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 تــقديـر و شــــكر                            
شكس  وان احلًد عهى إجناش هرا انعًم املتىاضع، نه ساعدًَوجم انري  داٌت أشكس اهلل عصيف انب

 وااليتُاٌ إىل أستاذي انفاضم األستاذصٌم انشكس و ٌسعدًَ أٌ أتقدو جب دائًًا.
وكاٌ ذا فضم عظٍى ًُ باإلشساف عهى هرا انبحث، ري شسفان حمًد خري انفىالاندكتىز 

فهه يًُ جصٌم انشكس عهى هرا انُحى ؛ انسدٌدة إلخساجه ًه وتىجٍهاته يل يٍ عه مبا قدّيه
 ..وانتقدٌس واالحرتاو

بقبىل  تفضالٍ ٌانهر  يُرية فاعىزة اندكتىز ، واألستاذة  حمًىد انسٍدألستاذ اندكتىز أشكس اكًا 
 انرٌٍ كاٌ هلى انفضم يف حتكٍى أدواث انبحثأساترتً  وأشكس يُافشت انسسانت وتصىٌبها.

 : ً يف عًهًوكم يٍ ساَدَ
 أبً .... انري عهًًُ أٌ احلٍاة كفاح وصرب وعًم

 أيً ...أمجم األيهاث ...
 احلٍاةحتهى وفٍق وغدٌس ..... بهًا  
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 العزبي الضوريّ اجليشِ ....  أبطالِاألحالمِ زّاسِحُإىل                             

 ربالإىل                                                                             

 بأمان احلياةُ هم قزابني   لتضتمزَ.... الشهداء  الذيه قدموا أوفضَ الزمانِ إىل فزصانِ

 ....أخي الشهيد البطل حيان الشهداءِ إىل عزيشِ

 

 

 
 



 احملتويات فهرس

 

 

 ج   

 الصفحات محتوىـال 

أ شكر وتقدير. 

ب اإلهداء. 

و-ج فهرس احملتويات. 

ط-ز فهرس اجلداول. 

ي فهرس األشكال. 

ك فهرس املالحق. 

11-1 اإلطار املنهجي للبحث: األول الفصل 

1–3 املقدمة. 1

6–5 مشكلة البحث. 2

7 أمهية البحث. 3

7 أهداف البحث. 4

8-7 أسئلة البحث. 5

9-8 فرضيات البحث 6

11-9 تهجمتمع البحث وعين 7

11 منهج البحث 8

11 أدوات  البحث 9

11-11 حدود البحث. 11



 احملتويات فهرس

 

 

 د   

11 متغريات البحث. 11

11-11 .إجراءات البحث 12

11-11 .اإلجرائيةاملصطلحات والتعريفات  13

19–15 السـابقة الدارسـات: الثاني الفصل 

17 تـمهيد. 

15–17 .الدراسات العربية أوالً

18–15 الدراسات األجنبية. ثانياً

19–18 .التعليق على الدراسات السابقة ثالثاً

67–31 اإلطـار النظري :الثالث الفصل 

31 .متهيد 

13-31 .الوظيفية والتعليم الوظيفي أوالً 

31 املقدمة 1

31–31 نشأة الوظيفية  2

35–31 خصائص النظرية الوظيفية 3

36-35 مفهوم تعليم اللغة وظيفياً ، وأمهيته 4

39-36 املبادئ والقوانني اليت اعتمدت عليها الطريقة الوظيفية 5

11-39 األهداف التعليمية الوظيفية  6

13-11 إجرائية التدريس الوظيفي 7



 احملتويات فهرس

 

 

 ه   

67-13 املهارات اللغوية ، وتعليمها وظيفياً ثانياً

15-13 مقدمة  1

16-15 مهارة االستماع 2

19-16 مهارة الكالم ) التحدث ( 3

51–19 مهارة القراءة 4

56-51 مهارة الكتابة 5

58-56 تعليم املهارات اللغوية وظيفياً 6

67-58 طرائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ثالثاً

58 مقدمة 1

61-59 طريقة القواعد والرتمجة : 2

61-61 .الطريقة املباشرة 3

61-61 طريقة القراءة 4

63-61 الطريقة السمعية الشفوية 5

67-63 الطريقة الوظيفية التواصلية 6

93-68 البحث وأدواته الرابع: إجراءات الفصل 

71 متهيد 

71-71 البحثمنهج  1

71 .متغريات البحث 2

87-71 أدوات البحث 3



 احملتويات فهرس

 

 

 و   

91-88 جمتمع البحث وعينته 4

91-91 خطوات تطبيق التجربة النهائية 5

93-91 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث احلايل 6

118–91 وتفسريها ومناقشتها. البحث نتائج الفصل اخلامس: حتليل 

96 متهيد. 

99-96 نتائج أسئلة البحث ومناقشتها: 1

115-99 نتائج فرضيات البحث 2

117-115 مناقشة نتائج فرضيات البحث وتفسريها 3

118 مقرتحات البحث 4

131-119 ملخص البحث باللغة العربية. 

111-133 املراجع. 

181-111 مالحق البحث. 

 VI-I ملخص البحث باللغة األجنبية.
 



 الـجداول فـهرس

 

 

 ز
 

رقم 
رقم  عنوان اجلدول اجلدول

 الصفحة

ةاالختباراتاللغويةاألربعبنودمنبندكلبيندرجةاالرتباطمعامالت1
الكليةلكلاختبار.الدرجةمع)االستماع،والمحادثة،والقراءة،والكتابة(

78 

 77 .ةلكلاختبارمناالختباراتاللغويةاألربعالثباتبطريقةألفاكرونباخ2

)االستماع،ةاإلعادةلكلاختبارمناالختباراتاللغويةاألربعلثباتبطريقةا3
.والمحادثة،والقراءة،والكتابة(

88 

 88.محاوراختباراالستماعالقبلي/البعدي4

 82 .االستماعالقبلي/البعديتوزعدرجاتاختبار5

 83 .محاوراختبارالمحادثة)الكالم(القبلي/البعدي6

 83 .توزعدرجاتاختبارالمحادثة)الكالم(القبلي/البعدي7

 84 .محاوراختبارالقراءةالقبلي/البعدي8

 85 .توزعدرجاتاختبارالقراءةالقبلي/البعدي9

 87 .القبلي/البعديمحاوراختبارالكتابة11

 87 .توزعدرجاتاختبارالكتابةالقبلي/البعدي11

 88 .لمجتمعالبحث(الديمغرافيةالسكانية)الخصائص 82

 87 .ألفرادعينةالبحث(الديمغرافية)السكانيةالخصائص 83

84 
 معادلة وفق والضابطة( )التجريبية الدراسة تجانسمجموعتي مان)نتائج

 .فيمتغيرالعمر(ويتني
78 

مان)نتائجتجانسمجموعتيالدراسة)التجريبيةوالضابطة(وفقمعادلة 85
فيمهاراتاللغةالعربية)االستماع،والمحادثة،والقراءة،والكتابة(.(ويتني

78 

والبعديةللمجموعتينالتجريبيةةنسبةالكسبالمعدلفياالختباراتالقبلي 81
.والضابطة

77 



 الـجداول فـهرس

 

 

 ح
 

بالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديدرجاتطالاتمتوسط 87
مهارةاالستماععلىاختبار

888 

88 
 الفروق داللة تعرفل) ويتني مان (اختبار نتائج متوسطي درجاتبين

 في والتجريبية الضابطة الكليةالتطبيقالمجموعتين الدرجة على البعدي
 الختبارمهارةاالستماع

888 

درجاتطلبةالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديامتوسط 87
 المحادثةعلىالدرجةالكليةالختبارمهارة

882 

28 
بينمتوسطيدرجات الفروق داللة لتعرف (ويتني مان (اختبار نتائج

البعديعلىالدرجةالكليةالتطبيقالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفي
المحادثةالختبارمهارة

883 

28 
المجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديالبدرجاتطامتوسط

 الختبارمهارةالقراءة
884 

درجات الفروق داللة لتعرف (ويتني مان) اختبار نتائج 22 متوسطي بين
 البعديالختبارمهارةالقراءةالتطبيقالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفي

885 

23 
المجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديالبدرجاتطاتمتوسط

علىالدرجةالكليةالختبارمهارةالكتابة
881 

24 
بينمتوسطيدرجات الفروق داللة لتعرف (ويتني مان) اختبار نتائج

البعديعلىالدرجةالكليةالتطبيقالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفي
الختبارمهارةالكتابة

887 

25 
المجموعةطالبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجات

تطبيقالبرنامجالختبارمهارةاالستماعقبلالتجريبيةعلىالدرجةالكلية
وبعدهالتدريسي

888 

طالببينمتوسطيدرجات الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون) اختبار نتائج 21
القبليوالبعديالختبارمهارةاالستماعالتطبيقينفيالتجريبيةالمجموعة

888 

27 
المجموعةطالبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجات

قبلتطبيقالبرنامجالمحادثةالتجريبيةعلىالدرجةالكليةالختبارمهارة
وبعدهالتدريسي

888 



 الـجداول فـهرس

 

 

 ط
 

طالببينمتوسطيدرجات الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون) اختبار نتائج 28
لمحادثةالقبليوالبعديالختبارمهارةالتطبيقينفياالتجريبيةالمجموعة

882 

27 
المجموعةطالبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجات
وبعدهالتدريسيالتجريبيةالختبارمهارةالقراءةقبلتطبيقالبرنامج

883 

ببينمتوسطيدرجاتطال الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون) اختبار نتائج 38
القبليوالبعديالختبارمهارةالقراءةلتطبيقينفياالتجريبيةالمجموعة

884 

المجموعةبواالنحرافاتالمعياريةلدرجاتطالالمتوسطاتالحسابية 38
وبعدهلتدريسيالتجريبيةالختبارمهارةالكتابةقبلتطبيقالبرنامجا

885 

32 
طالبدرجاتبينمتوسطي الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون (اختبار نتائج

القبليوالبعديالختبارمهارةالكتابةالتطبيقينفيالتجريبيةالمجموعة
881 

المجموعةالبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجاتط 33
ختبارمهارةاالستماعفيالتطبيقينالبعديوالمؤجلافيالتجريبية

887 

34 
الببينمتوسطيدرجاتط الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون) اختبار نتائج

البعديوالمؤجلالختبارمهارةاالستماعالتطبيقينفيالتجريبيةالمجموعة
888 

المجموعةالبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجاتط 35
فيالتطبيقينالبعديوالمؤجلالمحادثةاختبارمهارةفيالتجريبية

887 

31 
الببينمتوسطيدرجاتط الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون) اختبار نتائج

البعديوالمؤجلعلىالدرجةالكليةالتطبيقينفيالتجريبيةالمجموعة
المحادثةالختبارمهارة

828 

37 
المجموعةبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجاتطال

ختبارمهارةالقراءةفيالتطبيقينالبعديوالمؤجلافيالتجريبية
828 

طالبدرجاتبينمتوسطي الفروق داللة لتعرف(ويلكوكسون (اختبار نتائج 38
البعديوالمؤجلالختبارمهارةالقراءةالتطبيقينفيالتجريبيةالمجموعة

822 

37 
المجموعةطالبالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجات

.التجريبيةالختبارمهارةالكتابةفيالتطبيقينالبعديوالمؤجل
823 

طالببينمتوسطيدرجات الفروق داللة  لتعرف(ويلكوكسون (اختبار نتائج 48
البعديوالمؤجلالختبارمهارةالكتابةالتطبيقينفيالتجريبيةالمجموعة

824 

 



 األشـكال فـهرس

 

 

 ي
 

 الصفحة الشكل عنوان الشكل

1 
نسبةالكسبالمعدللكلمنالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةعلىالدرجةالكليةلكل

98.منمهاراتاللغةالعربيةمهارة

2 

والتجريبيةفيالتطبيقالبعديالختباربالمجموعتينالضابطةمتوسطدرجاتطال
011.مهارةاالستماع

3 
المجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديعلىبمتوسطدرجاتطال

010المحادثة.الدرجةالكليةالختبارمهارة

4 
المجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديعلىبدرجاتطالامتوسط

014 الدرجةالكليةالختبارمهارةالقراءة

5 

الضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديعلىالدرجةالمجموعتينبدرجاتطالامتوسط

017 .الكليةالختبارمهارةالكتابة

6 

القبليالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيالبطالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجات
019والبعديعلىالدرجةالكليةالختبارمهارةاالستماع

7 

المجموعةالتجريبيةفيالقياسينالقبليبالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجاتطال
000 المحادثة.والبعديعلىالدرجةالكليةالختبارمهارة

8 

القبليالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيطالبالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجات
003.الختبارمهارةالقراءةوالبعدي

9 
القبليالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيطالبالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجات

005 .الختبارمهارةالكتابةوالبعدي

11 

البعديالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيالبدرجاتطالفروقالبيانيةفيمتوسطي
008مهارةاالستماعاختبارعلىوالمؤجل

11 
البعديالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيبالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجاتطال

001 المحادثةوالمؤجلالختبارمهارة

12 

البعديالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيطالبالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجات
000.الختبارمهارةالقراءةوالمؤجل

13 

البعديالتطبيقينالمجموعةالتجريبيةفيطالبالفروقالبيانيةفيمتوسطيدرجات
004والمؤجلالختبارمهارةالكتابة

 



 املـالحـق فـهرس

 

 ك
 













رقم 
 رقم الصفحة قـلحـامل عنوان امللحق

 113 -143 .وفق الطريقة الوظيفية  املُصممالربنامج التعليمي  1

 115 -114 .اختبار االستماع )القبلي ، البعدي ، املؤجل ( 2

  111 االستماع.ختبار مفتاح اإلجابات الصحيحة ال 3

 119-117 .اختبار احملادثة )القبلي ، البعدي ، املؤجل ( 4

 177 مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار احملادثة . 5

 174-171 اختبار القراءة )القبلي ، البعدي ، املؤجل ( 1

 175 مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار القراءة 7

 179 -171 البعدي ، املؤجل (اختبار الكتابة )القبلي ،  8

 181-187 مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار الكتابة  9

 182 البحث. أدوات حمكمي السادة  أمساء 17

11 
على تسهيل مهمة معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف دمشق موافقة 

 .البحث الباحثة لتطبيق أدوات البحث املتعلقة ب
183 

12 
لتطبيق أدوات  ةعلى تسهيل مهمة الباحث املدرسة الباكستانية اخلاصةموافقة 

 املاجستري. بحثالبحث املتعلقة ب
184 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 لبحثاإلطار املنهجي ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



لالفصل 
ّ
 التعريف بالبحث األو

 

2 
 

    

 
 
 
 

 

 اإلطار املنهجي للبحث: األول الفصل 

مة  -1  املقد

ث  -2 بح ل كلة ا  مش

ث  -3 بح ل مهية ا  أ

ث  -4 بح ل ف ا  أهدا

ث  -5 بح ل سئلة ا  أ

ث  -6 بح ل ات ا  فرضي

ث وعيّ  -7 بح ل ع ا  تهنجمتم

ث  -8 بح ل هج ا ن  م

بح  -9 ل  ثأدوات ا

ث -11 بح ل  حدود ا

ث -11 بح ل غريات ا  مت

ث -12 بح ل  إجراءات ا

ات  -13 يف عر لت ات وا طلح ص ئيةامل إلجرا  ا
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 املقدمــــــــــــة: -1
 في  تهمرغب ويعكس التربية والتدريس ، لعاملين فيالباحثين وا يشغل أمر  غة العربية الل   تدريس   إن       
والتعليم  (نترنتاإلالشابكة ) مع ثورة انطلقتالثورة المعرفية التي  اللغة العربية في عصر تعليم تطوير

يتمثل في استثمار ما جاءت به النظريات اللغوية واللسانية التربوية  و المتطورة ،التقنيات المبرمج و 
في حياة الشعوب  ألهمية اللغة ومكانتها وذلك ؛والعلماء واللغويين لتربوييناحظيت باهتمام التي الحديثة 

 .حضارتها وتراثها وثقافتها و 
، استجابة   هاوطرائق بتطوير مناهج  تدريس اللغات األجنبيةمًا كبيرًا اهتماشهد ميدان تعليم اللغات وقد ) 

العملية التواصلية في لى المتعلم ، و التي ركزت عوالتيارات النظرية الجديدة ، ة للدراسات اللغوية والنفسي  
في إطار ما يسمى التعليم عن اللغة إلى مستوى  ،تعليم اللغة ، و دعت إلى تجاوز تعليم القواعد المجردة 

ينقل ، ممارسته ممارسة فعلية ذات معنى وأثر في حياة المتعلم ، و أعمق يركز على تعليم التواصل باللغة
 ،1122)عمار، (حياته وما يواجهه فيها من مشكالتلمكتسبة في عملية تعلمه إلى من خاللها خبراته ا

 . (3ص
س علماء اللغة إلى أن اللغة مجموعة من المهارات التي يمكن مالحظتها عندما تمار  بعض و أشار  

لى أن  ،استماعًا أو محادثةً ، ويستعملها اإلنسان في تواصله مع اآلخرين  أو كتابةً  ،قراءةً  اكتسابها وا 
 ،والتعبير السليم ،التطبيق المعرفة النظرية ال تفيد، وتبقى ناقصة إن لم تكن ثمرتها ألن  ، يتطلب ممارستها

 والكالم المستقيم .
كساب ا دور يبرز هناو    ، لمتعلم القدرة على تعديل سلوكهالمدرس ، وطريقة التدريس في عملية التعليم ، وا 

 التعل مية على تطوير العملية التعليميةقائمين فقد اهتم كثير من التربويين والوالتكيف مع مجتمعه وبيئته ؛ 
نجاحهاالتعل ميةور التدريس وطرائقه، وأهميتهما في العملية التعليمية بد   وا إلى ابتكار و دع  ، ، وتطويرها وا 

تحقق أهدافهم ، وتلبي  تمكن المتعلمين من تعلم يكسبهم المهارات اللغوية التي جديدةطرائق واستراتيجيات 
في المواقف التعليمية  بوضوحذلك  يبدوو حاجاتهم اللغوية بداًل من كونها وسيلة لنقل المعلومات فقط . 

فيها المهارات اللغوية للدارسين بطرائق تدريسية متعددة ، ووسائل، وتقنيات مختلفة تحقق  ُتنق لالتي 
ن أهمية ظهور صوت المتعلم في و والتربوي وناللغوي أكد وقد. إكساب الطالب الخبرات والمهارات المطلوبة

ذلك لم يلق استجابة  إال أنمن خالل المناقشات والمحاورات الفردية والجماعية ،  والتعليم عملية التعلم
في  ، ودوره، واهتماماته هحاجات تجاهلعندما  ور المتعلمقيام المعلم بد   من المعلمين مما أدى إلىقوية 
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بذلك وسيلة لنقل المعلومات في الوقت  لتكون الطريقة ، (Jill ,Jolanda , 2004, P33)عملية تعلمه
الذي يجب أن يبدأ فيه التعلم الحقيقي من تحدي المعلمين لقدرات المتعلمين من خالل طرح أسئلة واقعية 

 مستوى المعرفي ونقل أثر التعلم من التمهاراتهم ، و ُتط وِّر وتضع المتعلمين في مواقف  ،تحتاج إلى حلول
الفرصة للمتعلم من أجل االعتماد على نفسه في الوصول إلى  ُتتيحو  ،التذكري إلى المستوى التطبيقي 

 طبيقها.المعرفة وت
وتعد الوظيفية من الطرائق التي يظهر فيها المعلم والمتعلم في موقف إيجابي ، يتم فيه طرح مشكلة )     

 اسبة تخلق الدافعية عند المتعلمضمن بيئة من أفضلآلراء للوصول إلى تعلم او موضوع ما ، ثم تبادل أ
لحصول عليها جاهزة للتعلم والحصول على المعرفة ، من خالل المشاركة الحقيقية الفاعلة دون انتظار ا

 .(4،ص1121)السليتي ومقدادي ،(من قبل المعلم
اسات والمؤتمرات كالمؤتمر الدولي األول وفي هذا اإلطار وبناء على توصيات مجموعة من الدر       

، (1112)لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المنعقد بمركز اللغات بالجامعة األردنية في عمان في عام 
، والمؤتمر (1122)ومؤتمر ) اللغة العربية بين أمجاد الماضي وتحديات المستقبل ( في الدوحة في عام 

وغيرها كان  (، 1122)عام في )آفاق وتحديات ماليزيا والصين(ن :ة في الصيالدولي لتعليم اللغة العربي
ق النهوض بتطوير تعليم اللغة العربية لغير و تعمل على إزالة الحواجز التي تع البد من تعزيز الجهود التي
العربية الدراسات التي تكشف عن أساليب واستراتيجيات جديدة في تعليم اللغة بالناطقين بها ، و القيام 

 في ميدان تعليم اللغات األجنبية . ما استجد تواكب
تربط التعلم بالحياة، طريقة  إذ إنها ؛وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل استخدام الوظيفية في التدريس    

. من هنا وتعطي األولوية للمتعلم وحاجاته التي يجب إشباعها بما يحقق له التوازن والتكيف مع محيطه 
هذه المهارات،  تنمية واللغة العربية لغير أبنائها،  لمعرفة دور الوظيفية في تعليم مهارات بحثجاء هذا ال

تحصيلهم وتحقيق  معرفة أثرها في علىمصمم وفق الطريقة الوظيفية ، يساعد  تدريسيمن خالل برنامج 
 .حاجاتهم اللغوية
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 مشكلة البحث :  -2
النظرة التقليدية  لعربية من قبل الناطقين بغيرها إلى ضرورة تغييرأدى اإلقبال الكبير على تعلم اللغة ا     

النظرة التي تنطلق منها التربية الحديثة إلى اللغة على  إلى عملية تعلم هذه اللغة وتعليمها، واالنتقال إلى
أنها وحدة متكاملة ، ويجب النظر إليها على أنها مجموعة من المهارات التي البد للمتعلم من إتقانها 
بشكل يتم فيه التدرج من المعرفة النظرية ، إلى التدريب العملي الذي البد منه إلتقان أية مهارة ، وذلك 

من نتائج كثير من تقسيم اللغة إلى فروع ، واالنتقال إلى تعليمها من خالل المهارات انطالقًا  بتجاوز فكرة
الوظيفة وأشارت إلى أن االتصال هو وظيفة اللغة في الحياة ؛ الدراسات اللغوية التي اهتمت بدراسة 

هذه من خالل قدرة ة ، األجنبيلها دور كبير في نجاح تعليم اللغة أن طريقة التدريس  ، و األساسية للغة
والقراءة ، )االستماع، والمحادثةاألساسية اللغوية من المهارات هتمكينتلبية حاجات الدارس، و  الطريقة على
استخدامًا صحيحًا في المواقف التي تتطلب ذلك . ومن هذه استخدام اللغة ومساعدته على ، والكتابة ( 

( ، 1112(، و) عبد اهلل ،1112( ، و )جاسم ،1114( ، و)طعيمة ،2121الدراسات دراسة )سليم ،
عن للمتعلم ، والكشف  تعرف الحاجات اللغوية( وغيرها من الدراسات التي دعت إلى 1122و)إيليغا ،

أهمية الطريقة التدريسية في تحقيق تعلم اللغة ، وأكدت  تعليم تؤثر فياالتجاهات اللغوية والنفسية التي 
 اللغوية التواصلية عند المتعلم. ، وتنمية الكفاية وظيفي فاعل

الحظت الحاجة إلى تطوير  ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاميدان و من خالل عمل الباحثة في  
يركز على تعليم  االنتقال إلى تعليم أكثر فاعلية ،المناهج وطرائق التدريس المتبعة بما يساعد على 

وتوظيفها في  ويسمح له بالتدرب على استعمالها كين المتعلم منها ،المهارات اللغوية تعليمًا يساعد على تم
آراء عدد من مدرسي ومتعلمي  اللغة  لمعرفةدراسة استطالعية مواقف اتصالية مختلفة ؛ ولذلك قامت ب

وذلك باستخدام أسلوب دمشق ،  ةد تعليم اللغة العربية في جامعالعربية لغير الناطقين بها في معاه
بلغ أفراد العينة االستطالعية الذين من المقابالت الشخصية التي تسمح بجمع البيانات والمعلومات شفويًا 

 : يأتيوقد أكدت نتائج هذه الدراسة ما .  ( مدرسين21)و طالب   (21)عددهم 
غلبها على تلقين المعلومة المدرسين على طرائق وأساليب تقليدية في التدريس  يقوم أ عدد مناعتماد  -
عطاء أمثلة عليها ، ثم االنتقال إلى معلومة أخرى مع عدم االهتمام بأساسيات تعليم اللغة أو متعلملل ، وا 

وممارستهم اللغة العربية بمهاراتها ليؤول الوضع إلى تعلم  المتعلمينتكامل مهاراتها في إطار يعمق قدرات 
 ب على مهاراتها.يتعلمهم تعلمًا للغة من خالل ممارستها والتدر  عن اللغة في الوقت الذي يجب أن يكون
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وهذا ينقلنا إلى غياب الجانب التطبيقي في التدريس واقتصار نشاط المتعلمين على اإلجابة عن أسئلة 
  . مدرسيهم ، وحل تدريبات محددة في البيت

اهتمام المدرسين بتحديد األهداف السلوكية وأهميتها في نجاح الدرس، و وصول المتعلم إلى الخبرة  قلة -
عالم   التي يريد الوصول إليها ، في الوقت الذي يؤكد فيه التربويون أن تحديد األهداف السلوكية ، وا 

