمدون على الحفظ و ممارسة الكتابة و غالبا ما  
من المستجوبين تقر بأن %66.66و ترى فئة أخرى تقدر  يكونون من التالميذ الممتازين

 التالميذ نالتعبير الكتابي دائما يتأثر بنطق التالميذ ألصوات الحروف نطقا صحيحا، أل
  .عندما يكتبون شيئا فهم يكتبه مثل ما ينطقوه

 تأثر التعبير الكتابي بالتنوع في نبرات الصوت -
 

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %66.66 4 دائما 
 %33.33 2 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسب
  االختيارات    

 النسبة المئوية التكرارات

 %66.66 4 دائما 
 %33.33 2 أحيانا
 %11 1 أبدا
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من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي  %66.66يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
دائما يتأثر بالتنوع في نبرات الصوت ألنهم من خالله يفهمون النقاط المهمة من النقاط 
غير المهمة كما يساعدهم على تثبيت المعلومات و أيضا فهم عالمات الترقيم ،و ترى 

التنوع في نبرات أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر ب % 06.06فئة أخرى تقدر ب 
ترى بأن التعبير الكتابي ال يتأثر أبدا  %06.66الصوت ،أما الفئة الثالثة فتقدر ب 

 .بالتنوع في نبرات الصوت

 تأثر التعبير الكتابي بوقفة التالميذ بدون اضطراب -

  

من الفئة المستجوبة  تصرح بأن التعبير الكتابي دائما يتأثر بوقفة  %51يعادل نسبة ما
يقفون من دون اضطراب تكون لديهم الثقة  االتالميذ بدون اضطراب ،ألن التالميذ عندم

بالنفس  كذلك الطالقة في اللسان هذا يعني أنهم يحتكمون على اللغة مما يجعل تعبيرهم 
أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بوقفة   %51خرى التي تقدر ب جيد كما ترى الفئة األ

التالميذ من دون اضطراب ،ألنه يوجد تالميذ ال يستطيعون الوقوف برصانة إال أن 
 .تعبيرهم جيد و أغلبهم من التالميذ الممتازين هنا تكون حسب القدرات

 مةتأثر التعبير الكتابي بربط األفكار الفرعية بالفكرة العا -
  

 النسبة المئوية التكرارات النسب          االختيارات
 %66.66 4 دائما 
 %06.66 0 أحيانا
 %06.66 0 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا
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تعد التعبير الكتابي يتأثر دائما بربط   %33.33من خالل الجدول يتبين أن نسبة 
من  %66.66األفكار الفرعية بالفكرة العامة هذا ما يقصد بمنطقية الموضوع، في حين 

المستجوبين ترى بأن التعبير الكتابي يتأثر أحيانا بربط األفكار الفرعية بالفكرة العامة ، 
هذا يعني أن الفكرة العامة عندما تكون خاصة فاألفكار الفرعية تكون عامة أي واسعة 

 .فيها تحليل

      تأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على التعبير عن أفكارهم بتسلسل و تتابع -
  و استرسال

تقر بأن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بقدرة التالميذ  %51يتبين من الجدول أن نسبة 
على التعبير عن أفكارهم بتسلسل و تتابع و استرسال فمعظم التالميذ ال يعبرون 

باسترسال و خاصة في هذه المرحلة فهناك البعض منهم يستطيع التعبير عن أفكاره 
تعبير الكتابي دائما يتأثر أن ال  % 33.33بتسلسل ، و ترى الفئة األخرى التي تقدر ب 

ترى  %06.06بقدرة التالميذ على التعبير عن أفكارهم بتسلسل و تتابع و استرسال ،أما 
أن التعبير الكتابي ال يتأثر أبدا  بقدرة التالميذ على التعبير عن أفكارهم بتسلسل و تتابع 

 .و استرسال

 القراءة: المحور الثالث 

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %66.66 4 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %06.06 0 أبدا
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الميذ ما يتلقون من معلمهم في جميع أنشطة اللغة تأثر التعبير الكتابي بفهم الت -
   العربية

 دائما من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي يتأثر %51من الجدول يتضح أن نسبة 
بفهم التالميذ ما يتلقون من معلمهم في جميع أنشطة اللغة العربية ،ألنها تنصهر في 

أن التعبير الكتابي أحيانا ما  %51التعبير الكتابي ،و ترى الفئة األخرى التي تقدر ب 
يتأثر بفهم التالميذ ما يتلقون من معلمهم في جميع أنشطة اللغة العربية ألن هناك بعض 

مون كل األنشطة و يكون تعبيرهم مقبول ، فالتالميذ أغلبهم لديهم مشكلة التالميذ ال يفه
 .و ال يوظفونه في تعبيرهم في النحو

تأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على التفريق بين األفكار األساسية و األفكار  -
  الداعمة للموضوع

من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي يتأثر  %51يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
  دائما  بقدرة التالميذ على التفريق بين األفكار األساسية و األفكار الداعمة للموضوع ،

أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بقدرة التالميذ  %51و ترى الفئة األخرى التي تقدر ب ,
على التفريق بين األفكار األساسية و األفكار الداعمة للموضوع ،ألن هناك فرقات فردية 

بين التالميذ فهناك من يوظف األفكار الداعمة للموضوع ليكون تعبيره جميل و ذو أسلوب 

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات  االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا
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ناك من ال يوظف األفكار الداعمة راق فهنا تقتصر دوما على التالميذ النجباء و ه
 .للموضوع

 يتأثر التعبير الكتابي باستخدام التالميذ للرموز و المختصرات -
 

أحيانا ما يتأثر باستخدام الرموز             تصرح بأن التعبير الكتابي  %51ما يعادل 
     المختصرات ألن هناك من يوظف الرموز والمختصرات و هناك من ال يوظفهم ، و 

أن التعبير الكتابي دائما يتأثر باستخدام  %33.33و ترى الفئة األخرى التي تقدر ب 
أن التعبير الكتابي  ترى %06.66الرموز و المختصرات ،أما الفئة الثالثة التي تقدر ب 

 .ال يتأثر أبدا باستخدام الرموز و المختصرات في هذه المرحلة

 يتأثر التعبير الكتابي بتسجيل التالميذ لألفكار بعبارات موجزة -

من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي دائما  %51يتضح من خالل الجدول أن نسبة 
ترى  %51يتأثر بتسجيل التالميذ لألفكار بعبارات موجزة ،أما الفئة األخرى التي تقدر ب

أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بتسجيل التالميذ لألفكار بعبارات موجزة ،ألن هناك 
  .فكار بعبارات موجزةمواضيع من واقع التالميذ فليس بالضرورة تسجيل األ

 يتأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على تلخيص ما قرؤوه في فقرة -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %06.66 0 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا
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تقر بأن التعبير الكتابي دائما يتأثر بقدرة التالميذ على تلخيص  %66.66ما يعادل نسبة 
ما قرؤوه في فقرة ، باعتبار النص هو الركيزة األساسية  التي تنطوي عليه جميع أنشطة 
  اللغة العربية و التعبير بمثابة تلخيص للنص المقروء و إعادة صياغته بأسلوب معين ،

أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بقدرة  %33.33و ترى الفئة األخرى التي تقدر ب 
التالميذ على تلخيص ما قرؤوه في فقرة، فهم يرون بأن التعبير إعادة الكتابة بأسلوب 

 .خاص و برؤى مختلفة

 الكتابة: المحور الرابع 

يتأثر التعبير الكتابي بوضع التالميذ النقط على الحروف في أماكن وضعها  -
 الصحيح

 من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي يتأثر %51يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
بوضع التالميذ النقط على الحروف في أماكن وضعها الصحيح ، لتوضيح الكلمات  دائما

من ناحية الشكل و المعنى  المتمثلة في توضيح األفكار، أما الفئة األخرى التي تقدر ب 
ترى بأن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بوضع التالميذ النقط على الحروف في  51%

  .بار هذه المرحلةأماكن و ضعها الصحيح ، باعت

 يتأثر التعبير الكتابي بترك مسافات مناسبة بين الحروف و الكلمات -

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %66.66 4 دائما 
 %33.33 2 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات النسب    االختيارات
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا
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تقر بأن التعبير الكتابي دائما يتأثر بترك مسافات مناسبة بين الحروف  %011ما يعادل  
 .و الكلمات و هذا ما يتعلق بالجانب الكتابي  في رسم الكلمات و ترابط بعضها ببعض

 يتأثر التعبير الكتابي بكتابة التالميذ للكلمات كتابة نظيفة فيها ترتيب و نظام -

 

تقر بأن التعبير الكتابي يتأثر دائما بكتابة  %83.06نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
التالميذ للكلمات كتابة نظيفة فيها ترتيب و نظام ،أما الفئة األخرى التي تقدر ب 

فهي ترى أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بكتابة التالميذ للكلمات كتابة  06.66%
  .نظيفة فيها ترتيب و نظام

 يتأثر التعبير الكتابي بكتابة الكلمة دون زيادة أو نقص لحروفها -

 

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %011 6 دائما 
 %11 1 أحيانا
 %11 1 أبدا

 المئوية النسبة التكرارات االختيارات    النسب
 %83.06 5 دائما 
 %06.66 0 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %66.66 4 دائما 
 %33.33 2 أحيانا
 %11 1 أبدا
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من المستجوبين تقر بأن التعبير  %66.66يتضح من خالل هذا الجدول أن ما يعادل 
الكتابي يتأثر دائما بكتابة الكلمة دون زيادة أو نقص لحروفها ، أما الفئة األخرى التي 

فهي ترى بأن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بكتابة الكلمة دون   %33.33تقدر ب 
ن هناك بعض من التالميذ الذين يخطؤون في كتابة بعض زيادة أو نقص لحروفها ،أل

 .الكلمات حيث ينقصون من حروفها أو يزيدون في هذه المرحلة

  يتأثر التعبير الكتابي بإتقان التالميذ كتابة التاء المفتوحة و التاء المربوطة  -

من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي دائما  %51يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
فهي ترى  %51يتأثر بإتقان التالميذ كتابة التاء المفتوحة و التاء المربوطة ،أما ما يعادل 

المربوطة أن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر بإتقان التالميذ كتابة التاء المفتوحة و التاء 
 .في كتابتها يخطئ،ألنه يوجد من 

يتأثر التعبير الكتابي بتمييز التالميذ في الكتابة بين الحركات القصيرة و حروف  -
 المد

المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي  من %66.66يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
أحيانا ما يتأثر بتمييز التالميذ في الكتابة بين الحركات القصيرة و حروف المّد، ألنه 

يوجد من ال يميز بينهما و يوجد من يميز فهنا ترتبط بقدرات التالميذ، و أما الفئة األخرى 

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %51 3 دائما 
 %51 3 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %66.66 4 أحيانا
 %11 1 أبدا



102 
 

مييز التالميذ في الكتابة بين ترى التعبير الكتابي دائما يتأثر بت %33.33التي تقدر ب 
 .الحركات القصيرة و حروف المد

يتأثر التعبير الكتابي بكتابة الكلمات ذات الالم الشمسية و الكلمات ذات الالم  -
 القمرية في كتابتها كتابة صحيحة

من المستجوبين التي ترى بأن التعبير الكتابي دائما  %83.33هذا الجدول يوضح نسبة 
يتأثر بكتابة الكلمات ذات الالم الشمسية و الكلمات ذات الالم القمرية في كتابتها كتابة 

فهي ترى بأن التعبير الكتابي   %06.66صحيحة ، أما الفئة األخرى التي تقدر ب 
الكلمات ذات الالم الشمسية و الكلمات ذات الالم القمرية في  أحيانا ما يتأثر بكتابة

 .في كتابتها يخطئكتابتها كتابة صحيحة ،ألنه يوجد من 

يتأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ في كتابة الكلمات التي تبتدئ بهمزتي الوصل  -
 و القطع

من المستجوبين أن التعبير الكتابي يتأثر أحيانا  %83.33يوضح هذا الجدول بنسبة 
بقدرة التالميذ في كتابة الكلمات التي تبتدئ بهمزتي الوصل و القطع ،ألنه أغلب التالميذ 

ترى بأن التعبير الكتابي   %06.66يخطؤون في كتابتها ،أما الفئة األخرى التي تقدر ب 
  .دائما يتأثر بقدرة التالميذ في كتابة الكلمات التي تبتدئ بهمزتي الوصل و القطع

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %83.33 5 دائما 
 %06.66 0 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %06.66 0 دائما 
 %83.33 5 أحيانا
 %11 1 أبدا
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يتأثر التعبير الكتابي بقدرة التالميذ على كتابة الكلمات التي تشتمل على الهمزة  -
 المتوسطة و الهمزة المتطرفة في كتابتها الصحيحة

ترى أن التعبير الكتابي يتأثر دائما بقدرة  %33.33نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
التالميذ على كتابة الكلمات التي تشتمل على الهمزة المتوسطة و الهمزة المتطرفة في 

من الفئة المستجوبة أن التعبير الكتابي أحيانا  %66.66 ، في حين ترىكتابتها الصحيحة
ما يتأثر بقدرة التالميذ على كتابة الكلمات التي تشتمل على الهمزة المتوسطة و الهمزة 

المتطرفة في كتابتها الصحيحة، ألن هناك من يحسن كتابتها كتابة صحيحة و هناك من 
 يوظف ما درسه في التعبير ال يحسن كتابتها كتابة صحيحة رغم أنهم درسوها فبعضهم ال

  .الكتابي

 يتأثر التعبير الكتابي باستخدام التالميذ لبعض من عالمات الترقيم -

من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي  %83.33يتبين من خالل الجدول أن نسبة 
دائما يتأثر باستخدام التالميذ لبعض من عالمات الترقيم ، أما الفئة األخرى التي تقدر ب 

