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 الملخص  

تمثل مهارات اللغة العربية أساساً للتعليم والتعلم في المراحل الدراسية المختلفة، وعن طريقها يتزود المتعلم بالمعرفة العلمية،      

اللغوي. وقد سعى ا في العملية التعليمية والتحصيل  لباحث التراث الحضاري والثقافي. ويعد ضعف هذه المهارات عائقاً كبيراً 

 لدراسة استراتيجيات تنمية مهارات اللغة العربية األربعة للناطقين بها: االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة.      

 .مشكلة البحث: ـ1

 كيف نزود المتعلم باستراتيجيات تنمية مهارات اللغة العربية األربعة: التحدث االستماع، القراءة، الكتابة. 

 استراتيجيات المهارات التدريسية للمعلم وتنميتها لدى الطالب.كيف نطور 

 : ـ .أهداف البحث2

 يهدف البحث إلى الكشف عن مفهوم استراتيجية تنمية مهارات اللغة العربية وتنميتها لدى المعلم والطالب.  

 .منهج البحث: ـ3

 استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يتناسب مع موضوع البحث. 

 بحث: ـ.نتائج ال4

التواصل السمعي والبصري  و أظهرت النتائج استراتيجيات كثيرة لتنمية مهارات اللغة العربية، أبرزها األصغاء للمتحدث،      

 الكتابة على مراحل، ومراجعة ما تم كتابته.وجمع مفردات جديدة، ومحاكاة طريقة النطق، ووالجسدي، 

 الكلمات المفتاحية 

 العربية–اللغة  –مهارات  –تنمية -استراتيجيات 
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Strategies for developing the skills of teaching Arabic to native speakers 

Abstract: 

     The Arabic Language skills represent a base for teaching and learning the various academic 

levels through which the learner is provided with scientific knowledge, cultural culture and 

civilization heritage. The weakness of these skills is a major obstacle in the educational process 

and language achievement. The research aims to study the four strategies for developing Arabic 

language skills for native speakers: listening, speakers, reading, and writing. 

1. Research problem: - 

How to provide the learner with the four strategies for developing Arabic language skills: 

speaking, listening, reading, and writing? 

How to improve the strategies for teachers and develop them among students? 

2. Research objectives: 

The research aims to reveal the concept of developing strategy of the Arabic language skills 

among the teachers and students. 

3. Research Methodology: 

The descriptive approach was used because it fits the topic of research. 

4. Research results: - 

The results revealed many strategies for developing Arabic language skills, most notably 

listening to speaker, audio-visual and physical communication, simulating pronunciation, 

collecting new vocabulary, writing in stages, and reviewing what was written. 

 

Key words: 

Strategies- developing- skills- language- Arabic. 
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 المقدمة 

لفهم القرآن   إجادتها  فيجب عليناللغة العربية أهمية كبرى لنا نحن المسلمين ألسباب عديدة أهمها أنها لغة القرآن الكريم وبالتالي  

أساساً للتعليم والتعلم في   هيوالتي    قراءة والكتابةالاالستماع والتحدث والكريم وأحكامه. يعد ضعف المهارات اللغوية التي تشمل  

لذلك اهتمت العديد من الدراسات والبحوث العلمية   الطالب،اسية المختلفة من المظاهر التي بدأت تنتشر بين كثير من  المراحل الدر

تساعد التلميذ على التعلم في مراحله الدراسية األولى حيث تؤدي    وتعد مهارات اللغة العربية هامة ألنها   المهارات.بتنمية هذه  

 تنميتها. األمر الذي يتطلب  الدراسية،إلى فشل التلميذ في فهم مقرراته ات فيها الصعوب

 أسباب اختيار الموضوع  

الباحث من خالل خبرته في مجال      الذي الحظه  التعليمية في جوانب  التعليم،القصور  للعملية  أساسية تتعلق بضعف    وتتبعه 

 مهارات اللغة العربية لدى الطالبات في المرحلة الجامعية 

 مصطلحات البحث 

 .1عمل معين بأقل وقت وأقل جهد ممكن إتقانسلوك عقلي أو جسمي يؤدي إلى  المهارة:

منظمة تهدف إلى تنمية قدرة المتعلم وتطويرها في تعلم   استراتيجياتيقصد بها تلك العملية التي تسير وفق  المهارات:تنمية 

 2.العربيةمهارات اللغة 

 .القراءة، الكتابة التحدث، االستماع،   اللغة:ربعة في المهارات األساسية األ اللغوية:المهارات 

 3غرض ما. عبارة عن مجموعة من األساليب التي يوظفها القارئ عن وعى وقصد بهدف تحقيق  استراتيجيات:

 4عملية واعية يقوم بها الفرد في تعلم اللغة من حيث الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها واستخدامها والتحدث بها.  اللغة:تعلم 

 الصعوبات التي واجهت الباحث  

 . المتعلقة بجانب اإلصالح التربوي النقص الملحوظ في المراجع .1

 باألساتذة. عدم تعاون بعض مدراء المؤسسات مما صعب اللقاء   .2

 تهاون بعض األساتذة باالستبيان. .3

 
 حبيب هللا،  حممد. أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق ,دار عمار للنشر والتوزيع، األردن،1997م،  ص 48. 1

  املرجع السابق ص 48. 2
  الويشي, السيد فتحي. اسرتاتيجيات التدريس بني النظرية والتطبيق. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، مصر، اإلسكندرية ، 2013م. 3

 طعيمة، رشدي أمحد. تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: أساليبه ومفاهيمه. املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة, اسيسكو، املغرب, الرابط,1989م، ص4111
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 يرى النور. البحث ل ذافقد تمكنا بفضل هللا تعالى من إكمال هوبالرغم من هذه الصعوبات    

 

 مفهوم اللغة ومهاراتها  األول:محور لا

إذ   البيان،تكون من أهمها نعمة   ولعلها الكثيرة،ومن هذه النعم   كثيرة،اإلنسان وأغدق عليه نعماً  –سبحانه وتعالى  –خلق هللا      

ناطقاً يستخدم لغة يعبر بها عن نفسه ويتواصل بها مع   وقد    المخلوقات.تميز عن سائر    وبهذا  غيره،جعل هللا اإلنسان مخلوقاً 

ْنَسانَ }  تعالى:حت اآلية الكريمة بهذا التمييز الكبير لإلنسان في سورة الرحمن يقول هللا  صر ْحَمُن َعلََّم اْلقُْرآََن َخلََق اإْلِ َعلََّمهُ    الرَّ

اللغة ميزة وخاصية فاق اإلنسان بها غيره من خلق هللا بأن علمه هللا    5.{اْلبَيَانَ  كما جاء في اآليات    البيان،ومن هنا أصبحت 

 نظراً للوظائف التي تؤديها.  اإلنسان؛وقد اكتسبت اللغة مكانتها العظيمة في حياة  الكريمة.

بأنها مجموعة من : )أما حامد زهران فيعرف اللغة  ،6أعراضهم(يعبر بها كل قوم عن    )أصوات  بأنها:عرف ابن جني اللغة     

 7اإلنسان( مهارة اختص بها  وهي المختلفة،الرموز تمثل المعاني 

 وهي: ة األربعة البد من اإلشارة إلى مهارات اللغ لغة وصفاً شامالً ودقيقاً،صف اللوو اللغة المنطوقة هي األوسع انتشاراً إن       

 .والقراءة والكتابة االستماع والتحدث

مع أن    لغة،والمهارات التي تتألف منها أي    واألغراض،واللغة العربية تشترك مع غيرها من اللغات فيما تؤديه من الوظائف     

 والمعنى.واإليجاز في اللفظ  اللغوي،واالشتقاق  الترادف،هناك خصائص تنفرد بها اللغة العربية مثل ظاهرة اإلعراب وكثرة 

 مفهوم المهارة وأنواعها  

  8.ممكن(ل جهد وأق تتقان عمل معين بأقل وقعقلي أو جسمي يؤدي إلى إ )سلوك بأنها:تعرف المهارة    

المهارة وأدائها بشكل يفي بالغرض      إتقان  التدريب    المطلوب؛ ومن أجل  أم    عليها،فالبد من  المهارة عقلية  أكانت هذه  سواء 

 كما أن تنمية هذه المهارة وتطويرها يحتاج إلى تدريب مستمر ومنظم ومبرمج.  حركية،جسمية 

المتعلم من ممارسة اللغة واستخدامها استخداماً صحيحاً فعاالً فمن الضروري تعلم فحتى يتمكن    اللغة،والحال كذلك في مهارات     

