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 : املقدمة

ابعتبارها أداة من تنبع أمهية منهج اللغة العربية من وظيفة اللغة العربية ذاهتا وما تؤديه للشعوب العربية واإلسالمية 
من حتقيق قدر كبري من التفاهم العاملي وتعزيز احلوار وما يستتبع ذلك  ،ل بني الشعوب العربية واإلسالميةأهم أدوات التواص

ووضع منظومة متكاملة لالتصال يتحقق  ، تعزيز التعارف والتفاهم والسلمتوظيف اللغة العربية يف ذلك فمن آليات ،اإلجيايب
كما أن أمامها العديد   ،توهلذه املنظومة مكوانت وهلا مميزا ،ملثمر بني الشعوب العربية وغريهامن خالهلا احلوار اإلجيايب وا

   (.105 ،2009 ،)طعيمة والناقة من العقبات

جييش يف نفسه من إحساسات وأفكار، وهي وسيلة التصال  للتعبري عماوتتمثل أمهية اللغة كذلك يف أهنا أداة الفرد 
للفرد فرًصا كثرية لالنتفاع أبوقات الفراغ من خالل القراءة  هتيئأهنا  ، كماهحاجاتويليب  همآربقق هذا االتصال حياملرء بغريه، و 

 .فتزيد من معارفه وإنتاجه الفكري العامل ىاليت جتعله يطل من خالهلا عل

 ، لكنها تتضاعف أمهيتها ابلنسبةللفرد فحسبال تقتصر على أمهيتها ابلنسبة أمهية اللغة كأداة للتواصل  إن 

ساين الرابط الوثيق الذي ضمن للتطور اإلن ، وهيدماج احلقيقية بني أفراد اجملتمع، فهي أداة االنككلللمجتمع واإلنسانية  
 .باملعنوي الذي حفظ احلضارة لكل األمم والشعو  ، واجلانبالتارخيي البقاء عرب السنني

لتعبري عما مع حسن ا ،رة التفكري والتواصل لدى الطالباألداة اليت تعني على إاث اوتتجلى أمهية اللغة يف كوهن
وإمنا  ،واألفراد أو بني املرء وذاتهو أن هذه األمهية ال ترجع إىل كوهنا وسيلة للتخاطب أو التواصل بني اجلماعات  ،يريدون
وتطبع حضارته ودرجة حضوره يف مسرح الوجود واحلياة وصواًل إىل  ،اليت متيز شعًبا عن شعب ويةكوهنا رمزًا لله    إىلترجع 

فممن ال عقل له وال فكر له فال لغة  ،وَثمَّة تالزم بني الفكر واللغة ،ما يف أعماق النفس وتصورات الذهناالستدالل على 
 .(291 ،2005 ،)األيويب سليمة لديه وال سبيل إىل اعتباره جزًءا ملتحًما ابلكل الذي هو اجملتمع

ا أحد املداخل اليت ظهرت مبكرًا عندم Communicative Approach (CA)ولذا يعد مدخل التواصل اللغوي
وجمموعة من  Palmer ، Hornحيث برز هذا املدخل على يد العامل ابملر هورن  ،ب دئ بتعليم اللغات بشكل نظامي
مت حتديد  ،ميالدية 1920سيس هذا املدخل سنة أتمت حيث  ،Applied Linguisticالباحثني يف علم اللغة التطبيقي 

ولقد أطلق على هذا املدخل اسم املدخل الشفهي أو املدخل املوقف  ،ات الرتبوية احملددة لهواإلجراء ئجمموعة من املباد
 & .The Oral Approach and Situational Language Teaching  (Richards ، Jack Cلتعليم اللغة 

Rodgers ، Theodore S، 2001، 38)   

 ،أت من القرن السابع عشر امليالديستخدام هذا املدخل بدالإىل أن الدعوة  (145 ،2002 ،العصيلي)بينما يشري 
بل إن  ،تعامل مع اجملتمع وحتقيق االتصالأن الذين يتعلمون اللغة من أجل ال  John ، Lockفقد ذكر جون لوك 

والتعلم املباشر واحملادثة واألساليب  ،اسع عشر امليالدي كالتعلم الطبعياملصطلحات واملفاهيم اليت كانت شائعة يف القرن الت
 األصيلة أو احلقيقية لتعليم اللغة تعد صورًا من صور الدعوة إىل هذا املذهب. 
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: يطلق مصطلح االتصال حني حيدد لهعن ريلي، عملية االتصال يف قو  نقالً  Widdowsonويلخص ويدوسون 
بني  Convergence of Knowledgeمستعمل اللغة موقفًا يتطلب منه نقل معلومات معينة لتحقيق التقارب املعريف 

وهذا اإلجراء أو هذه العملية تتطلب التفاوض أو تبادل وجهات  ،األفراد، ومن مث ميكن أن يتغري هذا املوقف بشكل أو آبخر
هذا  Discourseوأطلق على هذا الشكل من التفاوض لفظ اخلطاب  ،النظر حول املعاين خالل التفاعل بني األفراد

فعاليته كمؤشر  املصطلح يشري إىل التفاعل الذي جيب أن أيخذ مكانه لتأكيد قيمة املعىن ملا ينطق به املتحدث، وللتحقق من
 . (20 ،2006 ،مة والناقةيع)ط لنية املتحدث أو قصده

هذا ويعد مدخل التواصل اللغوي مدخاًل تعليمًيا وظيفًيا يقوم على تعليم اللغة من خالل مواقف حيوية واقعية 
وذلك سعًيا للتفاعل  ،ةستماع والتحدث والقراءة والكتاب: فن االرسة اللغة من خالل فنون أربعة هييستطيع فيها الطالب مما

  (Pattison، 1992، 13) وذلك يف سياق لغوي سليم ،والتواصل

 إىل أن اهلدف من املدخل االتصايل هو تنمية مقدرة الطالب االتصالية بطريقة (148 ،1997 ،فرميان)ويشري 
؛ لذا حيتاج الطلبة يف الوقت املناسباللغة املناسبة فاملقدرة على االتصال تقتضي اإلملام ابستعمال  ،أوسع من الطرق األخرى

للشكل االجتماعي فيجب على الطالب اختيار الرتكيب املناسب  ،إىل معرفة الرتاكيب اللغوية واملعاين والدور الذي يؤديه
 كما جيب تنمية مقدرة الطالب على مناقشة املعاين مع حماوريه.  ،ودور املتحادثني

 : فيما يلي (21 -20 ،2007 ،السيد)حتقيق جمموعة من الغاايت حددها  يستهدف تعليم اللغة العربيةلذا فإن و 

 .حمادثة واستماًعا وقراءة وكتابة إكساب املتعلمني املهارات (1

تنمية الثروة اللغوية والفكرية للتواصل مع اآلخرين بلغة عربية فصيحة بكل يسر وسهولة وتلقائية إن بطريق احملادثة  (2
 .الكتابة أو

فهم ما يستمع إليه وقراءته بلغة عربية فصيحة وإفهام اآلخرين بلغة عربية صحيحة نطًقا وكتابة  تنمية القدرة على (3
 وابلسرعة املناسبة.

 تنمية القدرة على قراءة النصوص األدبية املختلفة وفهمها وتذوقها وإدراك بعض مواقع اجلمال فيها وحتليلها ونقدها. (4

واهب الفنية يف جمال اخلط قواعد اإلمالء واخلط العريب وتنمية امل صقل مهارة الكتابة الصحيحة اجلميلة يف ضوء (5
 .العريب

وداللة وصوالً إىل الفهم الصحيح والقدرة قيًما ر وحنًوا وتًء التمكن من أساسيات اللغة العربية وأحكامها الوظيفية إمال (6
 .لسليم تعبريًا وظيفًيا وإبداعًياعلى التعبري ا
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 :  هدف تنمية ثالث كفاايت أساسية هيإىل أن الغاية من تعليم اللغة تست الباحثشري ييف ضوء ما سبق 

  رتاكيب اللغة، سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية، متييزاً وإنتاجاً، ومعرفته بهي : و الكفاية اللغوية -أوالا
 واإلملام بقدر مالئم من مفردات اللغة، للفهم واالستعمال.  : نظرايً ووظيفياً؛وقواعدها األساسية

 ونعين هبا قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية، والتعبري بطالقة عن  :الكفاية االتصالية -اثنيا
 .يتلقَّى من اللغة يف يسر وسهولة أفكاره وخرباته، مع متكنه من استيعاب ما

  وقيمهم أفكار أصحاهبا وجتارهبم  ويقصد هبا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعربِر عنافية: الكفاية الثق -اثلثاا
اللغة العربية تنمية هذه الكفاايت الثالث لدى طالبه من بداية برانمج تعليم  معلم. وعلى وعاداهتم وآداهبم وفنوهنم

 اللغة العربية إىل هنايته، ويف مجيع املراحل واملستوايت.

فهو يرتبط بعالقة أتثري وأتثر  ،ة فرعية من منظومة املنهج الكربىمنظوموتربز أمهية تقومي املنهج ابعتبار هذا التقومي 
 .أو قصورها ومن خالله ميكن احلكم على جودة هذه العناصر وحتديد مدى جودهتا ،عناصر املنهج املختلفة مع ابقي

 :  (222 -221 ،2003 ،)اخلليفة يف أنه حيقق اآليتمناهج اللغة العربية عامة  وتتجلى أمهية تقومي

 ى التقدم الذي أحرزوه وتوضح مد ،الدراسية؛ ألنه يلقي الضوء على مدى حتصيلهم للمواد يعد التقومي مهًما للتالميذ
يز ي التالميذ قدرًا من التعز وهبذا يعطوالعمل على تالفيها  ،لديهمويقف هبم على جوانب الضعف اليت  ،أواًل أبول

 .واإلاثبة بقصد زايدة الدافعية

 ى حتديد نقاط القوة وابلتايل يساعد عل ،الضوء على كفاايهتم التدريسيةفهو يلقي  ،يقل التقومي أمهية لدى املعلمني ال
كما أن التقومي   ،لديهمهتم يف الكفاايت املتدنية ومن مث ميكن إعداد الربامج التدريبية لرفع مستواي ،وجوانب ضعفهم

هذا إضافة  ،واختيار املصادر الفعالة للتعلم ،وحتديد الطرق والوسائل واألنشطة يساعد املعلم على حتديد األهداف
 املعلم بتالميذه وبزمالئه وابإلدارة املدرسية.إىل أنه يلقي الضوء 

ومن هذه  ،يف تعليم العربية احثني والدراسينيونظرًا ألمهية عملية تقومي مناهج اللغة العربية فقد حظي ابهتمام الب
 ،(2005 ،غالب)ودراسة  (1989 ،الرشيدي)دراسة و  ،(1987 ،مناصرة)ودراسة  ،(1985 ،أمحد)الدراسات دراسة 

   .(2009 ،العدوي)ودراسة  (2006 ،الشخشري)ودراسة 

 : ابملشكلة اإلحساس

 ،بذلك القاصي والداين على السواء حالة من اخلور والضعف على ألسنة أبنائها يشهد  -اآلن –تشهد اللغة العربية 
ويقول يف هذا السياق  ،ية اللغوية لدى التالميذ والطالبإىل وجود قصور يف الكفا (29 – 28 ،2003 ،املوسى)إذ يشري 

وذلك أن الطالب يسلخ من عمره اثنيت  ،يف املدرسة ورة هنائيةينبغي أن حتل بصوال إخال أحًدا مياري يف أن هذه املشكلة "
ولكن كأن خطة تعليم اللغة العربية  ،معرفة لغوية كافيةكاٍف لتحقيق   -ال ريب –يتعلم اللغة العربية وهو زمان عشرة سنة 
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وذلك أن تعليم اللغة العربية مبناهجه وكتبه املقررة وممارسات املعلمني يف  ،أال تكون هناك خطةيف وضعها املدرسي احلاضر 
غة إىل أن مناهج الل –من وجهة نظره  –ولعل السبب يف ذلك يرجع  ،غرفة الصف ما يزال مرتوًكا ملسار الرتاكم العفوي

فهي مواد ومالحظات مرتاكمة ال  ،لغة العربية منطلقات متسقة منظمةفليس ملناهج ال ،العربية عبارة عن خليط مرتاكم
إهنا  ،ذاتًيا يشف عن طبيعة متميزة خاصةوهي ال تنكشف انكشافًا  ،نسق واضح منسجم ينتظمها نسق واضح منسجم

أشبه بشيء خليط ائتاليف من مواد اترخيية وجغرافية واجتماعية وعلمية ...إخل يصح أن توصف بكل شيء إال أن تكون 
 . اللغوي الذي يتميز متيزه اخلاصىنمناهج للغة العربية ابملع

 –وهو  ،اهج املدرسية ماهية منسجمة حمددةالذي يوهم وضعه اخلاص ابالنضباط ال تستوي له يف املنحىت النحو 
والسبب يف ذلك يرجع إىل مناهج اللغة العربية  ،ز واحلال ر كاًما خمتلطًا اتئًهاأبواب يف الفاعل واملفعول به والتميي -لدى الطلبة

 .س هلا بنيان متسلسل حمكم ومتكامللي

اللغة العربية اآلن تذبل علي أيدي أبنائها" " ولقد أكد هذه املالحظة العالمة انصر الدين األسد يف مقالة له بعنوان
 ، يف مجيع مراحله هو تدين التعليم - بيلداء و  -حيث أشاااااااااااااااار إىل أن اللغة العربية يف الوقت الراهن أساااااااااااااااا  دائها وهو 

 وال تؤاخذين إذا  ،لقد كان معلموان يف مراحل التعليم حيرصاااااااااااون على أن يتحدثوا ابلعربية الفصااااااااااايحة والساااااااااااليمة ،يف بالدان
جتنبت اساااااااتعمال كلمة الفصاااااااحى؛ ألن الفصاااااااحى صااااااايغة تدل على أعلى املراجع وال أعتقد أهنا موجودة إال يف كتاب   

  ،هذا مطلب عظيم أيضااً إذا وصالنا إليه ،لكن حسابنا أن نقول "الفصايحة" أو الساليمة ،ذلك يف بعض الشاعر الرفيع ودون
فكانت هذه اللغة دائماً يف الصفوف االبتدائية والوسطى والثانوية  ،كانوا حيرصون مجيعاً أن يتحدثوا ابللغة العربية الفصيحة

  صاااااحيح أن لغة البيت ولغة الشاااااارع هي مساااااتوى آخر من مساااااتوايت اللغة ،مث يف اجلامعة تصاااااافح آذاننا، نسااااامعها دائماً 
 .(13 ،2011،)عبد الباري

انتشار األلفاظ العامية  :اجلوانب التاليةي لدى الطالب يف مظاهر الضعف اللغو  (25 – 24 ،1414 ،وايل)ويعدد 
انتشارًا خميًفا يف كل مناحي حياتنا اليومية حىت اقتحمت علينا مؤسساتنا التعليمية اليت من املفروض أن تنطلق منها الدعوة 

ة اليت تصك اآلذان كثرة األخطاء النحويو  ،ء اإلمالئية يف األعمال املكتوبةكثرة األخطاو  ،غة العربيةقواًل وعماًل حلماية الل
شيوع نطق الكلمات على غري و  ،كثرة األلفاظ األعجمية يف لغتناو  ،أحاديث املتكلمني ابللغة العربيةوتدمي األفئدة يف 
 وجهها السليم.  

ية مظاهر الضعف اللغوي اليت لدى تالميذ املرحلة األساس (98 ،2010 ،عثامنة واملومين)كما أظهرت دراسة 
 : فا فيما يليالدنيا يف لواء حي

 واالستيعاب. الفهم  

 الرتقيم وعالمات الكتابة.  

 والرتكيب. التحليل  
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 واالستماع القراءة.  

 واحملادثة التعبري.             

 : إىل اآليتأما عن أسباب هذا الضعف فرتجع 

 املتعلقة ابملتعلم واجلو العام األسباب. 