ترى بأن التعبير الكتابي أحيانا ما يتأثر باستخدام التالميذ لبعض من عالمات  06.66%
    بعض العالمات الضرورية الترقيم ، ألن التالميذ ال يستخدمونهم إال إذا طلب وضع 

 .و المشهورة كعالمة االستفهام و عالمة التعجب

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %66.66 4 أحيانا
 %11 1 أبدا

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %83.33 5 دائما 
 %06.66 0 أحيانا
 %11 1 أبدا
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يتأثر التعبير الكتابي بكتابة التالميذ للحروف المتشابهة في الرسم الهجائي كتابة  -
 صحيحة

من المستجوبين تقر بأن التعبير الكتابي أحيانا ما  %66.66من الجدول يتضح أن نسبة 
يتأثر بكتابة التالميذ للحروف المتشابهة في الرسم الهجائي كتابة صحيحة ،ألن التالميذ 
ال يحسنون كتابة بعض من الحروف المتشابهة في الرسم الهجائي فعلى سبيل المثال 

فهي  %33.33و الظاء و غير ذلك ،أما الفئة التي تقدر ب السين و الصاد و الضاد 
ترى بأن التعبير الكتابي يتأثر دائما بكتابة التالميذ للحروف المتشابهة في الرسم الهجائي 

 .كتابة صحيحة

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 النسبة المئوية التكرارات االختيارات    النسب
 %33.33 2 دائما 
 %66.66 4 أحيانا
 %11 1 أبدا
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 :طريقة سير درس التعبير الكتابي(6
 حفالت عرس: وضعية االنطالق ،تذكير بالموضوع السابق مثال -
الموضوع ويكون خاص بحصة درس القراءة حيث يذكرهم بعادات وتقاليد  -

 .احتفاالت في األعراس الجزائرية

 :ويأتي المطلوب

 اتحدث في بضعة أسطر عن عادات وكيفية إقامة األعراس في الجزائر موظفا جمع  
 .اآلتيةوجملة تعجبية معتمدا العناصر  اسالم امؤنث

  اصر التالية الموضحة في المثال اآلتيوفي العرض يتقيد بالعن: العرض: 
 اختيار المنزل وتحضيره الستقبال المدعوين. 
 تقديم مختلف المأكوالت للمدعوين 
  منزل العروس إلىاستعداد أهل العريس للذهاب 
 استمرار العرس لليوم الثاني بمنزل العريس 

 .وفيها عبارات الختام: وفي األخير الخاتمة

  ؟تصحيح التعبير الكتابيماذا يراعي المعلم عند (7

 اللغةبمهارة الكتابة من ناحية أن يهتم  -
 المفردات و التراكيب 
  األغالط النحوية 
 األغالط اإلمالئية 

 المعاني بمهارة القراءة من ناحيةأن يهتم  -
 فهم الموضوع بشكل عام 
 تنظيم عناصر الموضوع 
 دقة المعاني 
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 في األفكار منلقراءة و الكتابة المزج بين مهارة االستماع و التحدث و اأن يهتم ب -
 ناحية
 (1)سالمتها 
 وضوحها 
 تكون ذات قيمة أن 
 تسلسلها النطقي في األلفاظ و التركيب 
  واضحة و مناسبة ودقيقة 
 منسجمة بعضها مع البعض 
  اإلطالةخالية من الحشو و 
  و المعاني لألفكارمصورة. 

 في المقدمة -
 تكون موجزة أن 
 ذات صلة بالموضوع 
 تثير انتباه القارئ أو السامع في صلب الموضوع شائقة 
 عناصره مرتبة و متماسكة 
 (2)أفكاره واضحة 
 عبارات جملة متماسكة 
 أفكاره متسلسلة تسلسال منطقيا وزمنيا. 

 في الخاتمة -
 في الموضوع هأن يظهر رأي 
 (3).يبين خالصة الموضوع بعبارات موجزة أن 

 
                                                           

 .054،ص2116ينظر فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة و الصعوبة،اليازوري،األردن،عمان،(1)
 .311اينظرالمرجع نفسه، ص(2)
 .311المرجع نفسه، صينظر(3)
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 :تصحيح درس التعبير الكتابيطريقة )8

 توزيع األوراق على التالميذ/أوال

 االطالع على الموضوعات -
األستاذ قد بينه ويسألهم عن نوع  إنخطاء حيث مساءلة التالميذ وهنا خاصة باأل -

 و يصححونه أالخط
 تقديم جدول األخطاء الشائعة -
الجزائر جميلة،  إن: تصحيح األخطاء من طرف التالميذ على اللوحة مثال -

 )1(«ازنال مارس»باستعمال طريقة ( صحراؤها)إمالئي أهنا الخط. صحرائها واسعة
خطاء على اللوحة وبعد طرق المعلم ترفع األلواح ومكتوب تصحيح وهي كتابة األ

طرف التالميذ و طريقة الرفع تكون مختلفة الذين يجلسون في الخلف  الخطأ من
، و يطرق المعلم مرتين فتقلب األمام ترفع ألواحهم أعلى من الذين يجلسون في 

األعلى  العكس ، فالذين يجلسون في األمام ترفع إلى إلىاأللواح و يختلف الرفع 
قات تنزل األلواح ويصعد و الذين في الخلف فترفع قليال وعندما يطرق ثالث طر 

الصغار يحمل استعمال اللوحة  األطفالتلميذ ليصحح الخطأ ومثال الصرف 
 .(يحملون)فيصحح الخطأ 

 قررة امالئي تصحيحه قررت بطريقة:في كل مرة يصحح الخطأ على السبورة مثال 
 .استعمال اللوحة يصحح الخطأ على السبورة

يصحح التالميذ األخطاء بقلم الرصاص على الموضوعات وبعدها تأتي مرحلة  وبعدها
 مراقبة المعلم للتالميذ

يعطي المعلم األوراق بعدما يكون قد صححها إلعادة قراءتها قراءة صامتة :أوال 
 .لموضوعات الجيدةلقراءة  تكون وفي األخير ،واستخراج األخطاء

 
                                                           

     12/14/2105،01:05محمد رحومة ،ابتدائية يعقوب العربي فلياش الجديدة بسكرة ،الجزائر، ( (1
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 :األخطاء الموجودة في النموذج

 خطاء التركيبيةاأل

 

 الصواب الخطأ 
وهم يطلقون البارود وبعد يذهب  -

 الناس لنوم
ويقدمون مختلف مأكوالت من  -

اللحم مختلف ومأكوالت  عقط
 تقاليدنا

يستعدون أهل عريس اني ذاهب  -
لمنزل عروس ويستقبلونه بطلقات 

 ناروزغاريد نساء
عندما كان أهل العرس  اختيار  -

المنزل تحضير الستقبال 
 المدعويين

 حينما تقديم المأكوالت للمدعوين  -
 لفي ستعد الى منزل العروس -
عندما كان استمرار العرس لليوم  -