 إضافة إلى ذلك فإن المهارة تتطلب اإللمام بالجانب النظري لها قبل التدريب العملي. عليها؛مهارات اللغة والتدريب 

في إال أن كثيراً من المهارات تتكامل فيما بينها    التعلم،ويتنوع الغرض من    فيه،تستخدم    المجال الذي وتتنوع المهارات بتنوع     

فيصبح التمكن من تلك المهارات ضرورياً في عملية التعلم وتعلم اللغة بشكل خاص.    التعلم،الوصول إلى الغاية والغرض من  

 
  سورة الرمحن: اآلايت 4-1. 5
  ابن جين، أبو الفح عثمان بن جين.  )ت 392ه(، اخلصائص، دار الكتب املصرية، مصر، القاهرة،1952م.ص615
  زهران، حممد حامد عبد السالم زهران. علم  النفس النمو والطفولة واملراهقة ، دار املعارف، مصر، 1986م، ص7141

  حبيب هللا، حممد. أسس . القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق ، ص 8.48
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ومن هذه المهارات    فعال.اتها واستخدامها بشكل  فالمهارات اللغوية ترتبط بمهارات أخرى تساعد في عملة تعلم اللغة وإتقان مهار

 اآلتي: ونظراً ألهمية هذه المهارات وارتباطها بمهارات اللغة نستعرضها على النحو  التعلم،ومهارات  التفكير،مهارة 

   التفكير: مهارات

عتماد عليها في الوصول إلى التفكير يعرف التفكير بأنه عملية عقلية تعتمد أساساً على اكتساب المعرفة والمعلومات وفهمها واال    

  على   هداف التربوية في المجال العقليألللمستويات األداء اإلدراكي  نيف بلوم  صتيقوم  والتفكير الناقد. والعملي والتحليل اإلبداعي  

 . التقييمو التركيبو التحليلو التطبيقو الفهمو المعرفة

 التعلم   مهارات

 يلي:وتشمل هذه المهارات ما  تعلمه.د يستعين بها المتعلم ليصل إلى إدراك ما يرييقصد بها المهارات التي   

 مهارة استخدام المكتبة في الوصول إلى الكتب والمراجع المطلوبة. .1

 مهارة قراءة الفهارس   .2

 مهارة استعمال الكتاب.   .3

 . التلخيص مهارات .4

في   .5 الواردة  والخرائط  والجداول  البيانية  الرسوم  قراءة  التنقيبية   لكتاب،امهارة  والقراءة  السريعة  القراءة  على  القدرة 

وللمعجم طريقة بناء   المعجم،استخراج معنى كلمة من المعجم يتطلب استخدام   ذلك:ومن األمثلة على    التصفح،وقراءة  

للمتعلم من معرفة طريقة تنظيم المعجم وترتيب ا  ولذا؛آخر    آليتلف من معجم  وتنظيم معينة تخ لمفردات حتى فالبد 

 9نى الكلمة التي يبحث عنها بأسرع وقت وأقل جهد. يستطيع الوصول إلى مع

 ويشار هنا إلى أن كالً من مهارات التفكير ومهارات التعلم ضرورية في عملية التعلم عامة وليس فقط في تعلم اللغة ومهاراتها.   

 العالقة بين مهارات اللغة  

    ً ويري علماء    بأخرى.كما أنها تعد ذات أهمية في بناء اللغة بصورة أو    وتطورها،في تعلم اللغة    تمثل المهارات محوراً أساسيا

 10والكتابة. والقراءة، والكالم،االستماع  هي تعلمها،لغة يراد  معرفي أن هناك أربع مهارات في أياللغة وعلماء النفس ال

كما أنهما    مبكر،ل في سن  أول ما يتعلمه الطف  المهارتانان  وهات  محادثة(  )استماع،شفوية    هيويشار هنا إلى أن اللغة أساساً     

  مهارتاويقصد باللغة المكتوبة هنا    المرحلة،في حين يكون استخدام اللغة المكتوبة أقل في هذه    الطفولة،األكثر استخداماً في مرحلة  

 
  دروز ة، أفنان نظري.  النظري ة يف التدريس وترمجتها عمليا  . رابطة اجلامعيني فلسطني، اخلليل، 1992م. 9
 
 

  عبد اهلادي،  نبيل وآخرين.   مهارات يف اللغة  والتفكري . دار   املسرية للنشر والتوزيع  والطباعة،  ط1،   األردن، عمان,2003م،   ص  10
48.  
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أن االستماع والكالم   11أو مهارات االتصال اللغوي يري طعيمة   األربعة،ولتوضيح العالقة بين مهارات اللغة    (.والكتابة  القراءة،)

أما   باشر،مالمهارات الصوتية التي يحتاجها الفرد عند اتصاله باآلخرين بشكل    المهارتينحيث تمثل هاتين    الصوت،يجمعهما  

 ويستعان بهما لتخطي حدود الزمان وأبعاد المكان عند التواصل مع اآلخرين.   المكتوبة،القراءة والكتابة فتجمعهما الصفحة    مهارتا

  أحياناً،أمامهما في بناء المادة اللغوية أو حتى االتصال بها  أنهما مصدر إلخبار الفرد    أهمها:  عالقة،وبين االستماع والقراءة     

 مهارتانولذا فإن بعض الباحثين يصفون االستماع والقراءة بأنهما    الرموز؛ويتمثل دور الفرد فيهما في فك    استقبال،  مهارتاما  كونه 

 سلبيتان. 

كما أن الفرد في   إنتاج،  مهارتالذا فإنهما تسميان    رسالة؛ويبعث    الرموز،ن الفرد يركب  فإ  والكتابة؛في مهاراتي الكالم    أما   

 إيجابيتين إال أن الرصيد اللغوي مهارتينولذا فإنهما تسميان  قارئاً؛مؤثر على غيره سواء أكان الغير مستمعاً أم  المهارتينهاتين 

 للفرد في مهاراتي الكالم والكتابة أقل من رصيده في مهارتي )االستماع والقراءة(. 

العلوم    التعلم عامة في مختلف  المواد األخرى يعتمدون في    فمدرسو   اللغة،وليس فقط في درس    اللغة،تعتمد على    إن عملية 

مهارة   على  الدراسية  اللغة، دروسهم  المواضيع  في  المتعلم  تحصيل  أن  يعني  المتعلم   مما  إتقان  ومدى  اللغة  على  يتوقف  قلما 

إذ قد يكون هذا االتصال حديثاً لمستمع أو   خرين،اآللمهاراتها. كما أن اللغة تكون ذات فائدة عندما تحقق االتصال والتواصل مع  

 .12كتابة لقارئ

يرى أن اللغة بمهاراتها  م( إذ  1981)  Schinskyويؤكد ذلك شنسكي     متكامل،كل واحد    هيأن اللغة    سبق:يتضح لنا مما     

 13هذا الترابط يؤدي في النهاية إلى التفاهم المشترك بين الناس.متربطة و

كما أن عملية تقسيمها إلى مهارات أو فروع أمر يقصد به مرحلة عملية تعليم   مهاراتها،ائم على تعلم  فإن تعلم اللغة ق  وعليه،   

 .وسيلة ال هدف فهي ذاتها،وليس التجزئة بحد  المتعلم،وتبسيط تعلمها لدى  اللغة،

  

 
  طعيمة، رشدي أمحد. تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: أساليبه ومفاهيمه. ص11.111
  طعيمة، رشدي أمحد. تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: أساليبه ومفاهيمه. ص12.143
  عبد اهلادي، ن بيل وآخرين .  مهارات يف اللغة والتفكري.ص241. 13
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 تنمية مهارات الطالب في تعلم اللغة الثاني:المحور 

بالخبرات        الفرد  التي تزود  العملية  الطرق  المتعددة من  التعليمية  والوسائل  التدريس  المعلم وطرق  فهي توفر   الحسية،يعد 

كما أنها    ناها،مع ومن ثم تقلل من االستجابات الفلسفية اللفظية التي ال يفهم الطالب    واإلدراك،األساس المادي المحسوس للتفكير  

وإشباع ميولهم    للتعلم،تعمل على تقوية الدافعية للقيام بأنواع النشاطات التي تمكن المتعلمين من اكتساب المهارة أو الخبرة الالزمة  

 14ات أثر لديهم.ذوحاجاتهم مما يجعل عملية التعليم 

خاصة   بها،ير االنتباه ينبغي االهتمام  لذي يعتبر ظاهرة تثوا  اللغوية،وجود تميز عند المتعلمين في بعض المهارات  ظ  ا ونالحذه   

ا فالتدريس  ذوله  الطرفين،فهي في الواقع عبارة عن تفاعل بين    المتعلم،وأن العملية التعليمية ليست نقل معلومات من المعلم إلى  

وجود األطراف التعليمية والمحتوى العلمي مثل    التعلم،الفعال يكون دائماً مرتبطاً بخصائص المتعلم والظروف التي تتم فيها عملية  

 والعوامل األسرية والمجتمعية المحيطة بالمدرسة.  باألهداف،المرتبط 

كما أنه من العوامل المساعدة على تنمية مهارات تعلم اللغة العربية تمكين الطالب من ممارسة النقد البناء وتربية الوجدان     

وتعريف الطالب بحرية التعبير وتعويدهم   ورعايتها،واكتشاف المواهب داخل المدرسة  ا،يمارسونهلديهم وربطه باألنشطة التي 

 :على تنمية مهارات الطالب ما يلي ومن العوامل المساعدةالقراءة من خالل التردد على المكتبات العامة على االهتمام ب

التدريس مهنة اتصالية ولكي يكون مؤثراً البد من اتصال فعال، يستطيع إن  يعد المعلم أحد أطراف العملية التعليمية،    المعلم:.1

وتثري الجانب اللغوي   مفهومةالمعلم أن يطرح ما يريد بطريقة صحيحة وبلغة مفهومة وبأسلوب مؤثر، وأن تكون اللغة العربية 

 لدى الطالب. 