  .التعلم المتعلمين بها يشكل حاجة حقيقية للمتعلمين ، ويعد من أهم الدوافع في عملية
المدرسين العامية أحيانًا في تدريسهم أو حواراتهم مع المتعلمين ، أو استخدامهم اللغة بعض اعتماد  -

من الدرس  المتعلمينوهذا ُينفر  األم للمتعلم أو اللغة اإلنكليزية في إيصال المعلومات وتوضيحها ،
 . جدوى ما يتعلمون مويشعرهم بعد

اللغة العربية لغير تعمق خبراتهم في مجال تدريس  لدورات تدريبيةالمدرسين بعض دم خضوع ع -
 ، مع عدم مواكبتهم لما يستجد في ميادين تعليم اللغات األجنبية .الناطقين بها

 وتزيد فاعلية التعلم ونشاط المتعلمين. ، غياب الوسائل والتقنيات التعليمية التي تواكب العصر  -
مما يقلل نشاطهم و  ،وحاجاتهم المتعلمينلتي يتم تدريسها الهتمامات الكتب والمقررات ابعض  تجاهل -

 اندفاعهم نحو التعلم ، ويضعف اكتسابهم المهارات اللغوية المختلفة .
 مناالستفادة هذه النتائج تدعو إلى إعادة النظر في واقع تعليم اللغة العربية ، والبحث في كيفية      

مع الحرص على تغيير دور المدرس وتطويره ، شرها على نطاق واسع ونها في تعليمالدراسات اللغوية 
 المتعلم محور  ، وليصير  ملقنًا للمعلومات  أن يكونإلى مهندس للعملية التعليمية ومرشد لها ، بداًل من 

 .العملية التعليمية 
ير الناطقين بها لذلك فالبحث يسعى من خالل اعتماد الوظيفية طريقة في تدريس مهارات اللغة العربية لغ

من خالل  وتحسين تحصيلهم إلى تعلم أكثر فاعلية يؤدي إلى تحقيق القدرات اللغوية عند المتعلمين ،
 . خبرات جديدة يكتسبونها، وتوظيفها في اكتساباالستخدام الوظيفي للخبرات التي 

في  الوظيفيةالطريقة استخدام  فاعليةما  :اآلتي في السؤال  وتحددت مشكلة البحث نشأت من هنا
لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في معهد تعليم اللغة العربية لغير تدريس مهارات اللغة العربية 

 الناطقين بها ، والمدرسة الباكستانية الخاصة في دمشق ؟
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 أهمية البحث: -3
 أهمية البحث من: أتيت   
الناطقين بها ، والحاجة إلى االهتمام بتطوير هذا الميدان   أهمية تدريس اللغة العربية لغير -3-2

 .بالدراسات والبحوث التي تواكب ما يستجد في ميادين تعليم اللغات 
انطالقًا من قلة الدراسات  ،التركيز على دور الوظيفية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها -3-2
 سورية والعربية في هذا المجال .ال
المهارات التي الخبرات و  توظيفإلى الجهود التي تحاول  متواضعةتعد هذه الدراسة إضافة  -3-3

 اليومية ، واالنتقال به إلى مستوى تطبيق تلك المهارات وعدم بقائها نظرية . تهفي حيا يكتسبها الدارس
تحسين مستوى  لقيام بدراسات أخرى مماثلة مما قد يسهم فياإلى قد تدفع هذه الدراسة الباحثين  -3-4

 . تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في بالدنا

 :أهداف البحث  -4
 : تحقيق األهداف اآلتية البحث إلى يسعى   
مقترح لتدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها وظيفيًا لعينة من  تدريسيتصميم برنامج  -4-2

 في دمشق، االناطقين به معهد تعليم اللغة العربية لغيري فغير الناطقين بها متعلمي اللغة العربية 
 الخاصة. والمدرسة الباكستانية 

مقارنة مع الطرائق  ،الوظيفية في تدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها تعرف دور -4-1
 .واألساليب التي يتم اتباعها حاليًا في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها 

تقديم مجموعة من المقترحات التي تسهم في تطوير تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها  -4-3
 .عتمادًا على نتائج البحثا

 أسئلة البحث : -5   
 :  اآلتيةيسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة    
مع األساليب ما فاعلية استخدام الوظيفية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها مقارنة  -5-2

 ؟ المتبعة حالًيا
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الكتابة( و القراءة، و ، المحادثةو مهارات اللغة العربية األربع )االستماع، تعليم هل توجد فروق في  -5-1
 لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج التجريبي وبعده؟

( الكتابةو  القراءة،و  ،المحادثةو  االستماع،) األربع العربية اللغة مهاراتتعليم  توجد فروق في هل -5-3
 وبعده؟ التجريبي البرنامج تطبيق قبل التجريبية المجموعة أفراد لدى
( الكتابةو  القراءة،و  ،المحادثةو  االستماع،) األربع العربية اللغة مهاراتتعليم  في توجد فروق هل -5-4

 التجريبية والضابطة في التطبيقين البعدي والمؤجل؟  المجموعتين أفراد لدى

 :فرضيات البحث -6
 : (a≤0,05 داللة )  العند مستوى قامت الباحثة باختبار الفرضيات اآلتية     

طالب  درجاتات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الرئيسة األولى: -6-2
البعدي على اختبارات  التطبيق المجموعة الضابطة في طالبومتوسطات درجات ، التجريبية المجموعة 

ن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية م(. وتتفرع والكتابة والقراءة، ،المحادثةو  االستماع،المهارات اللغوية )
 اآلتية:

، ومتوسط طالب المجموعة التجريبية درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-2
 .مهارة االستماع على اختبارالبعدي  التطبيقدرجات طالب المجموعة الضابطة في 

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط  درجات  متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-1
 .)الكالم) مهارة المحادثة على اختبارالبعدي  التطبيقالمجموعة الضابطة في  طالبدرجات 

ومتوسط   ،المجموعة التجريبية طالب درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-3
 .مهارة القراءة على اختبارالبعدي  التطبيقالمجموعة الضابطة في  طالبدرجات 

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط  درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2-4
 الكتابة . البعدي على اختبار مهارة التطبيقدرجات طالب المجموعة الضابطة في 

 طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثانية الرئيسة الفرضية -6-1
 األربع اللغوية المهارات اختبارات على المباشر والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة

 :اآلتية الفرعية الفرضيات هذه الفرضية نم وتتفرع(. والكتابة والقراءة، والمحادثة، االستماع،)
 في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-2

 .مهارة االستماع على اختبار والبعدي القبلي التطبيقين
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 في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -1-1
 .)الكالم (المحادثة مهارة على اختبار والبعدي القبلي التطبيقين

 في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-3
 .القراءة مهارة على اختبار والبعدي القبلي التطبيقين

 في التجريبية طالب المجموعة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1-4
 .الكتابة مهارة على اختبار المباشر والبعدي القبلي التطبيقين

 طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثالثة الرئيسة الفرضية -6-3
 االستماع،) األربع اللغوية المهارات اختبارات على والمؤجل البعدي التطبيقينفي  التجريبية المجموعة
 :اآلتية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه نم وتتفرع(. والكتابة والقراءة، والمحادثة،

 في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3-2
 .مهارة االستماع على اختبار والمؤجل البعدي التطبيقين

 في التجريبية المجموعة طالب متوسطي درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3-1
 .)الكالم (المحادثة مهارة على اختبار والمؤجل البعدي التطبيقين

 في التجريبية طالب المجموعة متوسطي درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3-3
 .القراءة مهارة على اختبار والمؤجل البعدي التطبيقين

 في التجريبية المجموعة طالب درجاتمتوسطي  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3-4
 .الكتابة مهارة على اختبار والمؤجل البعدي التطبيقين

  جمتمع  -7 
ّ
 :تهنالبحث وعي

 : المجتمع األصلي -7-1
للغة جميع طالب اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في معهد تعليم اشمل المجتمع األصلّي للبحث     

، ( 1124-1123من الدورة الشتوية الثانية للعام الدراسي ) مدينة دمشقفي العربية لغير الناطقين بها 
 . طالبًا وطالبة (31)وقد بلغ عددهم الخاصة في الصبورة ، وطالب المدرسة الباكستانية 

 :  عينة البحث -7-1
تحدد مسبقًا مواصفات وخصائص على )العينة المقصودة( التي باالعتماد عينة البحث  اختيار تم      

األفراد الذين يجب أن تتضّمنهم العينة، وبذلك ال تكون المشكلة في الحصول على عدد كاف  من أفراد 
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نما في الحصول على أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض البحث بلغ ؛ إذ المجتمع األصلي، وا 
المبتدئ من طالب معهد تعليم اللغة العربية  مستوىطالب من ال ثمانيةمنهم  ،( طالبًا وطالبة14)عددهم 

طالبًا وطالبة من طالب المدرسة ستة عشر ، و 1124عام الشتوية الثانية دورة اللغير الناطقين بها في 
 .وقد تم توزيعهم في مجموعتين: الصبورةفي لخاصة الباكستانية ا

( من اإلناث . ومجموعة 5من الذكور، و)  ( 7): وطالبة منهم ( طالبًا 21مجموعة تجريبية ضمت )
 ( من اإلناث . 5من الذكور، و)  (7) : ( طالبًا وطالبة منهم 21ضابطة ضمت )

 منهج البحث: -8 
 استخدمت الباحثة  المنهجين الوصفي التحليلي والتجريبي على النحو اآلتي :

عداد  - أدوات البحث ، والرجوع إلى األدبيات المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة النظرية ، وا 
 والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث .

المنهج التجريبي في دراسة فاعلية الوظيفية في تدريس اللغة العربية لعينة البحث من خالل تطبيق  -
الزمة لتطبيق البرنامج المقترح لتعليم مهارات اللغة العربية ، وفي تطبيق االختبارات القبلية والبعدية ال

 البرنامج .

 ث:أدوات البح -9   
 برنامج تعليمي مصمم وفق الطريقة الوظيفية  لتدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها. -1-2
( لكل مهارة من المهارات اللغوية )االستماع، ، ومؤجل بعديو  اختبارات تحصيلية )قبلي، -1-1
 تصميم الباحثة.الكتابة( من و القراءة ، و المحادثة، و 
 الدراسة االستطالعية -1-3

 : حدود البحث :11
الخاصة في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، والمدرسة الباكستانية :  ةالحدود المكانيّ  -21-2

 .في دمشقالصبورة 
( ، واقتصر على طالب 1124 -1123)العام الدراسيّ خالل ق البحث بّ : طُ ةالحدود الزمانيّ  -21-1

وانتهت 1/1124/ 2الدورة الشتوية الثانية في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التي بدأت في 
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، وطالب المدرسة الباكستانية الخاصة في دمشق وذلك خالل الفصل الثاني من  1124/ 5/ 25في 
 (  .1124 -1123العام الدراسي )

من معهد تعليم  ، اختيرواعينة من طالب اللغة العربية لغير الناطقين بها  : ةالحدود البشريّ  -21-3
 في دمشق . الخاصة اللغة العربية لغير الناطقين بها ، والمدرسة الباكستانية 

 ، الكتابة(و القراءة ، و المحادثة ، و )االستماع ،  ويةمهارات اللغاليتناول البحث : ةالحدود العلمي   -21-4
من هذه المهارات ، مع النصوص الخاصة بكل مهارة  وظيفي مقترح لتدريس كل مهارة خالل تصميممن 

 وقد اختيرت من كتاب )العربية لغير أبنائها( .

 :متغريات البحث -11
مية مهارات هو البرنامج التجريبي )موضوع الدراسة الحالية( ، وفاعليته في تن المتغير المستقل: -22-2

 أفراد عينة البحث.  ( عندو الكتابة و القراءة، و المحادثة، )االستماع،اللغة العربية 
 المحادثة،و  )االستماع، اللغة العربيةيتمثل في التغي ر الحاصل في مهارات  :المتغير التابع  -22-1
 أفراد عينة البحث.  ( عندالكتابةو  القراءة،و 

 إجراءات البحث :  -12
أهداف البحث ، واإلجابة عن أسئلته ، والتحقق من صحة اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لتحقيق 

 الفرضيات :
الطالع على اإلى مرحلة الدراسة االستطالعية والنظرية للبحث : سعت الباحثة في هذه المرحلة  – 2

 األدبيات النظرية والدراسات السابقة العربية والعالمية المتعلقة بموضوع البحث .
لمراكز تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ، واالطالع على واقع تدريس القيام بزيارات ميدانية  – 1

 اللغة العربية فيها .
 . عينة البحث اختيار -3
 إعداد أدوات البحث ، والتأكد من : صدقها ، وثباتها، وصالحيتها للتطبيق .وقد تضمن ذلك : – 4
 المقترح وفق الخطوات اآلتية : التدريسيتصميم البرنامج  -4-2

 تحديد أهداف البرنامج . -                
 تحديد المحتوى العلمي للبرنامج . -                
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ة تحديد المهارات الفرعية لكل مهارة من المهارات اللغوية التي سيتم تدريسها لعين -                
 ا الموضوع من كتب ومراجع ودراسات .ما يتعلق بهذ البحث ، من خالل االطالع على

 تصميم البرنامج بصورته األولية المقترحة . -                
 تعرف إمكانية تطبيقه ، ومدى قابلية تنفيذه .االستطالعي للبرنامج التعليمي ل التجريب -                

لمحادثة ، ) االستماع ، و ااألربعلغوية إعداد االختبارات التحصيلية ) القبلية والبعدية ( للمهارات ال -4-1
 على المجموعتين التجريبية والضابطة . ُطبقت( والتي والقراءة ، والكتابة 

 عرض األدوات على السادة المحكمين ، و إجراء التعديالت الالزمة في ضوء ذلك . -4-3
 وثباتها . ،التأكد من صدق األدوات -4-4
 أدوات البحث األخرى على المجموعتين التجريبية والضابطة .تطبيق البرنامج المقترح ، و  -4-5
 رصد النتائج ، ومعالجتها إحصائيًا ، وتحليلها، وتفسيرها . -4-6
 تقديم المقترحات في ضوء نتائج البحث . -4-7

 :  اإلجرائيةاملصطلحات والتعريفات  -13
 أي مدى  من تحقيق الهدف الوظيفي، المتعلمهي العملية التي تقيس مدى اقتراب  : لوظيفيةا

م في مواقف مماثلة أو مشابهة للموقف الذي تعلم فيه)ماندير، قدرته على إعادة السلوك المتعل  
خر اهتمامه س  تشير إلى التعلم الذي يتفرع عن حاجات المتعلم ، ويُ  وهي .(151ص، 1113

 .(Zeilberg,1999,p706ليكون آلية لتحفيز نشاطاته المحببة لديه )
طريقة التعلم التي تركز على اختيار المهارات اللغوية  :بأنهاإجرائياً وتعرف الباحثة الوظيفية 

ادة مما تعلمه ستفو تدريب المتعلم على اال، األكثر شيوعًا واستخدامًا في مواقف الحياة المختلفة 
 ينبها ، ليتم التقريب بين الجانبمن مهارات في حياته العملية ، وربطه بالمواقف التي يمر 

 النظري والتطبيقي الذي يغيب في عملية التدريس التي تتجاهل احتياجات المتعلم واهتماماته .
 هو عملية تفاعلية من العالقات والبيئة واستجابة المتعلم التي يجب أن يتم الحكم عليها التدريس :

 .(41 ص،1111، ونو آخر  في التحليل النهائي من خالل نتائجها )قطامي
والتدريس : عملية اتصال بين المعلم والمتعلم إلكساب التالميذ المهارات والخبرات التعليمية 

 .(6 ص،1114وناصر،المطلوبة )القال 
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التدريس ي قاعة فوتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه : التفاعل والعمليات التي يقوم بها المدرس مع الدارسين 
 والخبرات المطلوبة .إلكسابهم المهارات 

 تذكير المتعلمين بخبراتهم ومعلوماتهم السابقة ، وتوظيف هذه الخبرات في  االكتسابات القبلية :
 تحقيق أهداف الوحدة التعليمية . 

  هي تهيئة الوسط التعليمي الذي يجري فيه التعلم والتعليم، وتحضيره من قبل الحالة االبتدائية :
 المدرس قبل البدء بالدرس .

 طالب اللغة العربية الذين يدرسونها كلغة ثانية  :متعلمو اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى، 
فئة ذوي األصول العربية ممن عاشوا  ومنهم األجانب الذين ال يتحدثون العربية، ومنهم أيضاً 

العربية  وترعرعوا بدول ناطقة بغير لغتهم العربية، ويدرسون اللغة العربية في معهد تعليم اللغة
 الخاصة .طقين بها في دمشق ، والمدرسة الباكستانية لغير النا

 ربية في دمشق، يتم مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة الت :بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم معهد
اللغة العربية فيها للناطقين بلغات أخرى وفق مستويات متعددة ، ومن قبل مدرسين  تدريس

 متخصصين .
  تضم طالبًا سوريين و لسفارة الباكستانية في دمشق ، ا تتبعدرسة : م   الخاصةالمدرسة الباكستانية

 وأجانب ، يتم تعليمهم اللغة العربية وغيرها من المواد وفق مناهج وزارة التربية في سورية.
 والمواد التي بأنه مجموعة من الممارسات التعليمية  تعرفه الباحثة إجرائيًا  : التعليمي البرنامج

 وُطبِّقمهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها ،  بهدف تنمية قامت الباحثة بتصميمها وظيفياً 
 .بما يتضمنه من أهداف ، ومحتوى ، وأنشطة ، واختبارات تحصيليةعلى المجموعة التجريبية 

 لمتقن والقائم علىاألداء او  عمل حركي ،أو  هي السهولة والدقة والسرعة في أداء فعل:  المهارة 
           .(212ص،1121)طعيمة وآخرون ، االقتصاد في الوقت والجهدو ، الفهم

ب يوالناتج عن التدر  ،القائم على الفهم، و األداء الصحيح و المتقن إجرائيًا: هي وتعرفها الباحثة 
 ،ومحادثة، السلوك اللغوي للمتعلم استماعاً  والممارسة واالقتصاد في الوقت والجهد ، والذي يتجسد في

 ومن خالل قدرته على التواصل مع اآلخرين . ، وكتابة ، وقراءة
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 والقراءة ، والكتابة  )الكالم(:المهارات اللغوية األربع )االستماع ، والمحادثة مهارات اللغة العربية ،
إلى القدرة على ممارسة اللغة  التي يسعى دارس اللغة العربية إلى تعلمها واكتسابها وصوالً  (

 واستخدامها بشكل يحقق التواصل مع اآلخرين في مواقف حياتية مختلفة .
 : هو االختبار التحصيلي ذاته ُيعاد تقديمه بعد فترة زمنية معينة من  االختبار البعدي المؤجل

 تنفيذ البرنامج ، ويهدف إلى قياس مدى احتفاظ المتعلمين بالمعلومات .
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اً ي ن ا ألجنبية الدراساتبعض  ث  ا
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 متهيد:
بموضوع الدِّراسة التي ترتبط واألجنبية ، العربية  الّسابقةالفصل عرضًا لعدد من الّدراسات  يتناولُ هذا    

يها، وفق تسلسلها الزَّمني من لحصول عوقد قامت الباحثة بعرض الّدراسات التي تمكَّنت من ال. الحالّية
 األحدث، ثّم بّينت موقع هذه الدِّراسة منها.األقدم إلى 

الً: 
ّ
راساتبعض أو

ّ
 :العربية الد

 :  (1191) سليم دراسة -1
 ."اللغوية واألخطاء الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها الحاجات "عنوان الدراسة :
 جامعة دمشقرسالة ماجستير/ 

والتركيز على ،  ا األجانب في تعلم اللغة العربيةالصعوبات التي يالقيهف ر  ع  ت   إلى راسةهدفت الدِّ    
يار الطرائق التدريسية واخت ،األخطاء الشائعة لديهم في الكالم والكتابة ليتم االستناد إليها عند تأليف الكتب

( 8و)، طالبة و  ( طالباً 651)من عينتها  نتوتكوَّ  ،الوصفي التحليلي راسة المنهجوقد اتبعت الدِّ  .المناسبة
إلى عدد من النتائج من  ةالباحث تتوصل و. أداة لجمع البيانات الالزمة االستبانة واستخدمت  ،مدرسين

 :يأتيها ما أهمّ 
عدم وضوح الهدف الذي يبين المستوى الذي ينبغي أن يصل إليه الطالب في نهاية كل مرحلة تعليمية  -

داف إلى ، وافتقار هذه األهاللغوية التي يمكن أن يتعلمهاات المفردات والتراكيب والمهار  ناحيةمن 
 . عملية التقويم الصياغة السلوكية لتيسير

غيرها من حيث الشكل وجوب إعادة النظر في الكتب المستخدمة في تدريس اللغة العربية للناطقين ب -
ات اللغوية الحاج تلبيلما يمكن أن توفره من فرص  ؛اللغوية نشطةاالهتمام باألوالمضمون ، و 

إذ يصل عدد الطالب فيه إلى  ؛الطالب من كثرة األعداد في الصف المتنوعة للطالب ، واستياء
 .طالباً أحياناً  ثالثين

تربويًا، وأغلبهم لم يتبع  مؤهل   أكثر من نصف أفراد العينة من المدرسين غيرُ  كما أظهرت الدراسة أنَّ  -
 دورات لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  
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 : (2221)عبد اهللدراسة  -2
أثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية للمبتدئين الناطقين باللغات " عنوان الدراسة : 

 إفريقيا العالميةجامعة  "األخرى: مهارة االستماع نموذجا  
تعليم اللغات  فيالكشف عن االتجاهات اللغوية والنفسية التي كان لها تأثير كبير  إلى راسةالدِّ هدفت 

براز في أهمية الوسائل التعليمية وتأثيرها في تحصيل المبتدئين الناطقين باللغات األخرى  األجنبية، وا 
فقد تكونت من مجموعة من متعلمي اللغة  : العينةأما . واستخدمت المنهج التجريبي ،مهارة االستماع

 ، استبانةأدوات الدراسة: وكانت. رى في جامعة إفريقيا العالميةأخ لعربية المبتدئين الناطقين بلغاتا
 . واختبار التحصيل

  :وقد توصلت إلى النتائج اآلتية
مقارنة مع المتعلمين بالشرح الة في التدريس إلى زيادة التحصيل يؤدي استخدام الوسائل التعليمية الفعّ  -

 اللفظي .
 . همبيناالنسجام الطالب، ويحقق عنصر للوسائل إلى تقليل الفروق الفردية بين  الهادفيؤدي االستخدام  -
 ، العربية بجامعة إفريقيا العالميةمعهد اللغة في ، وتأهيل قسم الوسائل التعليمية إلى إعداد المعلم الحاجة -

عداد الوسائل الخاصة بتدريس المقررات مسبقاً   .حتى تكون في متناول اليد وا 

 : (2222دراسة طعيمة و أبو شنب ) - 3
 جامعة أم القرى   "تحديد المهارات اللغوية ومستوياتها " عنوان الدراسة : 

تحديد المهارات اللغوية الالزمة لكل مستوى من مستويات تعليم اللغة العربية للناطقين  إلى  الدراسة تهدف
طالبًا من طالب اللغة العربية ( 65)عينتها من  ت، وتكونالمنهج الوصفي التحليلي واتبعت  بلغات أخرى.

أما المعهد . درسيممن ن ي، وعشر الناطقين بلغات أخرى في معهد تعليم اللغة العربية في جامعة أم القرى 
اللغوي التي  شتمل على عدد مقترح من مهارات األداءتلتحديد المهارات اللغوية  بانةاستفهي األدوات 

اقتراح اسة إلى ر توصلت الدّ وقد العربية للناطقين بلغات أخرى . اللغة تعليم مستوياتيمكن أن توزع على 
 العربية.اللغة التي ينبغي أن يكتسبها الدارس في مستويات تعليم مجموعة من المهارات 
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 ( : 2222دراسة علي ) -2
فاعلية برنامج مقترح قائم على التكامل بين مهارات القراءة والكتابة في تعليم اللغة "عنوان الدراسة : 

 في ماليزيا اإلسالمية والعربيةكلية الدراسات  "العربية للناطقين بغيرها في تنمية مهارات الدراسة.

معرفة مدى فاعلية برنامج قائم على التكامل بين مهارات القراءة والكتابة في تعليم اللغة إلى  الدراسة تهدف
العينة ، وتكونت  الدراسة المنهج التجريبي قد اتبعتو  العربية للناطقين بغيرها في تنمية مهارات الدراسة.