 الثاني بمنزل العريس
في أيوم كان أهل العرس كان  -

 يخترون منزل كبير
أما كان أهل العريس كان ينظفون  -

وأخرون يطبخون مختلف 

 ذلك عدوهم يطلقون البارود وب -
 يذهبون للنوم 

من  احيث يقدمون بعض -
 .المأكوالت التقليدية

 
يستعدون أهل العريس للذهاب  -

منزل العروس حيث  إلى
يستقبلونهم بطلقات النار وزغاريد 

 النساء
العريس منزال  اختار أهل -

 ليحضرونه، استقباال للمدعوين
حيث تقدم مختلف المأكوالت  -

 للمدعوين
منزل  إلىفي استعداد للذهاب  -

 العروس
استمر العرس لليوم الثاني بمنزل  -

 العريس
في يوم العرس يختارون منزال  -

 كبيرا



109 
 

 المأكوالت
 
 

النساء  وها وخرجة العروس وزعرة -
 وطلق البرود

 وأن كان العرس جميل جدان  -
 ما أجمل العراس تقاليد الجزائر -
لم يأتو أهل العروس الى المنزل  -

 يتحول المنزل الى قاعة أكل
يختار أهل العريس منزل  -

 لتحضير الستقبال المدعوين
 منزل واسعا لقيام به العرس -
 فيعزفون الجوق واليطبلون الطبول -

أما أهل العريس كانوا ينظفون و  -
آخرون يطبخون مختلف 

 المأكوالت
وها هي العروس تخرج مع   -

 زغردت النساء و طلقات البارود
 جدا كان العرس جميال -
 ما أجمل أعراس الجزائر -
العروس بعد،  ما زال لم يأتوا أهل -

 .قاعة أكل إلىحتى تحول المنزل 
يختار أهل العريس منزال  -

 ويحضرونه الستقبال المدعوين
 منزال واسعا ليقام فيه العرس -
الجوق و يطبلون بفيعزفون  -

 .بالطبول
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 :اإلمالئيةاألخطاء 

 الصواب نوعه الخطأ 
 باالزهر -
 وقموا    -
 أختار    -
 هل    -
 األهل -
 باالعروس -
 عندم -
 زد -
 لذهاب -
 البرود -
 بعروس  -
 منزل -
 عازف -
 ناى -
 العراس -
 متواضع -
 متماسك -
 الببا -
 العررس -
 يأتو -
 العرس -
 ذالك -
 كذالك -
 يقدمو -

 إمالئي  
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي

 إمالئي

 بالزهر -
 وقاموا -
 اختار -
 أهل  -
 أهل -
 بالعروس -
 عندما -
 زادت -
 للذهاب  -
 البارود -
 بالعروس -
 منزال -
 عازفا -
 الناي -
 األعراس -
 متواضعة -
 متماسكة -
 الباب -
 العرس -
 يأتوا -
 العريس -
 ذلك -
 كذلك -
 تقدم -
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 للستقبال -
 مضهر -
 عود -
 طبل  -
 عرس -
 عريس -
 ستعد -
 لفي -
 وصل -
 المنزل -
 يخترون -
 أيوم -
 زغرة -
 خرجة -
 وهاو -
 جدان -
 فيها -
 يسعملون -
 دلقة -
 يتغذا -
 يذهبو -
 ألحضر -
 أهله -
 تزدزعريد -
 ستمر -
 راعة -
 يوسع -

 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي 
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي

 الستقبال -
 مظهر -
 العود -
 الطبل -
 العرس -
 العريس -
 استعداد -
 في -
 وصلوا -
 منزل -
 يختارون -
 اليوم -
 زغردت -
 خرجت -
 وها هي -
 جدا -
 فيه -
 يستعملون -
 طلقة -
 يتغذى -
 يذهبوا -
 إلحضار -
 أهلها -
 تزغردن -
 يستمر -
 رائعة -
 يسع -
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 يطقون -
 يقرت -
 لمنزل -
 كبير -
 اليطبلون -

 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي

 يطلقون -
 يقترب -
 منزال -
 كبيرا -
 نيطبلو -

حفل عرس، حفالت األعراس ، يستقبلونه ، : أما بالنسبة لألخطاء الصرفية تتمثل في 
 يستقبلونهم

 :أسباب ضعف التالميذ في التعبير الكتابي9)

 التفاوت بين التالميذ  إلىعدم االهتمام بمهارة االستماع مما أدى  -
 الضعف في القراءة -
 قلة الممارسة -
 الخاصة بمادة التعبير سواء شفهيا أم كتابيا اإليضاحيةعدم توفر الوسائل  -
 الحجم الساعي المخصص لنشاط التعبير الكتابي غير كاف -
 الكلماتبين التركيب و  الربط الضعف في الكتابة خاصة في -
 الضعف في اإلمالء و النحو و الصرف -
 كثرة األنشطة -
 عدم تأهيل المعلمين -
عالمات : لتعبير الكتابي مثالعدم تركيز المعلمين على بعض النقاط المهمة في ا -

التمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم الهجائي و التمييز بين التاء ،الترقيم 
 المربوطة و التاء المفتوحة وفي كتابة الهمزة

        قلة استخدام كل عالمات الترقيم فالفاصلة و النقطة هي المستخدمة فقط  -
 .الصحيحةو األخرى عدم وضعها في األماكن 

 .روعة  العراس: التداخل اللغوي بين العامية و الفصحى مثال -
 بين التالميذ  االختالف -
 .الضعف في صياغة الجمل وعدم توضيح األفكار -
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 .عدم اهتمام المعلم بالتالميذ الكل -
 .عدم التفريق بين التذكير و التأنيث -
 التعبير الكتابي بالدروس المقروءة ربط عدم  -
 .قلة التركيز -

 اقتراحات لتنمية نشاط التعبير الكتابي10)

 .نها كل متكاملأل محاولة التركيز على الفنون اللغوية األربعة -
 اختيار مواضيع متماشية مع سن التالميذ -
 اختيار مواضيع من الواقع -
 إعطاء الحرية في االختيار -
تركيز المعلمين في التعبير على الخط وتسلسل األفكار ومنطقيتها ووضع  محاولة -

عطاء شواهد أو أمثلة واقعية  .عالمات الترقيم كذلك فهم الموضوع وا 
من أسلوبهم  ةبعض العبارات االفتتاحية و الختامية لتقويعلى تالميذ تدريب ال -

ثراءو   رصيدهم اللغوي ا 
 ا حتى يتمكنوا من الممارسة الفعلية أن يكون عدد التالميذ قليال أو محدود -
 .س التالميذ على شكل نصف دائرة و المعلم في النصفو جل -
 اإلمالءالتركيز على أغلب قواعد  -
 التركيز على الجانب النحوي و الصرفي -
  كثرة الممارسة و التدريب -

 :اقتراح نموذج لتدريس التعبير الكتابي(11

 إعطاء التالميذ بعض العبارات االفتتاحية :مقدمة أو تمهيد 

 رة العامةكعرض الموضوع العام أو الف -
 .في نهاية المقدمة يطرح سؤال -

 :العرض
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أو األحاديث المتعلقة بالمحاور  يةإعطاء التالميذ بعض من الشواهد القرآن -
 .ضفونها في تعبيرهمو المبرمجة لديهم لي