 العربية:األسرة في رفع مستوى الطالب في اللغة دور المعلم والمدرسة و.2

فهو    األساسي،يؤكد خبراء التربية والتعليم أن للمعلم دوراً مهماً في رفع المستوى التعليمي للتالميذ في التعليم    المعلم:دور    أوالً:

التالميذ العملية يستطيع إعداد  العلمية وتجربته  جيداً من خالل إ  بخبرته  المهارات  إعداداً  واالتجاهات   والعادات،كسابهم بعض 

 15وتوجيه أنشطة الطالب توجيهاً سليماً.  الموقف،توفير الوسائل التعليمية وإعدادها بما يناسب و ،فيهاوالقيم المرغوب 

لك ذل  منه،  تحقيق األهداف التعليمية المرجوةو  المطلوبة،إن أسلوب وطريقة التدريس يعد عامل أساسي في تنمية المهارات      

للقيام به المعلم يحتاج إلى إعداد وتدريب خاص  حيث يقوم الطالب    العملية،وإدارة األنشطة الصفية والخبرات    المهمة،ه  ذفإن 

هن المعلم وهو في حصة النشاط أن الهدف األساسي ذوهنا يجب أال يغيب عن    والمالحظات،بالتجريب والمشاهدة وتدوين النتائج  

 16ا الهدف من خالل المناقشة الصفية والتي تلعب دوراً هاماً في تنمية التفكير. ذويتم تحقيق ه بة،الطلهو تنمية تفكير 

 
  عبد الباقي، أمحد ، حممد .  املعلم والوسائل التعليمية ، املكتب اجلامعي احلديث.  اإلسكندرية، مصر، 2005م، ص201. 14
  عفيفي، محد اهلادي.  األصو ل الفلسفية للرتبية. مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 1990م، ص151. 15
  مسلم، إبراهيم أمحد. اجلديد يف أساليب التدريس. دار  البشري للنشر،  ط1، األردن، 1993م ، ص 118. 16
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يتطلب منه اختيار طرائق التدريس   ا الدورذوه ها داخل الفصل الدراسي،ذؤول عن تطبيق نظم التعليم وتنفيهو المسإن المعلم    

حيث   ب إعداد المعلمين إعداداً جيداً،ا يجذوله  العملية التعليمية داخل المدرسة،المناسبة التي تمكن المتعلمين من المشاركة في  

لك الخبرة  ذوك  بها،سعة بكل الجوانب التي ترتبط  مع معرفة وا  السيطرة على المادة التي يدرسها،يجب أن يمتلك المعلم القدرة و

 ذونقل األفكار وإثارة رغبة التلمي  ،وتنظيم المواد الدراسية والخبرات التعليمية  التحليل الدقيق للمادة الدراسية،الكافية والقدرة على  

 17في التعليم.

المدرسةدور    ثانيا: المجتم  المدرسة:  أوجدها  التي  التعليمية  البيئة  تلك  ويعد    عهي  الطفل  فيها  يمر  صلكي  للحياة اإعداداً  لحاً 

لياته في وبحيث يكون جاهزاً كي يتطلع بمسؤ   ألخرى،أي أن المدرسة حلقة متوسطة يمر فيها الطفل من مرحلة    االجتماعية،

 18المجتمع. 

وبالتالي فإن دور المدرسة    تربويين،وتشمل المدرسة كل العاملين بها من معلمين وإداريين وأخصائيين اجتماعيين ومشرفين     

 ً التلميذ في المدرسة  ا يجب أن تشبع حاجات  ذوبه   في تطوير مستوى الطالب ورفع مهاراتهم في اللغة.  واإلدارة المدرسية يعد مهما

إلى   الحاجة  باالنتماء  وال  التقدير،مثل  الشعور  شعور  إلى  المدرسة متعدد   باالطمئنان، كماوالحاجة  في  النشاط  أن يكون  ينبغي 

 والمستويات الفكرية داخل المدرسة. العمرية،بحيث يشمل كل الفئات  الطفل، النواحي وفي حدود مقدرة 

وخاصة في مهاراتي القراءة    المدرسة، دور كبير ونشط في دعم ما يتلقاه التلميذ من مهارات في  لها  سرة  األ  األسرة:دور    ثالثاً:

والتحدث عن المقروء في  يومية،التالميذ في المنزل لالستيعاب والتشجيع على ممارسة القراءة كعادة األسرة ومساعدة  والكتابة،

مطالعة. واألسرة تمثل دعم وتعزيز التعلم ومساعدة المدرسة على رسائلها بالالتأكيد على توفير دليل ألولياء األمور خاص  المنزل و

 التربوية.

ويظهر دور األسرة جلياً في تنمية وتطوير قدرات األطفال في اللغة العربية منذ المرحلة العمرية األولى )الطفولة المبكرة(     

لكترونية لتنويع مصادر التعلم وسائل التعليمية الورقية واإلمع توفير ال  الكلمات،ف وتهجئة  بالتشجيع على التحدث وكتابة الحرو

 إلى جانب الكتاب المدرسي.

إلى      الروضة  بدء من  العربية  اللغة  تعلم  في  الطالب  مهارات  يطور  أن  شأنه  اليومية من  المنزلية  القراءة  برامج  تطبيق  إن 

التفوق تظهر عند  األولى،الصفوف   الطفل من رياض األطفال وفي صور مختلفة وفي   حيث تشير الدراسات إلى أن مصادر 

 19مثل المجاالت العلمية واإلبداعية وغيرها من المجاالت.  متعددة،مجاالت 

 
  فينكس، فيلي ب )د.ت(.فلسفة الرتبية ترمجة حممد لبيب النجيحي, دار النهضة العربية مؤسسة فرانكني للطباعة، ط1، القاهر ة  ، 1965م،  ص 262. 17
  القوصي، عبد العزيز. أسس الصحة النفسية ,مكتبة النهضة املصرية،  ط1,القاهرة, 1981م، ص 203. 18
 
والنشر  19 للطباعة  النهضة  العربية  بريوت،   دار  والتفوق  الدراسي.  النفسية  مدحت   عبد  احلميد.   الصحة  اللطيف،    عبد 

. 203م، ص1990،والتوزيع  
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  كتمل وت من األسرة  التي تبدألتحسين ضعف مهارات الطالب في اللغة العربية. و  ها الجهود المبذولةيقصد بو  :20العالجية لخطة  ا

إضافة إلى  في األنشطة المتنوعة.  اللغة العربية لدى طالبها، متمثلة    مهارات  لعالج وتحسين  خطةوالتي تقوم بوضع  في المدرسة،  

   األنشطة الالصفية مثل أنشطة التربية الفنية والموسيقية والمسرح واإلذاعة  

 االجتماعية، نلخص ونؤكد على أن تحسين جودة تعلم اللغة العربية عند الطالب يجب أن يشارك في تطويره كل المؤسسات       

 وفي كل المجاالت التربوية واالجتماعية والنفسية التي ترتبط بالطالب. ككل،بدء من المنزل وانتهاء بالمجتمع  

  

 ويةاستراتيجيات تنمية المهارات اللغ الثالث:المحور 

  الكتابة القراءة، التحدث، ،األربعة: االستماعنمية المهارات اللغوية ت  وطرق  استراتيجياتلعدد من ا المحور عرضاً ذيتناول ه    

والبعض اآلخر يتعلق بالمعلم حيث أن الغاية في النهاية تنمية    يتعلق بالمتعلم  والطرق  االستراتيجياته  ذونشير هنا إلى أن بعض ه

 المتعلم.لدى  هاالمهارات وتطويرتلك 

 ستماع:االمهارة  أوالً:

 معنى،توصف مهارة االستماع بأنها عملية يستقبل فيها المستمع مجموعة من الرموز الصوتية التي يضمنها في كلمات ذات       

 21أخرى تزيد عن تلك التي استقبلها.  معان  عليها  ثم يضيف الحديث،سابقة حول موضوع ثم يربطها بخبراته ال

ويحدث باستقبال    السماع:السمع أو    وهي:  االستماع،فيما يتعلق بمهارة    تمصطلحاثالثة  بين    22الرحمن( عبد    )أميرةوتفرق      

مشاركة    الخارجية،األصوات   وال  تفاعالً  يتطلب  دون    نشطة،وال  الرسالة عشوائياً  استقبال  تشمل  فسيولوجية    قصد. ووظيفته 

االستماع له وظيفة عقلية وتعني فهم الرسالة    المستمع،عملية نشطة تتضمن ربط المعنى بالصوت وتتطلب انتباهاً من    واالستماع:

 ويكون بقصد.