 . الدارسات بكلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالطالبات الماليزيات من 
برنامج المقترح في الأظهرت النتائج فاعلية  وقد .بعدي /واختبار قبلي، أما األدوات فهي البرنامج المقترح 

هذه المهارات الرئيسة وجزئياتها لدى الطالبات  ة لدى المجموعة التجريبية، و نموتنمية مهارات الدراس
 برنامج الدراسة. وفق نتيجة دراستهن 

: (2222محمد )دراسة  -2  
فعالية برنامج مقترح لتعليم اللغة الفرنسية لطالب المرحلة الثانوية التجارية لتنمية " :  عنوان الدراسة 

جامعة عين شمس /دكتوراه رسالة "مهاراتهم اللغوية واتجاهاتهم نحو المادة في ضوء المدخل الوظيفي .  
لطالب الصف الثاني الثانوي التجاري في تعلم اللغة الفرنسية   تعرف الحاجات اللغويةإلى  الدراسة تهدف

بعض الوحدات المختارة من البرنامج المقترح في  دوركلغة أجنبية ثانية في ضوء المدخل الوظيفي، و 
نحو  هماهاتوتنمية اتج ،في اللغة الفرنسية في ضوء المنهج الوظيفي لدى الطالب  تنمية المهارات اللغوية

برنامجًا و ،  صفي والتجريبي ، وأعدت استبانتينالباحثة المنهجين الو  اتبعت ة .وقدمادة اللغة الفرنسي
وتكونت  .مقياسًا لالتجاهات، و ختبارًا قبليًا/بعدياً او  ،مقترحًا في اللغة الفرنسية لطالب الثانوي التجاري

مدرسي ، و في مدرسة حلوان التجارية طالب الصف الثاني من المرحلة الثانوية التجارية  منالعينة 
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً لصالح التطبيق و  وموجهي اللغة الفرنسية في التعليم التجاري .

 المقترح. لية البرنامجاعالختبارات المهارات اللغوية ، وفالبعدي 
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 ( :2222العدوان )دراسة  -6
فاعلية طريقتي الترجمة والمباشرة في تنمية مهارتي االستماع والتحدث لدى متعلمي "عنوان الدراسة :  

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. "اللغة العربية لغير الناطقين بها في األردن.
اللغة العربية للناطقين بغيرها في في تدريس  ) الترجمة والمباشرة (طريقتي  تعرف أثر إلى الدراسة تهدف

المنهج واعتمدت  اللغة العربية للناطقين بغيرها. تنمية مهارتي ) االستماع والتحدث ( لدى متعلمي
دارسًا من العسكريين  ثالثين  تكونت العينة من ، و الباحثة اختبارات قبلية وبعدية  التجريبي ، واستخدمت

أظهرت و  .غات العسكري ومن جنسيات مختلفةالملتحقين بقسم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد الل
في االختبار  النتائج انخفاض مستوى أداء أفراد العينة في مهارة االستماع عن المستوى المقبول تربوياً 

القبلي و البعدي على مهارة االستماع  ينبين التطبيق القبلي ، ودلت على وجود فروق ذات داللة إحصائية
القبلي  ينالتطبيق البعدي في الطريقتين ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين التطبيق مصلحةل

والبعدي على مهارة التحدث لصالح التطبيق البعدي وفي الطريقتين، مع عدم وجود فروق ذات داللة 
 مجموعتين في مهارة التحدث على االختبار البعدي.إحصائية واضحة بين أداء ال

  : (2227حمرة )أبو  دراسة -7
 جامعة دمشقرسالة ماجستير/  "صعوبات تعلم اللغة العربية لدى غير الناطقين بها. "عنوان الدراسة : 

تعرف الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها في مهارات  إلى الدراسة تهدف
،  وجهة نظر المعلمين والمتعلمين االستماع ، والكالم ، والقراءة الجهرية ، والقراءة الصامتة ، والكتابة من

إنجاح عملية  علىالناطقين بها  معاهد تعليم اللغة العربية لغير وضع حلول عملية تساعد القائمين علىو 
الباحثة المنهج الوصفي ، واستخدمت استبانتين للمعلمين والمتعلمين لمعرفة وجهة نظرهم  واتبعت .التعلم 

 في الصعوبات التي يعاني منها المتعلمون .
معهد و جامعة دمشق ، في كز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها االمتعلمين في مر من العينة وتكونت 

( 666المعهد الفرنسي للشرق األدنى والبالغ عددهم )و دمشق ، في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
  ( متعلمًا ومتعلمة.88( معلمًا ومتعلمة ، و )32، منهم ) اً ومتعلم اً معلم

توى صعوبات تواجه متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها ذوي المس و قد توصلت إلى تحديد
 المتوسط في المهارات جميعًا.
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 : (2222دراسة بنت عثمان ) -9
 "دراسة تقويمية –الكتاب األساسي الجزء األول  –تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "عنوان الدراسة : 

 الجامعة اإلسالمية العالمية

مركز اللغات بالجامعة الدراسة : بيان مدى صالحية الكتاب األساسي الجزء األول المقرر في  هدف  
استخدمت و دة في تطويره .اللغة العربية ، وتقديم مقترحات علمية مفيالمية العالمية بماليزيا لتعليم اإلس

بالناطقين بلغات  الباحثة منهجية تقويمية معتمدة على أداة تقويم الكتب التعليمية العربية ذات العالقة
برامج تعليم العربية ( مع ل عمل في إعداد المواد التعليمية لأخرى التي أعدها رشدي طعيمة في كتابه )دلي

مدرسًا  (32)من العينة وتكونت تدريس العربية في مركز اللغات . هذه األداة في ضوء أهدافتعديل 
توصلت إلى أن محتويات هذا الكتاب تناسب الطالب الماليزيين و  يقومون بتدريس هذا الكتاب . سةومدرِّ 

، التكامل بين مهارات اللغة من النواحي اللغوية والثقافية والتربوية ، ولكنه بحاجة إلى التطوير من حيث 
الترتيب والتدرج ، ومن الضروري أن يصاحب هذا  ناحيتيونوعية المفردات ، والمواد النحوية المقدمة من 

 . المعجم ومرشد المعلم وكراسة التدريبات الكتاب
  (:2229المراشدة )  دراسة -1

 بناء المهارات اللغوية في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات"عنوان الدراسة : 
 الجامعة األردنية "الرسمية : األردنية ، واليرموك ، و آل البيت األردنية

في  البيانات العامة المتضمنة في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاتحديد  إلى الدراسة تهدف 
، ( عرضها وحدات الدراسية، وطريقةعدد الوتشمل) .الجامعات الرسمية : األردنية، واليرموك ، وآل البيت

لغوية ، وهل كانت كافية للوصول بالدارسين إلى توظيفها عما تضمنته هذه الكتب من مهارات الكشف و 
 المهارات اللغوية. هذه الكتب تتناول من أبناء اللغة ؟ و كيف غيرهموالتواصل مع  ،في حياتهم اليومية

كتب اللغة العربية للناطقين بغيرها في .أما عينة البحث فقد تكونت من  واستخدم الباحث المنهج الوصفي
م والبالغ عددها ثالثة 3221/3222الجامعات الرسمية : األردنية ، واليرموك ، وآل البيت للعام الدراسي 

 أداة للدراسة .ستبانة اال واستخدم عشر كتابًا.
الوحدات الدراسية المتضمنة في هذه الكتب للوصول بالدارس إلى : فقد أظهرت أن عدد  أما نتائج الدراسة

م المهارات أثناء عرضهفي التزموا الكفاية اللغوية للتواصل مع اآلخرين كان مناسبًا، وأن مؤلفي الكتب 
أن الكتب و  ،اللغة العربية للناطقين بغيرهااللغوية األربع المعايير الموضوعة قبل البدء بتأليف كتب تعليم 
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الكلية ، والطريقة الجزئية ، والطريقة  وهي : الطريقةفي عرض المهارات اللغوية  طرائق متعددةاستخدمت 
 السمعية الشفوية ، و الطريقة المباشرة ، و طريقة الترجمة .

 : (2221) حبقة دراسة -12

 للنراطقين اللغويرة المسرتويات مر  يتناسرب بمرا الموسرعة للقرراءة األدبي النص تبسيط"عنوان الدراسة : 
 . السودان.  الدولي الخرطوم معهد/ ماجستيررسالة " : رسالة المعري أنموذجا  العربية بغير

 مدى معرفةو  ، الموسعة التعريف بالقراءة، و وأنواعها وأنماطها القراءة بمهارة التعريف إلىهدفت الدراسة 
 .العربية بغير الناطق للمتعلم اللغوي المبسط للمستوى النص مالءمة

اللغة العربية في جامعة طالب المستوى المتقدم في معهد تعليم من  طالباً  (052)من تهاعينوتكونت 
 من النوع هذا كلها العربية اللغة تعليم مراكز إهمال:  ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة .أفريقيا
عن غيرها من اللغات  اللغة العربيةمناهج تأخر إنتاج نصوص القراءة الموسعة في و الموسعة، القراءة

 كاإلنكليزية مثالً 

 :( 2211دراسة عبد اهلل ) -66
  "أفكار وتطبيق –الجانب الوظيفي في تدريس قواعد اللغة العربية للناطقين بغيرها " عنوان الدراسة:

 ، ماليزيا الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية

العربية في المستوى  توضيح أهمية دراسة القواعد وفق المنهج الوظيفي للناطقين بغير إلىالدراسة  تهدف
الجامعي في الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية ، وتحديد مهارات القواعد الوظيفية المناسبة في مادة 

اً في تدريس ويالنحو ، مع وضع بعض المقترحات والمعايير التي تسهم في االرتقاء بمستوى المتعلم ترب
  القواعد الوظيفية.

 البرنامج التعليمي ، واالختبارات. أما أدوات الدراسة فهي اعتمد الباحث المنهج التجريبي ، و 
( طالبًا وطالبة من السنة األخيرة في قسم البكالوريوس في العربية بوصفها لغة 22تكونت العينة من ) وقد

ة المنهج الوظيفي ومناسبته في تقديم القواعد النحوية بشكل يلبي فاعلي هذه الدراسة :نتائج من أهم و  ثانية.
 حاجات المتعلمين ، وفي تنمية قدرات المتعلمين في التركيز على تطبيق القواعد بداًل من مجرد حفظها. 
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 ( :2211ن )يدراسة عمر وآخر  -63
  "بوصفها لغة ثانية  استراتيجيات االستماع لدى دارسي العربيةعنوان الدراسة :"

.االجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزي  
تعرف االستراتيجيات والخطط التي ينتهجها الدارسون في مركز اللغات في الجامعة  إلىالدراسة  تهدف

 المنهج الوصفي التحليلي ، واتبعت اإلسالمية العالمية في ماليزيا في أثناء تعلمهم مهارة االستماع .
.( دارساً 680كونت عينة البحث من )توقد  . أداة للبحث ستبانةاال واستخدمت  

: يستخدم الدارسون الماليزيون استراتيجيات تعلم اللغة الثانية عند تعلمهم فقد كانت كما يأتيالنتائج أما 
أن د، كما مهارة االستماع العربية ، و تراوح هذا االستخدام بين االرتفاع واالعتدال وفق المعيار المعتم

تراتيجيات التعويضية االس كانت ، وقداستراتيجيات تعلم مهارة االستماع قد جاء معتدالً استخدام أفراد العينة 
وضحت الدراسة أن استخدام اإلناث أ. و األولى ، ثم المعرفية ، وفوق المعرفية ، واالجتماعيةفي المرتبة 

. لهاتماعية أكثر من استخدام الذكور والمعرفية ، والتعويضية واالج رية ،الستراتيجيات التذك  ا   

 : (2211دراسة سفر ) -62
فاعلية منهج مقترح للمستوى األول وفق معايير مهارات التواصل في معهد تعليم اللغة عنوان الدراسة: "

  جامعة دمشقرسالة ماجستير /" .العربية لغير الناطقين بها في دمشق
اللغة العربية لغير الناطقين بها )المستوى األول ( في معهد تحليل واقع منهج تعليم  إلى الدراسة تهدف

بناء معايير  ، و مالءمته لمعايير مهارات التواصل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وبيان مدى
بيان  ، ولبناء منهج وفق هذه المعايير خاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المستوى األول

 ي .ه التجريباتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، والمنهج شبوقد  ة المنهج المقترح .فاعلي
من  تكونتمتعلمًا ومتعلمة ، ومجموعة تجريبية ( 32)من  كونتمجموعة ضابطة تمن :  العينةوتكونت  
 ، الناطقين بهاغة العربية لغير ( معلمًا من معلمي الل65من ) تكونتمتعلمًا ومتعلمة ، ومجموعة  (32)
:استبانة لتعرف واقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في معهد تعليم اللغة العربية لغير  ألدواتا

 ،منهج لغة عربية لغير الناطقين بها للمستوى األولو  ، معايير يستند إليها المنهج المقترحبها، و  الناطقين
 : منها  نتائجالدراسة إلى مجموعة وقد توصلت اختبارات في المهارات األربعة .و 
عدم تحقق الكثير من المعايير الخاصة في المهارات األربع ، وعدم تحقق الشروط الالزمة للوصول   -

 ة في استخدام المهارات األربع .يبالمتعلم  إلى المستوى المطلوب من الكفا
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، ومعهد تعليم اللغة العربية مع العالي لتعليم اللغات ق كتاب المستوى األول في المعهد عدم تواف -
 المعلمين . ايير مهارات التواصل من وجهة نظرمع
يبية لصالح وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المتعلمين في العينة الضابطة والتجر  -

 بيق البعدي الختبارات المهارات .التطالمجموعة التجريبية و 
 ( :2211دراسة الهاشمي وعلي ) -60

استراتيجيات تعلم المفردات لدى دارسي اللغة العربية في جامعة العلوم اإلسالمية الدراسة : " عنوان
 .ماليزيافي جامعة العلوم اإلسالمية  ." بماليزيا واعتقاداتهم المتعلقة بها

الكشف عن استراتيجيات تعلم المفردات التي يوظفها دارسو اللغة العربية في جامعة  إلى الدراسة تهدف
ي ، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلاستخدمت و  يا ، واعتقاداتهم المتعلقة بها .ماليز في العلوم اإلسالمية 
الدارسين يوظفون  توصلت إلى أنو  .( طالباً وطالبة12من ) تكونت عينة الدراسةوقد  االستبانة أداة لها.

استراتيجيات استخدام  لغة العربية ، كان أكثرها توظيفاً عادة استراتيجيات متنوعة في تعلم مفردات ال
 تدوين المالحظات ، واستراتيجيات تخمين المعنى من السياق .و المعجم ، يليها الذاكرة واالستدعاء ، 

 : (2212) حسين دراسة -65
" جامعة    مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىاستراتيجيات عنوان الدراسة :"

 دمشق 
تعرف درجة استخدام استراتيجيات مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين  إلىالدراسة  تهدف

 بلغات أخرى في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مدينة دمشق.
ن وخمسة طالب من متعلمي اللغة يمئتمن العينة وقد تكونت  الوصفي التحليلي. المنهجواستخدمت 

ستويات الرابع والخامس العربية في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مدينة دمشق، في الم
 .جياتهااستبانة لمعرفة آراء الطالب حول نصوص القراءة، واستراتي قامت الباحثة ببناءو والسادس. 

 لمتغير الجنس بين متوسطات إجاباتزى ع  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُ  و
 واالجتماعية. ، واالستعاضة، والمعرفية ، ممارستهم االستراتيجيات التذكريةحول  نمتعلميال
 لصالح المعرفية فوق االستراتيجيات ممارستهم حول نمتعلميال إجابات متوسطات بين فروق وجود -

 يمكن التعلم استراتيجيات استخدامهم حول نمتعلميال إجابات متوسطات بين فروق وجود عدم،مع  اإلناث
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 استخدامهم حول نمتعلميال إجابات متوسطات بين فروق وجود عدم،و  مييالتعل المستوى لمتغير تعزى أن
 . الجنسية متغير بحسب  القراءة رةامه تعلم استراتيجيات

 ( :2213دراسة األفيوني ) -61
  جامعة دمشق" فاعلية المنهج الوظيفي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. عنوان الدراسة :"

د وفق المنهج الوظيفي في تعليم القواعد النحوية ع  قياس مدى فاعلية البرنامج المُ  إلى الدراسة تهدف
في المعهد العالي للغات  األوسط(األدنى و المستوى المتوسط )لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في 

 بجامعة دمشق .
متعلمًا ومتعلمة من متعلمي  (56)على عينة من  الوصفي ، و شبه التجريبيوقد استخدم الباحث المنهج 

 البعدي .أما أدوات الدراسة فهي : البرنامج التعليمي واالختبار القبلي  اللغة العربية غير الناطقين بها.
البعدي تفوق المجموعة التجريبية في االختبار ، و فاعلية البرنامج المقترح ومن أبرز نتائج الدراسة : 
في مستوى التطبيق في  ة التجريبيةتفوق المجموعو  ،المتوسط األوسط  وللمستوى المتوسط األدنى 

 .لمستوى المتوسط األوسطوا ر البعدي للمستوى المتوسط األدنىاالختبا

 :ثانيًا: الدراسات األجنبية

 .( 1172ن )يدراسة كالنسميرر وآخر  -1

 التعليم المفهومي والتطوير "  "Conceptual Learning and Development عنوان الدراسة :
مدى تمكن الطالب من توظيف مهاراتهم النظرية التي حصلوا عليها من  تعرف إلىالدراسة  تهدف

 لعلوم الفيزيائية ومعالجتها .تفسير قضايا علمية معينة تواجههم في مادة اعمليات التعلم السابقة في 
 ومعرفةفي قدراتهم على توظيف مهاراتهم .الفروق بين طالب المستويات والمراحل الدراسية وتعرف 

االقتراحات وتحديد  األسباب والصعوبات التي تواجه المتعلمين عند تفسيرهم وتحليلهم المواقف العلمية .
 الزمة للتغلب على الضعف أو التخفيف منه .ال
أعد الباحث  اختباراً وقد  ة من التعليم الثانوي والجامعي .( طالبًا وطالب123تكونت العينة من ) و

عدم وجود عالقة بين امتالك المعارف والقدرة على التوظيف،  ، وتوصل إلى النتائج اآلتية : تحصيلياً 
والمراحل الدراسية في القدرة على التوظيف ؛ إذ لم يكن هناك فروق بين وعدم وجود فروق بين المستويات 

طالب المرحلة الثانوية وطالب المرحلة الجامعية في القدرة على التوظيف. كما توصلت الدراسة إلى أن 
فالمدرس عامل  ؛ن الطالب من توظيف معارفهم مكمن أسباب عدم ت د  ع  ضعف المدرسين وعدم كفايتهم يُ 
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ووسائل تعليمية ،  في إدارة النشاطات التعليمية بما يتبعه من طرائق تدريس متنوعة وحديثة ،أساسي 
 . التعليمية بطرق متنوعة تثير اهتمام الطالب ورغبتهم في اكتساب المعرفة وتهيئة الظروف

 .( 1197دراسة ويندن )-2
 جامعة كولومبيا Learner Startegies in Language   :الدراسة  عنوان 

تحديد آرائهم وافتراضاتهم حول طبيعة  تحسين مهارات اللغة لدى الطالب من خالل إلى الدراسة تهدف
 ودور المعلمين ، وطرائق التدريس ، والمقررات الدراسية.،  اللغة

 .اإلنجليزية في المستوى المتقدم ( طالبًا في جامعة كولومبيا يدرسون اللغة35من )عينة الدراسة  تكونت و 
واعتمدت في ذلك على المقابالت الشخصية ، ومجموعة من المعايير المصممة لتحليل محتوى األقوال 

 وتحليل التسجيالت الصوتية للطلبة.
 فادة من المواقف االجتماعيةستاال الصف فقط ، ولكن يمكنفي راسة أن تعلم اللغة ال يكون من نتائج الدو 

تجعل اإلنسان مستعدًا  الجيدةالمناقشة و ، في تعلم اللغةساس والتدريب هي األ، وأن الممارسة المختلفة 
 للتعلم بصورة ال شعورية.

 :Michel, Minder (2223 ) دراسة ميشيل ماندير - 2
 "Didactique fonctionnelle: objectifs, strategies ,evaluationالدراسة :"عنوان 

  التقويمفن التعليم الوظيفي ، األهداف ، االستراتيجيات ، 
ًا فيما لو اتبعت وضع إسهامات جديدة في منظور نظري وعملي يمكن أن يصبح إجرائي إلىالدراسة  تهدف

لوظيفي بأهدافه واستراتيجياته حللت التعليم او ، طريقة تدريسية جديدة في الصفوف الدراسيةبوصفها 
  .تكاملية وضرورة في الوقت المعاصركثر براز تيار التعليم الوظيفي بصورة أ، كما سعت إلى إ هتقويمو 
توصلت الدراسة إلى وضع مخطط كامل وواضح لنموذج التدخل التربوي باالستناد إلى  نتائج الدراسة : 

االستراتيجية الوظيفية الموضحة في الدراسة التي تشكل عوناً للمدرسين في عملهم التربوي في أي من 
 المواد الدراسية العلمية أو األدبية.
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 :  Obeidat (2222)عبيدات دراسة  -0
 " Attitudes and motivation in second language learningالدراسة:"عنوان 

الماليزيين نحو تعلم اللغة العربية كلغة ثانية ، وعالقتها  بالكشف عن دافعية الطال إلىالدراسة  تهدف
استخدم الباحث المنهج الوصفي و  بمتغيرات الجنس ، والمستوى الدراسي ، والمستوى التعليمي للوالدين .

 ( فقرة .28التحليلي ، ومقياسًا تكون من )
أظهرت النتائج أن  و يت .( طالب من طالب جامعتي اليرموك وآل الب625تكونت من ) فقد العينةأما 

الطالب أظهروا دافعية تكاملية نحو تعلم اللغة العربية كلغة ثانية ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 في دافعيتهم تعزى لمتغير الجنس ، والمستوى الدراسي ، والمستوى التعليمي للوالدين .

 بعنوان :  Che Haron (2013)دراسة  -5
  مهارات تحدث اللغة العربية من وجهة نظر المتعلمين .أساليب تعليم "

   The Teaching Methodology of Arabic Speaking Skills: Learners 
Perspectives       الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا . 

تعرف آراء المتعلمين حول أسلوب التعليم المستخدم من قبل المدرسين في مركز  إلىالدراسة  تهدف
 الدراسات التربوية في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا لتعليم مهارات الكالم )التحدث ( العربية .

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت و ( طالب من طالب المركز .1تكونت العينة من ) و
  منها: النتائج إلى مجموعة من  وقد توصلت . اء الطالب ، وقدراتهم في التحدثالمقابلة أداة لمعرفة آر 

المتعلمين عن منهجية التعليم المتبعة في تدريس مهارات التحدث ؛ ألنها تركز على الحفظ رضا عدم  -
علموه ، وفي الوقت نفسه ت بداًل من اعتماد منهج وظيفي تواصلي ، يمكن لهم أن يطبقوا من خالله ما

 يقومون بتصحيح ، وتحسين ، وتطوير تحدثهم ، وهم يمارسون اللغة في الوقت ذاته .
اللغة الوسيطة أو اللغة األم للمتعلمين في أثناء عملية التعلم علمون رغبتهم في عدم استخدام أبدى  المت -

 لقدر الذي يريدونه .ألنها دليل ضعف المدرسين ، وال تساعدهم في تنمية مهاراتهم با
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 Ahmed (2213 : )دراسة  - 6
 The Functional Approach to Second Language Instructionعنوان الدراسة : 

  جامعة أم القرى.  المنهج الوظيفي لتعليم اللغة الثانية
ودوره في عملية اكتساب الدقة ، معرفة فاعلية المنهج الوظيفي في تعليم اللغة الثانية إلى هدفت الدراسة 

المنهج التجريبي ، اتبعت و . القواعدية من خالل تصميم برنامج وظيفي لتعليم أزمنة اللغة اإلنكليزية 
و البرنامج التجريبي  ، على عينة  ة أدوات هي المقابلة واالستبانة، باستخدام عد، والمنهج الوصفي 

 غة اإلنكليزية.انياً يدرسون الل( طالبًا سود682مكونة من )
توصلت إلى مجموعة من النتائج منها: فاعلية المنهج الوظيفي في تعليم اللغة الثانية ، ودوره وقد 

اإليجابي في زيادة معدل اكتساب الدقة القواعدية ، وقابلية استخدام هذا المنهج في جوانب تعليمية أخرى 
لتواصلية للطالب ومشاركتهم في عملية التعلم تنمو كتعليم المفردات و الكتابة . وبينت الدراسة أن القدرة ا
 بشكل أكبر عند استخدام المنهج الوظيفي في التعليم . 

   التعليق على الدراسات السابقة : :ثالثا  
 إلى ما يـأتي :السابقة  توصلت الباحثة من خالل الدراسات -6
وتنمية هذه المهارات  ،لغير الناطقين بهاللغة العربية ا مهارات تعليم تناولت بعض الدِّراسات السابقة -

 طعيمة وأبو شنب و ، (3226) دراسة عبد اهلل :من هذه الدراسات و  .وفق طرائق واستراتيجيات متعددة 
( ، وحسين 3266( ، وعمر )3222وحبقة ) ،(3228المراشدة ) ( ، و3225، والعدوان)(3220)
 . Obeidat(3225)  و ، Che Haron  (3262)( ، و3263)
لناطقين في تدريس فروع اللغة العربية المختلفة لغير االوظيفية دور  الدراسات بعض هذه تتناول كما -

أهمية دراسة أوضحتا  اناللت( 3262األفيوني )و ( 3266عبد اهلل ) تادراس: بها ، ومن هذه الدراسات
 . وفق المنهج الوظيفي بلغات ُأخرىللناطقين النحوية  القواعد

اللغة العربية ألبنائها وغيرها من فروع  (تدريس ) النصوص ، أو النحو والقواعد  دراسات أخرىت تناول -
(  وقد أكدت هذه 3263(، ودراسة رخامية )3266(، ودراسة العلي )3228كدراسة العيسى )وظيفياً 

 الدراسات فاعلية الوظيفية في تدريس اللغة العربية .
عدد من الدراسات السابقة فاعلية الوظيفية في تدريس اللغات األجنبية كالفرنسية في  أظهرت نتائج -

 ( .6282، ودراسة ويندن )Ahmed (3262 )واإلنكليزية في دراسة  ،( 3225دراسة محمد )
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أهداف الدراسات التي تناولت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ؛ فمنها ما تناول مناهج  تتنوع -
ب تعليم العربية لغير الناطقين بها ، ومنها ما تناول تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها وكت

 واستراتيجيات تعليمها وتعلمها .
أن تعمل على تطوير تعليم اللغة العربية ألبنائها  يمكنكما قدمت معظم الدراسات السابقة مقترحات  -

المناهج والطرائق والوسائل المستخدمة في تدريس اللغة العربية ، وغير أبنائها من خالل إعادة النظر في 
 ونظرياته الجديدة في التربية والتعليم . ،والعمل على تطويرها بما يواكب تطورات العصر الحالي

 موق  البحث من الدراسات السابقة: - 2
مجتمعة لغير  العربيةهارات اللغة أول بحث يتناول تدريس م –وفق علم الباحثة  -ُيعد هذا البحث -

الناطقين بها ، في الوقت الذي ركزت فيه معظم الدراسات التي تناولت مهارات اللغة العربية على تدريس 
 مهارة واحدة أو مهارتين من هذه المهارات. 