 .أماكنها الصحيحة تدريب التالميذ على وضع عالمات الترقيم في -
 .توظيف أمثلة من الواقع -

 :الخاتمة

 إعطاء التالميذ بعض العبارات الختامية لحفظها واستعمالها في التعبير -
 .اإلجابة عن السؤال المطروح -

 :الخالصة

هي المهارات  الكتابيمهارات التعبير  أنمن خالل الدراسة الميدانية التي قمت بها أستنتج 
كلها تشترك في تحصيل نشاط التعبير  ،الكتابة،القراءة ،التحدث ،االستماع : اللغوية

من المهارات المكتسبة لدى العينة التي قمت بدراستها ومن خالل  ان هناك بعضأالكتابي و 
ن التالميذ يكتسبون أدورا كبيرا في نشأة التالميذ باعتبار  للمعلم أنالبحث فيها وجدت 

 امتمكنكان المعلم  إذاوخاصة من الناحية اللغوية قدرا هائال من المعلومات من معلمهم 
بها التعبير الكتابي باعتباره تجسيدا للغة هذا من  عنيأو على اللغة  افإن تالميذه سيتحصلو 

من المهارات أي أغلبها خصوصا في هذه  اجهة ومن جهة أخرى تركيز المعلم على كثير 
 .دى التالميذالنمو و االكتساب اللغوي لمرحلة  باعتبارهاالمرحلة 

 

 

 

 

 

 



  ـــ    
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أن مهارات التعبير الكتابي هي المهارات اللغوية و في ختام هذا البحث نصل إلى 
تعد ضرورية بالنسبة للمتعلم حتى التي ،االستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة :األربعة

كتابي هو عبارة عن عملية تقويمية التعبير اليتحصل على نشاط التعبير الكتابي ألن 
جميع أنشطة اللغة العربية فهي تنصب فيه و تهدف إليه ، و يعد أكبر مشكل بالنسبة ل

إيجاد اقتراح  ناة و استرسال ،لذا حاولقللتالميذ أو الطلبة فهم ال يستطعون التعبير بطال
النتائج المتحصل عليها في  و من أبرزالمستوى الميداني  مسواء على المستوى النظري أ

 :الجانبين هي 

 الجانب النظري: أوال

تعد مهارتا االستماع و التحدث من أهم المهارات التي يجب وجودها لدى التالميذ  -
ألنها تعد المدخل األول و الركيزة األساس التي يتكئ عليها المتعلم حتى يستطيع 

ختص باللسان أوال ثم اليد ثانيا و هذه الملكة ت ،التعبير أو يكتسب الملكة اللغوية
قول إن اللغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة و هاتين المهارتين نما جعلنا ا هذ

  فالمؤسسات التعليمية كلها تهتم و تركز على تعليم القراءة  ،تقتصران على النطق
من أسباب الكتابة متناسية مهارتا االستماع و التحدث هذا قد يكون أهم سبب و 

 تالميذ في التعبير الكتابي ضعف ال
       ن تكسب التلميذ الجودة في التعبير كذلك يمكننا القول إن هاتين المهارتي   -

ثراء و االسترسال في الكالم و   في الرصيد اللغوي ا 
المطبوعة  وأما مهارتا القراءة و الكتابة فكالهما يرتبطان بالكلمة المكتوبة أ -

        فالقراءة هي الوجه المقابل للكلمة لفن الكتابة حيث إن القراءة فن استقبالي 
و الكتابة فن إنتاجي ،إذا كانت القراءة هي الفن السابق لفن الكتابة فإن القراءة 

واحد  نآالكتابة فن سابق الحق للقراءة في تستدعي كلمة مكتوبة لكي تقرأ،أي أن 
 ألن،ق فإن عملية القراءة تتم بصورة عكسية لعملية الكتابة عالوة على ما سب
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 القراءة عملية تركيبية تحليلية تتم بصورة عكسية للقراءة  
تعد القراءة و الكتابة من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكهما المتعلم ألنهما  -

ة  فالقراءة  ضرورية في حيا ،يرتبطان بالتفكير في عمليتي التركيب و التحليل
          الفهم  ،اإلدراك،ألنها تشتمل على أهم المهارات المتعلقة بالعقل ، البشرية 

و النقد و حل ،التلخيص االستنتاجو  االستنباط،ستعاب ،التذكر و الربط و اإل
فهي ال تقتصر فقط على الناحية اللغوية  المتمثلة في التعرف على  ...المشاكل 

نطقا صحيحا  بل تتعدى ذلك  إلى مساعدة الفرد في  رموز اللغة و النطق بها
 للمشاكل التي تصادفه  إيجاد حلوال

أما الكتابة فهي العملية اإلنتاجية التي تنصهر فيها كل المهارات اللغوية هي   -
 برسم الحروف و نظمها و ترتيبها من ناحية  المعنى و المبنى متعلقة 

 افهذه المهارات األربع هي كل متكامل تذوب في  نشاط التعبير الكتابي  حتى يكون تعبير 
  .او رفيع ياراق او أسلوب جميال

 الجانب الميداني : ثانيا 

عن كل متكامل تقوم برفع  كلها عبارةلقد أثبتت الدراسة الميدانية أن المهارات األربع 
التعبير الكتابي هي عبارة عن المهارات  تحصيل نشاط التعبير الكتابي و أن مهارات

 اللغوية 

بدراستها و ذلك حسب  نامن المهارات المكتسبة لدى العينة التي قم ايوجد بعض -
أخرى فإن التالميذ يكتسبون  فعندما يركز على مهارة و يهملالمعلم  قدمهيما 

المهارة التي ركز عليها المعلم و ال يكتسبون المهارة التي لم يركز عليها المعلم 
باعتباره يمثل دورا كبيرا في تنمية المعلومات من الناحية اللغوية لدى التالميذ 
خصوصا في هذه المرحلة فعلى المعلم أن يهتم و يركز على أغلب المهارات  
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خاصة في هذه السنة باعتبارها مرحلة حساسة يكتسب فيها التالميذ  األربع اللغوية
            .األساس اللغوي ، ليتحصلوا على التعبير الكتابي
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم اللغة و األدب العربي

 

 ةاستمارة استبان

 مهارات التعبير الكتابي و دورها في تعلم اللغة العربية لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

 دراسة ميدانية في ضوء آراء معلمي مدرسة فلياش الجديدة بسكرة

استمارة موجهة لمعلمي التعليم االبتدائي لوالية بسكرة بهدف إعداد مذكرة لنيل شهادة 
 الماستر أدب عربي تخصص علوم اللسان العربي

في الخانة المناسبة مع ضرورة  (x)الرجاء اإلجابة عن هذه االستمارة بوضع عالمة 
جابة عل  جميع أسئلة االستمارة و نحيطكم علما بنن المعلومات التي ستدلون بها اإل

       ستبق  في كنف السرية و لن تستغل إال ألغراض علمية ، و لكم منا فائق التقدير
 و االحترام

 

 

 

 