 علقة بتخطيط مناهج اللغة العربيةاألسباب املت. 

 لم اللغة العربية وبطرائق تدريسهاألسباب املتعلقة مبع. 

 تعلقة ابملنهج )الكتاب املدرسي(األسباب امل. 

 مظاهر اخللل يف مهارات التواصل اللغوي كما يلي:  (170 ،2005 ،طعيمة)وجيمل 

 مية للغة العربية ة العاوذلك مبزامح ،ازدواجية اللغة اليت ما زالت متمكنة منا يف خمتلف جماالت االتصال اللغوي
 .الفصيحة

 يف احملاداثت العادية  وذلك ،مبزج حديثهم العريب بلغة أجنبية وذلك ،وية لدى بعض أو كثري من املثقفنيالثنائية اللغ
 .طاب الشفهي واملكتوبويف كثري من أشكال اخل ،بني النا 

 وأمساء األعالم وقلة  ،وسوء استعمال ألفاظ اللغة ،انة ورداءة النطق واألداء الصويتاستعمال اللحن والتصحيف والرط
 .تعمال املصطلحات العلمية والفنيةالضبط والتدقيق يف اس

 شيوع األخطاء يف التعبري الكتايبفضاًل عن  ،لرتاكيب واالبتعاد عن منطق اللغةشيوع األخطاء اللغوية من انحية ا :
 الوظيفي واإلبداعي. 

 ،ل فمىت استعملت اللغة منت وتطورتاابالستعمال وتذبل ابإلمه غة إمنا حتياوجهة نظر يف ذلك أن الل وللباحث
هو غياب مناهج اللغة العربية اليت تستثري امللكة  -من وجهة نظري –والسبب األساسي  ،ومىت أمهلت ذبلت وضعفت

فة القواعد وأشكاهلا وبني املعرفة فهناك فرق بني معر  ،االتصالية أو ابألحرى الكفاية االتصالية اليت جتعل من اللغة أداة حية
أي أننا قد ركزان يف تعليمنا للغة العربية على الكفاية اللغوية املعرفية  ،شخص من االتصال الوظيفي التفاعلياليت متكِرن ال

يف اجملتمع صال ومن مث فقدت اللغة قيمتها ابعتبارها أداة من أهم أداوت االت ،لغاية الرئيسة من تعلم اللغةاألكادميية وأمهلنا ا
  .العريب

واليت تستهدف التحقق من تضمني  ،استهدفت معاجلة هذه املشكلة – الباحثيف حدود علم  –ومل جتر دراسة 
   .  ململكة العربية السعوديةللصفوف الثالثة األوىل اب لغيت مهارات التواصل اللغوي يف مناهج
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 : حتديد املشكلة

يف مناهج للكشف عن مهارات التواصل اللغوي الالزم تضمينها تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف احلاجة الرتبوية 
والكشف  ،ب القوة يف هذه املناهج لتدعيمهاوذلك للوقوف على جوان ،ململكة العربية السعوديةلمرحلة االبتدائية ابلغيت ل

قق تنمية مهارات االتصال بوضع تصور مقرتح لتطوير املنهج القائم مبا حي وذلك ،عن نقاط الضعف والقصور وحماولة تالفيها
 .اللغوي

 : طرح الباحث األسئلة التاليةيوللتصدي هلذه املشكلة 

لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة  لغيتما مهارات التواصل اللغوي الالزم تضمينها يف مناهج  (1
 ؟االبتدائية

 ؟من املرحلة االبتدائية الصفوف الثالثة األوىللتالميذ  لغيتتضمني هذه املهارات يف مناهج  درجةما  (2

يف ضوء مهارات من املرحلة االبتدائية  الصفوف الثالثة األوىل لتالميذ لغيتما التصور املقرتح لتطوير مناهج  (3
 ؟االتصال اللغوي

 : أهداف الدراسة

تواصل اللغوي؛ وسيتم ذلك للصفوف الثالثة األوىل يف ضوء مدخل ال لغيتتستهدف الدراسة احلالية تقومي مناهج 
 : من خالل

 من املرحلة االبتدائية.للصفوف الثالثة األوىل  لغيتإعداد قائمة مبهارات التواصل اللغوي الالزم تضمينها يف مناهج  (1

 .لقائماملهارات يف املنهج احتويل قائمة مهارات التواصل اللغوي إىل قائمة حتليل؛ لتحديد مدى تضمني هذه  (2

 .يف ضوء مهارات التواصل اللغويابلصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم األساسي  لغيتحتليل مناهج  (3

لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة  يف ضوء مهارات التواصل اللغوي لغيتإعداد تصور مقرتح لتطوير مناهج  (4
 االبتدائية.

 : أدوات الدراسة

  للصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية. لغيتقائمة مهارات التواصل اللغوي الالزم تضمينها يف مناهج 

 ثة األوىل من املرحلة االبتدائيةللصفوف الثال لغيتحتليل حمتوى مناهج  معيار. 

 لغيتيف مناهج اللغوي  وتتمثل مادة املعاجلة التجريبية يف إعداد تصور مقرتح لتضمني مهارات التواصل. 
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 : لدراسةحدود ا

 : دراسة احلالية على احلدود اآلتيةتقتصر ال

وذلك  ؛لغيتجمموعة من مهارات التواصل اللغوي )الشفهي والكتايب( اليت يقر اخلرباء أبمهية تضمينها يف مناهج تعليم  (1
أو بني املرء وذاته  ألن الغاية من تعلم در  اللغة هو استخدامها يف حتقيق تواصل فعَّال بني املرء وجمتمعه من جهة

 .من جهة أخرى

عربية على ؛ ألنه يصعب على أي حبث تقومي مناهج اللغة الثة األوىل من املرحلة االبتدائيةللصفوف الثال لغيتمناهج  (2
ينبغي أن يكون التالميذ قد متكنوا من مهارات التواصل اللغوي  الصفوفكما أن هذه   ،مستوى املرحلة أبكملها

 .معهم وذويهم وأقراهنماجليد الذي يؤهلهم التفاعل مع جمت

موطن االهتمام يف الدراسة ؛ ألهنا ات اللغوية املرافقة هلذا املنهجللصفوف الثالثة األوىل دون التطبيق لغيتهج امن (3
  احلالية.

 : ماملستخداملنهج 

للصفوف الثالثة  لغيتوذلك من خالل حتليل مناهج  ،التحليلي يف هذه الدراسة املنهج الوصفي استخدم الباحث
ومت ذلك من خالل االستعانة  ،غوي املنبثقة من املدخل االتصايليف ضوء مهارات التواصل الل األوىل من املرحلة االبتدائية

كشف عما يتضمن فيها وما مل وذلك لل ،ببطاقة حتليل حمتوى مت بناؤها يف ضوء املهارات الالزم تضمينها يف هذه املناهج
حىت تقف  ،كما استخدم الباحث املنهج التارخيي عند عرض الدراسات والبحوث السابقة املتصلة ابلبحث احلايل  ،يتضمن
 .ا اجملالواالستفادة من األدوات املختلفة اليت أعدها الباحثون يف هذ ،باحثون يف هذا اجملالما أجنزه العلى 

 صطلحات الدراسة:م

   : حلالية العديد من املصطلحات منهاتتضمن الدراسة ا

   :لغيتتقومي مناهج  (1

كم هبا على مدى جناح  (119 ،1999 ،هندي وعليان)يعرفه التقومي  بوية يف حتقيق العملية الرت أبنه العملية اليت حي 
 .األهداف املنشودة

العملية اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة النجاح أو الفشل يف  أبنه (186 ،2011 ،الوكيل واملفيت)كما يعرفه 
 .وكذا نقاط القوة والضعف حىت يتمكن من حتقيق هذه األهداف بطريقة أفضل حتقيق األهداف
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إجرائياا يف هذا البحث أبهنا علمية تستهدف الكشف عمَّا يتضمنه منهج  لغيتعرف الباحث تقومي مناهج يو 
والسعي حنو تطوير هذه املناهج مبا  ،ملهارات التواصل اللغوين املرحلة االبتدائية يف الصفوف الثالثة األوىل م لغيت
 . احث لتحقيق هذا الغرضعدها البأة حتليل احملتوى اليت ويتم ذلك من خالل أدا ،قق الغاية من تعليم وتعلم اللغةحي

 : مدخل التواصل اللغوي (2

جمموعة من االفرتاضات ما هو إال  –أي مدخل  –املدخل يف التدريس عامة أبنه  (43 ،1985 ،الناقة) يعرف
 ،مهاهذه االفرتاضات تتصل اتصاالً وثيًقا بطبيعة اللغة وطبيعة عملييت تدريسها وتعل ،اليت تربط بعضها ببعض عالقات متبادلة

وهو مبعىن  ،أمرًا متفًقا عليه يف صورة تكاد تكون مبدئية ال تتحمل اجلدل من وجهة نظر أصحابهواملدخل عادة ما يكون 
سفة بعض األشياء ان لوجهة نظر بعض النا  وانإجرائي عبارة عن وصف لطبيعة املوضوع الدراسي الذي سيعلَّم )اللغة( وبي

   حبيث ال حتتاج منهم ابلضرورة إىل برهان أو دليل.   ،اليت يعتنقوهنا

 تستند إليها طريقة التدريس مثل: تصورها اليت أبنه املنطلقات (421 ،2010 ،وهريدي ،وطعيمة ،مدكور)ويعرفه 
    والنظرة إىل الطبيعة اإلنسانية وشخصية املتعلمني. ،وفلسفة تعليمها ،ملفهوم اللغة

من  عرفه الباحث إجرائياا يف البحث احلايل أبنه جمموعة املنطلقات اليت تنظر إىل اللغة العربية على أهنا أداةيو 
والكتايب واملتمثل يف القراءة والكتابة والالزم  ،هي واملتمثل يف االستماع والتحدثالشف أدوات التواصل اللغوي بشقيه:

عده الباحث أوتقاس هذه املهارات من خالل حتليل احملتوى الذي  ،للصفوف الثالثة األوىل لغيتتضمينها يف مناهج 
 لتحقيق هذا اهلدف. 

 : الدراسةأمهية 

 : ليتتمثل أمهية البحث احلايل فيما ميكن أن يسهم به يف حتقيق ما ي

  صفوف الثالثة ومطوريها ابلكشف عن بعض جوانب القصور املتضمنة يف مناهج ال لغيتمعاونة خمططي مناهج
 .قق الغاية من تعليم وتعلم اللغةمبا حي ،ًدا لعالجها وسد ما هبا من ثغرات؛ متهياألوىل من املرحلة االبتدائية

  الرئيسة للغة واملتمثلة يف حتقيق تواصل جيد بني يتناسب مع الغاية بتصور مقرتح  لغيتتزويد منفذي مناهج تعليم
 أو بني الطالب وزميله. ،أو بني الطالب واجملتمع الذي حييط به ،الطالب ومعلمه

 .تنمية الكفاءة االتصالية ابللغة العربية لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل 

  لتالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي لغيتفتح الطريق أمام الباحثني: الرتبويني منهم واللغويني لتطوير مناهج .   

 : يل للمتغريات الواردة به كما يليتناول الباحث بشيء من التفصيوبعد عرض املخطط العام للبحث احلايل فسوف 
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 :ربية لتالميذ املرحلة االبتدائية: تقومي مناهج تعليم اللغة العاألولاحملور 

ول دائما أن يعرف ماذا أجنز منها، وماذا بقي عليه ، حياجهوده املتنوعة يف احلياةن خالل من طبيعة اإلنسان وم
. ومال ووقت مبا بذل منها من جهد ، والفرد حينما يفعل ذلك إمنا يهدف إىل معرفة قيمة األعمال اليت قام هبا مقارنةلينجز

ود اليت يبذهلا لتحقيق اجله أيستمر الفرد يف تلك ، بقدر ما هي مقصودة ملعرفةفة القيمة هنا هدفنا يف حد ذاهتاوليست معر 
 .، أو الطريقة للوصول إىل نتائج أفضلم يتطلب األمر تغريًا يف األسلوب، أذلك العمل، وبنفس األسلوب الذي كان يتبعه

 مفهوم تقومي املنهج:  (1

عدل مساره للجهة املرغوب فيها م الشيء تقوميًا أي فيقال قوَّ  ،(وَّماألصل اللغوي ملصطلح التقومي هو من الفعل)ق
تشمل شقني مها وهبذا املعىن فإن عملية التقومي  ،(1211 ،1992 ،)مسعود وأصلح نقاط االعوجاج والقصور فيه

 : (249 ،2002،يوسف)

 اطن القوة يف الشيء موضع ومو  ،حتديد مواطن الضعف والقصور: هو التشخيص الذي يتم من خالله الشق األول
 .التقومي

  التشخيص وجودها: هو العالج الذي يتم من خالله إصالح نقاط والقصور اليت أثبتت عملية الثاينالشق. 

ولقد عرف التقومي أبنه عملية مجع وتصنيف وحتليل وتفسري بياانت أو معلومات )كمية أو كيفية( عن ظاهرة ما أو 
 .(154 ،1981 ،)عبد املوجود وآخرون موقف أو سلوك بقصد استخدامها يف إصدار حكم أو قرار معني

 : ليت تناولت تقومي املنهج كما يليجمموعة من التعريفات ا (366 ،1416 ،الشافعي والكثريي وعلي)كما قدم 

  تعريف زايسZais :ره البعض على تقومي حتصيل الطالبإذ قص ،ن التقومي قد نظر إليه نظرة ضيقةالذي رأى أ، 
: ، مثلبل يشمل كذلك جوانب مهمة منه ،الشامل للمنهج ال يقتصر على ذلك بينما التقومي ،وإعطائه درجات

 .نه ليشمل األهداف نفسهاإحىت  ،األهداف املوضوعة وحمتوى املنهج الصلة بني

  تعريف هنكنزHunkins اليت يتم تنفيذها من أجل توفري معلومات جمموعة من العمليات املرتابطة  أبنه: الذي عرفه
وتقومي املنهج على هذا األسا  يستخدم الكتشاف ما حققه  ،بقبول أمر ماتتعلق  تعل من املمكن اختاذ قراراجت

أوسع من جمرد معرفة نتائج وهذا التعريف  ،معارفاملنهج للطالب من النتائج املرغوبة سواء أكانت سلوًكا أو 
 .الطالب؛ ألنه يشمل كل جوانب املنهج

  تعريف كورنباكCornbackجل اختاذ قرار بشأن برانمج تربوي: هو عملية مجع املعلومات واستخدامها من أ. 