من خالل برنامج تدريسي ُمصمم وفق الطريقة تناول هذا البحث تدريس المهارات اللغوية األربع  -
 هذا ما لم تقم به أي من الدراسات السابقة.، و الوظيفية 

 الناطقين باللغة العربية. لغير وظيفياً  استخدم هذا البحث المنهج التجريبي في تدريس المهارات اللغوية -

 : كما يأتي  منها الباحثة  وقد شكلت الّدراسات السابقة قاعدة بيانات مهمة استفادت - 3
 وتحديدها و صياغتها صياغة مناسبة ، و تحديد أهدافه وفرضياته .التعمق في فهم مشكلة البحث  -
 تصميم أدوات البحث. -
 منهجية البحث المستخدمة في كل منها .  -
 األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة فيها . -
 .بالبحثالمتعلقة   واألجنبية العربية المراجع بعض أسماء على الحصول -
 .السابقة الدراسات إليها توصلت التي والمقترحات النتائج على االطالع - 



       
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث   
 اإلطار النظري                       
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ظري  ن ل ار ا إلط ث: ا ل ا ث ل ل ا ص لف  ا

ي أوالً  وظيف ل م ا علي لت وظيفية وا ل  :ا

مة م   قد

وظيفية  ل ة ا أ  نش

ية   ظر ن ل ئص ا ا ص وظيفيةخ ل  ا

مهيته  اً ، وأ غة وظيفي لل م ا علي وم ت ه  مف

وظيفية  ل يقة ا طر ل ا ا ه يت اعتمدت علي ل نني ا وا لق ادئ وا ب  امل

وظيفية  ل عليمية ا لت ف ا ألهدا  ا

ي  وظيف ل س ا ي لتدر ئية ا  إجرا

اً ني ا اً ث ا وظيفي ه عليم ية ، وت و غ لل ارات ا ه  امل

مة   مقد

ع  ا ستم ال ة ا ار ه   م

لتحدث (  ) ا الم  ك ل ة ا ار ه  م

ة  لقراء ة ا ار ه  م

ابة  كت ل ة ا ار ه  م

 : اً ية وظيفي و غ لل ارات ا ه م امل علي  ت

اً ث ل ا ا ث هب اطقني  ن ل غري ا ل عربية  ل غة ا لل م ا علي ئق ت  طرا

مجة  لرت واعد وا لق يقة ا  طر

ة   شر ا ب يقة امل طر ل  ا

ة  لقراء يقة ا  طر

ية -  و لشف عية ا لسم يقة ا طر ل  ا

واصلية  لت وظيفية ا ل يقة ا طر ل  ا
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 تـمهـيد:
ن  بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامن النقاط المرتبطة  ا  يعرض هذا الفصل عدد       والتي تكوِّ
النظري للبحث : الوظيفية والتعليم الوظيفي ، والمهارات اللغوية ، وتعليمها وظيفيا ، وطرائق تدريس اإلطار 

 .اللغة العربية لغير الناطقين بها

 والتعليم الوظيفيالوظيفية  -أوالً 
  المقدمة :

 المعلم  باهتمامات المتعلمين واحتياجاتهم، ويظهرعنى ، ي  اجتماعي نفسيالتعليم الوظيفي اتجاه تربوي 
)مشكلة، أو قضية ، أو موضوع ( يحفز المتعلم نحو الدراسة ، فيه في موقف إيجابي ، يبدأ بمثيروالمتعلم 

لى خلق الدافعية عند المتعلمين تعلم فعال ضمن بيئة مناسبة تعمل عويدفع إلى تبادل اآلراء للوصول إلى 
 والحصول على المعرفة من خالل المشاركة والتفاعل دون أن يقدمها المدرس جاهزة .

ويهتم التعليم الوظيفي بالممارسة والتطبيق ، وجعل المتعلم نشطا  وفعاال  ، وهذا يتفق مع ما تدعو إليه  )
ي جعلت المتعلم محور اهتمامها . ويأتي االهتمام بالوظيفية في تعليم اللغة ومهاراتها التربية الحديثة الت

المختلفة انطالقا  من الوظيفة التي تؤديها اللغة في التواصل والتبليغ؛ إذ ال معنى للغة إذا لم يستطع 
 ( 322،ص 3102)بودية ،(.خاللها ، ويعبروا بها عن أغراضهمأصحابها أن يتواصلوا من 

 : نشأة الوظيفية 
بدأ الفكر الوظيفي بداية عربية ظهرت في إشارة العلماء العرب إليه في دراساتهم وتعليقاتهم ، )   

ودعوتهم إلى تبنيه في ميادين كثيرة منها الميادين اللغوية والكالمية والنحوية التي اهتمت بدراسة اللغة 
كساب المتعلم الكفاية في العربية و تعليمها . ومن أولئك العلماء الجرجاني ال ذي عني بتدريس النحو ، وا 

توظيف الوجه اإلعرابي في خدمة التعبير اللغوي ، ولم يعد معه الدرس النحوي درسا  نظريا  يقوم على 
) كشاش،  .(استظهار المحل اإلعرابي للمفردة دون القدرة على كيفية استعمالها في الغاية المنتدبة لها

 (021، ص 3112
ى الجرجاني اهتماما  كبيرا  بمقاصد النفس في تعلم اللغة ، وكان من أبرز علماء البالغة الذين كما أول

إن الكلم تترتب في النطق بسبب  ))أشاروا إلى حقيقة االرتباط العميق بين اللغة والنفس عندما قال : 
نها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا  و أصداء حروف لما وقع في  ترتب معانيها في النفس، وا 
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ضمير وال هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم ، وأن تجعل لها أمكنة ومنازل ، وأن يجب النطق 
 ( 24،ص 0111)الجرجاني ،  ((بهذه قبل النطق بتلك

الجاحظ فقد أشار إلى المنهج الوظيفي ، ودخل في لب الوظيفية عندما دعا إلى تيسير تعليم النحو  أما
أما النحو فال تشغل قلبه ) أي الصبي ( إال بقدر ما  ))اته ، قائال  :للمتعلمين، وتعليمه  لوظيفته ال لذ

تبه ، وشعر إن أنشده ، يؤديه إلى السالمة من فاحش اللحن ، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن ك
 ى به.... وعويص النحو ال يجدي فيوشيء إن وضعه ، وما زاد على ذلك  فهو مشغلة عما هو أول

( 262، ص3111)السيد ، ((المعامالت وال يضطر إليه في شيء  
وتلك المقولة تتضمن ما يشير إلى معنى الوظيفية ، وتكشف منهج الجاحظ في تدريس النحو بوضوح، 

وبذلك لم تكن الوظيفية والمنهج  .المتعلم في استعماالته اللغوية  ى تدريس ما يحتاج إليهودعوته إل
لم  تظهر على أنها مدرسة ت إشارات و آراء لم تهذب و قد ظل عن العرب، إال أنها ينالوظيفي غريب

لكتابات تربوية لها أسسها ومبادئها الواضحة  كما ظهرت في الغرب ؛ فقد ظهر مصطلح  )وظيفية ( في ا
، ثم امتدت الفكرة إلى العلوم االجتماعية ، 0612العلمية عندما استخدمه )البيتز ( في الرياضيات عام 

ومنها إلى ميادين العلم المختلفة لتبدأ كمدرسة مميزة في أمريكا مع )جيمس انجل ( القائد األول للمدرسة 
جامعة شيكاغو مع مؤسسها )جون  الوظيفية في ميدان علم النفس الوظيفي ، ثم أصبحت مدرسة في

، وجون واطسون الذي بدأ هارفي، وكار مع) روبرت دودوث ، و تحددت معالمها، و 0112ديوي ( عام 
(  .011، ص3112مع الوظيفيين ثم تحول إلى السلوكية( .)حمصي ،   

الم وقد تطورت هذه الكلمة في المصطلح اللساني أو االتجاه الوظيفي على لسان )دي سوسير( الع
ي للغة ، وتعد التواصل )التبليغ( االجتماع المعروف ؛ فكونت لنفسها نظرية تهتم بالجانب التداولي و

 الوظيفة األساسية للغة  .
وامتدادا  لمذهب سوسير الذي ينطلق من أن التبليغ هو الوظيفة األساسية للغة ، جعلت حلقة براغ اللسانية 

مفهوم "الوظيفة" أساس منهجها . وقد ارتكز البحث على تحديد دور بزعامة )تروباتسكوي( و)جاكوبسون( 
كل عنصر من العناصر اللغوية في التبليغ ، و وظيفة كل صوت في الكلمة ودوره التمييزي في عملية 

 (026، ص 3113التبليغ.)بوشحدان ، 
رتني( الذي وضع علم وقد أدخل أعضاء آخرون هذا المنهج في دراساتهم اللسانية منهم الفرنسي )أندري ما

التركيب الوظيفي ، للبحث عن وظيفة كل كلمة في التركيب ، واستخراج أنواع عديدة من الكلم. وفي 
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انكلترة اهتم اللساني )هاليداي( بالنحو الوظيفي بطريقة مختلفة عن التحليل الوظيفي لعلماء مدرسة براغ 
لصرفية والتركيبية ؛ فقد تناول اللغة من الخارج انطالقا  الذين تناولوا اللغة من الداخل انطالقا  من القواعد ا

مما يمكن أن تقدمه في التبليغ ، أما التنظيم الداخلي للغة عنده فهو انعكاس للوظائف التي تؤديها في 
 (026،ص 3113التبادل الكالمي .) بوشحدان ، 

ميادين مختلفة من أهمها ميدان  ثم كثرت بعد ذلك الدراسات التي تناولت الوظيفية والتعليم الوظيفي في
 تعليم اللغات ، وما يتضمن من مناهج وطرائق تعتمد في دراستها للغة وتدريسها على كل ما هو وظيفي .

   : خصائص النظرية الوظيفية 
 للوظيفية مجموعة من الخصائص التي يمكن إيجازها بما يأتي :

تتميز الوظيفية بأنها منهجية إنسانية ؛ فالمتعلم يجب أن يكون محور التعلم، و َمركز البرامج  -
وطرائق التدريس . وأن يكون الباعث األساسي للمتعلم في التعلم هو اهتمامه بما يريد أن يتعلمه،  

 وتنفيذه وتلبية حاجاته من خالله . 
ألخالقية للمتعلمين أكثر من عنايتها بحشو األذهان إلى تنمية الوظائف العقلية واوتسعى الوظيفية  -

 بقدر كبير من المعلومات التي ال صلة لها بالحياة ، وقد ت نسى بعد تحصيلها مباشرة .
وأصحاب هذا االتجاه ال يحددون المادة التعليمية إال بعد معرفة المتعلمين الذين يختلفون مهما ) -

صلية ، إال  أن طرائق تعلمهم ، و احتياجاتهم ، تشابهوا في بعض الصفات كالسن واللغة األ
والمستوى االجتماعي والثقافي ، والحوافز، واالحتياجات ستكون مختلفة ، مما يتطلب أن نطوع 

 (20، ص 3113)بوشحدان ،(.ميعهابرامج التعلم بالشكل الذي يلبي احتياجات المتعلمين ج
على معرفة ما هو متوقع  بما يساعده معلتدعو الوظيفية إلى تحديد األهداف، وتوضيحها للمت) -

 منه، والعمل على تحقيقه بمحبة ونشاط . كما أن لألهداف دورا  في وضع البرامج التعليمية،
) قطامي  (واألنشطة واالستراتيجيات التي تتناسب مع قدرات المتعلمين ودوافعهم وحاجاتهم

 ( 931، ص3111،
إن تحديد األهداف يساعد المدرس على تحديد الطرائق واالستراتيجيات التي يتبعها في التدريس ،  -

واختيار الوسائل التي تعينه في ذلك ، كما يسمح بتقويم مترابط يساعد في معرفة مدى تحقق 
ر )ماندي.األهداف الموضوعة ، و يتيح تقديرا  أكثر موضوعية لقيمة المنهاج ، وفاعلية المعلم 

 (32،ص3112،
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ومن خصائص الوظيفية : الديمقراطية في التعليم؛ ألنها تنبع من التشاور بين المعلمين  -
، 3113والمتعلمين بهدف توضيح األهداف التربوية ووضع األساليب الالزمة لتحقيقها)بوشحدان ،

 .(22ص 
لتعلم في الحياة ، الوظيفية نظرية شاملة تسعى إلى آليات تعلم أكثر عفوية وطبيعية ، كما هو ا) -

و ترفض التعقيد والتنميط ، وترى أن التعلم يجب أن يكون تعلما  حقيقيا  يضع حاالٍت من الحياة 
 (021ص  ،3112)ماندير ، (موضع التنفيذ .

ترى الوظيفية أنه يجب أن يحصل تغيير شامل في إعداد المدرسين لمختلف مراحل التعليم ، وأن  -
ل كل شيء ؛ ألنه البد من  تغيير وظيفة المدرس في إطار المدرسة يكون هذا اإلعداد نفسيا  قب

الوظيفية لينتقل من دوره التقليدي في نقل المعلومات ، وحشو أذهان المتعلمين بها إلى دور جديد 
عنوانه تعليم المتعلمين كيف يتعلمون ذاتيا ، ويجيدون االستخدام األمثل لقدراتهم و إمكاناتهم في 

وه من معرفة ومهارات لحل مشكالتهم العلمية والحياتية ، ويعرفون سبل تنمية توظيف ما اكتسب
 تلك القدرات والطاقات .

تقيس الوظيفية فاعلية التعلم بقدرة المتعلم على إنتاج معرفة جديدة من المعرفة التي تعلمها ،  -
في حفظه اآللي وقدرته على توظيف ما تعلمه في مواقف حياتية جديدة وحقيقية أكثر تطورا  ، ال 

 (69، ص3111للمعلومات وتكرارها كما هي . ) العيسى ، 
 تعتمد الوظيفية على العمل اعتمادا  أساسيا  ، وال ترى  في التعليم فائدة إذا لم يقترن بالتطبيق . -
  :مفهوم تعليم اللغة وظيفيًا ، وأهميته 

تحقيق القدرات اللغوية عند المتعلم ليتمكن من إلى ف تعليمها ديقصد  بتدريس اللغة وظيفيا  أن يه     
ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة بتوجيه نشاطات المعلم والمتعلم نحو تحقيق 

رهم إلى اآلخرين فكالمهارات اللغوية األربع التي تجعلهم قادرين على فهمها إن سمعوها أو قرؤوها ، ونقل 
 (01، ص0191)عبده ،. شفويا  أو كتابة بوساطتها

والمدرسة الوظيفية تولي وظيفة اللغة أهمية أكبر من اهتمامها بالشكل أو البنية ، وتؤكد أن تعليم اللغة ال  
، 3116يمكن أن يتم بمعزل عن الظروف المحيطة بها أي السياقات التاريخية والثقافية. )نصيرات ،

 ( 34ص
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فيا  ، دراسة اللغة الطبيعية في عالقاتها بالوظيفة التواصلية إن من أساسيات دراسة اللغات لسانيا  و وظي
إتاحتها التواصل ))التفاعلية بين المتخاطبين ، وهو ما تطلق عليه اللسانيات الوظيفية القدرة التواصلية أي 

( كما أن مستعمل اللغة الطبيعية وهو ينتج الوحدات 02، ص0114، )المتوكل.((بين مستعمليها
تحقيق التواصل بينه وبين المتخاطبين ، وفي تدريس اللغات يمكننا استثمار بعض إلى ف الكالمية، يهد

فَكر اللسانيات الوظيفية في إقامة عالقات تواصلية بين المتعلمين ؛ انطالقا  من أن اللغة وفق المنظور 
ركيز على اللساني الوظيفي نسق له عالقته بنسقه االستعمالي التداولي ، أي بوظيفته من خالل الت

التعلمات التي تستجيب لحاجات المتعلمين و يمكن أن يستثمرها المتعلمون في واقعهم الحياتي ، مما 
يعطي معنى لهذه التعلمات ويساعد المتعلم على توظيف مكتسباته اللغوية في واقعه الحياتي ، وتنمية 

ومات يمكن استثماره في المحيط الذي القدرة التواصلية التي يبتغيها ؛ فيشعر أن ما يتلقاه من دروس و معل
 (  94، ص3100يعيش فيه .)صديقي ، 

وذلك يوصلنا إلى التعليم الصحيح و المثمر ألية لغة ، وهو تمكين المتعلم من فهم واستعمال اللغة  
االستعمال الصحيح في ظروف القراءة ، أو الكتابة ، أو التكلم ، أو االستماع ، وأي نشاط لغوي ال يتعلق 

ف المتعلمين عن اللغة ، أو بمهارات اللغة األساسية ، أو غايات تعلمها األربع هو نشاط زائد قد يصر 
 (01، ص3112يسبب لهم كرها   ونفورا  منها .)الدليمي والدليمي ، 

وبما أن االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة تهتم بالمعنى و الفكر؛ فتعلم اللغة يتضمن التفكير بها.  
ريب اآللي عليها والممارسة الواعية للغة هي تلك التي تتم في إطار من المعنى وليس في مجرد التد

فالبد من االهتمام بالممارسة والتطبيق اللغويين ؛ ألن إتقان أية مهارة ال (  90، ص3116)مدكور ، 
يمكن أن يتم إال بالممارسة والمران ، و يكون ذلك داخل غرفة التعلم ، ثم ينتقل إلى خارجها عندما يتم 

 (91، ص3111لي والفكري للمتعلم .) عوض ، النمو العق ت الئمربط دروس اللغة بالحياة ، وبموضوعات 

 : المبادئ والقوانين التي اعتمدت عليها الطريقة الوظيفية 
اعتمدت الوظيفية في تفسير عملية التعلم على مجموعة من المبادئ التي استندت فيها إلى نظريات التعلم 

 ومن هذه المبادئ :األخرى التي وضعتها مدارس مختلفة منها الشكلية والسلوكية والبنيوية ، 
 مبدأ االهتمام  :  -1

أطلق الوظيفيون مصطلح )اهتمام( على كل ما يؤدي إلى إثارة ردود أفعال المتعلمين تجاه موضوع يثيرهم 
في لحظة معينة ، ويدعوهم إلى النشاط، والعمل ، والتساؤل، واالستفسار، ثم التوجه نحو تحصيل 
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ما يهمهم ، ويلبي حاجة معرفية خلقت لديهم ، فَأْوجدت عالقة  المعلومات فيختارون من بين هذه الردود
اهتمام بينهم وبين الموضوع تتميز بالتبدل والتجدد حسب حاجة المتعلم . ولالهتمام دور مهم في خلق 
عالقة توافق وتكيف بين المتعلم ووسطه مهما كان نوعه على أن يجد في هذا الوسط السياق الغني الذي 

 ع حاجته والعودة إلى التوازن والتكيف.يمّكنه من إشبا
ويؤكد ماندير أن ما يثير السلوك الذي يعيد التكيف ليس الحاجة كما هي عليه ، وليس االهتمام بوصفه 
كال  منفصال  بذاته ، ولكنها الحاجة في عالقتها باالهتمام مع ما يمكن أن يؤدي إلى إشباعها.)ماندير، 

لن يعطي النتائج المطلوبة إال إذا ارتبط بإحدى الحاجات ضمن ( و االهتمام بمفرده 009، ص3112
ذا أردنا أن نحقق تعلما  يدوم ، و يتمكن المتعلم من توظيفه عندما يشاء الكتساب تعلم  مشكلة ما ،  وا 
جديد ، ينبغي للمدرس  أن يتعرف اهتمامات المتعلمين ، ويستفيد منها في إثارة حاجاتهم المعرفية .وقد 

يفيون دور االهتمام في جعل التعلم أكثر حماسة ، وأبقى أثرا  مشيرين إلى أن االهتمام أدرك الوظ
المفروض من الخارج قد يؤدي إلى ضعف التعلم ، ونفور المتعلمين وفقدانهم ما تعلموه بسرعة ، أما 

أكثر حماسة ليم والتعاالهتمام الحقيقي النابع من إرادة المتعلم وحاجته الحقيقية للمعرفة  فسيجعل التعلم 
 وأبقى أثرا .

 مبدأ الحاجة: -2
تعد الحاجة من األساسيات التي تقوم عليها الوظيفية ؛ فهي التي تحرك وتوجه سلوكنا و أفعالنا نحو  

 أهداف تشبعها ، و كل حاجة تميل إلى  إثارة ردود األفعال الكفيلة بإشباعها.
وما ينجم عنها من ( الحاجة إلى العمل ...و ث ، الحاجة إلى البحو الحاجة إلى المعرفة ،  )والحاجة 

( وال يمكن ألي حاجة 011، ص0112اهتمام هما العامالن اللذان يصبح رد الفعل بهما حقيقيا .)كالباريد،
 ؛شيء يمكن أن يكسب اهتمام المتعلم إال إذا نّشط حاجته أن تظهر إال إذا أثارت اهتمام المتعلم بها ، وال

مة بين الحاجة واالهتمام تهدف تحقيق التكيف والتوازن لدى المتعلم بعد أن ت شبع لذلك فالعالقة القائ
 (004، ص3111الحاجة وي رضى االهتمام .)العيسى ،

وقد أكدت الدراسات الوظيفية أن حاجات المتعلمين واهتماماتهم مصدر مهم من مصادر اشتقاق األهداف 
صرارهم على تحقيقها. و قد التعليمية التي كلما عّبرت عن اهتماماتهم ، ول بت حاجاتهم زاد حماسهم وا 

ارتبط مستوى تحصيل المتعلم بمدى استعداده وقابليته للتعلم ، وبما يثيره الموقف التعليمي التعلمي من 
 دوافع وحاجات وميول يشعر بحاجته إلى إشباعها .
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 :  مبدأ النشاط -3
لمبدأ الحاجة مبدأ آخر متتم له ، هو مبدأ النشاط الذي أخذه الوظيفيون عن السلوكيين ، وطوروه ليخرج  

عن كونه نشاطا  آليا  ، أو انعكاسا  يلغي الحاجة إلى التفكير الذي يبحث عنه الوظيفيون في كل نشاط 
ئما  بسبب إحدى الحاجات ؛ يثيرونه . والنشاط وسيلة من الوسائل المهمة إلشباع الحاجة ، ينبعث دا

فالسبب في كل حاجة لدى الكائن الحي هو السبب في إشباع هذه الحاجة ، والحاجات بواعث أساسية 
( . وهنا تبدو حتمية 323، ص3111للنشاط وخاصة عندما تجد المادة القادرة على تلبيتها.)فريدمان ،

 مبدأ النشاط.  
ضرورة اتصاف النشاط الصادر عن المتعلم بالذاتي؛ فهو يدل  ولكلمة )النشاط( معنى وظيفي انطالقا  من)

على إنجاز عمل ، أو تعبير ، أو إنتاج ، ويعبر عن رغبة المتعلم واهتمامه بإشباع الحاجة التي كانت 
الباعث لنشاطه . وال يمكن أن نتوقع من نشاط مفروض بالقسر من الخارج أن يعطي نتائج تعلم قابلة 

 (016، ص0112)كالباريد ،(.فترة طويلةلللرسوخ في األذهان 
وال تكفي رغبة المتعلم واهتمامه ببذل نشاطه إلشباع حاجته إذا لم ينظم هذا النشاط في أهداف محددة  

وشروط منظمة ومسهلة للبحث واالكتشاف . وأهم خطوة في تنظيم نشاط المتعلم هو تركيزه حول مشكلة 
، 3112نشاطه وتوجهه نحو الهدف الذي يلبي حاجته.)ماندير ، حقيقية تحفزه ، وتطرح عليه أسئلة تنادي

 (04ص
وتتشارك المبادئ الوظيفية كلها في مبدأ مهم ، هو جعل المتعلم مركزا  لطرائقها ، ومحورا  الهتمامها مع 

 Zeilberg ,1999,p 6 )المحافظة على فرديته ، وحاجاته ، وقدراته .) 
 علم والتعليم :قانون األثر، ودوره في عملية الت -4

توصل "ثورندايك" إلى أن هناك قانونا  ي نظم التعلم ويؤدي إلى تعلم أفضل عند المتعلم ، هو أن أي سلوك 
أو فعل يؤدي إلى إشباع حاجة ما ، والشعور بالراحة نتيجة ذلك . وتعديل سلوك في ظرف ما يصبح 

كلما تكرر الوضع ، أما إذا نتج عن الفعل مرتبطا  بذلك الظرف ، ويصبح هذا السلوك أميل إلى الحدوث 
انزعاج  نتيجة الفشل أو التعرض لعقوبة ما ، فسوف يقل الميل إلى تكرار حدوث هذا الوضع؛ فهو بذلك 

 ( .029، ص0110قانون يشير إلى تقوية رابط ما أو إضعافه نتيجة أثره )عاقل ، 
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لم ودفعه إلى تعديل سلوكه، في الوقت الذي تؤدي  ثم أعطى "ثورندايك" للمكافأة دورا  أقوى في تشجيع المتع
فيه العقوبة نتائج سلبية تعيق استجابته ، وتؤدي إلى اضطرابه و تدفعه إلى سلوك آخر غير السلوك 

 ( .    032،ص3111المطلوب)العيسى ،
لى تكوين وقد وجد الوظيفيون أن هذا القانون يفسر جوانب مهمة في عملية التعلم ، ألنه يساعد المتعلم ع

عادة ترتيب هذا السلوك ضمن منظومة  مخزون سلوكي يترك له إمكانية إعادة بناء سلوكه الالحق ، وا 
بنيته المعرفية ، وتعديلها بما يتناسب مع التعديل األخير، ليحدث تعلم يظهر على شكل تعديل السلوك 

 (016، ص3112الالحق بفضل قانون األثر)ماندير ،
 تدريب( ، ودوره في عملية التعلم والتعليم :قانون التكرار ) ال -5

تقانه ، وتحويل مهارات المتعلمين إلى عادة أو آلية  أدرك المفكرون أهمية التدريب في تمكين التعلم وا 
 يستطيع المتعلم  نقلها مواقف جديدة و وتوظيفها  في اكتشاف خبرات عملية جديدة .