4102/4102السنة الجامعية   

:إعداد الطالبة  

 أسماء عبة

:إشراف الدكتورة  

 دليلة مزوز
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 : البيانات الشخصية

 ......................................المؤهالت العلمية

 ...........................................الخبرة المهنية
  :هل ترى أن نشاط التعبير الكتابي يتأثر ب دائما أحيانا أبدا

 

 حالة التالميذ عندما ال يكونون مركزين    
 

 

  لهدف المعلمإدراك التالميذ    

 ماعتسالا قوله  ماصطفاء المعلومات المهمة و استنتاج ما يود المعل   

  فهم التالميذ كالم المعلم و ما يحيل إليه    

 تدوين المالحظات عل  التالميذقدرة    
 

 تذكر التالميذ النقاط المسموعة   
 

 التمييز بين اآلراء و الحقائق   
 

  داخل عقولهم يجولتلخيص التالميذ بما    

  ستطاعة التالميذ التكلم بدون خجل أو ترددا   

 متالك التالميذ القدرة عل  مخاطبة المعلم و إقناعها   
 

  و الموضوع ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يتالءم   

 لتحدثا نطق التالميذ ألصوات الحروف نطقا صحيحا   
  الصوت التنوع في نبرات   

 التالميذ بدون اضطراب ةوقف   
 

  ألفكار الفرعية بالفكرة العامة قدرة التالميذ عل  ربط ا   
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  قدرة التالميذ عل  التعبير عن أفكارهم بتسلسل و تتابع و استرسال   

 العربية من معلمهم في جميع أنشطة اللغة نفهم التالميذ ما يتلقو    
قدرة التالميذ عل  التفريق بين األفكار األساسية واالفكار الداعمة    

 للموضوع
 استخدام التالميذ للرموز و المختصرات    

 
 تسجيل التالميذ لألفكار بعبارات موجزة   

 

 لقراءةا

 قدرة التالميذ عل  تلخيص ما قرؤوه في فقرة   
 

 

  عل  الحروف في أماكن وضعها الصحيح وضع التالميذ النقط   

  لكلماتاترك مسافات مناسبة بين الحروف و    

  نظيفة فيها ترتيب و نظام للكلمات كتابة كتابة التالميذ   

 كتابة الكلمة دون زيادة أو نقص لحروفها   
  إتقان التالميذ كتابة التاء المفتوحة و التاء المربوطة   

 الكتابة في الكتابة بين الحركات القصيرة و حروف المدتمييز التالميذ    

كتابة الكلمات ذات الالم الشمسية و الكلمات ذات الالم القمرية    
 كتابة صحيحة

 

قدرة التالميذ في كتابة الكلمات التي تبتدئ بهمزتي الوصل و القطع    
 كتابة صحيحة

 

 عل  الهمزة المتوسطةقدرة التالميذ عل  كتابة الكلمات التي تشتمل    
 و الهمزة المتطرفة كتابة صحيحة

 

 استخدام التالميذ لبعض من عالمات الترقيم   
 

     لحروف المتشابهة في الرسم الهجائي كتابة صحيحةلكتابة التالميذ    
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  :أوراق التالميذ
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 الكتاب االلكتروني الموافق للمطبوع عن عاصمحفص برواية  الكريم  القران 

   : العربية المصادر و المراجع

أحمد جمعة ، الضعف في اللغة تشخيصه و عالجه ،دار الوفاء لدنيا الطباعة    .1
 .6002، 1و النشر،اإلسكندرية ،مصر ،ط

أحمد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال ، ديوان  .6
 6002.المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، 

أيوب جرجيس عطية ،اللغة العربية تثقيفا و مهارات ،دار الكتب العلمية ،بيروت  .2
 .6016، 1،لبنان ،ط

بير ، دار المسيرة ، عمان الصمادي ، فن الكتابة و التع امتنانخليل و  براهيمإ .4
 .6002، 1، األردن ،ط

 ،تركيا اسطنبول،اإلسالميةالوسيط،المكتبة معجم ،رونآخو مصطفى  إبراهيم .5
 .1،ج1826،

باسم الصرايرة و آخرون ،استراتيجيات التعلم و التعليم النظرية و التطبيق ،عالم  .2
 6008، 1الكتب الحديث ،اربد ،األردن ،ط

و حسان الجيالني ، منهجية العلوم االجتماعية ، دار الهدى  سالطنية بلقاسم .7
 6004للطباعة و النشر ، عين مليلة ، الجزائر ،

، الناشر  قضاياهالدين ،علم اللغة النفسي مناهجه و نظرياته و  جالل شمس .2
 6،ج6002،مصر ،  اإلسكندريةمؤسسة الثقافة الجامعية ، 

 4الوسيط،مكتبة الشروق الدولية،مصر،طمعجم ، آخرونجمال مراد حلمي و  .8
،6004 
حسن شحاتة ، أساسيات في تعليم اإلمالء ، مؤسسة الخليج العربي ،القاهرة  .10

 1822،مصر ،
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      حسن نور الدين نبيل أبو حلتم ، زاد التلميذ في اللغة العربية القواعد  .11
 6016،الجزائر ،و اإلعراب و اإلمالء التعبير و اإلنشاء ،دار الكتاب الحديث 

حسني عبد الباري عصر ،تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ،مركز  .16
 6005للكتاب ،مصر ، اإلسكندرية

رشدي أحمد طعيمة ،المهارات اللغوية،مستوياتها،تدريسها،صعوباتها،دار  .12
 6004، 1الفكر العربي،القاهرة،ط

      المات الترقيم رندة سليمان التوتنجي ، أساسيات تدريس اإلمالء و ع .14
 6012و الخط العربي ،جهينة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،

زكريا اسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار المعرفة الجامعية ،قناة  .15
 6005السويس ،مصر ،

محمد عيون السود،دار الكتب  تحالبالغة، الزمخشري،أساس .12
 1882،  1العلمية،بيروت،لبنان،ط

يد ، مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية ،دار صفاء زهدي محمد ع .17
 6011، 1للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن ، ط

زين كامل الخويسكي ،المهارات اللغوية ،دار المعرفة الجامعية ،قناة  .12
 6008السويس ،مصر ،

و عوامل تنمية ( االستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة)المهارات اللغوية .18
 1ية عند العرب و غيرهم ،دار المعرفة،األزرايطة ،مصر، طالمهارات اللغو 

،6001 
سميح أبو مغلي ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ،دار البداية  .60

 6005، 1،عمان ،األردن ،ط
صالح بلعيد ، في المناهج اللغوية و إعداد األبحاث ،دار هومه ، بوزريعة  .61

 6005، الجزائر ،
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 1العربية ،دار الشروق ،عمان ،األردن ،طصالح نصيرات ،طرق تدريس  .66
6002 

عاطف فضل محمد ،التحرير الكتابي الوظيفي و اإلبداعي ، دار المسيرة ،  .62
 6016، 1عمان ، األردن ،ط

عالية صالح ،اللغة العربية مهارات اتصال ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن  .64
 6008، 1،ط