  تعريف جالهتورنAllan Glatthorn : تقومي املنهج ينبغي أن يشمل كالً من قيمة املنهج وجدواه واملقصود هنا
ذا قيمة عالية حبكم  امعين ادراسي االقيمة الذاتية للمنهج بصرف النظر عن أي شيء آخر فقد يكون مقرر  :ابلقيمة
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لكن جدواه وفائدته قد و  ،وحيتوي على مادة علمية جيدة ،ظرية سليمة من وجهة نظر املختصنيأنه مبين على ن
  .الذين يدرسونه مثالً ؛ ألنه ال يناسب الطالب تكون قليلة

جية ووقائية جلميع يف ضوء العرض السابق ملفهوم تقومي املنهج املدرسي نستطيع تعريفه أبنه عملية تشخيصية وعال
وما به من أوجه نقص أو قصور حملاولة عالجها  ،يد ما به من نقاط القوة لتعزيزهاوحتد ،هج اللغة العربية ومكوانتهعناصر من

عده الباحث أاالستعانة مبعيار التحليل الذي  خاللوسوف يتم ذلك من  ،منهج اللغة الغاية املأمولة منه وتالفيها حىت حيقق
 .هلذا الغرض

     : اللغة العربيةرتبطة بتقومي منهج الدراسات والبحوث السابقة امل (2

أجرياات العااديااد من الاادراسااااااااااااااااات اليت اهتماات بتقومي مناااهج اللغااة العريااة يف العااديااد من البلاادان العربيااة ومن هااذه 
 الثاين عشاار للصااف " والنقد واألدب املطالعة "دراسااة اسااتهدفت تقومي اللغة العربية (2009 ،عنزة أيب) الدراسااات دراسااة

 للمعلمني التقوميية التقديرات خالل تعرف من وذلك اجلودة، معايري ضااااااااااوء يف املعلمني نظر وجهة من غزة حمافظات يف

 املادة، عرض وطريقة للكتاب، الفين اإلخراج التالية: للمجاالت األربعة عشااار الثاين للصاااف العربية اللغة لكتاب واملعلمات

 عنها، جتنبها واالبتعاد أجل من وكشفها، فيه القصور أوجه حتديد هبدف العربية، اللغة مادة وخصوصيات املعروضة، واملادة

 املنهج الدراساااااااااااة هذه يف الباحث ولتحقيق اهلدف الساااااااااااابق اعتمد ،وتدعيمها تعزيزها هبدف القوة أوجه حتديد وكذلك

واملعلمات،  املعلمني على وزعها استبانة وهي – الدراسة أسئلة عن لإلجابة – بتطويرها أداة قام مستخدًما التحليلي الوصفي
 االتساااااااق احملكمني وصاااااادق صاااااادق طريق عن األداة صاااااادق من التأكد مت حيث وثباهتا، صاااااادقها من التأكد بعد وذلك

 البالغ الذين يدرسااااااااون الكتاب عشاااااااار الثاين للصااااااااف العربية اللغة معلمي مجيع من الدراسااااااااة عينة تكونت قد ،الداخلي

 إىل الدراساااة توصااالت وقد ،منتظمة عشاااوائية اختيارهم بطريقة مت وقد غزة، حمافظات مدار  على موزعني ،(200)عددهم

 : التالية النتائج

 متوسطه بلغ إذ ملعايري اجلودة، مالئمة درجة وهي اجليد، املستوى يف الكتاب اإلمجالية التقديرية النتائج أظهرت (1

 يوضح فهرًسا الكتاب يشمل: أمهها من  -الدراسة قيد – الكتاب يف القوة نواحي متثلت وقد %( ، 70) احلسايب

 تتضحو  ،النشر وسنة املؤلفني أمساء الكتاب يوضحو  ،واملراجع املستخدمة ابملصادر قائمة الكتاب يشملو  ،حمتوايته

 أرقام صفحات تتضحو  ،ابرزة حبروف الكتاب يف والفرعية الرئيسة العناوين تظهرو  ،جبالء ووضوح الكتاب طباعة

 : أمهها من – الدراسة قيد – الكتاب يف الضعف جوانب وتظهر ،ابرز بشكل الكتاب

 خرائط( – صور – )رسومات الكتاب يف التعليمية الوسائل تنوع عدم.  

 وحدة. كل بداية يف الكتاب أهداف يف توجد ال 

 أجله.من  وضعت الذي الغرض الكتاب يف التعليمية الوسائل حتقق قلة 

 التطور التكنولوجي ظل يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية األوضاع الكتاب تناول قلة. 
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 الوظيفي التعبري توظيف على العربية اللغة كتاب يركز ال . 

حيث بلغت  ،الفين للكتاب واملرتبط ابإلخراج األول املعيار هو املعلمني عند الكتاب معايري أفضل أن النتائج أظهرت (2
 70.26 "ونسبته املادة، عرض الثالث طريقة املعيار ويليه ،الفرضية وقبول جودة على يدل مما ، "% 75.92 "نسبته

العربية  اللغة مادة خصوصيات  الرابع املعيار ويليه ، "% 67.74 " ونسبته ،املعروضة الثاين املادة املعيار ويليه ، "%
 .% 63.54 ونسبته

 لألمناط العربية اللغة مناهج حمتوى تناول مدى على التعرف إىلت هدف دراسة (2010 ،األستاذ ومحاد)كما أعد 
 وتكونت املضمون حتليل أبسلوب الوصفي املنهج الباحث واتبع الدراسي، والصف الدراسية املرحلة متغريي وفق املأثوراتية

 املأثورات املنظور: ومشل للتحليل كمعيار املأثورايت املنظور واختذ األساسية، املرحلة يف العربية للغة كتاابً (  26) من الدراسة عينة

 مأثورة) 1512(يتضمن العربية اللغة مناهج حمتوى أن إىل الدراسة وتوصلت الشعبية، واملأثورات األدبية واملأثورات الدينية

 ،% 28،8 بنسبة دينية مأثورات يتضمن نهكما أ العليا، األساسية املرحلة يف%  66،9 ومنها ،الدنيا املرحلة يف%  33منها
   %.  9شعبية بنسبة  ومأثورات ،% 3.70 بنسبة أدبية ومأثورات

 تقومي مناهج اللغة العربية يف ضوء مهارات التواصل الكتايب الالزمةدراسة استهدفت  (2010 ،احلارثي)وأجرى 

قام بتحليل كتب القراءة واحملفوظات، الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث  استخدم؛ ولذا فقد لطالب املرحلة االبتدائية
للفصل الدراسي األول للعام الدراسي  اللغة العربية، واإلمالء املقررة على طالب الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وقواعد
الكتايب الالزمة لطالب  انة لتحديد مهارات التواصل: استبمها وتضمنت الدراسة ،( كتب9ها، وجمموعها )1429/1430

العربية يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛ هبدف معرفة ما تتضمنه  استمارة حتليل حتتوي مناهج اللغةو  ،املرحبة االبتدائية
 : نتائج الدراسة عن النتائج اآلتيةوأسفرت  ،لتواصل الكتايبااللغة العربية من مهارات  مقررات

 .( مهارة41( جماالت تتفرع منها )9االبتدائية، مكونة من) املرحلةقائمة مبهارات التواصل الكتايب الالزمة لطالب  (1

حتليلها،  مهارات التواصل الكتايب يف مقررات اللغة العربية ابلصف الرابع االبتدائي اليت مت وجود ضعف يف توافر  (2
 .. %0و  %77،4وكانت نسبة التوافر ترتاوح بني 

حتليلها،  مقررات اللغة العربية ابلصف اخلامس االبتدائي اليت مت مهارات التواصل الكتايب يف وجود ضعف يف توافر  (3
 . %0و  %27،4وكانت نسبة التوافر ترتاوح بني 

حتليلها،  مهارات التواصل الكتايب يف مقررات اللغة العربية ابلصف الساد  االبتدائي اليت مت وجود ضعف يف توافر (4
 .. %0و  %11،5وكانت نسبة التوافر ترتاوح بني 

 .االبتدائية مقرتحاً حملتوى مناهج اللغة العربية يف ضوء مهارات التواصل الكتايب لطالب املرحلة قدمت الدراسة تصوراً   (5
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مقررات  اإلفادة من التصور املقرتح يف تدريس مقررات اللغة العربية املقررة حالياً، وتطويركما أوصت الدراسة بضرورة 
للطالب ملمارسة التواصل الكتايب داخل الفصل وخارجه،  إعطاء الفرصةمع  ،واملراحل األخرى اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية

برانمج إعداد  إدخال مهارات التواصل عمومًا والكتابية منها خصوصًا وآلية تدريسها ضمنو  ،بني زمالئه وأفراد جمتمعه
 .عليه معلمو املستقبل املعلمني يف كليات الرتبية واملعلمني، وجعلها ضمن ما ي درب وي قوم

 بدراسة هدفت إىل حتليل النشاطات التقوميية يف كتاب لغتنا العربية للصف الرابع األساسي (2010 ،العيد)وقامت 
 املنهج الباحث اتبع اهلدف هذا لتحقيقوالتحقق من مدى اكتساب الطالب هلا؛ و  ،يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي

 عينة اشتملت وقد اإلبداعي، التفكري ملهارات واختبار التقوميية األنشطة حمتوى حتليل ومها أداتني مستخدماً  التحليلي الوصفي

 األنشطة بتحليل قام حيث ،رفح مبحافظة األساسي الرابع الصف ا أهنو الذين الطلبة من وطالبة طالباً  ( 312 ) على الدراسة

 ضوء يف وذلك، األساسي الرابع للصف اجلميلة لغتنا (2010 – 2009) الدراسي للعام - كتاب يف املتضمنة التقوميية

 الرتكيب-التحليل -التطبيق -الفهم- التذكر هي املعرفية العقلية واملهارات اإلبداعي، التفكري ومهارات املعرفية العقلية اتاملهار 

 النتائج من جمموعة إىل الباحث توصل وقد ،) التوسع- ألصالةا – املرونة-الطالقة )وهي، اإلبداعي التفكري ومهارات التقومي –

 :أمهها

عدد األسئلة التقوميية اليت  بلغ حيث اإلبداعي، التفكري ومهارات العقلية املهارات نسبيت يف تقارب يوجد ال أنه (1
عدد  يف حني بلغ ،ة% من جمموع األسئل 81.50 وقد بلغ نسبته ،( سؤاالً 1502) تشتمل على املهارات العقلية

حيث  ،من األسئلة التقوميية % 18.50وبنسبة تقدر  ،سؤاالً  341اليت تشتمل على التفكري اإلبداعي األسئلة 
 : هارات العقلية على النحو التايلجاءت نسبة امل

  37.44مهارة الفهم بلغت نسبتها %. 

 23.87ارة التطبيق بلغت نسبتها مه %. 

  14مهارة التذكر بلغت نسبتها %. 

 3.96نسبتها هارة الرتكيب بلغت وم %. 

  2.23مث تال مهارة بلغت نسبتها %. 

 وقد تبني إمهال مهارة التقومي. 

وذلك مقارنة ابحتواء كتاب  ،فكانت النسبة متوسطةأما ابلنسبة ملدى اكتساب الطالب ملهارات التفكري اإلبداعي  (2
 .جلميلة ملهارات التفكري اإلبداعيلغتنا ا

 .فالعالقة بينهما سلبية ،ري اإلبداعي واشتمال احملتوى هلاملهارات التفكال توجد عالقة بني مدى اكتساب الطلبة  (3
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توجد فروق ذات داللة إحصائية ظاهرة يف مدى اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي ملهارات التفكري اإلبداعي  (4
    تعزى ملتغري اجلنس بني الذكور واإلانث تعزى لصاحل اإلانث. 

السابقة املرتبطة بتقومي املناهج يالحظ أن هذه الدراسات قد تنوعت أدواهتا من خالل عرض البحوث والدراسات 
الباحث خبطوات  وقد استعان ،بني استخدام أسلوب حتليل احملتوىالبحثية ما بني استباانت واستطالعات للرأي وما 

كما استفاد الباحث من الدراسات   ،للصفوف الثالثة األوىل لغيتوإجراءات هذه األدوات يف بناء قائمة لتحليل منهج 
وبطاقة تقومي  ،سة )قائمة مهارات التواصل اللغويالسابقة يف اختيار بعض األساليب اإلحصائية الالزمة لضبط أدايت الدرا

تقومي  حاولت – يف حدود علمه –أنه ال توجد دراسة  البحوث السابقة كذلك تبني للباحثوبدراسة الدراسات و  ،احملتوى(
وهذا يعد  ،يف ضوء مدخل التواصل اللغوي ململكة العربية السعوديةاب يت للصفوف الثالثة األوىل يف املرحلة االبتدائيةلغمنهج 

 مربرًا للدراسة احلالية.

 : اللغوي وتعليم اللغة العربية التواصل: مدخل الثايناحملور 

هو العملية اليت يستخدمها املشاركون والتواصل  ،كالً من الكالم واللغة يعدان جزأين من عملية التواصل األكثر  إن
 ،رساال وحل تشافري الرساالة املقصاودةوهي عملية نشاطة تتضامن تشافري وإ ،ومات واألفكار واحلاجات والرغباتلتبادل املعل

 وأن تفهم املعاين ،لضاااااااامان أن تنقل الرسااااااااائل بشااااااااكل فعال؛ ا ابحتياجات اآلخر من املعلوماتوأن يكون كٌل منهما واعيً 
 .املقصودة

 : اللغويمفهوم االتصال  (1

ن كانت معظم التعريفات تركز علي أن االتصاااااااااااااااال هو عملية إو  ،تعريف جامع مانع لالتصاااااااااااااااال اللغوي ال يوجد
 Communicationفكلمة  ،أو من فرد جملموعة من األفراد ،األفكار واآلراء من فرد إيل آخر تفاعلية تساااااااااااااااتهدف نقل

؛ والذي يعين املشاااااركة Communciareوالكلمة األخرية مأخوذة من الكلمة الالتينية  ،Commonمأخوذة من الكلمة 
فنحن عندما نتواصل جنعل موضوع التواصل  ،ال أو جلعلها عامة الذيوع بينهماجلعل الرسالة مشاًعا بني طريف عملية االتص

 Rosengren ، Karl) واإلحساااااااسااااااات وذلك ملشاااااااركة كل منها يف املعلومات ،وًعا عاًما بني املرساااااال واملسااااااتقبلموضاااااا

Erik، 2000، 1).  

مفهوم االتصااااال بوجه عام أبنه العملية اليت يتم عن طريقها انتقال املعرفة من  (25 ،1982 ،الطوجبي)ولقد عرَّف 
شاااخص آلخر حىت تصااابح مشااااعاً بينهما، وتؤدي إىل التفاهم بني هذين الشاااخصاااني أو أكثر، وبذلك يصااابح هلذه العملية 

ها مما خيضاااااااعها للمالحظة، عناصااااااار ومكوانت وهلا اجتاه تساااااااري فيه، وهدف تساااااااعى إىل حتقيقه، وجمال تعمل فيه، ويؤثر في
ليت تتضاااامن هدفًا أو أبنه العملية ا (Katula، 1983، 3)ويعرفه كاتيوال  ،عام والبحث، والتجريب والدراسااااة العملية بوجه

ا واضاااااًحا ارك فيها كل من حتمل جمموعة من األفكار اليت يتشااااا ،ملية إرساااااال واساااااتقبال رساااااالة معينةكما تتضااااامن ع  ،غرضاااااً
 واملستقبل )املستمع( وذلك يف ضوء خربة كل منهما مبوضوع الرسالة. ،املرسل )املتحدث(
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وأن فرص االتصاااااااااااااااال غري حمدودة  ،النظر )التفاوض(أو هو عملية مساااااااااااااااتمرة للتعبري والتفساااااااااااااااري وتبادل وجهات 
Infinite،  أو حىت تعرفها  ،ال نستطيع اآلن البدء يف تصنيفهاوتشتمل على نظم خمتلفة لإلشارات والعالمات والرموز اليت

 .((Savignon، 1983، 8 بدقة واليت تتكون منها أية لغة

أبنه العملية اليت يسااتخدمها األفراد للمشاااركة  (Hamilton & Parker، 1992، 3)كما يعرفه هاملتون وابركر 
يعرف االتصال و  ،مع استخدام األساليب املتعددة لفهم بعضهم بعًضا ،م ومعلوماهتم وشعورهم مع اآلخرينأبفكارهم وآرائه
وبعضاااااااااااااااهم البعض داخل البيئة التعليمية يف وجود قناة اتصاااااااااااااااال يتم من  ،عل ديناميكية بني املعلم والطالبأبنه عملية تفا

 ،)زاهر وهببهاينملرغوب فيه ؛ مما يرتتب عليه إعادة تشاااااااااااااااكيل سااااااااااااااالوكياهتم يف االجتاه اربات بينهمخالهلا نقل التأثريات واخل
1999، 28). 