فهو فهم رسالة المتحدث وإدراك ما يرمي إليه من مقاصد ويختلف من شخص آلخر تبعاً لمستوى   اإلنصات:أما اإلصغاء أو      

أو اإلصغاء أكثر دقة في فاإلنصات    األداء،وليس في طبيعة    الدرجة،وله وظيفة عقلية أعلى من االستماع من حيث    االستماع،

 
"، مؤمتر اللغة العربية يف خطر: اجلميع  ية يف اللغة العرب  الب الطرق املمكنة لرفع مستوى مهارات وقدرات الطزايد. انتصار ميلود، "  20

 م. 2013شركاء يف محايتها، ديب، 

 
 

 طعيمة, تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: أساليبه ومفاهيمه  ص 21.201
  

  الشنطي،  أمري ة  عبد الرمحن  )د.ت(  أثر استخدام النشاط التمثيلي لتنمية بعض مهارات االستماع يف اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي  بغزة. ب ث  مقدم لنيل  22
 درجة املاجستري من كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة األزهر، غزة،  1431ه.ص156
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 فقال: عن كثرة علمه    –كرم هللا وجه    –وصف المهارة التي يجب أن نعلمها أو نكونها لدى المتعلم. وروى أنه لما سئل اإلمام على  

 23وقد جاء السمع مقدماً على البصر في أكثر من سبعة وعشرين موضعاً في القرآن الكريم.  أتكلم.ألنني أسمع أكثر مما 

 

 تنمية مهارة االستماع  ستراتيجياتا

 التالي: على النحو  إجمالهالتنمية مهارة االستماع وتطويرها لدى المستمع ويمكن  استراتيجياتهناك عدة 

قراءة رسالة    مثل  أخرى،وعدم االنشغال بأمور    االستماع،اإلصغاء التام والكامل للمتحدث مع الشعور بالراحة أثناء   -

االنسياق وراء الرغبة في الحديث والمقاطعة  وأو قرع المفاتيح  أو التململ    المتحدث،على الجوال أو التفكير في الرد على  

وبذلك يمكن   صوته؛يكون لتعبيرات وجه المتحدث وحركات جسمه ونبرات    لفقط، بللكلمات    وال يكون اإلصغاء  الخ....

األمر الذي يدفعه   والتقدير؛إضافة إلى أن المتحدث يشعر باالهتمام    المتحدث،فهم غرض  و  سمع،للمستمع االستفادة مما  

 لعملية االستماع.  استقباليهلالستمرار في حديثه وهو ما يعرف بتكوين بيئة 

  وفائدته، إدراك وتقدير قيمة االستماع    اآلتي:لك من خالل  ذاتجاه إيجابي نحو االستماع النشط الفعال ويكون    ن. تكوي -

وإدراك أن االستماع    يتحدثون،فالذين يستمعون أكثر يقعون في أخطاء أقل ممن    والجهد،إدراك أن االستماع يوفر الوقت  

كان الكالم من فضة   )إذا قالوا:وقديماً  يسمعه،التعلم من كل شيء أو أي شخص وفالمستمع يمكنه االستفادة  ومهم،مفيد 

 . ذهب(لسكوت من فا

والجسديفالح - والبصري  السمعي  التواصل  على  المتحدث،  اظ  باتجاه  والنظر  والعبارات    اإليماءاتوتقديم    للمتحدث 

 االيجابية له.

 ذلك؛المتحدث بعد  من  فهمها  التي لم يتم  ثم االستفسار عن النقاط    االستماع،تسجيل النقاط األساسية في الحديث أثناء   -

  إجاباتها هنا طرح أسئلة تكون    لأمور. ويفضعما فاته من    عله يتغاضىويج  المستمع،عر المتحدث باهتمام  ي يشذاألمر ال

أ "نعم"  بـ  قصيرة  وليس  كماو "المفتوحة  المتحدث عن    "  توقف  عند  األسئلة  قاله    الحديث،يفضل طرح  ما  وإعادة 

 . مهتم بموضوع الحديثليعلم بأن السائل متابع و سؤاله،المتحدث قبل 

ً ومناقشتها معه.    عنها،وإعطائه فكرة    جيد،إيجاد صديق  مراجعة األفكار التي تم االستماع إليها ب - أن يقيم    ويمكن أيضا

 الحديث؟ماذا فهمُت من  نفسه:المستمع نفسه بأن يسأل 

اص الذين إذ أن األشخ  المستمر،والتفكير بعقل متفتح والنمو المعرفي    والفضول،االهتمام بالرغبة في حب االستطالع   -

 يتميزون بعقول متفتحة ويرون في االستماع فرصة جديدة للتعلم والتطور المعرفي. وفضول،ستطالع لديهم حب ا

 إظهار المجاملة والتعاطف مع المتحدث واإلحساس بشعوره ال إظهار المنافسة.  -

 
  املرجع السابق ص 23.201
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الحكم بعد االنتهاء م  المتحدث،ومقاطعة    المسبقة،االبتعاد عن إصدار األحكام   - ويمكن أن يتدرب    الحديث،ن  وتأخير 

بهدف التدريب على االستماع وليس بهدف    سريع؛حديث صعب أو طويل أو    ىالمستمع على ذلك من خالل االستماع إل

 إصدار األحكام.

أخذ   - في  الدماغ  المعلومات    الملحوظات،استخدام طريقة خرائط  في ربط  البياني  الرسم  باستخدام  ثم   األساسية،وذلك 

 اوين فرعية.تقسيمها تحت عن

قصة  ويقرأ المعلم    لديهم،  توى النضجقدرات الطلبة العقلية ومس  تالءمحيث يختار المعلم قصة قصيرة أو حكاية    القصة: -

 ثم يوجه أسئلة يختبر من خاللها مدى فهم الطالب لمجريات القصة وتسلسل األحداث فيها.  الطالب،على 

ثم يقوم المعلم أو أحد الطالب   للطالب،ثم يوضح الهدف    الكلمات،يحدد المعلم مجموعة من    أسماء:تحديد كلمات أو   -

سئلة حول الكلمات الواردة في النص وبعد ذلك يوجه لهم أ جيد،بقراءة النص ويطلب من باقي الطالب االستماع بشكل 

 من حيث عددها وترتيب ورودها في النص. 

حيث يخبر المعلم الطالب أن الهدف هو تلخيص أهم األفكار األساسية في فيلم تلفزيوني أو سينمائي يعالج   التلخيص: -

تاريخية أو قصة  اجتماعية  الطالب    مغزى،ذات    قضية  تق  المادة،يشاهد  منهم  المعلم  يطلب  إلى ثم  عنها  ديم ملخص 

 الفيلم.  اواهحوإجراء نقاش حول المادة التي  زمالئهم،

المعلم لطالب أن يقرأ بصوت مرتفع ما    المؤلف:القيام بدور   - ً   بتأليفه،قام  وذلك بأن يسمح  أن يقرأ نصا ً أدب  أو  أمام    يا

 سمعوه.  عماويطلب من بقية الطالب االستماع ثم يسألهم  زمالئه،

بعد سماع قصة معينة يطلب المعلم من الطالب تصور أحداث القصة أو المشاهد الرئيسية فيها    القصة:ترتيب أحداث   -

 وترتيبها. 