حامد أحمد الطاهر،دار  مقدمة ابن خلدون ،تح عبد الرحمان بن خلدون ، .65
 6010، 6الفجر للتراث ،القاهرة ،مصر ،ط

عبد السالم يوسف الجعافرة ، مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها بين  .62
النظرية و التطبيق ، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ، عمان ،األردن 

 6011، 1،ط
عالقتها بالكفاءة اللغوية عبد المنعم أحمد بدران ،مهارات ما وراء المعرفة و  .67

 6002، 1، العلم و اإليمان للنشر و التوزيع ،كفر الشيخ ،دسوق ،ط
،اللغة العربية مهاراتها و فنونها و تطبيقاتها ، دار  آخرونعزت فارس و  .62

 6008، 1يافا العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،ط
 6002،الجزائر، عشاش ،معجم الكنز عربي ،منشورات عشاش .68
عصام الدين أبو زالل ، الكتابة العربية أسس و مهارات ، دار الوفاء لدنيا  .20

 6011، 1، مصر ، ط اإلسكندريةالطباعة و النشر ، 
علوي عبد اهلل طاهر ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية  .21

 6010، 1،دار المسيرة،عمان ، األردن ،ط
يس فنون اللغة العربية ،دار الفكر العربي ،القاهرة علي أحمد مدكور ،تدر  .26

 6002،مصر ،
 6007، 1دار المسيرة ، عمان ، األردن ،ط طرق تدريس اللغة العربية ، .22
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دار العلي الجازم و مصطفى أمين ، النحو الواضح قواعد اللغة العربية ، .24
 1ج،1م، 6004، القاهرة ،صرية السعوديةالم

 6010، 1عربية ، الوراق ،عمان ، األردن ،ط، مهارات اللغة العمر األسعد .25
فايز جمعة النجار ، أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي ، دار الحامد  .22

 6010، 6للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،ط
فتحي الخولي ، دليل اإلمالء و قواعد الكتابة العربية ، كتب أشرطة  .27

 1828، 2،الجزائر ،ط
    نية للكتابة و التعبير ،دار صفاء للنشرفخري خليل النجار ،األسس الف .22

 6007، 1و التوزيع ، عمان ، األردن ، ط
فخري خليل النجار ،اللغة العربية مهارات لغوية و تذوق األدب العربي  .28

 6010، 1،دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،ط
التعليمية البرامج –المعوقات  -األهمية –فراس السليتي ،فنون اللغة المفهوم  .40

 6002، 1،عالم الكتب الحديث و جدار للكتاب العالمي ،عمان ،األردن ،ط
فهد خليل زايد ، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة و الصعوبة ،  .41

 6002، األردن،  عماناليازوري ،
 1،المحيط تح نعيم العرقوموسي،مؤسسة الرسالة،لبنان،ط باديآالفيروز  .46

،1882 
          ن عتوم ، التفكير أنواعه و مفاهيمه و مهاراته كامل علي سليما .42

 6016، 1و استراتيجيات تدريبه ،عالم الكتب الحديث ، اربد ، األردن ،ط
كمال عبد الحميد زيتون ،التدريس نماذجه و مهاراته ،عالم الكتب ،القاهرة  .44

 6005، 6،مصر،ط
( م ه ر)،مادة 1لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،لبنان،ط: ابن منظور .45

 1،ج1880،
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 5،ج1884، ،(ر ه م)،مادة 2لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،لبنان،ط  .42
ماهر شعبان عبد الباري ، الكتابة الوظيفية و االبداعية المجاالت المهارات  .47

  6010، 1األنشطة و التقويم ،دار المسيرة ،عمان ، األردن ،ط
المسيرة ، عمان ،األردن المهارات الكتابية من النشأة إلى التدريس ،دار  .42

 6010، 1،ط
      مجدي وهبة و عامل المهندس،معجم المصطلحات العربية في اللغة  .48

 1824، 6و األدب ،مكتبة لبنان،بيروت،ط
محمد خان ، منهجية البحث العلمي ، منشورات مخبر أبحاث في اللغة      .50

 6011، 1و األدب الجزائري ، بسكرة ، الجزائر ،ط
،األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي ،دار وائل ، محمد أبو الرب  .51

 6005، 1عمان ، األردن ، ط
،فن الكتابة و التعبير ،المركز القومي ،اربد ،األردن  آخرونمحمد ربيع و  .56

 6000، 1،ط
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،تاج العروس،تح عبد السمار أحمد  .52

 1825فراج،مطبعة حكومية ،الكويت،
 ه1462،دليل تدريس اللغة العربية العام ،مكتبة الرياض ، مفلح غازي .54
برهم ، دراسة في اللغة العربية نماذج و أسئلة محلولة  إبراهيممنال عصام  .55

 6008، 1، مكتبة المجتمع العربي ، عمان ،األردن ،ط
نايف معروف ،تعلم اإلمالء و تعليمه في اللغة العربية ، دار النفائس  .52

 6007، 7بيروت ، لبنان ،ط
نخبة من الخبراء ، تنمية المهارات اللغوية و الكفاءة التربوية ، دار الوفاء  .57

 6010، 1، مصر ، ط اإلسكندريةلدنيا الطباعة و النشر ، 
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وليم عبيد ، استراتيجيات التعليم و التعلم ، دار المسيرة ، عمان ،األردن  .52
 6008، 1،ط

 الرسائل الجامعية
ر الكتابي على ضوء التدريس بالكفاءات فريد خلفاوي ، تعليمية التعبي   .58

السنة الرابعة المتوسطة أنموذجا ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اآلداب       
عمار :، إشراف (مخطوط)و اللغة العربية تخصص علوم اللسان العربي ،

 .6016شلواي، جامعة محمد خيضر بسكرة ،قسم اآلداب و اللغة العربية ،
، األوضاع االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لألسرة        مريم ساسي .20

و عالقتها بالتحصيل الدراسي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم 
اوذاينية عمر، جامعة محمد خيضر :إشراف  ،(مخطوط)االجتماع علم التربية ،

 .6016بسكرة ،قسم العلوم االجتماعية،
 المقابالت الشخصية

حمد،ابتدائية يعقوب العربي فلياش الجديدة رحومة م .21
 06/04/6015،10:15بسكرة،الجزائر،

 المواقع االلكترونية
26. W.w.w.com   ،67/10/6014 ،  11:00الساعة 
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 الصفحة الموضوعات                                                
 ب-أ                                                       مقدمة
                       تحديد مصطلحات ومفاهيم البحث: مدخل

                                                                                        11-7                                              مفهوم المهارة1-
                                                      9-7                                                        لغة( أ

                                               11-9                                                اصطالحا( ب
                                           11-11                                            :مفهوم التعبير2-

                                                       11- 11                                                       لغة( أ
                                               11- 11                                               اصطالحا( ب

                                    11-11                                   :أنواع التعبير ومجاالته3-
                                 11-11                                :واإلنشاءالفرق بين التعبير 4-
         19 -11         :ضرورة تعلم القواعد اللغوية إلتقان التعبير الكتابي5-