روابط أو إضعافها بالتدريب ، وي سمى في حالة التقوية ويشير قانون التكرار أو التدريب إلى تقوية ال
" ويعني : أن السلوك الناتج عن استجابة المتعلم لمثير ما أشبع حاجته ، وساعده على  قانون االستعمال"

وينتقل  ،أخرى سيترسخ هذا السلوك في ذهنه التكيف ، سيتكرر إذا تكرر الوضع السابق ، وبتكراره مرات
. أما إذا لم يشبع السلوك حاجة المتعلم ، فإنه سيتجنب تكراره إذا واجه عناصر مماثلة موضع آخر إذا إلى

 (.034، ص3111العيسى، "التَّْرك" )تكرر الوضع نفسه ، وبذلك سيضعف ويختفي ، وي سمى هنا قانون 
أو التكرار ؛ فليس المقصود هو التدريب التدريب اآللي والتدريب الوظيفي وقد فرقت المدرسة الوظيفية بين

َنه في ذاكرته لتكراره في مواقف مشابهة،   اآللي )الميكانيكي( القائم على تكرار ما حفظه المتعلم سابقا ، وخزَّ
بل يجب أال َيغيب فهم  المتعلم عند استدراجه أي سلوك مكتسب ومنظَّم لديه الستخدامه في مواقف جديدة. 

 مختلف وبطريقة جديدة . ويجب أن يعرف كيف يستخدم هذا السلوك  في سياق 
  : األهداف التعليمية الوظيفية 

أشار التربويون في نظرياتهم ودراساتهم إلى األهداف التربوية وأنواعها ، وأهميتها، وموقعها في العملية 
التعليمية . و رأى الوظيفيون أن التعليم الوظيفي نمط من أنماط التعليم التي ي عتمد فيها على تحديد 

سلوكية للوحدة التدريسية التي يجري تعليمها متمثلة في مشكلة من شأنها إيقاظ االهتمام األهداف ال
م المتعلم بقياس  واستقطابه تبعا  للهدف ، و وضع احتماالت للحل تعتمد على البحث واالكتشاف ، ويقوَّ

 (04، 3112مدى تحقيق األهداف السلوكية للوحدة التدريسية .) ماندير،
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وبما أن تدريس اللغة ال يكون وظيفيا  إال إذا وجهت نشاطات المتعلم والمعلم نحو تحقيق المهارات اللغوية  
( التي تجعلهم قادرين على استعمالها في المواقف الطبيعية لكتابة)االستماع ، والكالم ، والقراءة ، وا

تحديد أهداف كل نشاط يتعلق بها ،  استعماال  صحيحا  فإن الخطوة األولى في تعليم اللغة وظيفيا  هي
والتأكد من أن هذه األهداف ذات صلة وثيقة بالمهارات األربع السابقة ، أما الخطوة الثانية فهي التخطيط 

  .(01، ص0191بعناية لتحقيق هذه األهداف )عبده، 
هم للبحث والتعلم وتعد األهداف السلوكية أحد أهم الحوافز التي تثير اهتمامات المتعلمين ، وتحفز نشاط

واالكتشاف ، لكن هناك حاجة حقيقية ألن تتاح للمتعلمين فرصة لمعرفة األهداف ، انطالقا  من حاجتهم 
لمعرفة األسباب التي تدفعهم إلى المشاركة في درس معين ، ومعرفة ما هو متوقع منهم تقديمه )القال، 

وقد أكد الوظيفيون قوة العالقة بين   ،لموذلك من أهم الدوافع في عملية التع. ( 336، ص3112ناصر ،
األهداف التعليمية وسلوك المتعلم ؛ فسلوك المتعلم هو استجابة لمثيرات تحفزه ، وتثير نشاطه لتوحد 

( . ورأوا في 012، ص3111سلوكه ، وتوجهه  نحو األهداف التي يقصدها في بحثه ونشاطه) العيسى ،
لتعديل الذي نرغب في إحداثه عند المتعلم ، والقدرات التي الهدف : نية منقولة بوساطة تصريح يصف ا

 (30-31،ص3112نرغب في رؤية المتعلم قادرا  على القيام بها)ماندير ،
ويجب استثمار مبدأ التدريب و التكرار أو الممارسة وقانون األثر في بناء األهداف ؛ فالتعلم بالعمل يكفل 

نركز في صياغة األهداف التعليمية على مبدأ الممارسة والتدريب  للمتعلم إتقانه ومهارته ، لذلك ينبغي أن
على ما تعلمه المتعلم من خبرات نظرية للوصول إلى الفاعلية التي نطلبها. وهذا يلتقي مع مفهوم الوظيفية 

 وتركيزها على ضرورة تطبيق المعارف والخبرات للوصول إلى التعلم المطلوب .
متعلمين اهتماما  وعناية وذلك بتعميق صلتها بحاجاتهم واهتماماتهم ، ومن الضروري أن تنال أهداف ال

وتنويع مستوياتها ، والحرص على أن تكون نتائجها ذات قيمة وأهمية بالنسبة إليهم ، مع االهتمام بإعداد 
إلى كيرية الوسط التعليمي المالئم والغني بما يتيح لهم من إمكانات لتعليم ذواتهم ، واالرتقاء بمهاراتهم التف

  . مستوى التحليل والتركيب
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  : إجرائية التدريس الوظيفي 
اللغة شكل من أشكال السلوك االجتماعي ، وليست مجرد أداة وظيفية للتعبير عن الحاجات وتبادلها بين 

نشاطا  الناس . وللتعليم الوظيفي هدف هو تعديل سلوك المتعلم أو إكسابه سلوكا  جديدا  ، لكن ذلك يتطلب 
 من المتعلم وتفاعال   في مكان التعلم وخارجه ، وال يعتمد فقط على نشاط المعلم .

وتقيس الطريقة الوظيفية نجاح التعلم بحقيقته ، أي بوضع حاالت من الحياة موضع التنفيذ )ماندير 
 ( ،  وترى أن اإلنسان يتعلم بطرائق متعددة منها :021، ص3112،
 علم العفوي (.المحاولة و الخطأ )الت -
 االستبصار . -

وتتدخل في اختيار إجرائية التعلم المناسبة طبيعة المادة العلمية )المحتوى ( ، ومستوى وضوحها، وطبيعة 
األهداف ، ومستويات المتعلمين ، ومدى االنسجام والتنظيم واإلتقان في خبراتهم ومهاراتهم السابقة ،  

ءمة و نظام يؤدي إلى تحقيق وغيرها من العناصر التي تجتمع في الطريقة التدريسية في توافق و مال
 األهداف المطلوبة . 

وتعتمد الوظيفية في التدريس على األهداف التي يسعى المتعلمون إلى تحقيقها في أثناء بحثهم في مشكلة 
ت عرض عليهم ، وتتصف بالواقعية والعفوية ، أو االصطناع ضمن سياق غني يثير اهتمام المتعلمين ، 

م عمليات االستكشاف في إطار يجمع بشكل متوازن بين استثمار الحاجات ويحفز نشاطهم ، ويسهل عليه
 ( 04، ص 3112العفوية ، وحصر االهتمام بأهداف التعليم.)ماندير ،
 ويمكن إيجاز خطوات الطريقة الوظيفية بما يأتي : 

 تعريف الهدف وتحويله إلى هدف إجرائي . -
البحث عن الحل ، و اكتشاف شروط إعادة التكيف طرح مشكلة  تخلق عدم تكيف ، وتولد اهتماما  ب -

 باتباع الخطوات اآلتية : 
 استكشاف الموقف الذي أدى إلى مشكلة . – 0
 البحث عن الحل ، واكتشافه .  -3
 إرسال االستجابة )الحل (. -2
 (094، ص 3112تعزيز االستجابة ، والتقويم . )ماندير ، – 2
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لعربية يسمح بتحقيق القدرات اللغوية عند المتعلمين  بما يمكنهم من إن التدريس الوظيفي لمهارات اللغة ا
ممارستها ممارسة صحيحة في وظائفها الطبيعية العملية ، و يعطي قيمة لما يتعلمونه ؛ ألن المعلومات 

 والحقائق التي يتلقونها ترتبط باهتماماتهم وحاجاتهم مما يشعرهم بأهميتها في حياتهم .
 المحاولة والخطأ( :التعلم العفوي ) -

ت عد الحياة أكبر مدرسة يمكن لإلنسان أن يتعلم منها ، ويزيد رصيده المعرفي بحل المشكالت التي تواجهه 
فيها ، وذلك باستكشاف الحالة بوساطة المحاوالت واألخطاء إلى أن يصل إلى الهدف المطلوب وهو الحل 

ا سواء أكانت عفوية أم مفترضة يقوم المتعلم دون أي خطأ . ويبدأ التعلم وفق هذا النمط بمشكلة م
بمعالجتها والبحث عن حل لها، والوصول إليه عبر المحاولة والخطأ. وقد ال تكون المشكلة التي تتحدى 
المتعلمين واضحة وسهلة الحل دائما  ، بل يمكن أن تكون غامضة أو معقدة لعدم امتالك المتعلمين 

دراك العالقات بين عناصرها .أما عندما تكون المشكلة  خبراتٍ  سابقة تعينهم على فهم هذه المشكلة وا 
بسيطة ، وتزداد وضوحا  مع كل تعزيز من المدرس فلن يكون هناك إجرائية تعلم عفوي قائم على المحاولة 
والخطأ، إنما هناك حل إجباري وحيد. وفي حاالت أخرى قد تكون المشكلة أكثر صعوبة ، لكن المتعلمين 

عارف مكتسبة مسبقا  ، تعطي إيضاحات حول المشكلة باإلضافة إلى المثيرات األولية التي يمتلكون م
، 3111ترافق ظهور المشكلة ، وتقدم إشارات للمتعلمين للوصول إلى استبصار الحل.)العيسى ، 

 ( . 023ص
هداف السلوكية ويختلف هذا النمط من التعلم عن التعلم المنظم في أن هذا النمط ال يعتمد على تحديد األ

أو تعريفها ، أما التعلم المنظم فيبنى على أهداف محددة مسبقا  وموظفة لتلبية حاجات المتعلم واهتماماته، 
وهذا يبين تركيز التعلم . ( 04، ص3112وتنظيم شروط التعلم التي تسهل البحث واالكتشاف )ماندير ،
ل وحدة تعليمية .أما التعلم العفوي فهو عملية المنظم على تحديد األهداف وضرورة صياغتها سلوكيا  في ك

 تغير مستمر في سلوك المتعلم نتيجة نشاطه وفعاليته الحاصلة بالسليقة . 
 التعلم باالستبصار :  -

يتميز االستبصار بأنه تعلم ي ستخدم في حل المشكالت الواضحة والسهلة ، ويقوم على االستكشاف السريع 
ي بنيت عليها، فإذا كانت المشكلة واضحة مزودة بتدخالت المدرس الذي لعناصر المشكلة واألهداف الت

يقدم بعض اإلشارات أو المعلومات للمتعلمين ،  فإن ذلك يسهل اكتشاف الحل بسرعة الستيعابهم جزئيات 
عادة بنائها وتركيبها حتى الوصول إلى درجة اإلشباع  المشكلة بعد العمل على تجزئتها، ثم تجميعها وا 
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عادة تقليبها في الذهن مما يعطي فرصة لكشف الجانب اإليحائي منها بما يذكر بمعارف سابقة،    منها ، وا 
 . (34ص  ،0110أو بمسار بحث مصطنع سابقا  في أثناء حل مشكلة مشابهة جزئيا  )عاقل ، 

 وقد اقترح التربويون مخطط حدوث االستبصار بالمراحل اآلتية :
 وتفحص مستمر للحالة التي تفرض المشكلة.نظرة عامة ، واستقصاء  -0
 تردد ، وتوقف ، وموقف انتباه مركز . -3
 تجربة طريقة لالستجابة أكثر أو أقل وضوحا . -2
وليس ضروريا  أن تحدث االستجابة المناسبة عند أول محاولة ؛ لذلك يمكن تجريب طرائق أخرى  -2

تباه المستمر ، واالرتباط بالهدف والمادة بالعودة إليهما لالستجابة ، ويكون أسلوب االنتقال مفاجئا  مع االن
 مع كل خطوة .

ظهور مفاجئ لمركز صعوبة المشكلة الذي يوضح الحل ، ويكشفه فجأة ، ويعيد التوازن إلى المتعلم،   – 4
 ويحقق له هدفه وتكيفه .  

تعلم وظيفي ذكي،  هذه الخطوات مع ما يوفره المعلم من معطيات معرفية للمشكلة تعمل على ضمان
يترك لدى المتعلم آثارا  عميقة، ودائمة ، وسهلة النقل إلى مواقف تعليمية حياتية جديدة ، ويضمن عدم 

، ص 3112، لم بالمحاوالت العشوائية )مانديرإضاعة الوقت والجهد من المرحلة التي يستغرقها المتع
332) .                    

 وتعليمها وظيفياً املهارات اللغوية ،  -ثانيًا 
  :  مقدمة

لم يعد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قائما  على تقسيم اللغة إلى الفروع كما كان سائدا  من       
ذلك التقسيم. ويميل االتجاه اليوم إلى تعليم اللغة من خالل المهارات،   قبل بعد أن ثبت عدم علمية

انطالقا  من النظرة إلى وظيفة اللغة في الحياة ؛ إذ يجمع معظم علماء اللغة على أن الوظيفة األساسية 
 (330، ص 3114.) عبد اهلل ،  للغة هي االتصال

من عدة عناصر هي: المرسل، والمتلقي،  ال اللغوياالتص يتكون االتصالية المختلفة المواقف وكغيره من 
؛ فالمرسل يقوم  والرسالة، والوسيلة. ولكل عنصر من هذه العناصر دور مهم في عملية االتصال اللغوي

، أما المتلقي فيقوم باستقبال الرسالة وتفكيك  بتركيب الرسالة التي يرغب في بثها في ضوء خبراته اللغوية
أي  ل إما أن تكون شفوية ؛، والرسالة التي تصدر عن المرس   ضوء خبراته اللغوية رموزها ، وتفسيرها في
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ما أن تكون الرسالة  من خالل موجات صوتية، وهنا يكون المرسل متكلما  ويصير المتلقي مستمعا ، وا 
 (33، ص3112مكتوبة ؛ وهنا يكون المرسل كاتبا  ويصير المتلقي قارئا .)عبد القادر، 

هي قدرة الفرد على تكييف ( االستماع ، والمحادثة ، والقراءة ، والكتابة ) الرئيسةت االتصالية والمهارا     
، واستخدامها من أجل أداء وظائف اتصالية معينة بطرائق مناسبة لمواقف معينة.  القواعد اللغوية

(Bloomfield,1989,p17)  نما هناك عالقات وثيقة وهذه المهارات ليست منفصلة عن بعضها ، وا 
يجعلها تتداخل وتتكامل في استخدام اللغة استخداما  طبيعيا . و يجب أن تتضمن كل مهمة بشكل  تربطها

   . من مهمات اللغة في قاعة الدرس أكثر من مهارة لغوية واحدة كما هي الحال في واقع الحياة الحقيقية
ت؛ فهي همزة الوصل بين منطلقات وللمهارات اللغوية موقع أساسي عند الحديث عن برامج تعليم اللغا 

                        .البرنامج وأسسه الفلسفية ، و المواد التعليمية التي تجسد هذه المنطلقات وتلك الفلسفة إلى شيء محسوس
أثبتت التجارب أن التدريب على عناصر اللغة ال يؤدي بالضرورة إلى التدريب على المهارات  وقد)

ب على تمييز رموز الكتابة، والتراكيب النحوية، واأللفاظ ال يؤدي بالضرورة إلى القدرة فالتدري  ؛ اللغوية
على التعبير الكتابي ، أو الفهم الصحيح للمادة المقروءة . والتدريب على تمييز العناصر الصوتية 

لغوية له والنحوية والمعجمية ال يؤدي بالضرورة إلى فهم المسموع . ومع أن التدريب على العناصر ال
أهميته في تمكين الدارس منها ، ومساعدته على االستفادة منها سواء في الفهم أم التعبير ، إال أنها غير 

، و إذا أردنا أن يفهم  كافية لتمكين الدارس من المهارات اللغوية ؛ فالمهارة تحتاج إلى تدريب خاص بها
ذا أردنا أن الدارس  ما َيسمع فال بد من إتاحة الفرصة له ليتدرب عل ى االستماع إلى النصوص اللغوية ، وا 

، وهكذا مع القراءة  ي َعبِّر شفويا  فال بد من إفساح المجال له ليتدرب على الكالم في ظروف مختلفة
      (011 ص ،0114، وآخرون صيني)  (.والكتابة

مجال يجري فيه هذا والتواصل بمعنى اإلبانة عن المعاني النفسية باستخدام الرمز اللغوي في أي  
 يخرج عن نوعين : أحدهما شفوي ي قتدر عليه بامتالك مهارتي السمع والنطق ، واآلخر الاالستخدام ،

 ( 61، ص3101تحريري ي قتدر عليه بامتالك مهارتي الكتابة والقراءة .)األوراغي ، 
د فيها الدار  س  بمجموعة فرص الستخدام اللغة ولتعليم اللغة اتصاليا  صورتان : الصورة الضعيفة التي ي َزوَّ

في االتصال ، والصورة القوية التي ت ْسَتثار  فيها اإلمكانات اللغوية عند الدارس في مواقف اتصال طبيعية؛ 
فتكثر الفرص التي يتم فيها توظيف المصادر اللغوية والثقافية المتاحة في المجتمع حتى يتمكن الدارس  
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يكلف بها في المهارات اللغوية المختلفة . وهذا هو الفرق بين تعليم من أداء المهام االتصالية التي 
                                 (   019، ص3112االتصال من خالل اللغة ، وتعليم  اللغة من خالل االتصال .) طعيمة ، 

 مهارة االستماع : 
االستماع نشاط أساسي من أنشطة االتصال بين البشر ، فهو النافذة التي يطل اإلنسان من خاللها على 

 ، ( 012ص،  3112العالم من حوله ، وهو األداة التي يستقبل بوساطتها الرسالة الشفوية ) طعيمة ، 
 (. 426 ص ، 0114واالستماع عند ابن خلدون " أبو الملكات  اللسانية " ) ابن خلدون ، 

 مفهوم االستماع:  -1
لالستماع تعريفات متعددة ، منها : إن االستماع عملية يعطي فيها المستمع اهتماما  خاصا ، وانتباها  

وهو يشمل إدراك الرموز اللغوية المنطوقة، وفهم مدلولها، وتحديد  مقصودا  لما تتلقاه أذنه من أصوات ،
لكالم المنطوق، وتفاعل الخبرات المحمولة في هذه الرموز الوظيفة االتصالية المتضمنة في الرموز أو ا

مع خبرات المستمع وقيمه ومعاييره، ونقد هذه الخبرات وتقويمها ومحاكمتها، والحكم عليها في ضوء 
والمستمع الجيد هو الذي يفكر باستمرار، ( 2، ص3100)إيليغا ،المعايير الموضوعية المناسبة لذلك. 

، ويحاول توظيفه في مواقف حياته المستقبلية ، واالستماع الجيد يزيد عدد  ويربط كل ما يستمع إليه
، 0112المفردات لدى الدارس ؛ ألنه سيستمع إلى كلمات جديدة ، ويتعلم كيفية استخدامها .) الكسواني ، 

 ( . 64ص
المهارة التي تكاد ال تنقطع  وفه بالنسبة إلى غير الناطقين باللغة العربية ؛  ولالستماع أهمية كبيرة

 3113حاجته لها حتى بعد مغادرته البلد العربي الذي عاش فيه أو البرنامج الذي اتصل به ) طعيمة ،
(. وهو يعد مهارة أساسية من مهارات االستقبال وتلقي أية مادة صوتية بقصد فهمها والتمكن  22،ص 

حتاج ذلك إلى قدر من اليقظة واالنتباه والتركيز ، وعلى منها وتحليلها واستيعابها والقدرة على نقلها ، وي
هذا فهو فن لغوي ال غنى عنه ، و شرط مهم للنمو اللغوي والفكري واكتساب المهارات األخرى للغة ، 

(.  002،ص3112إضافة إلى دوره في تقوية الشخصية وتنميتها ، وتمكينها من التزود بالثقافة.) الدليمي،
%( 21%( من وقتهم في االستماع ، و )24اسات إلى أن األفراد يستهلكون نسبة )وقد أشارت بعض الدر 

%( من وقتهم في الكتابة ) 1%( من وقتهم في القراءة ، و )06من وقتهم في التحدث ، بينما يستهلكون )
 (. 01،ص  3112عبد الرحمن ، 
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؛ فاالستماع هو المهارة  كاملوالعالقة بين االستماع والمهارات اللغوية األخرى عالقة ترابط وت    
في الوقت الذي كان ي ْنظر إليه على أنه مهارة سلبية ، ومنسية.  الموصلة إلى إتقان المهارات األخرى،
استطاع الطالب أن يحقق نتائج جيدة في مجال تعليم اللغة  ، وكلما أ ْحسن التدريب على هذه المهارة

   ) (Chastain, 1976,P278 . الثانية
 داف االستماع : أه - 2

 لتعليم مهارة االستماع وتنميتها أهداف متعددة ، من أهمها ما يأتي :
تعرف األصوات العربية وتمييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة عندما تستخدم في الحديث  -

 العادي ، وبنطق سليم . 
 تعرف الحركات الطويلة والحركات القصيرة ، والتمييز بينها .  -
التمييز بين األصوات العربية المتجاورة في النطق،  والمتشابهة في الصوت مع التركيز على األصوات  -

 العربية التي ال توجد في لغة الدارس . 
 تعرف التشديد والتنوين وتمييزهما صوتيا  . -
 إدراك العالقة بين الرموز الصوتية والرموز المكتوبة .  -
 ( 2، ص3100ية دون أن تعوق ذلك قواعد تنظيم المعنى .)إيليغا ،االستماع إلى اللغة العرب -
 االستماع إلى الكلمات، وفهمها من خالل سياق المحادثة العادية .  -
 فهم كيفية استخدام الصيغ المستعملة في اللغة من حيث ترتيب الكلمات تعبيرا  عن المعنى . -
 لتأنيث،  واألعداد،  واألزمنة،  واألفعال ... الخ . فهم استخدام صيغ اللغة العربية في التذكير ، وا -
 .إدراك أن المعنى الداللي للكلمة العربية قد يختلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب كلمة في لغة الدارس  -
 إدراك نوع األفعال المستخدمة في الحديث ، واالستجابة له . -
، 3119،  افة العربية واإلسالمية .)الفوزانفهم المعاني المختلفة المتصلة بالجوانب المختلفة للثق -

                                 (344ص
  ) مهارة الكالم ) التحدث: 

تظهر أهمية تعليم الكالم في اللغة األجنبية من أهمية الكالم ذاته في اللغة ؛ فالكالم جزء أساسي في  
تعليم اللغة األجنبية ، ويعده القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعلم لغة أجنبية ؛ ألنه يمثل في 
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هذه المهارة فهي ال تلقى االهتمام  الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة . وعلى الرغم من أهمية
 المطلوب في عملية تعليم اللغة . 