 . وذلك بتشجيع الطالب على تسجيل األفكار الرئيسية أثناء االستماع لموضوع معين المالحظات:تسجيل  -

 التحدث: مهارة  -

وقد    الكالم،فاللغة أساساً هي    الكتابة، تمثل هذه المهارة مكانة خاصة من مهارات اللغة من حيث السبق الزمني مقارنة بمهارة     

ويتم   صحيحة،وتتطلب هذه المهارة القدرة على استعمال أصوات اللغة بصورة    طويل،عرف اإلنسان الكالم قبل الكتابة بزمن  

وتتطور مهارة الكالم لتظهر في القدرة   الكلمات،ونظام تركيب    الصرفية،حيث يتم التمكن من الصيغ    السماع؛األمر في مرحلة  

 24االجتماعي. إطارهاعلى حسن صياغة اللغة في  

 تنمية مهارة الكالم: ستراتيجياتا

 
،  دار املسرية للنشر والتوزي  والطباعة، طActive Listening  ،1  عبد الباري، ماهر   شعبان.  مهارا ت  االستماع النشط  24

. 74صه،  1427دار املسرية، عمان األردن،  .  العربية تدريس اللغة    ق طر   . أمحد  ى مدكور، علوينظر    65صم،  2011عمان،  ،ن األرد  
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دراس    وآخرون توصلت  هارون  سريا  بها  قامت  من    25ة  عدد  خاللها    االستراتيجياتإلى  من  يمكن  مهاالتي  الكالم  تنمية  رة 

 ستراتيجيات:االومن هذه  وتطويرها،

ويشمل ذلك أيضاً تحديد األخطاء النحوية فيما يتم سماعه   لآلخرين،تكشاف مفردات وتراكيب جديدة أثناء االستماع  اس -

 من مفردات وتراكيب جديدة 

صحة الجمل    )إلىوفي أثناء الحديث مع اآلخرين. مع االنتباه    مفيدة،جمع مفردات وتراكيب جديدة واستخدامها في جمل   -

اللغة   لقواعد  وفقاً  الجر في    ذلك:ومن    العربية( نحوياً  والمعاني المختلفة عند تغيير تلك    ية،العرباستخدامات حروف 

 الحروف. 

 وذلك عند نطق المفردات والتراكيب المختلفة. العربية،محاكاة طريقة النطق لدى المتحدثين باللغة  -

 واختيار األنسب منها.  المختلفة،المقارنة بين المفردات والتراكيب  -

 قسمين:ى قسم المشاركة إلنوت الفصل،المشاركة في الحوار والمناقشات في  -

والتعقيب    الدرس،واإلجابة عن أسئلة مطروحة حول موضوع    اآلخرين،مثل طرح أسئلة على    البسيطة:المشاركة   .أ

 سؤال. على إجابة 

وقد   المطروحة،في القضايا    الرأيومناقشتها وإبداء    المطروحة،وتكون بتوضيح األفكار    التوضيحية:المشاركة   .ب

 تكون المشاركة جماعية في مجموعات نقاش. 

 يلي:فإنه من الضروري القيام بما  الطالب،ولكي تساهم المناقشة في تنمية مهارة التحدث لدى   

 مسبقاً. إعالم الطالب بموضوع المناقشة  -

 أن تكون القضية المطروحة للنقاش تناسب مستوى الطالب.  -

 وتوجيهها. أن يمتلك المعلم مهارة في طرح األسئلة  -

 ويتحلى بالصبر. واسعة،أن يكون المعلم ذا ثقافة  -

 أن ينتبه المعلم إلى الذين ال يشاركون وإلى من يحاولون االستئثار بالكالم مراعياً الفروق الجوهرية. -

من الكثير    حيث تعد اإلذاعة المدرسية من التقنيات التي يمكن من خاللها تنمية  المدرسية،اإللقاء عن طريق اإلذاعة   -

 26سيما مهارة الكالم.المهارات اللغوية وال

  اآلتية:لتطوير مهارة المحادثة وفق الخطوات  االستراتيجيةه ذيمكن استخدام ه التمثيل:

 المحادثة. يختار المعلم قصة معينة بهدف تدريب الطالب على  -

 
25  Haron,S.Che.&Magmata& Ahmad.1Sheikh & mohamad.H.A. (September2012).Strategies to develop 

Speaking Skills among Malay Learners of Arabic. International Journal of Humanities and Social 

Science.Vol.No.17.page24. 

 
  الشنطي، أمري ة عبد الرمحن  )د.ت( أثر استخدام النشاط التمثيلي لتنمية بعض مهارات االستماع يف اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة .  ص26159
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 يوزع أدوار شخصيات القصة على الطالب -

 يتقمص كل طالب شخصية معينة ويتفاعل مع دورها. يقوم الطالب بأداء األدوار بحيث   -

 واإلرشاد. خالل تمثيل الطالب يعمل المعلم على التوجيه  -

 وهي حوار لفظي بين شخصين قائم على المناقشة في طرح وجهات النظر.  المناظرة: 

 يلي: ـلتطوير مهارات الكالم كما  كاستراتيجيةيمكن استخدام القصص  القصص:م استخدا

 لم قصة معينة بطريقة مشوقة.يقرأ المع -

 يطرح المعلم أسئلة حول األفكار األساسية ويسجلها على السبورة.  -

 يطلب المعلم من التالميذ إعادة سرد القصة مع مراعاة اشتماله لألفكار الرئيسية المسجلة.  -

أو يمكن تحويل القصة    الطالب،كما يمكن للمعلم أن يعين بعض القصص للطالب ويطلب منهم تلخيصها وعرضها أمام   -

 إلى تمثيلية يقوم الطالب بأداء أدوارها.

 اآلتية: ويمكن للمعلم أن يتبع الخطوات  يشاهدونه،يسمح المعلم للطالب بالتحدث عن خبراتهم وما   شفوياً:التعبير عن األدوار 

 وضح المعلم للطالب أن لهم حرية اختيار الموضوع. ي -

 يتم تسجيل أسماء الطالب الراغبين في التحدث.  -

 يتحدث كل طالب عن موضوعه مع مراعاة استماع اآلخرين له.  -

 يدير المعلم حوار ونقاش بعد انتهاء حديث كل طالب.  -

 األول.مع االستفادة من حديث الطالب  الموضوع،يقوم طالب آخر بالحديث في نفس  -

 الطالب. تكون طريقة المتابعة والتقويم من خالل أسئلة يوجهها المعلم والطالب إلى  -

التي تبدأ بــ   ةالنهاية، كاألسئلة مفتوحة  بحيث تكون األسئل  معين،يوجه المعلم أسئلة للطالب حول موضوع    األسئلة:طرح  

 لذي يطور مهارة التحدث والتعبير لديهم.األمر ا األسئلة،ويشجع المعلم الطالب على إجابة  لماذا؟؛ - كيف؟

كالتحدث للطالب في اإلذاعة    الجمهور،تعرض اإلنسان إلى العديد من المواقف في حياته التي تستدعي التحدث إلى  ي  الخطابة:

المدرسية أو التحدث في المناسبات االجتماعية والسياسية. فالتدريب على مهارة التحدث وإلقاء الخطب من خالل دورة تدريبية 

 والتعبير عن رأيه بحرية إلى جانب تنمية القدرة على التحدث والحوار. بالنفس،الطالب على الجرأة والثقة يعود فيها 
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 القراءة:  مهارة

وتأتي مهارة القراءة في الترتيب   الرموز،وفهم وتفسير ونقد وتوظيف ما تدل عليه هذه    الكتابية،وهي التعرف على الرموز     

 27االستماع. وإن كان بعض التربويين يرى أن تعليمها يأتي بعد مهارة  والكالم،الثالث بعد تعليم مهارتي االستماع 

  ث؛ حي pressesSubبأن القراءة تتضمن عمليات معرفية فرعية  إذ يرى    Grasser 28  ومن التعريفات الشاملة للقراءة تعريف   

ليس أمراً سهالً    ب الكاتب. فاالستيعاوتوجهات    الجمل،وفهم    النحوي،والتركيب    ،المفردات والمقاطعمثل    شتى،أنها تتضمن أموراً  

وصف القراءة بأنها إنجاز فوق العادة    إلى Grasserدفع  وسريعاً دائماً. ولعل هذا التفسير للقراءة وما تتطلبه من عمليات هو ما  

An extraordinary achievement 

 تنمية مهارة القراءة ستراتيجياتا

يساعد توفر بعض العوامل لدى القارئ في تحقيق الهدف من القراءة وإتقان اللغة المتعلمة بوصف القراءة مهارة لغوية أساسية    

 أمور:وبوصف القراءة مهارة أساسية من مهارات تحصيل المعرفة ونقلها. ويمكن تحديد هذه العوامل في ثالثة  ناحية،من 

 الفهم.السرعة في القراءة مع  .1

 كن من مهارات فهم المقروء. التم .2

 التي تتالءم مع الغرض من القراءة.  االستراتيجيةتحديد  .3

 وفيما يلي توضيح لكل عامل من العوامل وكيفية تنمية وتوظيف هذه العوامل الثالث في تعلم اللغة وإتقانها لدى المتعلم.  