 ،-كما يتصاااااور البعض   –أبن االتصاااااال ليس نقالً للرساااااائل من طرف إيل آخر  (399 ،2005 ،زيتون)ويشاااااري 
ودليل  ،ينتج عن تولد خربة جديدة لديه ،ند املساااتقبلوهذه العملية تثري اساااتجاابت معينة ع ،ولكنه عملية مشااااركة وتفاهم

حىت  –وهو املستقبل  –ومتلقيها  –وهو املصدر  –جناح هذه العملية هو ازدايد القدر املشرتك من هذه اخلربة بني مبدئها 
 ،أو مبدأ ،أو رأي ،أو فكرة ،طرفني حول رساااالة معينة أو مفهوم وعليه فاالتصاااال عملية تفاعل بني ،تصااابح مشااااًعا بينهما

 .   ان تصري الرسالة مشرتكة بينهماىلأو اجتاه إ ،أو قيمة ،أو مهارة

أن االتصال اللغوي هو العملية اليت يتم هبا نقل املعلومات واملعاين  إىلمن خالل ما سبق عرضه من تعريفات نشري 
واألفكار من شخص إىل آخر أو آخرين بصورة حتقق األهداف املنشودة يف املنشأة أو يف أي مجاعة من النا  ذات نشاط 

واألفكار بني أفراد أي جمتمع  تبادل املعلوماتهادفة قوامها عملية أو أنه  ،خالل اللغة املنطوقة أو املكتوبةاجتماعي من 
إىل الكالم  أكانت أفكار ذات طبيعة علمية أو عملية أو اجتماعية أو ثقافية، وتنبع من حاجة الفرد وبعضاااااااااااااااهم، ساااااااااااااااواء

 .واالستماع والتفاعل مع اآلخرين

 : ة املرتبطة مبدخل التواصل اللغويالدراسات والبحوث السابق (2

أجريت العديد من الدراسااااااات اليت تناولت مدخل التواصاااااال اللغوي أو تلك اليت تناولت مهارات التواصاااااال اللغوي 
واليت هدفت إىل تقومي اختبارات اللغة العربية لشااااهادة إمتام الدراسااااة الثانوية  (1998 ،عوض)دراسااااة ومن هذه الدراسااااات 

معيارًا  ةالباحث ت؛ ولتحقيق اهلدف السااااااااااابق أعدر اللغوي اجليدي ومعايري االختباتصااااااااااال اللغو العامة يف ضااااااااااوء مدخل اال
ومت ضاااابط هذه األدوات ضاااابطًا  ،بار اللغوي اجليد وبطاقيت حتليلومعيارًا لالخت ،تبار يف ضااااوء مدخل االتصااااال اللغويلالخ
 :  نتيجة الدراسة عن النتائج اآلتيةوكشفت  ،لمًيا )التحقق من صدقها وثباهتا(ع

 .يف ضوء مهارات القراءة والكتابة بربط األسئلة أبهداف تعليم اللغة العربية يف الشهادة الثانويةقلة االهتمام  (1

 . ذي معىنضعف االهتمام بقيا  استخدام الطالب للمعرفة اللغوية يف موقف اتصايل (2

 . ط حمتوى االختبار مبطالب اجملتمعاملرحلة األوىل والثانية برب 1997اهتم اختبار مايو سنة  (3
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ا من أيااة أنشاااااااااااااااطااة أو مواقف وظيفيااة خلاات (4 كمااا خلاات   ،ترتبط مبهااارات التحاادث واالساااااااااااااااتماااع االختبااارات متااامااً
 .ع والقراءة اجلهريةاالختبارات من أي قيا  ألداء الطالب الفعلي ملهارات التحدث واالستما 

 .  الستقبال أكثر من مهارات اإلرسالركزت االختبارات على مهارات ا (5

 ،والشاااااااامول ،لالختبار ابسااااااااتثناء معايري التنوعمة بنساااااااابة كبرية من الناحية الشااااااااكلية واإلخراجية توافرت املعايري العا (6
 ؛ مما يعد قصورًا جيب تالفيه. واملوضوعية

اسااااااااتهدفت التحقق من امتالك طالبات كلية الرتبية ملهارات دراسااااااااة  (2004 ،العيســــــوي وموســــــى)كما أجرى 
ت اليت قد ترجع إىل طبيعة وكذلك التعرف على الفروق يف أداء الطالبات املعلما ،تواصاااااااااااال اللغوي الشاااااااااااافهي الالزمة هلنال

 ،لشاااااافهي الالزمة للطالبات املعلمات؛ ولتحقيق اهلدف السااااااابق أعد الباحثان قائمة مبهارات التواصاااااال اللغوي االتخصااااااص
 ،اقع أربعني طالبة يف لكل ختصاااااصبو  ومت تطبيق البحث على مائيت طالبة ،أعد كذلك بطاقة ملالحظتهن يف هذه املهاراتو 

وأساافرت نتائج  ،والعلوم ،تالرايضاايا ،الدراسااات االجتماعية ،اللغة العربية ،وهذه التخصااصااات هي: الدراسااات اإلسااالمية
 : الدراسة عن

 :   للطالبات املعلمات بكلية الرتبية، ومنهاقائمة مبهارات التوصل اللغوي الالزمة  (1

 دون خجلجه املواقف غري املتوقعة توا. 

 ن حيث السرعة وفق متطلبات املوقفتتحدث إبيقاع مناسب م. 

  ومىت تكون مرحة يف أثناء املناقشة مع اآلخرين.  ،جادةتعرف مىت تكون 

 تنطق أصوات احلروف نطًقا صحيًحا. 

  املناسبة يف أثناء التحدث. –غري اللفظية  –تستخدم اإلشارة والتعبريات امللمحية 

وقع فيه أغلب أفراد حيث  ،وي مستوى مقبوللبات املعلمات يف مهارات التواصل اللغوي الشفاملستوى العام للطا  (2
 .عينة البحث

مما يؤكد أن األداء  ،تلك املهارات ميكن التوقف عندها ال توجد فروق بني متوساااااااااااااااطات التقديرات لكل مهارة من (3
 إىل حد كبري بني مجيع التخصصات.  –اللغوي متقارب 

ة بضااااارورة زايدة املسااااااحة املخصاااااصاااااة ملسااااااق االتصاااااال على أن يتم الرتكيز فيها على العروض وقد أوصااااات الدراسااااا
 .ات تلك املهارات بشكل علمي ومنظمالتقدميية اليت من شأهنا إكساب الطالب

بناء برانمج قائم على اسااااااااتخدام إساااااااارتاتيجية القدح الذهين لتنمية دراسااااااااة اسااااااااتهدفت  (2006 ،ســــــيد)وأجرى 
؛ ولتحقيق اهلدف الساااااااااابق أعد الباحث قائمة مبهارات لدى تالميذ الصاااااااااف الثالث اإلعداديمهارات االتصاااااااااال اللغوي 
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لدى هؤالء تصاااااااال اللغوي ومت بناء اختبار لقيا  مهارات اال ،زمة لطالب الصاااااااف الثالث اإلعدادياالتصاااااااال اللغوي الال
وكشااااااااافت الدراساااااااااة عن فاعلية الربانمج القائم على القدح الذهين يف تنمية  ،د كتااًب للتلميذ ودليالً للمعلمكما أع  ،التالميذ

وأوصاااات الدراسااااة بضاااارورة االهتمام بطرائق تدريس اللغة  ،لدى تالميذ الصااااف الثالث اإلعداديمهارات االتصااااال اللغوي 
 .وبني املتعلمني وأنفسهم ،بني املعلمني واملتعلمنيلتفاعل العربية اليت تسمح اب

واليت اساااتهدفت بناء برانمج لتنمية مهارات االساااتماع والتحدث  (2007 ،ســعيد)دراساااة  ومن الدراساااات كذلك
؛ ولتحقيق الباحث هلذا اهلدف أعد الباحث قائمة مبهارات ربية يف ضاااااااااااااااوء مدخل التواصااااااااااااااال اللغويلدى معلمي اللغة الع

اقة ملالحظة لقيا  وأعد بط ،اء اختبار لقيا  مهارات االساااااااااااااااتماعمث قام ببن ،والتحدث الالزمة للطالب املعلمع االساااااااااااااااتما 
وقد طبق الباحث  ،بناء الربانمج املعد هلذا الغرض ومت ضااااابط األدوات )التحقق من صااااادقها وثباهتا( ومت ،مهارات التحدث

ابع بكلية املعلمني بتبوك ابململكة العربية السعودية يف العام اجلامعي دراسته على عينة من الطالب املعلمني يف املستوى الس
 : الدراسة عن جمموعة من النتائج هيوأسفرت  ،شرين معلًماوبلغ عدد املعلمني مخسة وع ،ميالدية 2006 – 2005

 : علم ختصص اللغة العربية كما يليتوصل الباحث إىل مهارات االستماع والتحدث الالزمة للطالب امل (1

 االنتباه ملوضوع احلديث. 

  االنتباه ومتابعة املتحدث بعنايةالرتكيز و. 

 تعرف املفردات واألفكار الرئيسة. 

  الفكرة الرئيسة ابألفكار الفرعيةحتديد عالقة. 

 التنبؤ مبا سيقوله املتحدث. 

 .بتبوكب املعلمني بكلية الرتبية فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات االستماع لدى الطال (2

 .ب املعلمني بكلية الرتبية بتبوكفاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات التحدث لدى الطال (3

دراسااة هدفت إىل التحقق من أثر اسااتخدام إساارتاتيجية التعلم املتمازج يف تنمية مهارات  (2010 ،صومان)وأعد 
: الربجمة التعليمية واالختبار أعد الباحث أداتني مها دف السابق؛ ولتحقيق اهلللغوي لدى الطالب جبامعة اإلسراءاالتصال ا

على إسااااااااااااارتاتيجية التعلم  كما أعد الباحث برانجًما تعليمًيا قائًما  ، التحقق من صااااااااااااادق األدوات وثباهتاالتحصااااااااااااايلي وقد مت
راساااااااة عن وقد كشااااااافت نتائج الد ،ا من طالب جامعة اإلساااااااراء ابألردنطالبً  75وقد تكونت عينة الدراساااااااة من  ،املتمازج
 : اآليت

  التجريبية والضااابطة يف بني متوسااطي درجات جمموعيت البحث 0.05وجود أثر ذي داللة إحصااائية عند مسااتوى :
 .ل اللغوي لدى طالب جامعة اإلسراءاالختبار البعدي يف تنمية مهارات االتصا
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  تني التجريبية يف بني متوساااااااااااطي درجات طالب اجملموع 0.05عدم وجود أثر ذي داللة إحصاااااااااااائية عند مساااااااااااتوى
 . الدراسي ملهارات االتصال اللغوي التحصل

أن كل الدراسااااات املالحظ و  ،التواصاااال اللغوي الشاااافهي والكتايب حددت دراسااااات هذا احملور جمموعة من مهارات
للصفوف  لغيتاليت أجريت يف هذا امليدان هي دراسات جتريبية ومل توجد دراسة يف حدود علم الباحث حاولت تقومي منهج 

  .مر مربر إلجراء الدراسة احلاليةوهذا األ ،يف ضوء مدخل التواصل اللغوي ابملرحلة االبتدائيةالثالثة األوىل 

ابلصـــــــفوف الثالثة األوىل ابملرحلة االبتدائية يف ضـــــــوء مدخل  لغيتإجراءات تقومي مناهج : احملور الرابع
 : التواصل اللغوي

الثة األوىل لتالميذ الصفوف الث لغيتيستهدف البحث احلايل التحقق من توافر مهارات االتصال اللغوي يف مناهج 
 : عرض الباحث لإلجراءات التاليةي؛ ولتحقيق اهلدف السابق سابملرحلة االبتدائية

 البتدائية:املرحلة االصفوف الثالثة األوىل أوالا: بناء قائمة مهارات التواصل اللغوي لتالميذ 

ونت القائمة من ساااااااات وتك ،قام الباحث إبعداد قائمة مبهارات التواصاااااااال اللغوي لتالميذ الصاااااااافوف الثالثة األوىل
ملصاااادر الشاااتقاق ومت االساااتعانة ابلعديد من ا ،ثلها للتواصااال الكتايبعشااارة مهارة للتواصااال الشااافهي وم َثان ،وثالثني مهارة

 : هذه املهارات وهي

 .ة املرتبطة ابلتواصل اللغوي عامةالسابق الدراسات والبحوث -أ

 .ل اللغوي بشقيه الشفهي والكتايباألدبيات املتصلة ابلتواص -ب

  أهداف تعليم اللغة العربية.   -ج

 عة تالميذ الصفوف الثالثة األوىل.طبي -د

 .اء واخلرباء املتخصصني يف اجملالاستطالع آر  -ه

 :  حتكيم القائمة -أ

مخسة عشر حمكًما من أساتذة املناهج وطرق تدريس اللغة العربية ومن  علىمت عرض القائمة يف صورهتا املبدئية  
( مبا يعرب عالمة )وذلك بوضع  وطلب الباحث من هؤالء اخلرباء إبداء الرأي، ،)*(خرباء امليدان من املعلمني واملوجهني 

 :ما يليفيعن رأيهم 

  التواصل اللغويمدى اتساق املهارات الفرعية مع كل مهارة رئيسة من مهارات. 

  الصفوف الثالثة األوىل ابملرحلة االبتدائيةمدي مناسبة كل مهارة من هذه املهارات لتالميذ. 

                                                 
 راجع امللحق الثاين من مالحق الدراسة احلالية .  )*(
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  الصفوف الثالثة األوىلمدى أمهية كل مهارة. 

 ة الصياغة اللغوية هلذه املهاراتسالم. 

 ناسًبا ملزيد من ضبط هذه القائمةيل ما ترونه مإضافة أو حذف أو تعد. 

 : الوزن النسيب لقائمة املهارات -ب

تدائية من خالل املعادلة ابملرحلة االب الثالثة األوىلاملناسبة لتالميذ  التواصل اللغويمت حساب الوزن النسيب ملهارات 
 : التالية

  100× الوزن النسيب = عدد املتفقني على اختيار املهارة 

 العدد اإلمجايل للمحكمني                      

ولقد حدد الباحث معيارًا هارات، الحتكام إيل هذه النسب يف استبعاد بعض هذه املوالغاية من الوزن النسيب هي ا
%  80، وهي املهارات اليت حظيت بنسبة اتفاق بني احملكمني بنسب ترتاوح من يار بعض مهارات التواصل اللغويالخت
 .%  100إيل 

 : ائمة مهارات التواصل اللغوي منهاولقد أشار السادة احملكمون إىل عدة أمور يف ق

 والتحدث  ،ون أو مهارات لغوية هي: االساااتماعأشاااار بعض احملكمني أبن قائمة املهارات جيب أن تتضااامن أربعة فن
قد  الباحث على ذلك أنهورد  ،الشااااااافهي ومهارات التواصااااااال الكتايب بدالً من مهارات التواصااااااال ،والقراءة والكتابة

ولكنه آثر تقسااااااااااااااايم املهارات هبذا  ،فالقراءة وأخريًا الكتابة ،مث التحدث ،هارات االساااااااااااااااتماعمب ل ذلك حيث بدأفع
فمهارات  ،كن أن يوجد اساااتماع دون وجود حتدثفال مي ،فن ال يساااتقل بنفساااه عن الفن اآلخر؛ ألن كل الشاااكل

 .تابية جتمع بني القراءة والكتابةتواصل على ذلك إما أن تكون شفهية جتمع بني االستماع والتحدث أو كال

 أو : متييز األصااااااااوات الميذ الصااااااااف الثالث االبتدائي مثلرأى بعض احملكمني أن بعض املهارات ال تتناسااااااااب مع ت
ارات تراكمية يبىن بعضااااااااها على ورأي الباحث يف ذلك هو أن املهارات اللغوية مه ،التمييز بني الثنائيات الصااااااااغرى

 .ليا دون املرور ابملهارات الدنياولن يصل التلميذ إىل امتالك املهارات الع ،بعض

 حد ما( أو أن تكون  مهمة إىل ،مهمة ،ة إما أن تكون ثالثية )مهمة جًداأشاااااااااااااااار بعض احملكمني أبن بنود القائم
 قد استجاب الباحث هلذا الرأي ومت التعديل.  و  ،غري مهمة( ،)مهمةثنائية 

 لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل ابملرحلة االبتدائية:  لغيتليل مناهج اثنياا: بناء معيار حت

اللغوي إىل معيار  لتقومي مناهج اللغة العربية ابلصااااااافوف الثالثة األوىل قام الباحث بتحويل قائمة مهارات التواصااااااال
غري  ،عن درجة التوافر )متوافروتضمن املعيار هنرين فرعيني أحدمها  ،وعشرين بنًدا سبعوقد تكون هذا املعيار من  ،للتحليل
 : واجلدول التايل يوضح ذلكواآلخر عن نوع التوافر )صريح أو ضمين(  ،متوافر(
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 (1دول رقم )ج
 الثالثة األوىل ابملرحلة االبتدائيةلغيت ابلصفوف معيار حتليل مناهج 

مهارات التواصل اللغوي لتالميذ الصفوف 
 الثالثة األوىل

 ضمين صريح غري متوافرة متوافرة مالحظات نوع التوافر درجة التوافر
 وتتضمن ما يلي:  ،أوالً : مهارات التواصل الشفهي 

 مييز بني األصوات املنطوقة. (1
     

مييز بني األصوات املتشاهبة يف النطق  (2
 ،)الثنائيات الصغرى مثل : الطاء والتاء 

 القاف والكاف(.