 :مفهوم الكالم  )التحدث(  -0
وهي مهارة إنتاجية يأتي تطويرها بعد مهارة االستماع ،  مهارة أساسية في تعليم اللغات ،  مهارة الكالم    

يغ النحوية ، ونظام ترتيب ويتطلب من المتعلم قدرة على استخدام األصوات بدقة ، والتمكن من الص
 ( Chastain, 1976,p333.) في مواقف الحديث الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد قوله

والكالم عملية إدراكية تتضمن دافعا  للتكلم ، ثم مضمونا  للحديث ، ثم نظاما  لغويا  يترجم بوساطته الدافع 
 يمكن مالحظتها ألنها عمليات داخلية عدا الرسالة والمضمون في شكل كالم . وهذه العمليات كلها ال

كما أن الكالم عملية انفعالية اجتماعية تبدأ صوتية وتنتهي بإتمام عملية اتصال مع  الشفوية المتكلمة .
متحدث من أبناء اللغة في موقف اجتماعي ؛ لذلك فالغرض من الكالم هو نقل المعنى ، وليس هناك 

 ( 024، ص0114لناقة ،اتصال حقيقي دون معنى. )ا
والتحدث من أكثر فنون اللغة توظيفا  في عملية االتصال ، ومعظم الناس يمضون أكثر أوقاتهم في 
التحدث ؛ فالكالم وسيلة اإلنسان في الفهم واإلفهام، كما أنه وسيلة المتعلم في بناء ثقته بنفسه، ومقدرته 

زيادة الثروة  على عدتتطلب ذلك، كما أن الكالم يساعلى المواجهة بالكلمة، واالرتجال في المواقف التي 
اللغوية لدى المتعلم فيتسع قاموسه اللغوي، وهنا تتضح أهمية القراءة وارتباطها بفن الكالم ودورها في 

   (26، ص3112تجويده وتحسينه.) عبد القادر ،

 أهداف تعليم مهارة التحدث ) الكالم (:  -2
 يأتي : ما الكالم تعليم  أهدافمن أهم ما 

 نطق المتعلم أصوات اللغة العربية نطقا  صحيحا  . -
 تأدية أنـواع النبـر والتنغيم المختلفـة بطريقة مقبولة من أبناء اللغة .  -
 التمييز عند النطق بين األصوات المتشابهة تمييزا  واضحا  .  -
 التمييز عند النطق بين الحركات الطويلة و القصيرة .  -
النظام الصحيح لتركيب  باستخدامالتعبير عن الف َكر تعبيرا  واضحا  ومفهوما  في مواقف الحديث البسيطة ،  -

 الكلمـة في العربية . 
 نطقا  صحيحا  . نطق األصوات المتجاورة  -
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 نطق الكلمات المنونة نطقا  صحيحا  .  -
ره وخبراته ، و يستخدم هذه الثروة في لفظية كالمية مناسبة لعمره وحاجته وأدوا ثروة المتعلم أن يكتسب  -

 إتمام عمليات االتصال . 
باللغة العربية ، ويتحدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة. ) الفوزان ، المتعلم أن يفكر  -

  ( 344، ص3119
 :  تعليم مهارة الكالم -2

: غاية ؛ ألنه الصورة المركزة  للحوار أهمية كبيرة في تعليم اللغة ؛ فهو غاية ووسيلة في الوقت نفسه
لمحتويات الدرس، واألساس الذي يمد الطالب بألوان من الجمل والتعبيرات واأللفاظ واألصوات التي يحتاج 
إليها عند التدريب على مهارة الكالم. والحوار وسيلة؛ ألنه يضم التراكيب النحوية والمفردات في مواقف 

بات اللغوية لتأخذ بيد الطالب نحو استعمال اللغة وممارستـها في وسياقات مختلفة، تعتمد عليها التدري
 التعبير واالتصال.

أو حفظه حوارات كثيرة  تشتمل على الصيغ  إال أن تعليم المتعلم كيف يطرح سؤاال  ، وكيف يجيب عنه ،
من األساليب  والتراكيب التي يحتاجها من منطلق أن الدقة في األداء اللغوي شرط لتمكين مهارة الكالم هي

التي ال تؤدي إلى تنمية مهارة الكالم ؛ ألن التركيز هنا سيكون على بنية اللغة ، وليس على مدى 
 مناسبتها للسياق الذي تتم عمليات التعلم فيه .

هو القدرة على االستخدام : وفي مجال تعليم الكالم يمكن تحديد مصطلحي الكالم والتحدث بأن الكالم 
هو القدرة على االستعمال المناسب للغة في سياقها . والسياق مهم في بيان : لتحدث الصحيح للغة ، وا

أدوار طرفي عملية التعلم ؛ لذلك فتدريس الكالم في شكل حوارات منفصلة عن محيطها الذي صدرت فيه 
 (Widdowsoon,1981,P59)سيؤدي إلى الفصل بين الشكل والمعنى في عملية االتصال .

 المبادئ الالزمة لتنمية الكالم والتحدث ، منها :  وهناك مجموعة من
أن يعرف المدرس من أين يبدأ؟ وما األداء المطلوب تعلمه؟ وما الخبرات التي يجب أن يوفرها لطالبه؟ وما  -

 المهارات التي يريد أن ينميها، وما أهدافها النهائية؟ حتى يكون األداء استجابة لمواقف مختلفة.
بوضوح مكونات المهارة في المجال الذي يعلمه، وأن يستغل فهمه ومعلوماته للمهارة حتى أن يفهم المدرس  -

 يكون التعليم ناجحا .
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أن يوفر المواقف الحيوية التي يمكن ممارسة المهارات من خاللها، وهي المواقف المشابهة للمواقف التي  -
أن يتعرض اإلنسان للموقف السلوكي المراد  سيواجهها المتعلمون خارج مواقف التعلم ؛ فالتعلم يتطلب ضرورة

 تعلمه.
أم دريجيا  سواء أكانت مهارة حركية كتسب تأن يتدرج المدرس في إكساب الطالب المهارة؛ ألن المهارة ت   -

 عقلية، وعليه أن يبدأ من حيث يقف طالبه، ثم يتدرج بهم على أساس حاجاتهم وقدراتهم.
 . وهناك شروط  ليكون التدريب ناجحا  منها :التدريب شرط مهم في نمو المهارة  -

 . إشباع الحاجات والرغبات، وتوفير المواقف المناسبة للتدريب على المهارات -
وتساعد على استخدام المهارة في مواقف ،  ، وتناسب الفروق الفردية مرونةبأن تصمم التدريبات  -

 األداء. مراحل متقدمة في متعددة، و تسمح لكل طالب أن ينمو بحسب قدراته إلى 
:  ؛ لتستمر المهارة ؛ ألن التدريب يولد اإلتقان، وأن يكون على فترات متقاربة أن يكون التدريب مستمرا   -

همال التدريب يؤدي إلى النسيان.  فالتدريب المستمر يحقق التعليم، وا 
 عد على إتقان المهارات.؛ ألن ضآلة المفردات ال تسا أن يتزود الطالب بثروة لغوية إلتقان المهارة -
، ومستوى وعقليا   أن يراعي استعداد الطالب لتعلم المهارة، ويتوقف ذلك على نضج الطالب جسميا   -

 السابقة للمتعلم. التعليم ، والخبرات
أن ترتبط المهارة  لكن يجبسرعة، ب هادوافعه نحو تعلم المهارة حتى يتقن تعززأن يستشار المتعلم، و  -

 لضمان التحسن في األداء واكتساب المهارة. بهذا الدافع أو المثير
التي سبق التدريب عليها حتى ال تهمل  التدريب عليها، والمهارات   التي ي راد   التقويم المهارات   شملأن ي -

 (1، ص3100د تعلمها.)إيليغا،هذه المهارات األخيرة حين ينصرف التدريب إلى المهارات المرا
  مهارة القراءة: 

 مفهوم القراءة :  -1
عملية عقلية تشمل تفسير الرموز الكتابية التي يتلقاها القارئ ، وترجمتها إلى خطاب شفوي.   القراءة) 

، 3119.)مصطفى ،(وتفسير، ونقد، وتوظيف ما تدل عليه هذه الرموزوتتطلب هذه العملية فهم المعاني، 
دراك ما تعبر عنه هذه الرموز من  (19ص . و القراءة استقبال بصري للرموز، وهذا ما يسمى التعرف، وا 

تها، وهذا ما يسمى النقد، فكر، وهذا ما يسمى الفهم، وتقدير أهمية هذه الفكر، ومدى صدقها، ومنطقيّ 
 التفاعل. ر القارئ، وتصور تطبيقها في مستقبل حياته، وهذا ما يسمىكَ ودمج هذه الفكر مع ف  

في أمريكا، يوضح طبيعة  NSSEولعل التعريف اإلجرائي الذي قدمته الرابطة القومية لدراسة التربية
عملية القراءة؛ فالقراءة ليست مهارة آلية بسيطة، كما أنها ليست أداة مدرسية ضعيفة. إنها عملية ذهنية 

ت عليا، إنها نشاط ينبغي أن يحتوي تأملية، وينبغي أن تبنى كتنظيم مركب يتكون من أنماط ذات عمليا
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، ص 3101على كل أنماط التفكير والتقويم، والحكم، والتحليل، والتعليل، وحل المشكالت. )طعيمة،
391.) 

و القراءة دون فهم ال ت عد قراءة؛ فهي ليست نشاطا  بصريا  ينتهي بتعرف الرموز المطبوعة ، بل إن 
لقارئ من استيعاب النصوص القرائية، واالستيعاب القرائي ال الغرض األهم لعملية القراءة هو تمكين ا

يحدث فجأة ألنه ليس عملية سهلة تتوقف عند تعرف الرموز المكتوبة، والنطق بها، بل هي عملية معقدة 
مكانات عقلية متعددة. )جاد ،  (.09، ص3112تتطلب قدرات وا 

 مهارات القراءة :  -2
 والفهم.   للقراءة مهارتان رئيستان هما : التعرف،

  : و المهارات األساسية للتعرف هي
 ربط المعنى المناسب بالرمز )الحرف( الكتابي . – 0 
 تعرف أجزاء الكلمات من خالل القدرة على التحليل البصري. – 3 
 التمييز بين أسماء الحروف وأصواتها. – 2
 ربط الصوت بالرمز المكتوب. –2 
 تعرف معاني الكلمات من خالل السياقات . – 4 

 : أما المهارات األساسية للفهم فمنها
 القدرة على القراءة في وحدات فكرية . – 0
 فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب. – 3
 فهم االتجاهات . – 2
 وفهمها.، اختيار الفكر الرئيسة  – 2
 القدرة على االستنتاج . – 4 

 أنواع القراءة :  -3
للقراءة أنواع متعددة ، تختلف باختالف األهداف التي يسعى المتعلمون إلى تحقيقها . فمن ناحية 

و اجتماعية، و  قراءة علمية ، و أدبية ، و فنية ، و نفسية ، ودينية ،، تقسم القراءة إلى :   الموضوع
 (.009، ص 3113فلسفية ، واقتصادية. )عمار، 

 : القراءة الجهرية ، والقراءة الصامتة . القراءة  إلى، تقسم نشاط القارئومن ناحية 
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  القراءة الجهرية: -1
، ويمكـن أن يكـون وسـيلة أو مرحلـة في ذاته تعد القراءة الجهرية مهارة خاصة يمكن أن يكون تعلمها غاية 

لكتابـة أيضـا . امن مراحل تعلم المهـارة الكليـة للقـراءة. وينظـر إليهـا علـى أنهـا خطـوة أوليـة للقـراءة الصـامتة و 
وقبـل أن يـتمكن المـتعلم مـن أداء هـذين النشـاطين ال بـد مـن أن يـتقن العالقـة بـين الصـوت ورمـزه الكتــابي. 
والقـراءة الجهريـة مهمـة فـي المراحـل األولـى مـن الـتعلم ألنهـا تتـيح الفرصـة للتـدرب علـى النطـق الصــحيح ) 

 (.013، 0114الناقة، 
ع من القراءة الذي نجهر فيه بصوتنا، وننطق األصوات بما يتفـق مـع القراءة الجهرية هي ذلك النو  كما أن

نظــام اللغـــة الصـــوتي والنحــوي والـــداللي. وهـــذا يعنـــي أن مهــارة القـــراءة الجهريـــة أصــعب مـــن مهـــارة القـــراءة 
الصامتة، فالقراءة الصامتة هي المقصودة عند الحديث عن الفهم الكتابي، أما القراءة الجهريـة، فهـي مهـارة 

ــتعلم أن يحســـن نطـــق الحــــروف،  و مركبـــ ــابي، والتعبيـــر الشـــفوي. وال يكفـــي المـ ــا تتضـــمن الفهـــم الكتـ ة ألنهـ
يتعـرف الرمـوز المكتوبـة، ويفهـم ضـمنيا  حتـى يـتمكن مـن هـذه المهـارة ؛  إنهـا مهـارة  تتطلـب باإلضـافة إلــى 

ي والنحوي والداللي للغة ذلك كله أن يجيد المتعلم  التعبير الدقيق عما فهمه  بما ينسجم مع النظام الصوت
العربيــة. وهــذه المهـــارة فــي اللغـــة العربيــة أصـــعب منهــا فـــي اللغــات األخـــرى، ألن لغتنــا تقـــوم علــى خاصـــة 

 (.033،ص3113اإلعراب. )عمار، 
إن إتقـان القــراءة الجهريـة يقتضــي جهــازا  صـوتيا  ســليما ، وتمكنـا  مــن األنظمــة الصـوتية والنحويــة والصــرفية 

تقــان القـــراءة الجهريــة يبعــث فــي نفــس الطالـــب  الراحــة و الثقــة ، ويشــجعه علـــى والدالليــة للغــة  العربيــة، وا 
ــا  ،  ــاال ، وخطابــ ــادرة إلــــى الحـــديث، وارتجــ ــاة التــــي تتطلـــب مبــ مواجهـــة اآلخــــرين فـــي كثيــــر مــــن مواقـــف الحيــ

 ومجاملة.
 و تقوم القراءة الجهرية على أربعة عناصر ، هي : 

 .رؤية العين المادة المقروءة 
 .اإلدراك الذهني للصورة المقروءة 
 .نطق المادة المقروءة 
 ،(13، ص 3114إدراك معنى المقروء وفهمه. )عبد المجيد 
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 : القراءة الصامتة
هي ذلك النوع من القراءة ال يحتاج فيه المتعلم إلى تحريك الشفتين، وال إلى الجهر بالصوت. إنها صامتة 

يمـارس فيهـا هـو تحريـك العينـين تبعـا  للكلمـات، واسـتخدام الـذهن فيهـا؛ ألنها تتطلب صمتا  كـامال ، وكـل مـا 
 فهي تتطلب تعرف الرموز الصوتية والفهم بكل قدراته.
 و تقوم القراءة الصامتة على ثالثة عناصر ، هي :  

 النظر بالعين إلى المادة المقروءة. -0
 قراءة الكلمات والجمل. -3
 يه. النشاط الذهني المصاحب للفهم، والمؤدي إل -2

 أهداف القراءة الصامتة : 
 تحقق القراءة الصامتة عدة أهداف ، منها : 

 تنمية القدرة على التقاط خالصة المقروء ، أي استيعاب الرسالة وليس الرموز. -0
 تنمية القدرة على معرفة الجديد في ميادين المعرفة المختلفة. -3
 لتي ال تحتاج إلى تأمل.تنمية القدرة على القراءة السريعة الخاطفة في الكتب ، و ا -2
ــاء الوقــت. )عبـــد المجيـــد ،  -2 ، 3114تنميــة القـــدرة علــى القـــراءة مــن أجـــل االســـتمتاع والترفيــه وقضـ

 (12ص
ــامتة وســيلة مهمــة مـــن وســائل تنميــة الثـــروة اللغويــة للــدارس، وتســـهيل قراءتــه ، وربطـــه   و تعــد القــراءة الصـ

 كوسيلة للتفكير واالتصال.باللغة ، وتشجيعه على استعمالها والتعامل معها 
ــا: تعلــم كلمـــات جديــدة ، والتقـــاط المعنـــى   وفــي تعلـــيم هــذه المهـــارة يركَّـــز علــى تنميـــة  قــدرتين لغـــويتين همـ

بسرعة. لذلك فاالهتمام بهذه المهارة يكون علـى تحسـين القـدرة علـى القـراءة بطالقـة وانسـياب ، ولـيس علـى 
خدام الفعال للكلمات الجديدة ، أو تعلم الفهم الدقيق للجملة أو الفكرة ؛ فالقراءة الصامتة ال تؤدي إلى االست

مصطلحات جديدة، ولكنها تؤدي إلى تحسين عملية التعرف واالستجابة للكلمات واألساليب التي تم تعلمها  
 (.019، ص0114كعمليتي التعرف واالستجابة السريعتين . ) الناقة، 

 ، تقسم القراءة إلى: الغرض العام للقارئومن ناحية 
 ية.قراءة استمتاع 
  .قراءة درس وتحليل 
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 ، تقسم إلى:  الغرض الخاص للقارئ ناحية ومن
 .قراءة لقضاء وقت الفراغ 
 .قراءة من أجل الحصول على معلومة معينة 
 .قراءة من أجل الحصول على التفاصيل 
 .قراءة من أجل التأمل والتحليل واالستنتاج 
 تقسم القراءة إلى: مراحل تعلمها ناحية ومن
 رمزي صوتي ؛ أي مرحلة السيطرة على ميكانيكيات القراءة. القراءة كتعرف -
 القراءة من أجل الفهم ؛ أي مرحلة القراءة واالرتباط بالمعنى . -
القـراءة المكثفـة ؛ أي مرحلـة القـراءة للــدرس والتحصـيل. وهـي تهـدف إلــى تكثيـف نشـاط القـارئ فــي  -

وتـتم  تحـت إشــراف المعلـم. وفــي الصـف مـن أجــل تعميـق دراســة اللغـة وزيـادة كفايــة المـتعلم فيهــا، 
هذه القراءة تقدم للطالب مواد يدرب فيها على تفسير صعوبات التركيب اللغوي، وتوسيع مجاالت 

 الثروة اللفظية.
القـراءة التحليليــة الواســعة ؛ أي مرحلــة االتصـال بكــل مــا تعبــر عنــه اللغـة مــن فكــر وثقافــة . وهــي  -

لتــدريب الـدارس علــى أن يقـرأ بشـكل مباشــر وبطالقـة مــن القـراءة التحليليـة الواســعة للـنص القرائـي 
 (012، ص0114أجل االستمتاع، دون مساعدة المعلم. )الناقة، 

 و تنقسم القراءة من حيث السرعة إلى :
 ، أو قراءة التمشيط ، أو القراءة الخاطفة. أ. القراءة السريعة

ا اللتقــاط المعنــى العــام، أو الحقــائق وهـذه القــراءة  للحصــول الســريع علــى المعلومــات. وهــي قــراءة نــص مــ
 األساسية من المحتوى المقروء.

عمـــال الفكـــر فيـــه ب. القرررراءة المتأنيرررة :  وهـــي القـــراءة التـــي تـــتم بتمهـــل وتمعـــن للتعمـــق فـــي المكتـــوب، وا 
الســتخراج الغــامض والمجهــول. وســرعة هــذا النــوع مــن القــراءة يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. ) عـــوض، 

 (01، ص3112
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 ، فتقسم القراءة إلى : المنهج من ناحيةأما 
 أ. القراءة المكثفة:

ويقصـد بهــا تلــك القــراءة التــي تســتخدم وســيلة لتعلــيم الكلمــات والتراكيــب الجديــدة؛ ولــذلك فــإن المــادة 
القرائية تكون أعلى من مستوى المتعلم. وتشكل هذه المادة العمود الفقري فـي برنـامج تعلـيم اللغـة. والكتـاب 

من هــذه المـواد القرائيــة يعـد الكتـاب الــرئيس فـي البرنــامج؛ لـذلك ينـال معظــم سـاعات التــدريس ، الـذي يتضـ
 ومعظم اهتمامات المعلم والمتعلم .

 :ب. القراءة الموسعة
وتدعى هذه القراءة بالقراءة التكميلية، ألنها تقوم بتكميل دور القراءة المكثفة. وتسمى أيضا  "القـراءة  

ءة الموسـعة غالبــا  علـى شـكل قصـص طويلـة أو قصــيرة غايتهـا الرئيسـة إمتـاع المــتعلم، الحـرة". وتكـون القـرا
 (.014، ص0114وتعزيز ما تعلمه من كلمات وتراكيب في القراءة المكثفة. )الناقة، 

 :  وتنميتها أهداف تعليم  مهارة القراءة -4  
 :لتعليم مهارة القراءة وتنميتها أهداف متعددة ، من أهمها ما يأتي 

 قراءة  نص  باللغة العربية  بسهولة ويسر  . -أ 
 الهجائية في أوضاعها المختلفة .الحروف تعرف  -ب 
 ربط الرموز المكتوبة باألصوات التي تعبر عنها في اللغـة العربية .   -ج 
 استنتاج المعنى العـام من النص المكتوب ، و إدراك تغير المعنى بتغير التراكيب .  -د 
 لسياق . معرفة معاني المفردات من ا -ه 
 فهم معاني الجمل وتتابعها في فقرات، مع إدراك عالقات المعاني التي تربط بينها .  -و 
 فهم الفكر الجزئية والتفاصيل و إدراك العالقات المكونة للفكرة الرئيسة .  -ز 
 معرفة عالمات الترقيم ، ووظيفة كل منها دالليا  وصوتيا  .  -ح 

 : مهارة الكتابة 
 مفهوم الكتابة : -1

ن كلمات ) َنّظمة ، بحيث َتَتكوَّ الكتابة هي ترجمة األصوات المنطوقة إلى رموز خطية مكتوبة بطريقة م 
ن نصا  متناسقا  له معنىوجمل ترتبط ببعضها ،  مهارة رئيسة  و هي   )(Donn , 1979, P1).لت َكوِّ

 كما أن الكتابة هيوي . من مهارات اللغة التي تقيس الكفاية اللغوية للمتعلم ، وتعبر عن مستواه اللغ
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الوسيلة األخرى بعد المحادثة للتعبير عن الفكر واألحاسيس ، ونقلها إلى اآلخرين ، أو تسجيلها 
 (Warren,1985, P23).  مكتوب له ميزة البقاء ودوام االقتناء وكل ما هوألنفسنا. 

إبالغية ( ، أو تواصلية )تأثيرية( و ت َعرَّف الكتابة الوظيفية بأنها : كتابة تهدف تحقيق وظيفة اتصالية )
في القارئ ، لغايات عملية ونفعية محددة ، كإيصال المعلومات إلى القارئ ، بلغة تقريرية محايدة ، دون 

 ( 30، ص3110أن تتقيد بجماليات األسلوب األدبي .) النجار و آخرون ، 
وهي مع المحادثة نشاط اتصالي ينتمي الكتابة كالقراءة نشاط اتصالي ينتمي إلى المهارات المكتوبة ، إن 

ذا كانت القراءة عملية يقوم الفرد فيها بفك الرموز وتحويل الرسالة من نص  إلى المهارات اإلنتاجية. وا 
مطبوع إلى خطاب شفوي ، فإن الكتابة عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب شفوي إلى نص 

مهارة الكتابة في ضوء المدخل التقليدي لتعليم اللغة هو الدقة  مطبوع. ولئن كان معيار الصواب في قياس
اللغوية ، وتجنب األخطاء، فإن معيار الصواب في قياسها في ضوء المدخل االتصالي الوظيفي هو مدى 

،  3112القدرة على توصيل الرسالة ، وتوظيفها في تحقيق الهدف الذي يريد المتعلم تحقيقه .) طعيمة ، 
  (.011ص
 ف تعليم  مهارة الكتابة :أهدا -2

 منها: ةلناطقين بغيرها أهداف متعددالدى متعلمي اللغة العربية وتنميتها لتعليم مهارة الكتابة 
دراك العالقـة بين شكل الحرف وصوته .  -  كتابة الحروف العربية ، وا 
سطها ، كتابة الكلمات العربية بحـروف منفصلة و متصلة ، مع تمييز الحرف في أول الكلمة ، وو  -

 وآخرها. 
 نقل الكلمات التي يشاهدها المتعلم نقال  صحيحا  .   -
 استخدام عالمات الترقيم استخداما  صحيحا  .  -
دراك ما في اللغة العربية من بعض  - تقان قواعد اإلمـالء وا  معرفة مبادئ الكتابة العربية ، وا 

 االختالفات بين النطـق والكتابة . 
 في فقرات باستعمال المفردات والتراكيب المناسبة .  عن الفكرالقدرة على التعبير  -
 (  04، ص3100الكتابة بسرعة مقبولة، باستخدام الترتيب العربي المناسب للكلمات .)ايليغا ،  -

 وهناك مجموعة من األهداف الخاصة لتعليم الكتابة منها :
 تمكن المتعلم من كتابة رأي أو تعليق على موضوع مسموع أو مقروء.  -
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 قصة أو مقالة . تلخيص -
 الرد على البرقيات والرسائل . -
 كتابة طلب وظيفة ، أو محضر جلسة . -
 أو مقالة ، أو قصة . ، كتابة سيرة ذاتية  -
 (91، ص3111كتابة بحث باللغة العربية .) إسماعيل ،  -

 :تعليم المهارات اللغوية وظيفيًا 
"تحقيق القدرات اللغوية عند المتعلم، ليتمكن من ممارستها في من معاني توظيف المهارات اللغوية  

( وهذا التعريف ينطلق من كون 11، ص0191وظائفها الطبيعية والعملية ممارسة صحيحة .)عبده،
إذ يرى الوظيفيون أن القدرات اللغوية  قابلة للممارسة في الحياة العملية ممارسة صحيحة؛القدرات اللغوية 
والتمكن وحده ال يكفي ؛ إذ ال بد  1مهارات إذا تمكن المتعلم منها تمكنا  جيدا  تحول إلى كلها قابلة ألن ت

ال فإن وظيفيَّة هذه المهارات ستكون ناقصة. وهذا يتفق مع القول إن  من سالمة األداء مع التمكن ، وا 
التعلمية ، والسيما إذا  التعليم الوظيفي يركز على اإلفادة ؛ ألنها قيمة أساسية إلنجاح العملية التعليمية

ه اهتمام المتعلمين إلى معرفة كان التعليم للغة مرتبطا  بالحياة المهنية . وفي هذا السياق ال ينبغي أن يوجَّ 
 ( 6،ص3113نظام اللغة بل إلى التحكم في استخدامها .)بوشحدان ، 

 1ة عن الحاجات المختلفة للفردويمكن أن يكون توظيف المهارة اللغوية توظيفا  حقيقيا ، عندما تعبر اللغ
اللغة  همجميعالمتعلمون درس اللغوية التي يقع التركيز عليها ؛ فال  يَ  والحاجات اللغوية تتنوع تبعا  للمهارة

نفسها للحاجة نفسها ،ألن بعض الطالب يعنيه من دراسة لغة ثانية أن يتقن مهارة القراءة بهدف االطالع 
اآلخر يدرس اللغة الثانية إلتقان مهارتي القراءة والكتابة ألغراض مختلفة  على ديوانها الثقافي ، وبعضهم

، أما بعضهم فيزيد بإتقان مهارة المحادثة ليمتلك القدرة على توظيف اللغة المكتسبة كما لو كان من 
 ( 63، ص 3101) األوراغي ، .  أهلها

التعليمية يجب أن تتكامل النشاطات التعلمية و  ولتحقيق تعليم وظيفي ي َمكِّن المتعلمين من المهارات اللغوية
تعلمين المهارات اللغوية؛ الذي يكسب الم بد من اإلشارة إلى أن التطبيق هو. والفي تعليم هذه المهارات

بمضمونها من الوجه النظري إلى الوجه العملي التطبيقي؛ فإتقان أية مهارة من مهارات اللغة ال  لتتحول
 (21، ص0111)السيد ،  . ارسة والمران داخل الصف ثم خارجهيمكن أن يتم إال بالمم
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و  1و تقوم فكرة التطبيق في تدريس المهارات اللغوية على أساس التوازن بين الجانبين النظري والعملي
  1هذا التوازن تقرره حاجات الفرد والمجتمع، والكفاية اللغوية عند الفرد 

الطاقات التي ت كون القدرة التواصلية. ويتطلب عمل هذه  تعلم أية  لغة أجنبية يتطلب تدخلإن     
وال يتحقق ذلك إال إذا و ضع المتعلم في محيط )الطاقات احتكاكا  باللغة المتعّلمة في محيط لغوي مناسب. 