                                        19-11                                           قواعد النحوتعلم ( أ
 :األوللفصل ا

                                      في تفعيل التعبير الكتابي مهارتا االستماع والتحدث ودورهما
 21                                                         يدتمه
                                                  31-22 -                                         مهارة االستماع: أوال
                                       23-22                                           مفهوم االستماع1)
     23-24                                        أنواع االستماع2)
                               28-25                                           خطوات االستماع3)
 -29 28                                           أهمية االستماع4)
 -30 29 -                                          االستماع أهداف5)
 30-31 -                                         مهارات االستماع6)
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 37-21                                           مهارة التحدث:ثانيا
 11-32                                             مفهوم التحدث1)
 11                                           عناصر التحدث(2
 313-1 -                                            أهمية التحدث)1

 13 -                                           التحدث أهداف4)
 17 -                                           مهارات التحدث(5
 17 -                                             فوائد التحدث(3

 13                                              الخالصة -
 

 :الفصل الثاني
                                        في تفعيل التعبير الكتابيمهارتا القراءة والكتابة ودورهما  

                                                         01                                                   تمهيد     
                                                      11-10 -                                            مهارة القراءة :أوال
 11-10                                              مفهوم القراءة(1

 10                                                لغة ( أ

 11-10                                         اصطالحا  (ب   
                                          11-11                           ومزاياها القراءة طبيعة خصائص(1

 11- 11                                                 النفسية (أ
 11-11                                               اإلدراكية (ب

 17- 11                                               أنواع القراءة(1
 10-13                                              القراءة أهمية)1

                                        11-10 -                                            مهارات القراءة5)
 68-11                                            مهارة الكتابة: ثانيا
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 31-11 -                                            ماهية الكتابة 1)
 11-11 -                                             مفهوم الكتابة- 
   13-11 -                                             أهمية الكتابة- 
 17 -13 -                                            وظائف الكتابة- 
 13 -                                            مهارات الكتابة- 
  31-13                                              قواعد الكتابة- 
 31-31 -                                           عالمات الترقيم- 
                                                 33- 31                                               ماهية الخط2)

                  31-31                                            طمفهوم الخ    -
 31                                            أهمية الخط    - 
 33-31                                           أهداف الخط    -

                                          33-33      اإلمالء                                       ماهية 3)
 37-33 -                                          اإلمالءمفهوم    -
 37                                          اإلمالءأهمية    - 
 33                                          اإلمالء أهداف   - 

 39-33                                                    الخالصة
 : الفصل الثالث 

                       الدراسة الميدانية مهارة التعبير الكتابي
  71                                                 تمهيد -

 72-78 -                                ماهية التعبير الشفهي 1)
     78- 81                                 ماهية التعبير الكتابي     2)
 81             العالقة بين التعبير الشفهي والتعبير الكتابي    3)

 111- 82 -                                          اإلجراءات الميدانية
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 82 -                                            منهج الدراسة 1)
 31-31                                          :أدوات الدراسة 2)
 83                                                 المالحظة(أ 
 31-31                                                   المقابلة(ب 
 31- 31                                           استمارة  استبانة(ج
 37- 31                                         :مجاالت الدراسة )1
 33-31                                              المجال المكاني(أ

 33                                            المجال البشري (ب
 37                                            المجال الزمني (ج
 37                                               دراسة للعينة (1
 101-33                              عرض وتحليل نتائج االستبانة (1
 101                             التعبير الكتابي طريقة سير درس)3
 103-101             ماذا يراعي المعلم عند تصحيح التعبير الكتابي؟)7
 111-107                             طريقة تصحيح التعبير الكتابي )3
 111-111                  أسباب ضعف التالميذ في التعبير الكتابي )9

 111                           اقتراحات لتنمية التعبير الكتابي (10
 111-111                     اقتراح نموذج لتدريس التعبير الكتابي (11

 111                                                   الخالصة 
 113-116                                                      الخاتمة
 130 120- -                                                     مالحق

 117-132 - قائمة المصادر و المرجع                                   
 111-119 - فهرس الموضوعات                                         

 



 :صــــــــلــــخـم

اهتم الباحثون اللغويون بدراسة اللغة من عدة جوانب، فتبين لهم أن مكمن ضعف التالميذ في اللغة العربية ليس في كونها 

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مهارات التعبير الكتابي و هل هذه  بل في أدائها أال و هو التعبير الكتابي، انظام

و من هذا المنطلق جاء بحثي الموسوم مهارات التعبير الكتابي  ؟ فعال إلى تحصيل نشاط التعبير الكتابي المهارات تؤدي

و دورها في تعلم اللغة العربية لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي دراسة ميدانية في مدرسة يعقوب العربي بسكرة ، استعرضنا 

عيل التعبير الكتابي ، مهارتا مصطلحات و مفاهيم البحث كما كان التركيز على مهارتا االستماع و التحدث و دورهما في تف

القراءة و الكتابة و دورهما في تفعيل التعبير الكتابي ،أما الدراسة الميدانية فاقتصرت على مهارة التعبير الكتابي و فيها تم 

و كأداة مساعدة المنهج  إثبات مهاراتها و التي هي عبارة على المهارات اللغوية  متبعين المنهج الوصفيمحاولة 

                                    .                                  : Résuméائياإلحص

 Les Chercheurs linguistes ont intéressé à l'étude de la langue dans plusieurs domaines, ces études leurs ont  

montré  que la faiblesse des élèves intra et extra scolaire et leur difficultés d'apprentissages ne se repose plus 

sur la complexité de la langue, le problème c'est comment transmettre du savoir et du savoir-faire à  nos élèves 

afin d'améliorer leur compétences et leur performances dans l'apprentissage de la langue, et comme par 

exemple les compétences de l'expression écrite. Cette étude vise à démontrer les compétences d'expressions 

écrites des élèves, alors es-ce que vraiment  ces  compétences peuvent effectivement conduire à la collecte de 

l'activité de l'expression écrite ?De ce point de vue, nous avons élaboré cette modeste recherche, qui a comme 

thème; les compétences d'expression écrite et leurs rôle dans l'apprentissage de la langue arabe chez les élèves 

de cinquième année   primaires, de l'école Yaakob laarbi Biskra .nous avons jugé utile de donner un aperçus 

général sur  les termes et les concepts clés de la recherche ,  on a également  concentré notre étude  sur les 

compétences  d'écoute et de parler, et leur rôle dans la production écrite , nous avons mis l'accent aussi sur 

l'étude des compétences en lecture, écriture, et leur rôle dans l'amélioration des production écrites  .d’autre 

coté , dans notre partie pratique nous avons procédé à une étude sur terrain , cette dernière  repose sur la 

compétence d’expression écrite , en plus ,cette étude vise à  montrer le coté expressif  qui repose 

essentiellement sur les compétences langagières des élèves  en utilisant une approche descriptive et une 

méthode statistique concernant  les  compétences et les performances des élèves dans l'expression écrite à fin 

d'atteindre les objectifs de notre recherche.                                                                         
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