     

مييز بني بعض الظواهر الصوتية املختلفة  (3
 مثل )الشدة والتنوين(.

     

      يتعرف معىن الكلمة . (4
      حيدد املعىن العام لنص مسموع. (5
      حيدد األفكار الرئيسة يف نص مسموع. (6
      يستنتج هدف املتحدث. (7
      ينطق الكلمات واجلمل نطًقا صحيًحا. (8
ينتقي املفردات اللغوية املعربة عن الفكرة  (9

 املرادة.
     

      يسلسل األفكار منطقًيا. (10
يضبط أواخر الكلمات ضبطًا حنواًي  (11

 صحيًحا. 
     

      ينوع يف نربات صوته تبًعا للموقف. (12
      جسمه لتوصيل املعىن.يوظف إشارات  (13

 اثنًيا : مهارات التواصل الكتايب وتتضمن : 
 يقرأ قراءة جهرية صحيحة. (14

     

      حيدد معىن الكلمة عند القراءة . (15
      حيدد مضاد الكلمة عند القراءة. (16
      يضع عنوااًن مناسًبا للمقروء.  (17
      للموضوع. يستنتج الفكرة الرئيسة (18
يستنتج األفكار الفرعية للموضوع  (19

 املقروء.  
     

      يستنتج هدف الكاتب . (20
      يعرب عن رأيه جتاه املقروء. (21
      يكتب فقرة تعرب عن فكرة واحدة. (22
      يلتزم ابلشكل العام لكتابة الفقرة. (23
      يرسم الكلمات رمسًا إمالئًيا صحيًحا . (24
      اللغوية .يكتب مراعًيا قواعد الصحة  (25
      يكتب أفكارًا مسلسلة ترتبط ابملوضوع. (26
      يكتب خبط واضح )مقروء(. (27
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عداد أداة حتليل احملتوى كما للخطوات اإلجرائية إل الباحث عرضفهوم حتليل احملتوى وملزيد من التفصاااااااااااااايل حول م
 : يلي

 :للصفوف الثالثة األوىل لغيتخطوات حتليل حمتوى منهج  -أ

  (:129 ،2008 ،)طعيمة كما يلي  هولسيتمتر عملية حتليل بعدة خطوات رئيسة حددها 

 .تار بعد ذلك العينة وحتدد الفئاتمث خت ،وفرض الفروض ،كلة البحث واإلطار النظريصياغة مش (1

تقدير الوحدات تقرأ الواثئق ويتم ترميزها وتكثيف احملتوى املناسااااب يف اسااااتمارات خاصااااة ابلبياانت بعد الرتميز يتم  (2
ئج يف ضوء وأخريًا يقوم الباحث بتفسري النتا ،اب تكراراهتا أو تقدير مدى شدهتااليت صنفت حتت كل فئة مع حس

 .اإلطار النظري املناسب

 : العديد من املراحل أو اخلطوات هيأبن حتليل احملتوى يتم يف ضوء  (50 ،1983 ،حسني)ويرى 

انب جمموعة من األسااااااااااااااااليب إما منفرًدا أو إىل ج ،لتحليل املعلومات ن كأداة وأسااااااااااااااالوباختيار حتليل املضااااااااااااااامو  (1
 : وتشمل كل أو بعض العينات التالية ،ت اليت جيرى عليها حتليل املضمونوالعينا ،واختيار اجملتمع ،واألدوات

 جرى الدراسة على آرائه واجتاهاتهعينة اجلمهور الذي ست. 

 عينة مصادر املعلومات. 

 العينة الزمنية. 

 عينة وحدات حتليل املضمون وفئاته . 

لبحثية وفروض الدراسااااااااة حتديد وحدات التحليل وفئاته طبًقا لنوعية املضاااااااامون وكمية وأهداف التحليل واملشااااااااكلة ا (2
 .وتساؤالهتا

 .لثبات على استمارة حتليل املمضونالقيام ابختيارات الصدق وا (3

 .القيام بعمليات التحليل (4

 .تبويب النتائج وجدولتها (5

 .االستنتاج واالستدالل والقيا التحليل اإلحصائي للنتائج واستخراج املؤشرات اخلاصة ابلتحليل والقيام بعمليات  (6

ربط نتائج حتليل املضاااااااااااااامون كنتائج جزئية ببقية النتائج األخرى اليت مت التوصاااااااااااااال إليها ابسااااااااااااااتخدام أدوات أخرى  (7
 .البحث يف صورهتا الشاملة ع نتائجولوض ،اجلوانب املعرفية اخلاصة ابلبحث الستكمال

 .روض املطروحة أو خطئهااإلجابة عن تساؤالت البحث أو لتوضيح مدى صحة الف (8

 .رح أفكار وموضوعات ومشكالت حبثيةط (9
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وذلك من خالل ما  ،ابلصفوف الثالثة األوىل لغيتسرتشد الباحث هبذه اإلجراءات عند القيام بتحليل منهج ا وقد
 : يلي

 يلحتديد اهلدف من التحل. 

 ريفها إجرائًياحتديد فئات التحليل وتع. 

 وحدات التحليل )مؤشرات التحليل( حتديد. 

 مل فكرة عامة( وحدة للعد والقيا اعتبار الفقرة )ابعتبارها حت. 

  صل الالزم تضمينها يف هذا املنهجيف ضوء مهارات التوا لغيتحتليل مكوانت منهج. 

 التحليلاب تكرارات وحدات إعداد استمارات خاصة حلس. 

  احلايل لغيتات يف منهج حساب الوزن النسيب ملدى توافر هذه املهار. 

 : عينة التحليل -ب

دراساااااته خالل اإلطار يقصاااااد بعينة التحليل يف البحث احلايل جمموع املصاااااادر اليت نشااااار أو أذيع فيها احملتوى املراد 
تحليل كأن تكون كتااًب أو ويقصااااد هبا املفردات اليت ختضااااع لل Sample Unitوكذلك حتديد وحدة العينة  ،الزمين للبحث

 .(243 ،2008 ،)طعيمة أو برانجًما أو غريها مقاالً 

 1439 – 1438يف طبعته اجلديدة ساااااانة للصاااااافوف الثالثة األوىل  لغيتويقصااااااد هبا يف البحث احلايل أبهنا منهج 
 .بغي الرتكيز عليها يف هذا املنهجوالتحقق من تضمينه ملهارات التواصل اللغوي اليت ين ،هجرية

 : حتديد فئات التحليل -ج

ويدور النوع  ،ل منهما عدد من الفئات التفصاااايليةصاااانف بريلسااااون أنواع الفئات إىل نوعني رئيسااااني ويندرج حتت ك
ويسااااااميه بريلسااااااون فئات حمتوى االتصااااااال  ،أو املعاين اليت تنقلها األول من الفئات الرئيسااااااة حول مضاااااامون مادة االتصااااااال

What is said Categories الشااااااااااااكل الذي قدم فيه هذا املضاااااااااااامون ويدور النوع الثاين من الفئات الرئيسااااااااااااة حول، 
 How is said Categoriesمن الفئات فئات شاااكل االتصاااال معانيه ويسااامي بريلساااون هذا النوع وانتقلت من خالل 

 .(277 ،2008 ،يمة)طع

حملتوى وفحواه واهلدف من ويقصااااااااااااد هبا جمموعة من التصاااااااااااانيفات أو الوسااااااااااااائل اليت يقوم هبا الباحث تبًعا لنوعية ا
)اخلوالدة  ؛ لكي يسااااااتخدمها يف وصااااااف هذا احملتوى ويف تصاااااانيفه بفاعلية وبدرجة عالية من املوضااااااوعية والشاااااامولالتحليل
 .(290 – 289 ،2006 ،وعيد
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التحليل يف البحث احلايل مهارات التواصااااااال اللغوي بشاااااااقيه )الشااااااافهي والكتايب( الالزم توافرها يف  ويقصاااااااد بفئات
 .( من البحث احلايل2اجلدول رقم ) والواردة يفمناهج تعليم اللغة العربية ابلصفوف الثالثة األوىل 

 : حتديد وحدات التحليل -د

يساااااتعني هبا الباحث الساااااتخالص  البحث العلمي اليتلوب من أسااااااليب سااااابق اإلشاااااارة أبن حتليل احملتوى هو أسااااا
؛ ولتحقيق ذلك البد من توافر وحدات التحليل اليت يسااااااتند إليها الباحث وكيفية حول الظاهرة موضااااااع القيا  نتائج كمية

يل يف عد هذه الظواهر املراد الكشف عنها ويفرق بريلسون بني عدة أنواع من وحدات التحليل فهو يفرق بني وحدة التسج
Recording Unit  ووحدة الساااياقContext Unit ها فقد تكون الكلمة وحدة التساااجيل إال أن اجلملة اليت وردت في

 . هذه الكلمة تعترب وحدة السياق

 : أن لوحدات التحليل مخس وحدات هي إىل (240 ،1427 ،العساف)ويشري 

 أو السياسية أو الرتبوية ...إخل ومقدار تكراره  : كأن يقوم الباحث حبصر كمي للفظ معني له داللته الفكريةالكلمة

 .واحدة أو يف عدد من الصحف مثالً  يف صحيفة

 وهو إما مجلة أو أكثر تؤكد مفهوًما معيًنا سياسًيا أو اجتماعًيا أو تربواًي أو اقتصادايم : املوضوع. 

 كانت تلك الشخصية : ويقصد هبا احلصر الكمي خلصائص ومسات حمددة ترسم شخصية معينة سواء أالشخصية

 .اجملتمعات وذلك لتحقيق غرض معني شخصية بعينه أو فئة من النا  أو جمتمع من

 كأن يقوم الباحث حبصااار كمي لطول املقال أو عدد صااافحاته أو مقاطعه أو حصااار : الوحدة القياســـية أو الزمنية

      .ائل اإلعالم املسموعة أو املرئيةكمي ملدة النقاش فيه عرب وس

جلملة اليت ترد فيها وحدة عتمد الباحث على الكلمة ابعتبارها وحدة للتساااااااااااااااجيل أو وحدة للعد والقيا  واوقد ا
 وذلك لتحديد مدى تضمني مهارات التواصل اللغوي يف الصفوف الثالثة األوىل.  ،للسياق

 : ضبط أداة التحليل -ه

مت عرضاااها على جمموعة  ،فوف الثالثة األوىللضااابط أداة التحليل واملتمثلة يف مهارات التواصااال اللغوي لتالميذ الصااا
وقد حظيت هذه القائمة ابتفاق من قبل املتخصااصااني يف تعليم اللغة  ،وإبداء الرأي حوهلا ،)*(من اخلرباء واحملكمني إلقرارها 

    .العربية

                                                 
 راجع امللحق الثاين من الدراسة احلالية. )*(
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قام الباحث بتحليل  ،سااااها إذا أعيد التطبيق مرات ومراتوملزيد من ضاااابط األداة والتحقق من أهنا تعطي النتائج نف
واعتمد الباحث يف حساااااب  ،امليدان لتحليل املناهج مرة أخرىيف  مث اختار زميال له ،ابلصاااافوف الثالثة األوىل لغيتمناهج 

 : (226 ،2008 ،)طعيمة ثبات التحليل على معادلة هولسيت التالية

R =     2(c1-c2)  

         C1 + c2 

أو الباحث نفساااه يف مريت = عد الفئات اليت يتفق عليها الباحثان )  C1 - c2 ،هي معامل الثبات   Rحيث إن 
 .عدد الفئات اليت حللت يف املرتني= جمموع   Category ،  C1 + c2هنا ترمز للفئة  Cو ،التحليل(

 : لة السابقة ميكن صياغتها كما يليوملزيد من اإليضاح للمعاد

                                 100× التفاق                عدد مرات ا×  2معامل الثبات =          

 جمموع الفئات اليت حللت يف املرة األوىل + جمموع الفئات اليت حللت يف املرة الثانية 

ى صاااااااااااااااالحيااة أداة وهو معاااماال حتلياال مرتفع يطمئن عل 93.04وقااد بلغ معاااماال ثبااات التحلياال بني مريت التحلياال 
 .التحليل للتطبيق

 : ور اخلامس: نتائج الدراسةاحمل

 : للصف األول االبتدائي لغيت: نتائج حتليل منهج أوالا 

 :ة مالحظات هيعداالبتدائي  منهج الصف األول بداية الحظ الباحث على

وكذلك عدم حتديد  ،در  من درو  احملتوى املقدم للتالميذكل   بدايةعدم ذكر األهداف املساااااااتهدف حتقيقها يف  (1
 .املهارات املستهدف تنميتها يف كل موضوع

أو  بدالً من تضاااامينها يف ثنااي الدر  عقب االنتهاء من كل فقرة ،ثرائية بعد االنتهاء من الدر إرجاء األنشااااطة اإل (2
 .من كل جزئية

 ضوع.ختلو الدرو  املقدمة من التمهيد الذي يستثري انتباه التالميذ وحيفزهم إىل دراسة املو  (3

حيث ال  ،تالميذ الصااف األول االبتدائي ىموضااوعات االسااتماع املقدمة يف كل در  موضااوعات طويلة نساابًيا عل (4
 .يستطيع التالميذ االنتباه لفرتة طويلة تتيح له اإلملام بكل التفاصيل اجلزئية الواردة يف النص املسموع

وإمهال فن التحدث  ،دمة يف منهج الصاااف األولوعات املقفن االساااتماع بشاااكل كبري يف معظم املوضااا ىالرتكيز عل (5
  إذا ما قورن ابملساحة املخصصة لفن االستماع.
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الصاااااف األول االبتدائي على األقل، مثل  الرتكيز على بعض املساااااائل النحوية اليت ينبغي أتجيل تقدميها للتالميذ يف (6
 .اإلشارة للضمائر )أان، هو، هي...(

مثل الوحدة الرابعة: صاااااااااحيت وساااااااااالميت، والوحدة الساااااااااادساااااااااة: صاااااااااحيت  هنالك بعض التكرار يف بعض الوحدات (7
 .وغذائي، كان ابإلمكان دجمها واإلتيان بوحدة تتناسب مع هذا السن الشغوف ابلقصص اهلادفة لغواي وفكراي

 .التالميذ على صحة الرسم اإلمالئياإلمالء املنقول واملنظور؛ لتدريب  للصف األول االبتدائي لغيتأمهل منهج  (8

 .لدى تالميذ الصف األول االبتدائي؛ لتنمية مهارات التآزر احلركي  يدرب التالميذ على تتبع احلروفمل (9

 . ى الكتابة خبط واضح ومقروءأمهل املنهج القائم تدريب التالميذ عل  (10

أما عن نتائج حتليل املنهج فاجلدول التايل يوضااح تكرارات ورود مهارات التواصاال اللغوي يف منهج    
 .األول االبتدائي ونسبها املئوية الصف

 (2جدول رقم )

 ألول االبتدائيلصف ال لغيت يوضح تكرارات ورود مهارات التواصل اللغوي يف منهج
 النسبة املئوية % التكرارات مهارات التواصل اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل

 تتضمن ما يلي: و  ،أوالً : مهارات التواصل الشفهي
 األصوات املنطوقة.مييز بني  (1

 
53 

 
31.92 .% 

 ،ات الصغرى مثل: الطاء والتاءمييز بني األصوات املتشاهبة يف النطق )الثنائي (2
 القاف والكاف(.