المحيط الطبيعي للغة المتعلمة. والمنهج الذي يلبي ذك هو المنهج   -قدر اإلمكان -لغوي يشبه 
م؛ إذ ي عمد إلى دفع المتعلم إلى التواصل باللغة األجنبية في مقامات مختلفة على الرغم التواصلي في التعلي

من معرفته البسيطة بالمفردات المعجمية ، و القواعد النحوية. بهدف إشعاره بأنه عضو طبيعي في 
دما جه في المحيط اللغوي الجديد، وتكييف عاداته السمعية والنطقية مع متطلبات اللغة األجنبية، وا 

المجتمع اللغوي الجديد تمهيدا  لتعلم القواعد االجتماعية والثقافية الخاصة باستعمال اللغة المتعلمة؛ 
تنمو معرفته المعجمية، ويتكيف سلوكه  إذليستطيع المتعلم أن يحقق قدرا  من التعلم بسرعة مدهشة؛ 

ي ظهر قدرته على التواصل باللغة  اللغوي مع المواضعات االجتماعية والثقافية الجديدة، ويجتهد في أن
 المتعلمة في المقامات المختلفة.

أما في المرحلة الثانية، فييتم  تثبيت القواعد الخاصة باللغة المتعلمة وباستعمالها،  و استثمار المعطيات 
بح اللغوية التي أصبح المتعلم متعودا  على إنتاجها وفهمها في تعليم هذه القواعد. وبهذه الطريقة، تص

القواعد التي يتعلمها المتعلم تفسيرا  يفسر له سلوك الظواهر اللغوية، ويجيب عن األسئلة التي تتولد في 
ذهنه وهو يقارن بين لغته األم و اللغة المتعلمة؛ فبدال  من أن تكون القواعد عبئا  ثقيال  على المتعلم، 

صة إذا روعي في صياغتها الوضوح تصبح إجابات عن األسئلة التي يثيرها، في قبل على تعلمها خا
 والبساطة.

والقواعد الخاصة التي يجري تثبيتها بالتعليم ال تتوقف عند القواعد النحوية، بل تشمل أيضا  القواعد 
التداولية التي تربط بين العبارات اللغوية و األهداف التواصلية، والقواعد االجتماعية والثقافية الخاصة، 

 أثناء التواصل اللغوي.في جسم وقواعد إدراك حركات ال
إذ إن  ؛ وفي المرحلة الثالثة، تراعى الغاية من التعلم؛ في خصص لكل غاية برنامج يستجيب لمتطلباتها

المتعلم الذي يريد بتعلمه العربية أن يقرأ القرآن الكريم وتفسيره وما ارتبط به من علوم دينية ـيتطلب تعليمه 
محددة. ويرتبط نجاح التعليم بنجاح المتعلم في تحقيق غرضه من التعلم. برنامجا  يراعي هذه الحاجات ال
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ويقتضي ذلك انتقاء جيدا  للمعطيات، وترتيبا  معقوال  لألولويات في التعليم، وتقنيات تتالءم وطبيعة هذا 
 (393،ص 3114)البوشيخي ،(التعليم.

ثقافية سياحية. ويجب أال يوضع برنامج وكذلك الشأن بالنسبة للغايات األخرى، مهنية كانت أم علمية أم 
واحد لكل المتعلمين دون مراعاة األغراض المختلفة التي يحددونها لتعلمهم، ليكون ذلك من أهم الجوانب 

 التي يجب مراعاتها ليتحقق التعلم الوظيفي للغة العربية  للمتعلمين األجانب .
ث النظرية والتجريبية المعنية باكتساب اللغة وموازاة مع العناية بوضع برامج على أساس نتائج األبحا

ك الغايات  ، وذلك يتطلب مشرفين على العملية التعليمية في تحقيق تلال دور  تأكيد أهميةوتعلمها، يجب 
، و تأليف الكتب التي تساعد على استكمال تكوينهم العلمي واألكاديمي والتربوي ، تأهيلهم، وتدريبهم

                قنيات التعليمية المناسبة .وتدريبهم على استعمال الت
 طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  -ثالثاً    

تعني طريقة التدريس بمفهومها الواسع : مجموعة األساليب التي يتم بوساطتها تنظيم المجال     
(. وهي  وفق هذا  36،ص  3113الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية محددة ) طعيمة ، 

البا  عني نشاطا  من طرف واحد ، وهو غذلك ين ألالمعرفة ،  يصالالتعريف أكثر من مجرد وسيلة إل
ر أهداف التربية على تلقين المعلم ، مما يفرض في معظم األحيان سلبية المتعلم ، فضال  عن َقصْ 

لذلك فإن نجاح تعليم اللغة األجنبية يرتبط  معلومات ومعارف مما يخالف المفهوم الواسع والشامل للتربية.
يدرس انطالقا  من تحديده اإلجابة  كيف على حل مشكلة ماذا يدرس في اللغة األجنبية ، ثم  بقدرة المدرس

     (Prtingtone, Luker,1984,P7)عن السؤال : لماذا يدرس اللغة األجنبية ؟ 
وقد تعددت طرائق تدريس اللغات األجنبية ، وتنوعت بسبب التطورات والتغيرات التي أحدثتها علوم   

مع هذا التنوع والتعدد ال توجد طريقة اللغة واللسانيات في مجال تعلم وتعليم اللغات األجنبية ، لكن 
مناسبة لكل الظروف التعليمية و المتعلمين ؛ فكل طريقة لها خصائصها وما يميزها عن غيرها من 
الطرائق  . واالختالف في طرائق تدريس اللغات ناتج عن اختالف اآلراء حول طبيعة اللغة ، وتعلمها 

د التعليمية ، وأهداف التدريس وغيرها مما يتعلق بالعملية وتعليمها ، ودور المدرسين والمتعلمين والموا
 (233، ص3119و آخرون ، التعليمية التعلمية )ريتشاردز،
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ن طرق تعليم اللغات الثانية  في  ،م اللغة أن يختار منها ما يناسبهبحيث يستلزم لمعل كثيرة ، ومتعددة وا 
وفي ، تعليم اللغات تتناسب مع كل الظروف الوقت الذي يمكن القول إنه ليس ثمة طريقة مثلى من طرق 

 ( (Sanford,1979, P33 .   كل المجتمعات ولكل الدارسين
وي عد تعليم اللغات من أهم فروع علم اللغة التطبيقي إن لم يكن أهمها على اإلطالق ، مما دفع  كثيرا  

للغات ) األجنبية( خاصة . وهذا من علماء اللغة إلى استعمال اصطالح علم اللغة التطبيقي مرادفا  لتعليم ا
الفرع ي عنى بكل ما له صلة بتعليم اللغات من أمور نفسية ، واجتماعية ، وتربوية بما في ذلك االتجاهات 

واإلشراف  والطرائق المختلفة ، والوسائل المعينة من : إعداد للمدارس ، والمناهج، والمواد التعليمية ،
 ( . 91، ص 0191عليها . ) صيني،

وقد مرت طرائق تدريس اللغات األجنبية بمراحل متعددة ، وتنوعت وتطورت نتيجة  ازدياد عدد الراغبين 
في تعلم اللغات األجنبية ، وتنوع حاجاتهم وأغراضهم من تعلم تلك اللغات في ظل التطور والتقدم العلمي 

تكن متاحة من قبل. ومن هذه والتقني الذي أدت نتائجه في التربية إلى ظهور أنماط تعليم مستحدثة لم 
 الطرائق :
 : طريقة القواعد والترجمة 

، وشاع ستخدمت في تعليم اللغات األجنبيةوهي من أقدم الطرائق التي ا ،ع رفت بالطريقة التقليدية
استخدامها في العالم في ظل غياب طريقة واضحة المعالم لتدريس اللغة األجنبية تكون قائمة على أسس 

الخاصة بالتعلم ، وفي غياب نظريات علم اللغة االجتماعي التي تهتم  النفسيةي النظريات علمية ، وتراع
بالدور الذي تؤديه اللغة في الحياة ، وكذلك في غياب النظريات اللغوية التي تضع وصفا  علميا  لألنظمة 

 (064،ص0111) خرما، وحجاج ، . اللغوية والصوتية والصرفية والنحوية والداللية
لغة الدارس األصلّية التي دأ هذه الطريقة بتعليم القواعد النحوية وشرحها شرحا  طويال  باستخدام و تب

بع ذلك تْ ويَ تستخدم أيضا  في شرح معاني العناصر اللغوّية الجديدة، والمقارنة بينها وبين اللغة الهدف، 
في اللغة  القراءة والكتابةوتهتم هذه الطريقة بمهارتي  ترجمة بعض النصوص والعبارات والتراكيب.

، دون أّي اهتمام منهجّي باالستماع والتحدث؛ ففي هذه الطريقة ال ت بذل أي محاولة لتمكين األجنبية
الدارس من الحديث باللغة األجنبية ، وال تستخدم إال عندما يقوم المدرس بطرح بعض األسئلة عما قرأه 

، 0114ارات ت نقل مباشرة من النص المقروء .)الناقة ،الدارسون ليجيبوا عنها باللغة األجنبية في عب
وأكثر التدريبات شيوعا  هو الترجمة من اللغة القومية إلى اللغة األجنبية ، والترجمة من اللغة  (61ص
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الصيغ الصرفية والنحوية، وتقسيم الكالم إلى اسم، وفعل، و  األجنبية إلى اللغة القومية مع التركيز على
ف وغير ذلك ، والمبالغة في تدريس القواعد و التعريفات والصيغ إلى الحد الذي يبدو حرف، وصفة، وظر 

تعليم اللغة األجنبية معه كما لو كان م قتصرا  على تعليم هذه األنماط كهدف بحد ذاته ، وعدم استخدامها 
سياق عام، بل  كوسيلة في التخاطب واالتصال ؛ فلم تكن الكلمات ت َقدَّم للدارس في جمل مفيدة، أو في

. كما أن الجمل التي  حرفيا   في قوائم باللغتين األجنبية واللغة األصلية للدارس ، وعلى الدارس أن يحفظها
نما ك ت بت ل )  توضيح القاعدة أو الصيغة النحوية.)ت ستخدم لم تكن منتقاة من الحياة الواقعة أو العملية ، وا 

 (046،ص0111خرما، وحجاج ، 
 الطريقة:  ومن سلبيات هذه

، وال تهتم بتعليم بمهارات القراءة والكتابة والترجمة  و تهتمأنها تصرف انتباه المتعلمين إلى الترجمة  - 
المهارات اللغوية األخرى ؛ فالهدف الرئيس لها هو تثقيف الدارس وزيادة معارفه عن اللغة وأصولها 

طبيعّية حية و وظيفّية فهو أمر ال توليه هذه الطريقة وقواعدها، أما تعلمه اللغة ذاتها وفي مواقف لغوّية 
 أية أهمية .

يقتصر تدريس اللغة الثانية وفق هذه الطريقة على نشاط المعلم مع طالبه في قاعة التعلم ومن خالل  -
، وضرورة  واإلحباط لكثرة مقّررات النحو والترجمة مما يشعر المتعّلم بالتعب كتاب مقرر ال يحيد عنه ؛

 . استظهار قوائم طويلة من المفردات، ومن قواعد النحو، والتدرب على الكتابة بدقة
الشعور بالملل في أثناء التعّلم، بسبب انعدام الوسائل التعليمّية التي تجّدد المواقف التعليمية وتجذب  -

 انتباه المتعلمين .
 : الطريقة المباشرة 
أو بين العبارة ، بين الكلمة والشيء سميت هذه الطريقة بالمباشرة ؛ ألنها تفترض وجود عالقة مباشرة      
وهي تعتمد مبدأ التلقائية الذي  (63،ص3113)العصيلي ،  . من غير حاجة إلى تدخل اللغة األم والفكرة

،  3112)الحمصي ،  . اللغة األميعني تلقي العبارات وتمثَلها ، ثم التعبير باللغة األجنبية دون المرور ب
 (  1ص 

وقد كانت هذه الطريقة أول رد فعل حقيقي على طريقة القواعد والترجمة ؛ فقد حصل تغير في كل من 
محتوى تعليم اللغة األجنبية ، وأساليب تدريسها ، واتجه تعليم اللغات األجنبية إلى اللغة التي يتحدثها 

يز على إتقان المهارات الشفوية ، مع إبعاد فكرة الترجمة ورفضها في ، والترك الناس في حياتهم اليومية
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غرفة الدراسة . وأصبح التعليم يتم عن طريق الربط بين األشياء ودالالتها وألفاظها في اللغة األجنبية ، 
كما أصبح  . الجملة والموقف الذي تستخدم فيه بينوبين الكلمة وما تدل عليه ,  المباشرواالقتران 

، ولم تعد دراسة القواعد بالتحليل بها أهلها  ي َدرس عن طريق االستماع إلى اللغة كما يتحدث ستماعاال
المفيدة  والعبارات الجمل علىوالتركيز المباشر عليها ، بل بطريقة استنتاجية من خالل التدريب 

(Rivers,1981,p18,19) 
من المعلم التجديد في عرض المادة التعليمية ، واالبتكار في شرح المفردات  تتطلبوهذه الطريقة   

 والتركيب دون الحاجة إلى لغة وسيطة.
من مشكالت هذه الطريقة أنها ت غر ق الدارس بشكل سريع في عملية التعبير عن نفسه باللغة األجنبية، و   

س يميل إلى تنمية طالقته اللغوية دون دقة ، وفي مواقف لم ت َعد جيدا  لتكون هادفة ، مما يجعل الدار 
 (94، ص0114الناقة ،ويميل إلى إدخال كثير من المفردات األجنبية في تراكيب لغته القومية .) 

إضافة إلى مشكالت يواجهها المعلم نفسه عند استخدام هذه الطريقة؛ فليس كل معلم يستطيع استخدامها ، 
عندما يطلب  معاني جديدة ة في اللغة الجديدة حتى يستطيع التفكير في وال بد أن يكون ذا ثروة لغوية كبير 

،  أو توضيح مفهوم دون اللجوء في أي وقت إلى استخدام اللغة القومية للدارسين ، منه إعادة شرح كلمة
 من أساليب عرض المادة التعليمية. جدد دائما  كما أن عليه أن يكون ذا شخصية مبتكرة ت  

 : طريقة القراءة 
جاءت هذه الطريقة استمرارا  لعدم الرضا عن طريقة القواعد والترجمة ، وفي محاولة لتعليم اللغة      

األجنبية الحية في مواقف تعود بالفائدة المباشرة على المتعلمين ، ورغبة في إتاحة فرصة أكبر للمتعلمين 
 لالطالع على اللغة األجنبية وخصوصا  م

 صادرها المكتوبة .
هذه الطريقة عادة بفترة يتدرب الطالب فيها على بعض المهارات  الصوتية ، فيستمعون لبعض  وتبدأ   

من أن  هذه الجمل البسيطة ، وينطقون بعض األصوات والجمل ، حتى يألفوا النظام الصوتي ، انطالقا  
صال برموزها في تنمية مهاراته في االت تشاركالصورة التي يكونها المرء عن النظام الصوتي للغة سوف 

بعد أن يتدرب الطالب على نطق جمل معينة ، يقرؤها في نص ، ويعمل و  على الصفحة المطبوعة.
المدرس على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب ، ثم يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية 

 متبوعة بأسئلة عن النص للتأكد من فهمه.
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 :  ومن مميزات هذه الطريقة  
التدريس  ائقأساسيات العمل في طر ألن بعض  من األشياء الجديدة ؛ ليس في هذه الطريقة كثير -

 ن غيرها.ماألخرى توظف في هذه الطريقة. ولعل تركيزها على مهارة القراءة والكتابة هو ما أعطاها تميزا  
 و ال ترفض هذه الطريقة استعمال اللغة الوسيطة أو الترجمة من لغة إلى أخرى. -
 أن جملة  أوكلمة  ألية ال يمكنف؛ هذه الطريقة وضع ضوابط لتقديم المادة التعليميةإلى  نسبكما ي   -

وظهر استخدام قوائم المفردات في ، ومن هنا بدأ ضبط المفردات وعدد تكرارها ، تجد مكانا  في الدرس
  مثل هذا األمر.

وية ، أو نظريات علم النفس إنما ظهرت الحاجة لم تنشأ هذه الطريقة استجابة لتغيرات في المفاهيم اللغ -
إلى تعلم القراءة باللغة الثانية أشد من حاجتهم إلى فقد كانت حاجة الدارسين ، إليها من منطلق عملي 

 غيرها من المهارات، واستندت إلى أساس نفعي عملي وليس إلى أساس فلسفي نظري.
ية تجربة رائدة من حيث إمكانية إعداد برامج لتعليم اللغة وقد قدمت هذه الطريقة لميدان تعليم اللغة الثان 

 (26، ص3111وهي هنا تعليم القراءة.) المراشدة ،  ، انطالقا  من أغراض خاصة
 أما سلبيات هذه الطريقة فمنها : 

مما قد يأتي بعكس ما يرجى ؛ أنها تركز على القراءة كمهارة أساسية يدور حولها تعليم اللغة الثانية  -
إلى مهارات القراءة في لغته األولى، ستنتقل صعوبات القراءة باللغة  نفس ه الدارس فتقرها ، فعندما يمن

 األولى بدورها عند القراءة باللغة الثانية.
أن مواد القراءة الموسعة تستلزم من القدرة في اإلعداد ما يضمن لها تحقيق هدفها ، سواء من حيث كما  -

تهم الدارسين ، أم من حيث ضبط المفردات التي تحشد بها النصوص ، أم من اختيار الموضوعات التي 
 حيث التحكم في التراكيب.

و قد بدأ االبتعاد عن هذه الطريقة  بعد أن نشأت الحاجة إلى االتصال الشفوي بالناطقين بلغات أخرى،  -
وليس مجرد  بين الناس ،الفعلي  وبعد أن تزايد االهتمام بتعلم مهارتي االستماع والمحادثة لتحقيق االتصال

 . قراءة تراثهم
 : الطريقة السمعية الشفوية 
عطاء الرد الشفوي مع وجود عنصر         سميت بهذا االسم ألنها تجمع بين االستماع إلى اللغة أوال  ، وا 

تي مرئي أو دونه بعد ذلك . و تنطلق هذه الطريقة من تصور للغة هو أنها مجموعة الرموز الصوتية ال
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أفراد المجتمع على دالالتها بقصد تحقيق االتصال بين بعضهم ، كأن يكون الهدف األساسي في  يتفق
بالناطقين بها ، بما  الحقيقي والمفيدتعليم اللغة العربية هو تمكين غير الناطقين بالعربية من االتصال 

 وبما يدور حوله من مواقف.، هذا االتصال من مهارات مختلفة  يحتاجه
الطبيعي الكتساب األفراد لها في لغته األولى ، عن  بع المعلم في تدريس المهارات اللغوية الترتيبَ و يتَّ    

طريق االستماع إليها أوال ، ثم تقليد المحيطين له  بالكالم ، فينطق بعض كلماتها ، ثم يقرأ هذه الكلمات ، 
، ثم القراءة ، الطريقة يبدأ باالستماع، ثم الكالمع في هذه وأخيرا  يكتبها ، ثم نجد أن ترتيب المهارات األرب

 ثم الكتابة.
ن من المعروف أن الوسائل    إن استخدام الوسائل المعينة واألنشطة التربوية أمر الزم في هذه الطريقة ، وا 

 عدم اتصاله المباشر بها. عن التعليمية تنقل إلى الطالب الخبرة في شكل يعوضه
لكن  تعليم اللغة وفق هذه الطريقة أن يكون المعلم ذا قدرة كبيرة على االبتكار.و يتطلب النجاح في   

هذه الطريقة ؛ فالقاعدة يتم شرحها من خالل ترتيب لغوي  في إطار تدريس النحو ال يحظى باهتمام كبير
عد ث إغفال في كثير من األحيان لبعض القواورد في الحوار الذي يدرسه الطالب . وقد لوحظ أنه يحد  

األساسية ، فلم ترد بشكل طبيعي ومنطقي في الحوار ، كما لوحظ التعسف أحيانا  في التعبيرات التي 
يشتمل عليها الحوار حتى يتم إدخال التراكيب ذات القواعد المراد شرحها. كذلك في تدريس الثقافة، عندما 

 تولي هذه الطريقة مواقف الحياة العادية اهتمامها.

  التواصلية : الطريقة الوظيفية 
، و اكتساب إن التواصل )أي استخدام اللغة في أغراض ومواقف  مختلفة( يبقى هو األساس لتعلم أية لغة

واستخدامها في المواقف الحياتية التي ال يمكنه  المتعلم القدرة التواصلية يمكنه من إتقان اللغة األجنبية 
في النظرة إلى  أساسيمع ظهور تغير ة التواصلية الوظيفيظهرت الطريقة استخدام اللغة األم فيها. وقد 

وأساليب ومحتوى التعلم والتعليم ؛ نتيجة ظهور النظريات اللغوية ، اللغة ذاتها ، والطريقة التي نصفها بها
الجديدة ، ونظريات التعلم وانعكاساتها على تعلم اللغات األجنبية ، ونظريات علم اللغة االجتماعي الذي 
يركز على قواعد وأساليب استخدام اللغة في المجتمع ، والوظائف اللغوية التي تتحقق من ذلك . إضافة 

زايد الشعور بالحاجة إلى تعلم لغات أخرى بعد ثورة االتصاالت والمعلومات ، وظهور التقنيات إلى ت
الحديثة وسهولة وسرعة تداولها واستخدامها . ذلك كله جعل إعادة النظر في طرائق تدريس اللغات 

تماعيا  واضحا  يقوم األجنبية أمرا  ضروريا  ، ومهد لظهور الطريقة الوظيفية التواصلية التي اتخذت بعدا  اج
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على دور اللغة في المجتمع أوال  ، وعلى نظريات تعلم تهتم بالمتعلم ال كفرد يخضع للمؤثرات الخارجية 
 فحسب ، بل كإنسان له قدراته الذاتية التي البد من إثارتها بكل ما فيها من طاقات. 