 القراءة: أ.مهارة السرعة في  

وعليه فإن القارئ    القراءة؛ومالئمة طريقة أدائها مع الهدف من    جانب،عة والفهم من  التي تجمع بين السر  هيفالقراءة الفاعلة  

  القراءة، القراءة والهدف من  السرعة والفهم وطريقة   العوامل:يستطيع الوصول إلى القراءة الفاعلة إذا استطاع الموازنة بين هذه  

 منها:عدة أمور تساعد في تحسين السرعة في القراءة  وتوجد

 األمر الذي يجعل القارئ يسير وفق اتجاه محدد.  القراءة؛وضوح الهدف أو الغرض من  -

وقراءة النص الوصفي    األدبية،فقراءة المادة العلمية تختلف عن قراءة المادة    الموضوع،سهولة المادة المقروءة وطبيعة   -

 تختلف عن قراءة النص التحليلي.

حيث أشارت الدراسات في هذا المجال إلى أن سرعة من يقرؤون قراءة   ين،الشفتالقراءة الصامتة بالعين وتجنب تحريك   -

 الدقيقة. كلمة في  200في حين بلغت سرعة من يقرؤون بتحريك الشفتين  الدقيقة،كلمة في  400صامتة قد تصل إلى 

 تجنب تحريك اإلصبع والرأس أثناء القراءة. -

 
  مصطفى، عبد هللا على.  مهارات اللغة العربية ،  دار املسرية، ط22، عمان، األردن، 1427ه، ص97.  27
28  Grasser, A. Reading comprehension strategies: Theories, Interventions, and technologies. Lawrence Erlbaum 
Associates Taylor Francis Group. New York,2007.Page156. 
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وعند الحاجة يمكن التوقف   األمام،عين أثناء القراءة إلى الخلف وإلى  وتجنب الحركة االرتدادية لل  الفقرة،القراءة إلى آخر   -

 واالستذكار والقراءة من جديد. 

إلى   - بالرجوع  الصعبة  الفنية والكلمات  المصطلحات  كلمات    المعجم،معرفة معاني  إذا كانت  وعدم تجاوزها والسيما 

 مفتاحية في عملية الفهم ويصعب فهمها من السياق. 

 وهذا األمر يأتي بالتدريب والممارسة.  كلمة،من نظرة واحدة بدالً من قراءة كلمة  قراءة عدة كلمات -

  القراءة، حيث يمكن للقارئ إجراء اختبار لقياس السرعة في    السريعة،تخصيص نصف ساعة يومياً للتدريب على القراءة   -

 29ع للنص للتأكد من حصول الفهم. مع ضرورة استذكار المادة والرجو  الزمن،   ىوذلك بتقسيم عدد الكلمات المقروءة عل

 المقروء: مهارات فهم 

سواء    متواصل،البد من التدريب عليها بشكل    المطلوب،إن أي مهارة يسعى المتعلم إلتقانها وأدائها بشكل يفي بالغرض     

وكذلك فإن تنمية هذه المهارة وتطويرها يحتاج إلى تدريب مستمر وبشكل منظم    حركية،أم جسمية    عقلية،أكانت هذه المهارة  

 ومن هذه المهارات مهارات فهم المقروء. ومبرمج،

وبالتالي تطوير مستوى األداء   المقروء،وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خاللها تدريب الطالب على مهارات فهم     

 لديهم في تلك المهارات.

الث .1 اللغوية  تنمية  اللغوية في    :(والتراكيب  المفردات)روة  الثروة  األول اكتساب معاني مفردات    اتجاهين:يتجه تطوير 

 والثاني تثبيت ما تم اكتسابه من معاني مفردات وتراكيب.  جديدة،

 القراءة: القراءة المالئمة لغرض  استراتيجيةاختيار  .2

 )االستراتيجية(حيث أنها تؤثر في نوع القراءة أو    مهم،وتحديد الغرض من القراءة أمر    القراءة،يختلف غرض القارئ من    

  مثل:   التعلم،القراءة من أجل    أيوقد يكون الغرض وظيفياً   الفراغ،فقد يكون الغرض التسلية وملء أوقات   القراءة،وسرعة  

فعند القراءة من أجل التسلية    ذلك؛ر أو بحث أو غير  تقري  ةأو كتاب  معلومات،أو الحصول على    لالختبار،القراءة استعداداً  

 فإننا نقرأ بسرعة مختلفة عن القراءة من أجل البحث أو االختبار.

 أو عند قراءة التسلية.  الوظيفية،القراءة  دللقراءة التي يمكن استخدامها عن استراتيجياتوفيما يلي عرض لثالث    

 :Scanning Reading التمشيط:قراءة  .1

عنوان  أو    صفحة،أو رقم أو    معين،أو اسم    ما،عند البحث عن معلومات محددة مثل تاريخ    االستراتيجيةتستعمل هذه  

 ...الخ. موضوع

 
  حبيب هللا، حممد، أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق ص2927-26
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أو تفحص   مؤلف،ويحتاج القارئ لهذا النوع من القراءة عند استخدام المكتبات من أجل الحصول على اسم كتاب أو  

كأن يجد معلومة   أخري،وفي هذه الحالة على القارئ أال ينشغل بأمور   ب،كتاأو البحث عن معلومة في    الكتب،فهارس  

 ألن هذا األمر قد يضيع جهده ووقته. مسلية؛

   Skimming Readingقراءة التصفح   .2

وتشترك    الفكرة الرئيسية لنص من النصوص، أو مقال من المقاالت،  تستخدم من أجل الحصول على المعنى العام أو

قراءة التمشيط مع قراءة التصفح في الحاجة إلى البحث والتنقيب. إال أننا في قراءة التصفح نسعى للوصول إلى فكرة  

 بينما في قراءة التمشيط نبحث عن معلومة أو فكرة معينة.  عامة،

 :Intensive Readingالقراءة المكثفة  .3

القراءة شيوعاً وأهمية. وتتصف بالجدية    وهي  الدرس،تسمي قراءة   التأني    والهدوء،من أكثر أنواع  كما أنها تتطلب 

ويندرج تحت هذه    الدقيقة.والتكرار واإلعادة من أجل فهم المادة المقروءة من جميع جوانبها والوقوف على تفاصيلها  

 اإلبداعية.والقراءة  التفسيرية،والقراءة  الحرفية،القراءة  الثالث:القراءة فهم المقروء بمستوياته 

(  SQ3Rالخطوات الخمس )  استراتيجية  القدرة على فهم النص واستيعابه،  ستخدامها في تطويرالتي يمكن ا  ستراتيجياتاالمن      

بطريقة    وهي العلمية  النصوص  قراءة  في  للمساعدة  اقترح  منظم  روبنسون    فعالة،أسلوب  فرانسيس  األسلوب  هذا  وصاحب 

 يلي: ـم( وتتمثل الخطوات الخمس فيما 1941)

ويتمثل ذلك في استطالع النص أو الكتاب المقروء وتصفحه بالنظر إلى العناوين الواردة في    :Surveyأستطلع   .1

والتركيز على الكلمات   الكتاب،أو قراءة الفقرة األولى والخالصة الواردة في نهاية النص أو    الفصل، الكتاب أو  

وذهنياً   نفسياً  القارئ  تهيئة  في  الخطوة  األفكار   للمادة،البارزة. وتساعد هذه  التعرف على  للقارئ  تتيح  أنها  كما 

مما يجعل    قراءتها،والسير من العام إلى الخاص وتكوين فكرة عامة عن طبيعة المادة التي سيتم    والموضوعات،

 هادفة. من عملية القراءة عملية 

وتأتيQuestionاسأل   .2 الخطوة    :  في  المقروءة  المادة  عامة عن  فكرة  تكوين  بعد  الخطوة  وتهدف   األولى،هذه 

والعناوين الجانبية للمادة التي   الرئيسي،الخطوة الثانية إلى جعل القراءة هادفة من خالل طرح أسئلة حول العنوان 

 فيها. وتذكر المادة وإبراز األفكار المهمة  القراءة،ى حيث تساعد هذه األسئلة في تحفيز القارئ عل قراءتها،سيتم 

التي تم  Readاقرأ   .3 لإلجابة عن األسئلة  المكثفة سعياً  بالقراءة  القارئ  يبدأ  الخطوة  الخطوة   إثارتها: في هذه  في 