1 0.60% 

 %5.42 9 )الشدة والتنوين(. :مييز بني بعض الظواهر الصوتية املختلفة مثل (3
 %1.20 2 .يتعرف معىن الكلمة (4
 %7.22 12 حيدد املعىن العام لنص مسموع. (5
 % 7.22 12 حيدد األفكار الرئيسة يف نص مسموع. (6
 %3.01 5 يستنتج هدف املتحدث. (7
 %12.04 20 ينطق الكلمات واجلمل نطًقا صحيًحا . (8
 %10.84 18 ينتقي املفردات اللغوية املعربة عن الفكرة املرادة. (9
 %0.60 1 يسلسل األفكار منطقًيا. (10
 %12.04 20 يضبط أواخر الكلمات ضبطًا حنواًي صحيًحا.  (11
 % 0 0 ينوع يف نربات صوته تبًعا للموقف. (12
 %0.60 1 .ه لتوصيل املعىنيوظف إشارات جسم (13

 وتتضمن:  ،اثنًيا : مهارات التواصل الكتايب
 يقرأ قراءة جهرية صحيحة. (14

 
55 

 
33.13% 

 % 2.40 4 حيدد معىن الكلمة عند القراءة . (15
 %0.60 1 حيدد مضاد الكلمة عند القراءة. (16
 %  0 0 يضع عنوااًن مناسًبا للمقروء.  (17
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 النسبة املئوية % التكرارات مهارات التواصل اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل
 %  0 0 يستنتج الفكرة الرئيسة للموضوع. (18
 % 2.40 4 يستنتج األفكار الفرعية للموضوع املقروء.   (19
 % 0 0 .يستنتج هدف الكاتب (20
 % 2.40 4 يعرب عن رأيه جتاه املقروء. (21
 % 0 0 واحدة.يكتب فقرة تعرب عن فكرة  (22
 %0 0 يلتزم ابلشكل العام لكتابة الفقرة. (23
 % 1.20 2 .م الكلمات رمسًا إمالئًيا صحيًحايرس (24
 % 0 0 .ا قواعد الصحة اللغويةيكتب مراعيً  (25
 % 0 0 يكتب أفكارًا مسلسلة ترتبط ابملوضوع. (26
 %  0 0 يكتب خبط واضح )مقروء(. (27

 % 100 166 اجملموع الكلي

 ،" قد حظيت أبعلى النسب املئويةيقرأ التلميذ قراءة جهرية صحيحةاجلدول السابق أن مهارة "يتضح من خالل 
 ،% 31.92بنساااااااابة مئوية بلغ قدرها " مييز بني األصــــــوات املنطوقةتالها مباشاااااااارة مهارة " ،% 33.13وكانت نساااااااابتها 
حيدد " مث تال هذه املهارات مهارة ،% 12.04 وبلغت نساااااابتها الكلمات واجلمل نطقاا صـــــحيحاا" "ينطق وتالمها مهارة

%  7.22" حيث بلغت نسااابة كال املهارتني حيدد األفكار الرئيســة يف نص مســموع"ومهارة املعىن العام لنص مســموع" 
 : ما يلي النتائج السابقةواملالحظ على 

مع أن املفروض أن  ،اجلهرية مبعدل أكرب من االسااااااتماع لتالميذ الصااااااف األول االبتدائي ابلقراءة لغيتاهتمام منهج  (1
 .ستماع يف وحدات املنهج املختلفةتزداد حصة فن اال

وهذا على  ،لتالميذ الصاااااااااااااااف األول االبتدائي لغيتأن مهارة االساااااااااااااااتماع جاءت يف املرتبة الثانية من اهتمام منهج  (2
 .تنمية املهارات اللغوية عكس املعتاد عليه يف

 .عها احلقيقي بعد مهارات االستماعوموض ،هارات التحدث يف املرتبة الثالثةجاءت م (3

لتالميذ لغيت شااااااااااااري الباحث إىل عدة أمور جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند إعداد منهج يومن خالل هذه النتائج 
 الصف األول االبتدائي: 

  يف هذا ال تتوافر هنائًيا اليت  التمييز الســمعيلتالميذ الصااف األول االبتدائي على مهارات  لغيتضاارورة تركيز منهج
يعمَّق عرض ويساااااااااااااااتمر مع التالميذ على أن  ،نهجاملوىل من وحدات يكثف هذا الرتكيز يف الوحدة األوأن  ،املنهج

 مبا يعني على سهولة تعلم التالميذ للمهارات اللغوية األخرى. ،هذه املهارات

  ؛ حيث ملقابل للتحدث؛ ألن فن االساتماع هو الفن اهارات االساتماع مع مهارات التحدثتتصااحب مضارورة أن
 ال وجود ألحدمها دون وجود اآلخر.



 عبد هللا حممد آل متيمد.     تقومي مناهج لغيت لتالميذ املرحلة االبتدائية يف ضوء مدخل التواصل اللغوي

 27    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

  ويشاااجعهم على ذلك ابلتدريب على األقل  التالميذاساااتثارة مهارات التحدث لدى  لغيتضااارورة أن يتضااامن منهج
أما أن يرتك األمر هكذا على عواهنه دون حتديد أو  ،مقصودة ومعلومة للمعلم وللمتعلم يف كل موضوع على مهارة

 ا يؤثر سلًبا على تعلم هذه املهارة. تفصيل فهذ

 تنمية مهارات الوعي و  ،ختلفة حبركاهتا القصاارية والطويلةأن يدرب التالميذ يف هذا الصااف على املهارات الصااوتية امل
اليت تتطور مبرور الوقت إىل  ،التخلص من العادات الصااااااوتية اخلطأو  ،النطق الصااااااحيحا ؛ حىت يعتادو الصااااااويت لديهم
   . وغريها من أمراض الكالم املختلفة ،واحلبسة ،والثأأثة ،والفأفأة ،جسيمة مثل: اللجلجةأخطاء نطقية 

 على أن تسااااااتغرق هذه املهارات الفصاااااال  ،ول على املهارات اللغوية الشاااااافهيةأن يكون مناط الرتكيز يف الصااااااف األ
 .ل من مهارات التواصل اللغوي عامةالدراسي األو 

  مع تااادرياااب التالميااااذ على واإلمالء املنظور(  ،)اإلمالء املنقول لإلمالء ع املختلفااااةعلى األنوا  لغيتأن يركز منهج
 .وضوح اخلط

 ةأن ياادرب تالميااذ الصاااااااااااااااف األول االبتاادائي على مهااارات حتلياال املفردات اللغوياا Word Analysis،  وأن يتم
 الرتكيز هنا على العالقة بني الصوت اللغوي والرمز الكتايب الدال عليه.

  وإمنا تبدأ الكتابة  ،جمرد كتابة كلمة كلمة علىوال يكتفى بعملية الكتابة  ،تعليم الكتابة حىت هناية املنهج يؤخرأال
مث يكتب كلمة فجملة بساااااااااايطة  ،ل بساااااااااايط كأن يكتب حرفًا أو مقطًعامع مهارة القراءة على أن يتم ذلك بشااااااااااك
  مكونة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخرب. 

  وما ورد منها ورد  ،لصاااااااف األول االبتدائي بصاااااااورة جمملةلتالميذ ا لغيتاللغوي يف منهج جاءت مهارات التواصااااااال
ثر تفصاااايالً يف يف حني أهنا كانت أك ،الكتساااااب اللغوي الشااااامل واملتكاملبنسااااب ضااااعيفة ال تعني التالميذ على ا

املنهج على املهارات وهو أنه مل يشاااااااااار مصااااااااااممو  ،حظة أمر مهم جًدا يف هذا السااااااااااياقمع مال ،التطبيقات اللغوية
مع أنه من  ،– حىت ولو على ساااااااااابيل التمليح -يف املنهج القائم اللغوية عامة ومهارات التواصاااااااااال اللغوي خاصااااااااااة 

وتكون  ،رد يف املنهج األسااااااااااساااااااااي هبذا الشاااااااااأناملفروض أن تبين التطبيقات اللغوية الواردة يف هذا املنهج على ما و 
؛ لغيتيف منهج التطبيقات اللغوية عبارة عن جمموعة من األنشااااطة اإلثرائية املبنية على أنشااااطة أخرى شاااابيهة ملا ورد 

؛ لتتيح للتالميذ مزيد من الفرص نهج وتزداد تفصاااااااايالً يف التطبيقاتأي أن ترد هذه األنشااااااااطة بصااااااااورة جمملة يف امل
   .ملمارستها بشكل فعَّال ومتكامل

 للصف الثاين االبتدائي:  لغيتنتائج حتليل منهج اثنياا: 

الثاين أما عن نتائج حتليل املنهج فاجلدول التايل يوضااااااح تكرارات ورود مهارات التواصاااااال اللغوي يف منهج الصااااااف 
 .االبتدائي ونسبها املئوية
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 (3جدول رقم )

 االبتدائيلصف الثاين لغيت لوي يف منهج يوضح تكرارات ورود مهارات التواصل اللغ
 النسبة املئوية % التكرارات  مهارات التواصل اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل

 وتتضمن ما يلي:  ،أوالً : مهارات التواصل الشفهي
 مييز بني األصوات املنطوقة. (1

5 6.57% 

 ،يف النطق )الثنائيات الصغرى مثل: الطاء والتاء مييز بني األصوات املتشاهبة (2
 القاف والكاف(.

3 3.94% 

 %3.94 3 مييز بني بعض الظواهر الصوتية املختلفة مثل )الشدة والتنوين(. (3
 %7.89 6 .يتعرف معىن الكلمة (4
 %6.57 5 حيدد املعىن العام لنص مسموع. (5
 %23.68 18 حيدد األفكار الرئيسة يف نص مسموع. (6
 %1.31 1 يستنتج هدف املتحدث. (7
 %26.31 20 ينطق الكلمات واجلمل نطًقا صحيًحا . (8
 %0 0 ينتقي املفردات اللغوية املعربة عن الفكرة املرادة. (9
 %2.31 1 يسلسل األفكار منطقًيا. (10
 %72.36 55 يضبط أواخر الكلمات ضبطًا حنواًي صحيًحا.  (11
 %5.26 4 ينوع يف نربات صوته تبًعا للموقف. (12
 %1.31 1 .املعىنيوظف إشارات جسمه لتوصيل  (13

 اثنًيا : مهارات التواصل الكتايب وتتضمن: 
 يقرأ قراءة جهرية صحيحة. (14

0 0% 

 %0 0 حيدد معىن الكلمة عند القراءة . (15
 %5.26 4 حيدد مضاد الكلمة عند القراءة. (16
 %0 0 يضع عنوااًن مناسًبا للمقروء.  (17
 %5.26 4 يستنتج الفكرة الرئيسة للموضوع. (18
 %0 0 يستنتج األفكار الفرعية للموضوع املقروء.   (19
 %0 0 .يستنتج هدف الكاتب (20
 %2.63 2 يعرب عن رأيه جتاه املقروء. (21
 %0 0 يكتب فقرة تعرب عن فكرة واحدة. (22
 %0 0 يلتزم ابلشكل العام لكتابة الفقرة. (23
 %0 0 .م الكلمات رمسًا إمالئًيا صحيًحايرس (24
 %3.94 3 .اللغويةكتب مراعًيا قواعد الصحة ي (25
 %3.94 3 يكتب أفكارًا مسلسلة ترتبط ابملوضوع. (26
 %0 0 يكتب خبط واضح )مقروء(. (27

 %100 76 اجملموع الكلي

يتضح من خالل اجلدول السابق أن مهارة ضبط أواخر الكلمات ضبطًا حنواًي صحيًحا حظيت أبعلى نسبة تكرار 
% يف حني كانت كثري من املهارات وال سيما املهارات الكتابية  72.36ر يف منهج لغيت للصف الثاين االبتدائي بنسبة تقد
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ا وكتب فقرة واحدة تعرب عن فكرة ،غري مضااااااامنة يف املنهج القائم ومنها يقرأ قراءة جهرية معربة وعدم  ،ويضاااااااع عنوااًن رئيساااااااً
 االهتمام جبما اخلط ووضوحه يف أثناء الكتابة. 

 للصف الثالث االبتدائي:  لغيت: نتائج حتليل منهج اثلثاا

 : وهذه اإلجيابيات هيالحظ الباحث عدة إجيابيات على منهج الصف الثالث االبتدائي 

 .املراد حتقيقها يف بداية كل در  حتديًدا لألهداف تضمن املنهج (1

 .طة اللغوية املتضمنة يف كل موضوعتنوعت األنش (2

والنصااااااااااوص األدبية  ،ماع والتحدث والقراءة والكتابةحبيث مشلت فن االساااااااااات ،يوجد تكامل بني األنشااااااااااطة املقدمة (3
 ومراعاة جودة اخلط والكتابة وفق النموذج املعطى للتالميذ. 

وعالمات  ،اإلضااافة إىل الضاامري ،لقطع والوصاالمهزة ا ،حث اللغوية من قبيل كان وأخواهتاتضاامن املنهج بعض املبا (4
 .الرتقيم

 : بيات اليت ينبغي التنويه هبا، وهيإال أنه مع هذه اإلجيابيات تضمن بعض السل

وورد هدف  ،عريف فقط دون املهاري والوجدايناقتصاااااااااااااارت األهداف الواردة يف بداية كل موضااااااااااااااوع على اجلانب امل (1
 .وحيد يف بداية كل موضوع

 . مجيع الدرو  الواردة يف املنهجمل يشر املنهج إىل املهارات املستهدف تنميتها يف (2

مبفرده وهذا عدد كبري  ثالث صفحات احلياء مع  حيث مشل موضوع  ،نوعا ماة جاءت بعض املوضوعات طويل (3
 .مل تالميذ الصف الثالث االبتدائيمن الصفحات يفوق قدرة وحت

األضاااداد والتنوين ومل يركز على القواعد اإلمالئية اليت اعدة مثل ق اللغوية األمناطركز املنهج بشاااكل كبري على بعض  (4
 ية ألساسياهتا.جتعل التلميذ يف درا

 .أغفل الكتاب النصوص اخلاصة ابألدابء اليت تثري الرصيد اللغوي للتلميذ (5

تطرق لبعض اجلوانب العلمية أو البيئية أو االقتصاادية اليت ي ، كما ملركز املنهج على اجلانب القصاصاي واملسارحييمل  (6
فأمجل ما يستمع  ،يربطهم بواقعهم احليايت املعاشج ؛ ليشعر املنهج الطالب أبنه منهململكة العربية السعوديةترتبط اب

يف تقدمي املوضاااااااوعات  التنوعأنين أرى حسااااااان كما   ،، واألمجل أن يكون يف هذا السااااااانقصاااااااصال له اإلنساااااااان هو
 . النمو الشامل واملتكامل هلموحتقيق  التالميذيعني على إفادة  خري مااملتضمنة يف املنهج والعلمية  ةالقصصي

 الثالثأما عن نتائج حتليل املنهج فاجلدول التايل يوضااااح تكرارات ورود مهارات التواصاااال اللغوي يف منهج الصااااف 
 .االبتدائي ونسبها املئوية
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 (4جدول رقم )

 ململكة العربية السعوديةاالبتدائي اب الثالثيوضح تكرارات ورود مهارات التواصل اللغوي يف منهج الصف 

 النسبة املئوية % التكرارات اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األوىلمهارات التواصل 

 وتتضمن ما يلي:  ،أوالً : مهارات التواصل الشفهي
 مييز بني األصوات املنطوقة. (28

6 2.46 

 ،يف النطق )الثنائيات الصغرى مثل: الطاء والتاء مييز بني األصوات املتشاهبة (29
 القاف والكاف(.