كما أن عليه التأكد بأنه أجاب    بالتدرج،وهنا يجب على القارئ أن يتذكر األسئلة حسب ترتيبها ويقرأ المادة    الثانية،

 ومما ينصح به عدم قراءة الوحدة أو الفصل مرة واحدة.  القراءة،عن كل األسئلة أثناء 

ويمكن   سابقاً،ة التي تم طرحها  واإلجابة عن كل األسئل  قراءته،وهنا يحاول القارئ استذكار ما تم    :Reciteاستذكر   .4

تساعد   جداً؛ ألنهاهنا أن تكون اإلجابة بلغة القارئ بدالً من استخدام كلمات الكتاب. وعملية االستذكار هذه مهمة  

إلى جانب   المادة،كما أنها تشكل أساساً لفهم األجزاء الالحقة من    الزمن،في تذكر المادة المقروءة مدة أطول من  

 رئ بتغذية راجعة حول كيفية أدائه في قراءة الجزء السابق. أنها تزود القا
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كما أن    الرابعة،في الخطوة    إجابتهوهنا على القارئ أن يعود لإلجابة عن كل سؤال لم يستطع    :Reviewراجع   .5

وبهذا يتجنب القارئ مشكلة نسيان ما تم    للمادة؛جانب المراجعة الدورية    ى إل  الفور،عليه أن يراجع المادة كلياً على  

 30قراءته.

  الكتابة:مهارة 

فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهذَا ِمْن }تعالي:  وردت لفظة الكتابة في العديد من اآليات القرآنية كما في قوله      

 ِ ا يَْكِسبُونَ ِعْنِد َّللاَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ  31{. ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ

وهناك من   إمالئياً،فهناك من يقتصرها على تهجئة الكلمات وكتابتها    منها،يختلف مفهوم الكتابة باختالف النظرة إلى الغرض     

لقواعد الخط   الكتابة بخط واضح وفقاً  بأنها  إليها  أو    العربي،ينظر  بأنها " عبارة عن مهارة عقلية وجدانية  وهناك من يعرفها 

ومهارة عقلية يدوية تتصل بوضع األفكار على الصفحة البيضاء وفق   ما،شعورية تتصل بتكوين الفكرة عن موضوع وقضية  

 32ظيم والجمال ".قواعد معينة للسالمة والتن

 الخبرات، والقدرة على تنظيم    عنه،وتعرف الكتابة أيضاً بأنها نشاط ذهني يعتمد على االختيار الواعي لما يريد الفرد التعبير    

فيه تفكير وتأمل    إيجابي،" هي نشاط    الكتابة:وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب ويضيف طعيمة في موضع آخر بأن  

 33وتنظيم ".

 الكتابة:تنمية مهارة  اتيجياتسترا

 االستراتيجيات:وفيما يلي عرض لعدد من تلك  وتطويرها،تساعد المتعلم في تحسين قدراته الكتابية  استراتيجياتهناك    

فالكاتب البد أن يهتم بالرسالة التي سينقلها إلى القارئ من حيث الموضوع   الكتابة،التركيز على احتياجات القارئ عند   -

 وإيصال الرسالة بوضوح. األفكار،وترتيب 

 قواعد الكتابة الصحيحة من حيث اإلمالء وعالمات الترقيم والقواعد.  ىاالنتباه إل -

الكتابة بشكل منتظم لتحسين جودة   - الثقة لدى    الكتابة،ممارسة  وإزالة مخاوفه من وجود صعوبة في   المتعلم،وتعزيز 

فالممارسة تجعل   كتابته،وإن لم يقرأ أحد ما يتم    للمتعلم؛تابة تساعد في تكوين أسلوب فريد  كما أن ممارسة الك  الكتابة،

 األشياء بصورة أفضل.

 
  حبيب هللا، حممد، أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق ص3035
  سورة البقرة اآلية:  79. 31
  مدكور، على  أمحد  طر ق  تدريس اللغة  العربية،  ص3255
  طعيمة، رشدي أمحد، تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا : أساليبه ومفاهيمه .ص33.187
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الجيد هو قارئ جيد". كما أن كثرة القراءة تساعد في   بيقال: "الكاتفكما    الكتابة،كثرة القراءة تساعد في تحسين جودة   -

وكيفية    األخطاء،تجنب   الجمل  بنية  على  المناسبة    صياغتها،والتعرف  المفردات  على    للكتابة،واختيار  الحرص  مع 

 التنويع في المواد المقروءة من مقاالت وصحف وغيرها.

بحيث يكون هناك مسودة أولى وثانية مع   تحيز،ه بدون  ومراجعة ما تم كتابت  مراحل،الكتابة على    استراتيجيةإتباع   -

 تحيز؛ األمر الذي يجعل المتعلم يقرأ بموضوعية أكثر ودون    الزمن؛الحرص على قراءة المسودة األولى بعد فترة من  

 أو إعادة الكتابة إن اضطر لذلك.  وتعديلها، لديه،وبذلك يمكنه اكتشاف األخطاء 

ن  ولذا فإ  وقتاً؛فالكتابة عملية تكرارية تستغرق    ذلك،ذهن أوالً ثم مراجعتها وترقيتها بعد  كتابة األفكار التي تحضر في ال -

 الكتاب المشهورين يقضون وقتاً طويالً حتى تخرج أعمالهم بصورة جيدة.

أن    ذلك  الكتابة؛وتأخير المقدمة لبعد االنتهاء من    تفاصيل،حضرت في الذهن بدون    التيالبدء بكتابة النقاط األساسية   -

 المقدمة قد تستغرق وقتاً طويالً. 

وتحديد األخطاء الكتابية    كتابته،ليقوم بقراءة ما تم    الكتابة؛الحرص على إيجاد شريك أو صديق صبور لديه الرغبة في   -

 لدعم المتعلم.

 ومناقشة المواضيع التي يرغبها المتعلم ويحبها أكثر. الكتابة،حضور دورات ولقاءات حول مهارات  -

 الكتابي.اإلعجاب بأسلوبهم  تعلم تقليد كتاب يحبهم ويميل إلىيمكن للم -

بحيث تكون بمثابة مخطط عام يشتمل على عدد األفكار التي سيتضمنها    البدء،االهتمام بوضع خطة عن الموضوع قبل   -

 ومحتوى كل فقرة. وبعض الجمل والمفردات، الفقرات،وعدد  الموضوع،

وأن يكون المعلم واقعياً فيما يتعلق   مستقبالً،واالستفادة منها في تحسين الكتابة    المعلم،أخذ مالحظات حول الكتابة من   -

وهذا يمكنه من تحقيق ما يريد   للموضوع؛بحيث ال يضيع وقته في كثرة المراجعة والتدقيق    وتوقعاته،بجودة الكتابة لديه  

 34في كتابته. 

 النتائج والتوصيات  

ومن    العربية.تنمية مهارات اللغة    وطرق  استراتيجياتومناقشة    بها،ات اللغة العربية للناطقين  هدف هذا البحث إلى تنمية مهار    

وقد توصلت الدراسة    جوانبها.أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظاهرة المدروسة وبيان  

 البحث:إلى النتائج اآلتية وفقاً ألسئلة 

 المتعلم؟والطرق التي يمكن استخدامها في تنمية مهارة االستماع لدى  ستراتيجياتاالما  السؤال:

ومن أبرز تلك االستراتيجيات والطرق    العربية،كثيرة يمكن توظيفها في تنمية مهارات اللغة    ستراتيجياتائج أن هناك  بينت النتا 

 يلي: ـما 

 أخرى.االنشغال بأمور  موعد للمتحدث،اإلصغاء التام والكامل  -

 
  مدكور، على أمحد. تدريس  فنون  اللغة  العربية. دار الفكر العريب، ط1، القاهرة،2002م، ص87. 34
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 الفعال.تكوين اتجاه إيجابي نحو االستماع النشط  -

 والبصري والجسدي للمتحدث والنظر باتجاهه.الحفاظ على التواصل السمعي  -

 ثم االستفسار بعد ذلك.  االستماع،تسجيل النقاط الرئيسية في الحديث أثناء  -

 ومناقشتها معه.  جيد،مراجعة النقاط واألفكار التي تم االستماع إليها بإيجاد صديق  -

 ومقاطعة المتحدث.  المسبقة،االبتعاد عن إصدار األحكام  -

 ائط الدماغ في أخذ المالحظات أثناء االستماع. استخدام طريقة خر -

 المتكلم؟ لدى  كن استخدامها لتنمية مهارة التحدثوالطرق التي يم االستراتيجياتما 

 واستخدامها في جمل مفيدة وفي أثناء الحديث مع اآلخرين.  جديدة،جمع مفردات وتراكيب  -

 د نطق المفردات والتراكيب المختلفة.وذلك عن العربية،محاكاة طريقة النطق لدى المتحدثين باللغة  -

 واختيار األنسب منها.  المختلفة،المقارنة بين المفردات والتراكيب  -

 والمناقشات.المشاركة في الحوارات  -

والتعبير عن الموضوعات   القصص،واستخدام    والمناظرة،  والتمثيل،  المدرسية، اإللقاء عن طريق اإلذاعة    أيضاً:ومن ذلك      

 األسئلة والخطابة.وطرح  شفوياً،

 المتعلم؟ والطرق التي يمكن استخدامها في تنمية مهارة القراءة لدى  االستراتيجياتما 

 منها: فهناك عدد من األمور تساعد في تحسين السرعة في القراءة  القراءة،مهارة السرعة في     

 األمر الذي يجعل القارئ يسير وفق اتجاه محدد. القراءة؛.وضوح الهدف أو الغرض من  1

 .سهولة المادة المقروءة وطبيعة الموضوع.2

 وتجنب تحريك الشفاه.  بالعين،.القراءة الصامتة 3

 .تجنب تحريك اإلصبع والرأس أثناء القراءة. 4

 وتجنب الحركة االرتدادية للعين أثناء القراءة إلى الخلف وإلى األمام. الفقرة،.القراءة حتى آخر 5

 .معرفة معاني المصطلحات الفنية والكلمات الصعبة بالرجوع إلى المعجم.6

 مة كلمة..قراءة عدة كلمات في نظرة واحدة بدالً من القراءة كل7

 .تخصيص نصف ساعة يومياً للتدريب على القراءة السريعة. 8

 المتعلم؟والطرق التي يمكن استخدامها في تنمية مهارة الكتابة لدى  ستراتيجياتاالما 

 الكتابة..التركيز على احتياجات القارئ عند 1

 والقواعد.  الترقيم،.االنتباه إلى قواعد الكتابة الصحيحة من حيث اإلمالء وعالمات 2

 القراءة تساعد في تحسين جودة الكتابة. المتعلم، كثرةلثقة لدى وتعزيز ا الكتابة،.ممارسة الكتابة بشكل منتظم لتحسين جودة 3
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 ومراجعة ما تم كتابته.  مراحل،.الكتابة على 4

 وتأخير المقدمة لبعد االنتهاء من الكتابة  وتدقيقها،ثم مراجعتها  الذهن،.كتابة األفكار التي تحضر في 5

 التوصيات: 

 يلي: ـفإن الدراسة توصي بما  البحث،في ضوء نتائج   

 والبدء بالجانب النظري قبل العملي في تعليمها.  اللغوية،االهتمام بتدريب الطالب على المهارات  .1

األ  استراتيجيات تضمين   .2 من خالل  الدراسية  المقررات  في  العربية  اللغة  مهارات  أو  تنمية  في صورة  سئلة  وضعها 

 وتوجيهات للطالب.  إرشادات

 المتغيرات. جريبية تتناول أثر التدريب على تنمية مهارات اللغة العربية وعالقة ذلك ببعض إجراء دراسة ت .3

 العربية.تدريس قائمة على تنمية مهارات اللغة  استراتيجيةفاعلية  .4

خول  وأن يكون إتقان مهاراتها شرطاً أساسياً لد  الثانوية،اعتبار مادة اللغة العربية مادة أساسية على جميع طالب المرحلة   .5

 وشرطاً للعمل بالتدريس.  المعلمين،الكليات ومعاهد إعداد 

  استراتيجيتينأو    مهارتينمع ضرورة الجمع بين  التدريب المستخدمة في تدريس المهارات    واستراتيجياتتنويع طرق   .6

 توليفيه.أو طريقتين أو أكثر في طريقة 

 

References 

1. Quranic verses: 

2.Ibn gunny, abo alfatḥ othman. (d.t392H) al-ksaaqs. Dar al-kotob al-masria.msr.al-qahrh.1952. 

3..Zayd,entṣar mylod,al-ṭroq al-mmknh lrfz mstwy mharat wqdrat al-ṭolab fy al-loghh al-

zrbyh.motamr al-loghh al-zrbyh fy khṭr: al-jamyz shrakaa fy ḥmaytha.doby,2013. 

4.Zhran, moḥamad ḥamed abd al-slam zhran. zlm al-nfs al-nomow wal-ṭfolh wal-mrahqh.dar 

al-mzaref, msr,(1986) 

5.ḥabyb allh,moḥamad. Osos al-qraah wfhm al-mqroa byn al-nẓryh wal-tṭbyq. dar zman llnshr 

wal-twzyz.al-ardn,1997. 

6.Drwzh,afnan nẓyr. Al-nẓryh fy al-tadrys wtrjmtha zmlya.rabṭt al-jamzyyn. flsṭyn,al-

khlyl.bḥth mokdm lnyl drjt al-majstyr mn klyt al-trbyh qsm al-loghh al-zrbyh bjamzt al-azhr . ghzh 

1431. 

7. ṭzymh,rshdy aḥmad. Tzlm al-loghh al-zrbyh lghyr al-naṭqyn bha:asalybh wmfahymoh. Al-

monzmh al-aslamyh lltrbyh wal-zlom wal-thqafh.asysko,al-mghrb,al-rbaṭ1989. 



 

  
THE JOURNAL OF ARABIC LANGUAGE SPECIALIZED RESEARCH (JALSR) 40 

 

THE JOURNAL OF ARABIC LANGUAGE 

SPECIALIZED RESEARCH (JALSR) | VOL: 06 ISSUE :03 

| OCTOBER 2021 

 2021أكتوبر |  03العدد  06مجلة اللغة العربية للبحوث التخصصية | المجلد 

www.jalsr.misd.tech|  8468-ISSN: 2289-E 

8.Al-shnṭy,amyrh zbd al-rḥman.(d.t) Athr astkhdam al-nshaṭ al-tmthyly ltnmyt bzḍ maharat 

al-astmaz fy al-loghh al-zrbyh ldy tlmydhat al-ṣaf al-rabz al-asasy bghzh. bḥth moqdm lnyl 

drjt al-majstyr mn kolyt altrbyh qsm al-loghh al-zrbyh bjamzt al-azhr,ghzh,1431. 

9.Abd al-bary, maḥer shazban. Maharat al-estmaz alnsheṭ. dar al-msyrh llnshr wal-twzyz wal-

ṭbazh.al-ardn.zman.2011. 

10.Abd al-baqy,aḥmad moḥamad. Al-mozlm wal-wsaql al-tzlymyh. al-mktb al-jamzy al-ḥdys.al-

askndryh.msr.2005. 

11.Abd al-ltyf.mdḥet zbd alḥmyd. Al-ṣḥh al-nfsyh wal-tfwq al-drasy. byrot.dar al-nhdh al-zrbyh 

llṭbazh wal-nshr wal-twzyz.1990 

12.Abd al-hady nbyl wakhryn. Maharat fy al-loghh wal-tfkyr.dar al-msyrh llnshr wal-twzyz wal-

tṭbazh, zman, al-ardn.2003. 

13.Zfyfy, ḥamd al-hady. Al-oṣwl al-flsfyh lltrbyh. mktbt al-anjlw al-msryh.al-qahrh.1990. 

14.Fynks, fylyb (d.t) Flsft al-trbyh. Trjmt moḥamad lbyb al-njyḥy.dar al-nhdh al-zrbyh moasst 

franklyn llṭbazh.al-qahrh.1965. 

15.Alqosy,zbd alzzyz. Oss al-ṣḥh al-nfsyh. mktabt al-nhdh al-msryh.al-qahrh.1981. 

16.Mdkor, zly aḥmad. tdrys fnon al-loghh al-zrbyh.dar al-fkr al-zrby.al-qahrh.2002. 

17.Mdkor zly aḥmad. ṭrq tdrys al-loghh al-zrbyh. dar al-msyrh .al-ardn.zman.1427. 

18.Mslem,ebrahym aḥmad. al-jdyd fy asalyb al-tdrys. dar al-bshyr llnshr.al-ardn.1993. 

19.Mostfa,zbd allh zly. Maharat al-loghh al-zrbyh. dar al-msyrh.al-ardn.1427. 

20.Alwyshy,al-syd ftḥy. Estrajyat al-tdrys byn al-nẓryh wal-tṭbyq. dar al-wfaa ldnya al-ṭbazh 

wal-nshr.msr.al-askndryh.2013. 

 

 

 

 

 

 

 