0 0 

 6.58 16 الظواهر الصوتية املختلفة مثل )الشدة والتنوين(.مييز بني بعض  (30
 0.41 1 .يتعرف معىن الكلمة (31
 2.05 5 حيدد املعىن العام لنص مسموع. (32
 1.23 3 حيدد األفكار الرئيسة يف نص مسموع. (33
 1.23 3 يستنتج هدف املتحدث. (34
 2.46 6 ينطق الكلمات واجلمل نطًقا صحيًحا . (35
 2.05 5 املعربة عن الفكرة املرادة.ينتقي املفردات اللغوية  (36
 2.46 6 يسلسل األفكار منطقًيا. (37
 3.70 9 يضبط أواخر الكلمات ضبطًا حنواًي صحيًحا.  (38
 2.46 6 ينوع يف نربات صوته تبًعا للموقف. (39
 2.46 6 يوظف إشارات جسمه لتوصيل املعىن . (40

 اثنًيا : مهارات التواصل الكتايب وتتضمن: 
 صحيحة.يقرأ قراءة جهرية  (41
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8.64 

 11.52 28 حيدد معىن الكلمة عند القراءة . (42
 4.93 12 حيدد مضاد الكلمة عند القراءة. (43
 0.82 2 يضع عنوااًن مناسًبا للمقروء.  (44
 4.11 10 يستنتج الفكرة الرئيسة للموضوع. (45
 2.46 6 يستنتج األفكار الفرعية للموضوع املقروء.   (46
 2.88 7 يستنتج هدف الكاتب . (47
 1.23 3 يعرب عن رأيه جتاه املقروء. (48
 3.70 9 يكتب فقرة تعرب عن فكرة واحدة. (49
 3.70 9 يلتزم ابلشكل العام لكتابة الفقرة. (50
 7.81 19 .م الكلمات رمسًا إمالئًيا صحيًحايرس (51
 4.11 10 .كتب مراعًيا قواعد الصحة اللغويةي (52
 2.05 5 يكتب أفكارًا مسلسلة ترتبط ابملوضوع. (53
 12.34 30 واضح )مقروء(.يكتب خبط  (54

 100 243 اجملموع الكلي
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 لغيت" أعلى املهارات اليت تضاامنها منهج يكتب خبط واضــح )مقروء(من خالل اجلدول السااابق يتضااح أن مهارة "
وبلغت نسااابتها  "معىن الكلمة عند القراءةحيدد مث تلتها مهارة "  ،%  12.34وبلغت نسااابتها  ،للصاااف الثالث االبتدائي

 .8.64" بنسبة بلغت جهرية صحيحة يقرأ قراءةهي أن " لغيتوكانت املهارة الثالثة األعلى وروًدا يف منهج  ،%  11.52

 : ة توصل الباحث إىل عدة أمور منهاومن خالل عملية التقومي السابق

  شااااااااقيها الشاااااااافهي والكتايب( )بأن منهج الصااااااااف الثالث االبتدائي قد وازن بني مهارات التواصاااااااال اللغوي املختلفة
 .بشكل دقيق

 " مييز بني األصـــــــــــوات املتشـــــــــــا ة يف النطقأمهل بعض املهارات اليت كانت حتتاج ملزيد من االهتمام وهي مهارة 
 لغيتحيث مل حتظ هذه املهارة أبية نساااااااااااابة يف منهج  والقاف والكاف" ،ل: الطاء والتاءالثنائيات الصـــــــــغرى مث)

     بتدائي.لتالميذ الصف الثالث اال

  متضاااامنة أساااائلة سااااطحية ال تعرب عن بشااااكل ضااااعيف  )يف أوال: أجيب( الفهم واالسااااتيعابوردت بعض مهارات
   .عمق املعىن الذي جيعل التلميذ يعمل عقله

  حيث راعى االهتمام  ،نشاااااااطة اللغوية بشاااااااكل متكامللتالميذ الصاااااااف الثالث االبتدائي بعرض األ لغيتع ين منهج
 .وقراءة( ،وحنو ،وتعبري ،وإمالء ،وبكل فرع)خط بكل فن من الفنون اللغوية )استماع وحتدث وقراءة وكتابة(

 نشااااااطة نه من املفروض أن تتصاااااااحب هذه األأمع  ،األنشااااااطة اللغوية يف هناية الدر  أورد مؤلفو منهج اللغة العربية
 .مع كل جزء من أجزاء املوضوع

  ملختلفة وهيدرو  املنهج هدفًا معرفًيا وحيًدا لكل موضاااااااااوع مع عدم االهتمام ابألهداف السااااااااالوكية اتضااااااااامنت :
 واألهداف الوجدانية. ،واألهداف املهارية ،هداف املعرفية مبستوايهتا الستةاأل

     :للصفوف الثالثة األوىل لغيت: التصور املقرتح لتضمني مهارات التواصل اللغوي يف مناهج رابعاا

لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل يف  لغيتقوم الباحث بتقدمي تصور مبدئي لتطوير مناهج يانطالقًا من نتائج الدراسة 
 : ضوء مدخل التواصل اللغوي كما يلي

 .التصور املقرتح إىلمدخل  (1

 .املقصود ابلتصور املقرتح (2

 .مكوانت التصور املقرتح (3

 أهداف التصور املقرتح. 

  ىعناصر احملتو. 
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 التدريس واألنشطة املصاحبة إسرتاتيجيات. 

 أساليب التقومي املستخدمة. 

 :التصور املقرتح إىلمدخل  (1

ولقد جاء هذا التصور  ،للصفوف الثالثة األوىل لغيت الباحث إيل وضع تصور ملا ينبغي أن تكون عليه مناهج ىسع
 كشفت هذا التصور ينبغي أن نلم ببعض التوصيات اليت يعرض الباحثوقبل أن  ،ء نتائج وتوصيات الدراسة احلاليةيف ضو 

 :عنها الدراسة احلالية، وهي

  حللقة األوىل من التعليم يف كل صااااف من صاااافوف ا لغيتضاااارورة وضااااع أهداف عامة للوحدات املتضاااامنة يف منهج
 .األساسي

  ملرحلة االبتدائيةقة األوىل من ااملنهج يف كل صف من صفوف احلللكل در  من درو  صياغة أهداف إجرائية. 

 لغيتاللغوية يف مناهج  ضرورة مراعاة التوازن والتكامل بني الفنون اللغوية والفروع. 

  ي الشفهية والكتابية على حد سواءاالهتمام مبهارات التواصل اللغو. 

  وتعني  ،ماليت تعينهم على إفهام تالميذهضاااااااااااارورة إمداد معلمي اللغة العربية مبجموعة من اإلساااااااااااارتاتيجيات احلديثة
 .رغوب إحداثها يف سلوك املتعلمنيعلى حتقيق األهداف اللغوية امل

 املقصود ابلتصور املقرتح:  (2

لتالميذ  لغيتيقصااد ابلتصااور املقرتح يف هذه الدراسااة وضااع خمطط عام لتضاامني مهارات التواصاال اللغوي يف مناهج 
 ،وطرائق التاادريس ،وحتااديااد حمتواه ،أهااداف هااذا التصاااااااااااااااورك من خالل حتااديااد وذلاا ،قااة األوىل من املرحلااة االبتاادائيااةاحلل

 .لغوية املختلفة والفروع املختلفةوأساليب التقومي املتبعة حبيث يراعى يف هذا التصور التكامل بني الفنون ال

 :ملقرتحمكوانت التصور ا (3

وبدوهنا تساااااااااااااااري األمور درجة كبرية من األمهية اليت ال ميكن إغفاهلا يف أي عمل تربوي  علىيعد حتديد األهداف 
 ،وحتديد الوسااائل التعليمية ،تالية من حتديد احملتوى التعليميفمن خالل حتديد األهداف تكون املراحل ال ،بشااكل عشااوائي

بعض األهداف ولقد وضااااع الباحث  ،ا االرتداد مرة أخري إيل األهدافوأخريً  ،التقوميوحتديد طرائق التدريس واألنشااااطة مث 
 : ليهلذا التصور كما ي

 لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل ابملرحلة االبتدائية:  لغيتاألهداف العامة ملنهج 

  )مبا يتناسب واملرحلةاكتساب املستوى األساسي ملهارات اللغة األربعة )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 

  مناسبة للمستوى اللغوياستخدام املهارات اللغوية يف مواقف اتصالية خمتلفة. 
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 والسمو يف عالقاته مع اآلخرين ،هتنمية مهارة التذوق األديب مبختلف أشكال. 

  واإلبداعي( ،والتأملي ،والناقد ،اعه )التحليليتنمية مهارات التفكري لدى التالميذ بكافة أنو. 

 تخدًما لغة سليمة املعىن واملبىنالتعبري الشفوي والكتايب عن متطلبات حياته مس. 

  النحوية الصحيحة ين بعض الرتاكيبتكو. 

  ًا سليًما يف سياقات لغوية خمتلفةتوظيف القواعد النحوية توظيف. 

 ع منوه العقلي واللغوي والوجداينزايدة ثروته اللغوية مبا يتالءم م. 

 شعوره جبماليات اللغة العربية. 

 للغة العربية والرغبة يف إتقاهنااعتزازه بتعلم ا. 

 متسكه ابلقيم اإلنسانية النبيلة. 

 ينتمي إليها ويفخر هبا وأبجمادهاتزازه بثقافته اليت اع. 

 الصف األول االبتدائي: لتالميذ  لغيت: منهج أوالا 

 : ي من عدة مكوانت تبياهنا كما يلياالبتدائ للتالميذ الصف األو  لغيتيتكون منهج 

 : يف الصف األول االبتدائي لغيتاألهداف اإلجرائية ملنهج  (1

  املنطوقةمييز بني األصوات. 

  الثنائيات الصغرى(مييز بني األصوات املتشاهبة يف النطق(. 

 غوية اليت يسمعها تقليًدا صحيًحايقلد بعض أألصوات الل. 

  زن الصريف لبعض الكلمات املنطوقةمييز الو. 

 يستنتج هدف املتحدث. 

 الكلمات واجلمل نطًقا صحيًحا ينطق. 

  . يعرف بنفسه لآلخرين 

  رة مريض(زاي ،هتنئة ،املناسبة للمواقف املختلفة )تعزيةيستخدم العبارات. 

 طق األصوات اللغوية مفردة ومركبةين. 

 شارات اجلسمية املعربة عن املعىن.يستخدم اإل 
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 : يف لتالميذ الصف األول االبتدائياحملتوي اللغوي والثقا (2

الوحدة و  ،ديين: الوحدة الثانيةو  ،: وحدة التهيئة اللغويةصاااااااااااااااص يف هذا احملتوى عدة وحدات هي: الوحدة األويلخت
والوحدة اخلامسااااة: السااااالمة والصااااحة، والوحدة السااااادسااااة:  ،(احلي، املدينة، الوطن) وطينالوحدة الرابعة: و  ،أسااااريت: الثةالث

التلميذ وتقدم اخلربات الرتبوية احلساااااااية أو املباشااااااارة اليت جتعل  طموحي متضااااااامنا )ميويل وألعايب(، والوحدة الساااااااابعة: بيئيت،
من  ويراعي يف انتقاااء املفردات اللغويااة اليت تقاادم للتالميااذ أن تكون من حميط التلميااذ ،اللغااة العربيااة بفنوهنااا األربعااة يعااايش
 .مشاهداته اليومية ،مدرسته ،أسرته ،مشربه ،مأكله ،مالبسه

 لتالميذ الصف الثاين االبتدائي: لغيت منهج  اثنياا :

 : العديد من املكوانت، هيملنهج علة ويقوم هذا ا

 : ين االبتدائييف الصف الثا لغيتاألهداف اإلجرائية ملنهج  (1

 يتذكر كلمة أو مجلة استمع إليها. 

 مييز األصوات املتشاهبة يف النطق. 

 قبل علي االستماع للنصوص اللغويةي. 

 ينصت عندما يتحدث اآلخر. 

 يستنتج هدف املتحدث. 

 حيدد املعىن العام يف نص مسموع. 

 .حيدد األفكار الرئيسة يف نص مسموع 

 يلتزم آبداب االستماع. 

  ف بنفسه أمام زمالئهيعر. 

 ت املعربة عن املناسبات املختلفةحيسن اختيار العبارا. 

  حمادثة تلفونية قصرية مع زميل لهجيري. 

  التحية املناسبة لزمالئه ومعلميهجييد إلقاء. 

 .يضبط أواخر الكلمات ضبطًا حنواًي صحيًحا 

 رب عن حاجاته بشكل صحيحيع. 

 صف السابق.يقرأ كلمات سبق أن تعلمها يف ال 
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 يكتب خبط واضح مقروء. 

 كلمة  250كلمة إيل   150للغوية من تزداد ثروته ا. 

 :  لتالميذ الصف الثاين االبتدائياحملتوي اللغوي والثقايف (1

 .قيم نبيلةو  ،أعماق البحاريف و  ،غرائب وحكاايتو  ،مواقف ومشاهد :صص يف هذا احملتوى عدة وحدات هيخت

ويدرب التالميذ  ،وتقدم اخلربات الرتبوية احلساااااااااااية أو املباشااااااااااارة اليت جتعل التلميذ يعايش اللغة العربية بفنوهنا األربعة
للغوية )السمات العامة فقط مع تعريفه بعض الرتاكيب ا ،أو تبديل حرف آبخر ،ية حتليل وتركيب الكلمات اللغويةكيف  على
 ،وجسااااااااااام اإلنساااااااااااان ،ذه اخلربات كذلك تدور حول البيئةويكون مدار ه ،ونكرة ،معرف ،ومجع( ،ومؤنث( )مفرد ،)مذكر

 .أو برامج األطفال التلفازية ،ولعب األطفال

 لتالميذ الصف الثالث االبتدائي:  لغيتاثلثاا: منهج 

 : ن هذا املنهج من املكوانت اآلتيةيتكو 

 : يف الصف الثالث االبتدائي لغيتاألهداف اإلجرائية ملنهج  (1

 بني األصوات املتشاهبة يف النطق مييز. 

 ني بعض الظواهر الصوتية املختلفةمييز ب. 

 يتعرف معىن الكلمة املسموعة. 

 حيدد املعىن العام لنص مسموع. 

 .حيدد األفكار الرئيسة يف نص مسموع 

 الكلمة األساسية أو احملورية  ةيفهم معىن الكلمات الرئيس( يف النصCore Wordيف املسموع وحيدد داللتها ). 

 نظر إيل املتحدث يف أثناء احلديثي. 

 يبدي رأيه يف موضوع احلديث . 

 يعرب عن نفسه بشكل مفهوم. 

 وشكرًا واعتذارًا ...إخل( ،زاًن يستخدم تعبريات املناسبات )املشاركة الوجدانية فرًحا أو ح. 

  ة لنوعية املستمعنيبسرعة مناسبيتكلم. 

 يقرأ فقرة قراءة جهرية. 

 يعرب بصوته عن معاين ما يقرأ. 
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 ةحيدد ضمري املتكلم واملخاطب من الفقرة املقروء. 

 حيدد معىن الكلمة عند القراءة. 

 حيدد مضاد الكلمة عند القراءة. 

 .يضع عنوااًن مناسًبا للمقروء 

 .يستخرج الفكرة الرئيسة للفقرة 

  أحداث القصة مرتبة كما قرأها.يتذكر 

 :  لتالميذ الصف الثالث االبتدائياحملتوي اللغوي والثقايف (2

 ،فنون مجيلةو  ،علم وتكنولوجياو  ،مظاهر الطبيعةو  ،: حيواانت وصااااافاتصاااااص يف هذا احملتوى عدة وحدات هيخت
 .قيم ال تنسىو 

ويدرب التالميذ  ،يعايش اللغة العربية بفنوهنا األربعوتقدم اخلربات الرتبوية احلسااااااااااية أو املباشاااااااااارة اليت جتعل التلميذ  
كتايب   ،ز بني سااااااااااااوابق الكلمة ولواحقها مثل: تكتب )التاء هنا سااااااااااااابقة(علي كيفية حتليل وتركيب الكلمات اللغوية والتميي

من جمال اهتمام أما عن املفردات اللغوية فتسااااااااااااتمر  ،مييز بني ضاااااااااااامائر املتكلم واملخاطبعالوة علي الت ،)الياء هنا الحقة
 .ميوله(و  ،واهتماماته ،التالميذ )ألعابه

ملرحلة لتالميذ الصاااااااافوف الثالثة األوىل اب لغيتمن حيث إساااااااارتاتيجيات التدريس أو التعلم املتبعة يف تدريس مناهج 
 االبتدائية:

 الطريقة و  ،املباشااااارةالطريقة و  ،املدخل السااااامعي الشااااافهيوهي:  اإلسااااارتاتيجيات املنبثقة من مدخل التواصااااال اللغوي
 .طريقة القراءةو  ،الطريقة الطبيعيةو  ،الصوتية
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 :قائمة املراجع

 الطبعة السادسة عشرة ، القاهرة : دار املعارف .املوجه الفين ملعلمي اللغة العربية . ( : 1996) إبراهيم ، عبد العليم

حتقيق حممد علي النجار ، القاهرة : اهليئة املصاااااارية  ، اخلصــــائص . اجلزء األول( : 2004) ابن جين ، أبو الفتح عثمان
 العامة للكتاب .   

( : دراسة تقوميية لكتاب اللغة العربية للصف الثاين عشر يف حمافظات غزة 2009) أبو عنزة ، يوسف عوض عبد الرمحن
بية، اجلامعة اإلسااااالمية من وجهة نظر املعلمني يف ضااااوء معايري اجلودة . رسااااالة ماجسااااتري )غري منشااااورة( ، كلية الرت 

 بغزة ، فلسطني.  

( : املهارات اللغوية العامة الالزمة للدراساااااااااااااااة اجلامعية  وتقومي منهج اللغة العربية يف 1988) أمحد ، مسري عبد الوهاب
 ضوئها . رسالة دكتوراه )غري منشورة( ، كلية الرتبية، جامعة املنصورة .

( : واقع املأثوراتية يف حمتوى مناهج اللغة العربية يف املرحلة األساااااااسااااااية 2010) األســـــتاذ ، حممود حســـــن ، محاد ، خليل
 110، ص ص جملة جامعة األقصى ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، اجمللد الرابع عشر ، العدد األولبفلسطني . 

– 143  . 

قطر ، رساااااااااااااااالة دكتوراه )غري ( : تقومي كتاب اللغة العربية للصاااااااااااااااف الثالث الثانوي يف دولة 2001) أعمر ، أكرم حممد
 منشورة( ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، مجهورية السودان. 

( : اللغة العربية يف القرن احلادي والعشاااارين يف املؤسااااسااااات العلمية يف لبنان : الواقع والتحدايت 2005) األيويب ، ايســـني
 جملة جممع اللغة العربية األردين .واستشراف املستقبل ، 

 األردن : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . –. عمان  املنهج وطرق التدريس( : 2010) دوي ، رمضان مسعدب

. ترمجة إبراهيم بن محد القعيد ، وعيد بن عبد   الشمري .  مبادئ تعلم وتعليم اللغة( : 1994) براون ، دوجالس، هـ
 الرايض : مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

 . القاهرة : دار الفكر العريب . تكنولوجيا التعليم والتعلم( : 1998) دادي ، حممد رضاالبغ

تقومي مناهج اللغة العربية يف ضاااااوء مهارات التواصااااال الكتايب ( : 2010) حســــن بن محد بن حســــن عز الدين،  احلارثي
كلية الرتبية ، جامعة امللك خالد أبهبا ، اململكة   . رسالة ماجستري )غري منشورة( ، لطالب املرحلة االبتدائية الالزمة

 العربية السعودية .   

 .  القاهرة : عامل الكتب .   حتليل املضمون : تعريفاته ، مفاهيمه ، وحمدداته( : 1983) حسني ، مسري حممد
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. الرايض : نظيمات املنهج املدرســي املعاصــر : املفهوم ، األســس ، املكوانت ، الت( : 2003) اخلليفة ، حســن جعفر
 مكتبة الرشد . 

 –. عمان  حتليل احملتوى يف مناهج الرتبية اإلسالمية وكتبها( : 2006) اخلوالدة ، انصر أمحد ، وعيد ، حييي إمساعيل
 األردن : دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.

الثة األوىل من املرحلة االبتدائية بدولة ( : تقومي حمتوى كتب القراءة يف الصفوف الث1989) الرشيدي ، سعد حممد مبارك
 الكويت .رسالة ماجستري )غري منشورة( ، كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق ، مجهورية مصر العربية . 

. ترمجة حممود إمساعيل صاايين ، وعبد  مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات( : 1410) ريتشــارز  ، جاك ، وروجرز ، ثيودر
 ر الصديق عبد   . الرايض : دار عامل الكتب.الرمحن العبدان ، وعم

 . القاهرة : دار الكتاب احلديث . تكنولوجيا التعليم : نظرة مستقبلية( : 1999) زاهر ، الغريب، و بهاين ، إقبال

 . الطبعة الثانية ، القاهرة : عامل الكتب . التدريس : مناذجه ومهاراته( : 2005) زيتون ، كمال عبد احلميد

برانمج مقرتح لتنمية مهارات االساااتماع والتحدث لدى الطالب معلمي اللغة العربية يف ( : 2007)د ، حممد الســيد ســعي
 اجلمعية املصااارية للقراءة واملعرفة ، والســتون ، ، العدد الثالثجملة القراءة واملعرفة  .ضاااوء مدخل التواصااال اللغوي

 . 116 – 46 ص ص

وي فعالية برانمج ابستخدام أسلوب القدح الذهين يف تنمية مهارات االتصال اللغ( : 2006سيد ، عبد الوهاب هاشم )
، التعليم والتنمية يف اجملتمعات اجلديدةبعنوان  األول العلمياملؤمتر  .لدى تالميذ الصاااااااااااااااف الثالث اإلعدادي

ص ص ،   واملنعقد يف الفرتة من اخلامس من مارس إىل الســــــــــــادس من مارس بكلية الرتبية ، جامعة املنوفية
283 - 300. 

 . دمشق : اهليئة العامة السورية للكتاب . طفالطرائق تعليم اللغة لأل( : 2007) السيد ، حممود أمحد

املنهج املدرســـي من منظور ( : 1416) الشـــافعي ، إبراهيم حممد ، الكثريي ، راشـــد محد ، وعلي ، ســـر اخلتم عثمان
 . الرايض : مكتبة العبيكان. جديد

علمني واملعلمات يف املدار  ( : تقومي كتاب لغتنا للصاف الساابع األسااساي من وجهة نظر امل2006) الشخشري ، حممود
، ص  جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، اجمللد العشرون ، العدد األولاحلكومية حملافظة انبلس . 

 .108 – 79ص 

التعلم املتمازج يف تنمية مهارات االتصاااااااال اللغوي لدى طلبة جامعة  إسااااااارتاتيجيةأثر  ( :2010) صـــــومان ، أمحد إبراهيم
 331ص ص  ،  ، العدد الســادس واخلمســون ابألردن اجلامعات العربية احتادجملة  . اإلسااراء اخلاصااة يف األردن

- 363. 

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6157
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http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37979
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37979
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82155
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 ، مؤمتر التعليم ابللغة العربية يف جمتمع املعرفة . التصااااااااال اللغوي يف جمتمع املعرفةا( : 2005) طعيمة ، رشــــــدي أمحد
 .204 - 151ص القاهرة : ص 

الطبعة  حتليل احملتوى يف العلوم اإلنســـــانية : مفهومه ، أســـــســـــه ، واســـــتخداماته .( : 2008) رشـــــدي أمحد طعيمة ،
 الثانية، القاهرة : دار الفكر العريب .    

األردن : دار املساارية  –. عمان  اللغة العربية والتفاهم العاملي( : 2009) طعيمة ، رشدي أمحد ، الناقة ، حممود كامل
 نشر والتوزيع .للطباعة وال

 –. الرابط تعليم اللغة اتصالياا بني املناهج واإلسرتاتيجيات ( : 2006) طعيمة ، رشدي أمحد ، والناقة ، حممود كامل
 اململكة املغربية ، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة .

 . الكويت : دار القلم. وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم( : 1982) الطوجبي ، حسني محدي

 األردن : دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع .  –. عمان  تعليم املفردات اللغوية( : 2011) عبد الباري ، ماهر شعبان

. القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشااااااااااار أســـــــــاســـــــــيات املنهج وتنظيماته( : 1981) عبد املوجود ، حممد عزت وآخرون
 والتوزيع .

( : مظاهر الضااعف اللغوي وأساابابه لدى طلبة املرحلة األساااسااية الدنيا من 2010) فايز حممد ، املومين ، حممد عثامنة ،
جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، وجهة نظر املعلمني يف منطقة املثلث الشمايل )لواء حيف(. 

 .110 – 87، ص ص اجمللد السابع ، العدد الثاين )عدد خاص( 

ان ايسـني ( : حتليل حمتوى كتاب القراءة يف ضااوء معايري اجلودة الشاااملة ومؤشااراهتا : دراسااة حتليلية 2009) العدوي ، غسـَّ
جملة جامعة دمشــــق ، اجمللد حملتوى كتاب القراءة للصااااااف اخلامس من مرحلة التعليم األساااااااسااااااي )احللقة الثانية( . 

 .  598 – 575ص ص ، اخلامس والعشرون ، العدد الثالث والرابع 

 . الرايض : مكتبة العبيكان.  املدخل إىل العلوم السلوكية( : 1427) العساف ، صاحل بن محد

. االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية ( : 1994) عصـــــــــر ، حســـــــــين عبد الباري
 املكتب العريب احلديث للطباعة والنشر . اإلسكندرية :

 . اإلسكندرية : املكتب العريب احلديث .  القراءة وتعلمها : حبث يف الطبيعة( : 1999) عصر، حسين عبد الباري

.  الرايض : مطابع أضاااااواء طرائق تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى( : 2002) العصــــيلي ، عبد العزيز إبراهيم
 املنتدى.

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55425
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تقومي اختبارات اللغة العربية لشاااهادة إمتام الدراساااة الثانوية العامة يف ضاااوء مدخل ( : 1998)عوض ، فايزة الســيد حممد 
)التعليم وحتدايت القرن احلادي  واملعنون ابســـــــــم بطنطا املؤمتر العلمي الثالث لكلية الرتبية .االتصاااااااااااال اللغوي

 .35 - 1ص ص  ،والعشرين(

( : حتليل النشاااطات التقوميية يف كتاب لغتنا العربية للصااف الرابع األساااسااي يف ضااوء 2010) العيد ، وســام حســن شــي 
كلية الرتبية ، اجلامعة مهارات التفكري اإلبداعي ومدى اكتساااااااااب الطلبة هلا . رسااااااااالة ماجسااااااااتري )غري منشااااااااورة( ،  

 اإلسالمية بغزة ، فلسطني . 

اململكة العربية جامعة   -مدى متكن طالبات كلية الرتبية  ( : 2004)موسـى ، حممد حممود ;العيسـوي ، اال مصـطفى
بدولة اململكة العربية املؤمتر الســـنوي اخلامس للبحوث  .من بعض مهارات االتصااااال اللغوي الشاااافهي السااااعودية
 . 69 – 61، ص ص ، اجمللد الثاين  السعودية

( : تقومي منهج اللغة العربية يف الصاااافوف الثالثة األخرية من التعليم األساااااسااااي 2005) غالب ، عبد الواســـع علي انجي
البيئة الالزم تنميتها لدى التالميذ . رساااالة ماجساااتري )غري منشاااورة( ، كلية الرتبية ، جامعة  اليمن يف ضاااوء القيم يف

 صنعاء ، اجلمهورية العربية اليمنية.

. ترمجة عائشاااااة موساااااى الساااااعيد ، الرايض: النشااااار  أســــاليب ومبادئ يف تدريس اللغة( : 1997)فرميان ، دااين الرســــن
 .    العلمي واملطابع جبامعة امللك سعود

املرجع يف تعليم اللغة العربية ( : 2010) مدكور ، علي أمحد ، وطعيمة "، رشــــــــــــدي أمحد ، وهريدي ، إميان أمحد
 . القاهرة : دار الفكر العريب. الناطقني بلغات أخرى

 . بريوت : دار العلم للماليني .الرائد معجم لغوي عصري( : 1992) مسعود ، جربان

( : تقومي مناهج تعليم القراءة والكتابة يف اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية الدنيا 1987) مناصـــرة ، يوســـف عثمان جربيل
 يف األردن . رسالة دكتوراه )غري منشورة( ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، مجهورية مصر العربية .   

. مكة : أســـســـه ، مداخله ، طرق تدريســـه تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( : 1985) الناقة ، حممود كامل
 املكرمة : وحدة البحوث واملناهج مبعهد تعليم اللغة العربية ، جامعة أم القرى .  

، القاهرة : كلية  تعليم اللغة العربية يف التعليم العام ، مداخله وفياته . اجلزء الثاين( : 2002) الناقة ، حممود كامل
  الرتبية جامعة عني مشس.       

يد أمحد ، حتقيق جلنااة من جواهر األدب يف أدبيات وإنشــــــــــــاء لغة العرب . اجلزء األول )د .ت( :  اهلامشي ، الســـــــــــ
 اجلامعيني، بريوت : منشورات مؤسسة املعارف .       

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57832
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57832
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57832
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47129
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47129
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47129
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ة فعاليات الندوة العام( : الضاااعف اللغوي قدميًا وحديثًا : مظاهره، أسااابابه ، وعالجه . يف 1414) وايل ، فاضــل فتحي
ملعاجلة ظاهرة الضــــــــعف اللغوي اليت أقامها قســــــــم اللغة العربية بكلية املعلمني حبائل ابلتعاون مع وزارة الرتبية 

 ، حائل : دار األندلس . 1414/  7/  6إىل  5/  9والتعليم يف الفرتة من 

.  بدولة اململكة العربية الســـــــــــعوديةالوثيقة الوطنية ملنهج اللغة العربية للتعليم العام ( : 2001) وزارة الرتبية والتعليم
 اململكة العربية السعودية ، وزارة الرتبية والتعليم .

. أبو ظيب:  الوثيقة الوطنية املطورة ملادة اللغة العربية بدولة اململكة العربية الســـعودية( : 2011وزارة الرتبية والتعليم )
 .وزارة الرتبية والتعليم 

 –. الطبعااة الرابعااة، عمااان  أســـــــــــس بناء املناهج وتنظيماهتا( : 2011) ، حممد أمني الوكيل ، حلمي أمحد ، واملفيت
 األردن: دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع .

. الرايض :  الرتبية وتكنولوجيا التعليم املوسوعة العربية ملصطلحات( : 2002)  يوسف ، ماهر إمساعيل صربي حممد
 مكتبة الرشد .   
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