 : ومن مالمح هذه الطريقة
لها، وهي عملّية  لرئيسةهذه الطريقة هو امتالك القدرة على القيام بالوظيفة ا وفق الهدف من تعّلم اللغة - 

االّتصال بين أفراد المجتمع، وبذلك يؤّكد أصحاب هذه الطريقة أهمّية البعد الداللّي واالّتصالّي بدال  من 
 . أهمّية البعد النحويّ 

 االنطالق من حاجات المتعلمين في تعلم اللغة الثانية.  -
للتواصل ، انطالقا  من حاجات المتعلمين األساسية التي  أساسية  نظر إلى اللغة على أنها وسيلةال -

 تحدد أهداف التعلم وفقا  لها. 
تعتمد على استخدام اللغة عمليا  ، لذلك فهي تعلم من اللغة ما يبدو ضروريا  للتواصل في مواقف الحياة  -

 المختلفة . 
االهتمام بالمهارات اللغوية األربع) االستماع، والمحادثة )الكالم( ،والقراءة ، والكتابة ( ، والعمل على  -

تنميتها في وقت واحد بطريقة متكاملة؛ فال ت قدم مهارة على غيرها من المهارات إال ألسباب تخدم العملية 
 .االتصالية 

حقيقية الستخدام اللغة ، مثل توجيه األسئلة ، وتسجيل االهتمام بالنشاطات التي تخلق مواقف واقعية  -
والمعلومات . وتستخدم المهارات اللغوية فيها من أجل فهم وتمثل و  الف كرالمعلومات واستعادتها ، وتبادل 
صدار التعليمات ، والمشاركة ، واآلراءأداء المعلومات ، والتجارب ،   ....وغيرها ، والمشاعر ، وا 

توى على أساس التدرج اللغوي ، بل على أساس التدرج الوظيفي التواصلي . ويصبح ال ي عرض المح -
السؤال هنا: ما الوظائف اللغوية التي يجب  تعليمها للمتعلم حتى يتمكن من استخدام اللغة في الحياة ؟ 

رتبطا  وليس : ما القواعد اللغوية التي يجب أن نعلمها له؟ وبعبارة أخرى أصبح اختيار مادة التعلم م
 بأهداف التعلم دون إهمال القواعد اللغوية .

تتمحور هذه الطريقة حول المتعلم ، وتسمح له أن يقوم باألدوار المختلفة التي لم تكن الطرائق السابقة -
مكاناته ، وتعترف بال )خرما  .فروق الفردية بين المتعلمينتتيحها له ؛ فتعطيه الفرصة ليتعلم وفق جهده وا 

  (092، ص0111وحجاج ، 
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التمييز بين القدرة اللغوية واالتصالية ، فال يكفي أن يتقن المتعلم قواعد اللغة األجنبية ، بل البد من  -
 .إتقان قواعد االتصال بها في الحاالت المختلفة ليكون استعمالها واقعيا  و حقيقيا  

ا كانت هذه هي الطريقة المتبعة في وتبرز مشكلة إجراء االمتحانات في الطريقة التواصلية ؛ ألنه  إذ -
 التعليم والتعلم فيجب أن تعكس االختبارات ما يجري تعليمه وتعلمه، و بالطريقة ذاتها . 

االهتمام بالوسائل التعليمية السمعية والبصرية ، مع الدقة في اختيار الوسيلة ، والتأكد من مالءمتها  -
 وضرورتها للمادة المقررة وعالقتها بها. 

َتَعلَّمة، ، باألنشطة الصفية الهتماما - وتوجيه وتحويل الصف إلى بيئة شبيهة بالبيئة العامة للغة الم 
 المتعلمين إلى االستفادة من األنشطة خارج الصف . 

 : مجاالت االتصال اللغوي 
وتختلف إلى استخدام اللغة، مجموعة األنشطة التي يحتاج الفرد فيها  ي قصد بمجاالت االتصال اللغوي 

هذه المجاالت باختالف البيئة المحيطة بالفرد ، ومواقف الحياة التي يمر بها ، وخصائصه هو نفسه ، 
ومدى إتقانه اللغة التي هي أداة التواصل ، والفترة الزمنية التي يجري فيها التواصل، وغير ذلك من عوامل 

 (062، ص3112التباين في مجاالت االتصال اللغوي. )طعيمة ، 
 اك عدد من المجاالت العامة لالتصال اللغوي يمكن تلخيصها فيما يأتي :وهن
 تكوين العالقات االجتماعية ، واالحتفاظ بها . -
 تعبير الفرد عن استجاباته لألشياء . -
 إخفاء الفرد نواياه .  -
 تخلص الفرد من متاعبه. -
 طلب المعلومات و إعطاؤها . -
 عليمها لآلخرين .تعلم طريقة عمل األشياء ، أو ت -
 حل المشكالت . -
 مناقشة الف كر . -
 المحادثة عبر الهاتف . -
 أداء األدوار االجتماعية  . -
 .اللعب باللغة  -
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ولكل مجال من هذه المجاالت أنماط اللغة المناسبة لها من أصوات ومفردات وتراكيب ، إضافة إلى 
 (062، ص3112)طعيمة ،  السياق الثقافي المحيط بها .

 دور المعلم في الطريقة التواصلية : 
تختلف هذه الطريقة عن الطرائق السابقة في أنها ال تفترض  طريقة واحدة للتعليم كان دور المعلم يتمثل 
فيها دائما  بأنه هو الذي يوجه األسئلة ، وهو الملقِّن والمعلم لكل شيء ي قال ويجري في أثناء التعلم، أما 

في المنهج التواصلي لشرح الدرس . أما  المتعلم فهو المستقب ل لألسئلة ، وهو الذي يجيب عنها، ويستمع
أداة مهمة لتسهيل عملية التواصل بين المتعلمين من جهة، وبين المتعلمين و األعمال األخرى في عد المعلم 

، ومساعد للمتعلمين من جهة ثانية؛ فالمعلم يتخلى عن دوره التقليدي ليتحول إلى موجه للمصادر المعرفية
، كما يعمل على تطوير التعليمعلم و  من كونه هو المركز في عملية التيقوم بإعطاء التوجيهات بدال  

إمكانات المتعلمين، ومساعدتهم على إبراز صفاتهم المميزة وتطويرها، وتعليمهم كيف يتعلمون مما يمنحهم 
  والقدرة على االستغناء عن المدرس تدريجيا . االستقاللية

د تطبيقاتها ، وكثرة أنشطتها ولذلك فهي بحاجة إلى معلم ومن المشكالت التي واجهت هذه الطريقة تعد
ب عل كيفية التعامل معها ومع مسألة تدريس القواعد واختيارها ؛ فالقواعد في هذه الطريقة مهملة  م َدرَّ

 إال بالقْدر اليسير الذي يتطلبه الموقف أو الحالة االتصالية .تهتم بالقواعد  هي الو نسبيا  ، 
هذا يقتضي أن فإن  واهتماماته الدارس حاجاتالتركيز على وبما أنه من أهم مبادئ هذه الطريقة 

 .المنهج بالشكل الذي يتماشى مع تلك الحاجات واالهتمامات يمتلك القدرة على تعديل  رس يجب أن د  الم  

 تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها:التقنيات التعليمية في  أهمية استخدام 

تتطلب العملية التعليمية التعلمية في الوقت الحاضر االعتماد على لتحقيق ما تسعى إليه الطرائق السابقة 
) مثل اللوحات، والصور، وأجهزة العرض، واألفالم، استخدام الوسائل التعليمية والمستحدثات التقنية

ين باللغة األجنبية ، والوسائل والمختبرات اللغوية ، والحاسوب ، والشابكة )االنترنت(، وأصوات الناطق
على إكساب المتعلمين المهارات والخبرات المطلوبة ،  للمساعدة واألدوات في داخل الصف وخارجه(

في عملية  هكان ال بد من مواكبته واستثمار وتنميتها في عصرنا الذي شهد تطورا  وتقدُّما  علميَّا  متسارعا  
ويساعد على تطويرها ، ذلك ألن استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية  التعلم والتعليم بما يخدم هذه العملية

يوجه المتعلمين نحو الممارسة الفعلية الحقيقية ألنواع السلوك التي يهدف إليها ذلك التعلم ، ويتيح للمتعلم 
التقنيات  تقان المطلوبة . وقد ارتبط استخدامأن يمارس المهارة المطلوبة بنفسه حتى الوصول إلى درجة اإل
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والوسائل التعليمية بالطرائق التي يتم اتباعها في التدريس )ففي الطرائق التقليدية لم يكن هناك ما يمكن أن 
يسمى تقنيات تربوية سوى المادة المكتوبة )الكتاب (، والورق ، والقلم ، والطباشير. ومع ظهور الطريقة 

ية و المختبرات اللغوية و أجهزة التسجيل السمعية ، ثم السمعية الشفوية ب د ئ باستخدام األجهزة اإللكترون
  التعليمي في وقت الحق ، وبعد استخدام الطريقة الوظيفية التواصلية ظهرت أجهزة الحاسب اآللي التلفاز 

والشابكة )االنترنت(  واست خد مت مع غيرها من الوسائل بشكل متزايد ساعد في إشراك المتعلم بصورة 
لم ، وتعزيز تعلمه ، وزيادة فاعليته وتفاعله مع اللغة األجنبية ، وتشجيع التعلم الذاتي إيجابية في التع

 (012،ص0111،  علي خرما, نايف , و حجاج,)والنشاطات اللغوية.( 

عد هذا العرض لطرائق تدريس اللغات األجنبية ، يمكن القول إن العمل في تعليم اللغة ال يمكن أن بَ       
جزئيا  ؛ بل إن ما يجري في قاعة التعلم هو نتيجة عمل ال يمكن إال أن يكون متكامال ؛ يكون فرديا  أو 

فالمدرس يستخدم كتبا  مقررة، وأجهزة  ووسائل تعليمية ، ويعمل وفق أسلوب معين ، وجدول زمني محدد ، 
 بيرك عمل ؛ وهذا كله(22، ص0114ويقيس تحصيل المتعلمين باختبارات يصممها آخرون )الراجحي ،

ينهض به آخرون هم علماء لغة وتربويون وواضعو مناهج وغيرهم من القائمين على تعليم اللغة الذي 
يجب أن يكون النهوض به مسؤولية جماعية و وطنية حقيقية ت قدم به لغتنا وحضارتنا وثقاتنا بأفضل 

إيجابيا ؛ ألنه لكل موقف  صورة . كما أن التباين واالختالف في الطرائق التي يتبعها المدرسون يعد أمرا  
 ،األهداف، والطالب، والمعلمين طريقة تدريس واحدة تناسب جميعتعليمي طريقته المناسبة له ، وال توجد 

، بل لكل طريقة محاسنها التي يمكن االستفادة منها في إطار  وجميع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية
الموقف  في اختيار ما يناسب، و يعطي الحرية للمدرس متكامل يركز على المتعلم وحاجاته ودوافعه 

 التعليمي التعلمي الذي يجد نفسه فيه .
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بع  ا لر ا فصل  ل إجراءات البحث وأدواته: ا  
لبحث. - أوالً ا  منهج 

ياً لبحث. - ثان ا ات  تغري  م

ثاً ل لبحث. - ثا ا ات   أدو

ة الوظيفية لتدريس م وفق الطريقمَّصَبرنامج تعليمي مُ - 

 مهارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا )إعداد الباحثة(.

ارات اللغوية األربع )االستماع، ختبارات املها - 

 الكتابة( من إعداد الباحثة.والقراءة ، واحملادثة، و

بعاً ا ته. - ر ين لبحث وع ا تمع   جم

ساً لنها - خام ا ة  ب تجر ل ا يق  طب ت ات  طو  ية.ئخ

ساً اإل - ساد يب  سال لبحث .األ ا تخدمة يف  س امل ية   حصائ
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 تـمهـيد:
 )االستماع ،اختبارات مهارات اللغة العربية :  هأدواتو ومتغيراته،  ،البحثوصفًا لمنهج  هذا الفصليتناول    

 ، ومؤشرات الصدق والثبات ،واإلعداد ،من حيث الهدف عليميوالبرنامج التوالمحادثة ، والقراءة ، والكتابة ( ، 
، و  (وضابطة ،تجريبية) :توزيعها إلى مجموعتين ، والبحثعينة اختيار كيفية  وضع الدرجات، كما يتناولو 

واألساليب ،  التدريسيالتجربة النهائية للبرنامج صف إجراءات و  و، المدروسةلمتغيرات ا دراسة تجانسها وفق
  .للتحقق من نتائجهاإلحصائية التي استخدمت 

  :لبحثامنهج  -أولا 
 ب البحث الحالي استخدام المنهجين اآلتيين:ل  ط  ت        
" نمط البحث الذي يسهم بتزويدنا بالمعلومات الالزمة لتقرير وضع  هو: المنهج الوصفي التحليلي -أولا 

الظاهرة المدروسة تقريرًا موضوعيًا، ومن ثم تحليل هذه المعلومات وتفسيرها للوصول إلى النتائج التي يمكن 
يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما  . و(332،ص3002)عبيدات، "في تحقيق أهداف البحث سهمأن ت

فالتعبير الكيفي يصف لنا  عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا؛ر ويعب  ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ، توجد في الواقع 
هذه الظاهرة أو حجمها دار فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقالظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي 

أفراد قامت الباحثة من خالل هذا المنهج بجمع البيانات من  وقد ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة.
القراءة، و المحادثة، و ات مهارات اللغة العربية األربع )االستماع، ختبار امن خالل استخدام  عينة البحث

 والوصول إلى المناسبة،باستخدام المعالجات اإلحصائية  هاوتحليل ، ثم قامت بتبويب تلك البياناتالكتابة(و 
 النتائج.
 الببببببذيتحقيبببببق أهدافببببببه اسبببببتخدام المببببببنهج التجريببببببي و تتطلببببببب طبيعبببببة البحببببببث  الماااااانهج الت  ي ااااااي: -ثانيااااااا 

 ،طببببببة مسبببببببقاً خط  ب فببببببي البببببتحكم بببببببالظروف المحيطببببببة بالظبببببباهرة بطريقببببببة م  "مقببببببدرة المجببببببر   إلببببببىيسبببببتند أساسببببببًا 
للتقصبببببببي بعبببببببزل هببببببباتين  لبببببببة أخببببببر  قاببببببببللبببببببة فبببببببي متحو  تحو  حدثبببببببه م  الببببببذي ت التببببببب ثير مببببببببدأ أن وينطلببببببق مبببببببن
 .(159ص ،1991،ودراستهما")حمصيالمتحولتين 



الرابع الفصل أدواته و البحث  إجراءات   
 

71 
 

لفرصة هذا النوع من التجارب يتيح ا ؛ ألنField Experiment)) طريقة التجربة الميدانية دتم  اعت   وقد  
ومع هذا فإن أهمية التجريب ال تكمن  ،ع العملي إلى حد كبيرويقترب من الواق ،لدراسة الظاهرة في الميدان
 بل بكيفية التعامل مع األحداث واألفعال والمتغيرات. ،في المكان الذي يجري فيه

ة والتجريبيبة فبي متغيبرات ببين المجمبوعتين الضبابط فتبر  الدراسبات ذات التصبميم التجريببي، التكبافؤ  ت   و    
أي أال يكببون هنبباك فببروق دالببة بببين المجمببوعتين فببي المتغيبببرات  ،تغيببر المسببتقلوذلببك قبببل تقببديم الم ،الدراسببة

ت ثير المتغير المستقل التجريببي. " لكبن  وفق تفسير الفروق بين المجموعتين من يتمكن الباحث كياألخر ، 
د أفبرا ببين خصبائص لتكبافؤهبدف تحقيبق اب إال إذا قبام ببإجراءات تللمجبر   الوصول إلى هذه النتيجة لن يتيسر

العمر، والجبن،، ومسبتو  البذكاء، والخببرات التربويبة أو الثقافيبة  : من حيث المجموعتين التجريبية والضابطة
 العامببببة، والمسبببببتو  االقتصببببادي االجتمببببباعي، باإلضببببافة إلبببببى الصبببببحة الجسببببدية واالنفعاليبببببة، و يببببر ذلبببببك مبببببن

تخببببتلط بببببالمتغيرات المسببببتقلة ال  التببببي ينبغببببي عزلهببببا وتثبيتهببببا كببببي الخصبببائص والسببببمات الشخصببببية األخببببر 
 (.45-44، ص 3006المستهدفة وتؤثر في نتائج التجربة." )األحمد، 

 مهارات اللغة العربية األربعفي تنمية  الوظيفيةاختبار فاعلية التصميم التجريبي في هذا البحث، ويهدف    
 تينقا، ذلك بالمقارنة بين المجموع، وي  ةلد  أفراد العينة التجريبي الكتابة(و القراءة، و  المحادثة،و )االستماع، 

القبلي  التطبيقين فيالمجموعة التجريبية نتائج القبلي والبعدي، وكذلك بين  التطبيقين فيالتجريبية والضابطة 
القراءة، و المحادثة، و االستماع، )اختبارات مهارات اللغة العربية درجات ، وذلك على المؤجلالتطبيق و ، والبعدي

   .في هذا البحثلمستخدمة ا (الكتابةو 

 :البحثمتغريات  -ثانياا 
اللغة وفاعليته في تنمية مهارات ( )موضوع الدراسة ريبيجيتمثل في البرنامج الت المتغي  المستقل:  -1

 .  ير الناطقين باللغة العربيةطالب ال لد  (الكتابةو القراءة، و المحادثة، و االستماع، ) العربية
القراءة، و المحادثة، و االستماع، اللغة العربية )ي التغيُّر الحاصل في مهارات ويتمثل فالمتغي  التا ع:   -3

  .البحثأفراد عينة ( لد  الكتابةو 
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 :البحثأدوات  -ثالثاا 
مهارات في تنمية   الوظيفية الطريقةعلى القائم  التعليميفاعلية البرنامج  فرُّ ع  و ت   البحثلتحقيق أهداف      

أفراد عينة )  ير الناطقين بها بالطال عند( الكتابةو القراءة، و  المحادثة،و االستماع، ) اللغة العربية األربع
 بإعداد األدوات اآلتية:  ةالباحث تقام دمشقمدينة  محافظةفي  البحث(

 .لتدري، مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها م وفق الطريقة الوظيفيةصم  م   تدريسيبرنامج  .1
  .الكتابة(و ،  القراءةو  ، المحادثةو ،  )االستماعاألربع لغة العربية الختبارات مهارات ا .2

 عر  مفصل لهذه األدوات: ي تيوفيما 

  لتد يس مها ات اللغة الع  ية لغي  الناطقين  مم وفق الط يقة الوظيفيةص  م   تد يسي  نامج
 :  ها

  خطوات األساسية هيعلى  مجموعة من ال التدريسياعتمدت  الباحثة في أثناء إعداد البرنامج  : 
 تحديد األهداف العامة لل  نامج :  -1

ع من خالله ضوابط  اختيار محتو  البرنامج توض  هداف العامة ألي عمل تربوي إطار مرجعي تحديد األإن 
 التدريسي ، و تنظيمه ، واألنشطة التعليمية التعلمية ، والتقويم .

التي ت رج مت إلى أهداف سلوكية ت شتق من  األهداف العامةة من سعى البرنامج إلى تحقيق مجموع فقد لذلكو 
 األهداف العامة ، و ت بين نوع السلوك المطلوب من المعلم والمتعلم .

 لد  )االستماع ، والمحادثة ، والقراءة ، والكتابة(: تنمية المهارات اللغوية  إلى التدريسيمج هدف البرناوقد 
الناطقين بها في دمشق ، والمدرسة معهد تعليم اللغة العربية لغير  بها في متعلمي اللغة العربية  ير الناطقين

 : وذلك من خالل.  الباكستانية الخاصة
من  وتمكينه ،، في ضوء المهارات اللغوية األربعبطريقة جيدة على ممارسة اللغة العربية  لمقدرة المتع .1

 هذه المهارات .
، والحوار، والجمل  ،)استيعاب الكلمات:لها االستماع عند تعلم على فهم اللغة العربيةتنمية قدرة الم .3

 .(وفهمها
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تقان أساسيات نطق األصوات العربية بشكل يجعل .2  هتنمية قدرة المتعلم على النطق الصحيح للغة، وا 
 وسليمًا في األداء. ،رًا في المعنىب  ع  م   اً تحدث مع الناطقين بالعربية حديث، و يي درك ما يقول وما ي سمع

 ،على القراءة بدقة وفهم، من خالل قراءة الكلمات والجمل والنصوص المختلفة ية قدرة المتعلمتنم .4
 وفهمها فهمًا جيدًا .

عن موضوعات متعددة بلغة سليمة وف ك ر والتعبير  ،على الكتابة الصحيحة تنمية قدرة المتعلم .5
 .صحيحة

  الناطقين باللغة العربيةره من تمكنه من التفاهم مع  يو  درة المتعلم على تحقيق احتياجاته،ق .6
 والتواصل معهم في المجاالت واألمور التي ال يمكنه استخدام لغته األصلية فيها .

 .من مشكالت ه، وتوظيفها في حل ما يعترضهااالستمتاع بالمواد التي يقرؤ  إلىتنمية ميول المتعلم  .7
 : كونات ال  نامجتحديد م  -2

 والمحادثة، والقراءة، والكتابة ( ،: ) االستماعاللغويةات مهار لية ليتكون البرنامج من أربع وحدات تعليم
، والنشاط وطريقة التدري،  ،ص، والنص المقرر، واألهدافالزمن المخص  ح د د وفي كل وحدة تعليمية 

ى كتاب ) العربية لغير أبنائها ( في تحديد  النصوص التي تكون منها إلالباحثة   استندتوقد  البيتي.
 .امج التعليمي واختبارات المهارات اللغوية البرن
 تحديد محتوى ال  نامج :  

 تم تصميم البرنامج وفق الخطوات اآلتية : 
 تحديد عنوان الوحدة التعليمية. -
 تحديد الزمن لكل وحدة تعليمية .  -
 تحديد األهداف ، وصو ها سلوكيًا لكل وحدة تعليمية . -
 م في كل مهارة .تقويم قبلي لمعارف المتعلمين ومكتسباته -
 ترتيب الحالة االبتدائية )المحيط ، وبيئة التعلم ( . -
 استراتيجية التعليم . -
 التقويم . -
 النشاط البيتي  . -
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 الت   ة الستطالعية لل  نامج التد يسي المقت ح:  -3
مين في كلية التربية ، وكلية ك  ح  لى مجموعة من السادة الم  عبمرحلته األولية تم عر  البرنامج 

داب ، والمعهد العالي للغات في جامعة دمشق ، وكلية اآلداب، والمعهد العالي للغات في جامعة اآل
 ( ( بهدف التحقق من اآلتي : 10تشرين ، ووزارة التربية في دمشق .)الملحق )

 مناسبة المادة العلمية في البرنامج للمتعلمين . -
 الدقة العلمية واللغوية  للبرنامج التدريسي . -
 بة األهداف العامة لمضمون البرنامج التدريسي .مد  مناس -
 مد  ارتباط األهداف بالمادة الدراسية التي يتضمنها البرنامج . -
 مد  صحة األهداف السلوكية ، ومناسبتها لألهداف العامة لكل وحدة تعليمية . -
 لبرنامج .لمد   مالءمة زمن التطبيق لألهداف العامة واألهداف التعليمية  -
 األنشطة التعليمية ألهداف البرنامج .مد  مناسبة  -
 .مد  مناسبة المحتو  التعليمي لمستو  المتعلمين  -

 وقدم المحكمون توجيهاتهم ، وآراءهم في البرنامج واألنشطة التعليمية  كما ي تي : 
وضرورة اختصارها إلى أهداف  ،ظات حول األهداف العامة للبرنامجأبد  بع  المحكمين مالح -

 لمهارات اللغوية فقط.تتعلق بتنمية ا
 عدد من األهداف السلوكية بما يتناسب مع المحتو  واألنشطة التعليمية .ضرورة تعديل   -
 تعديل بع  نصوص البرنامج لتتناسب مع مستو  المتعلمين . -
 مفهومة من قبل المتعلمين .تكون تغيير صيغة بع  األسئلة في النشاط البيتي حتى  -
 الوحدات التعليمية . لنصوص التي تضمنتهالمات اضرورة الضبط الكامل لك -

ها على تالباحثة بآراء ومالحظات السادة المحكمين ، وقامت بالتعديالت المطلوبة ، وعرض عملتوقد 
 :  دأت بتنفيذ التجربة االستطالعية التي تساعد في تحقيق األمور اآلتيةاألستاذ المشرف، ثم ب

 ريسي .معرفة مد  إمكانية تطبيق البرنامج التد -
 تحديد الزمن الالزم لتطبيق الوحدات التعليمية و األنشطة المراف قة لها. -
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ن في أثناء تطبيق التجربة االستطالعية ، ليتم التعامل معها يالمتعلم تواجهتحديد الصعوبات التي قد  -
 بما يساعد على تطبيق البرنامج بشكل أفضل .

 ي الوظيفي المقت ح :التد يس  ة الستطالعية لل  نامج عينة الت  -4
من  ، ير الناطقين باللغة العربيةالب وطالبة من الط تكونت العينة االستطالعية من اثني عشر طالباً 

من  موه ، دمشقمحافظة في  الخاصةالمدرسة الباكستانية و  ،اللغة العربية لغير الناطقين بهامعهد تعليم 
سارت التجربة وفق  وقد  .ثبات البرنامج وصدقهالت كد من وذلك بهدف ،  األساسية البحثخارج عينة 

 الخطوات اآلتية:
 . 5/2/3014-4تطبيق االختبارات القبلية بتاريخ  -
 في المدرسة الباكستانية الخاصة .  9/2/3014بتاريخ للبرنامج تنفيذ التجربة االستطالعيةب البدء -    
 : مقت حالتد يسي الوظيفي الج الد اسة الستطالعية لل  نامج نتائ -5

( 45)درسيتان مدة كل منهمالتنفيذ كل وحدة تعليمية في البرنامج المقترح هو حصتان  الزمن الالزم -
: إحداهما لتدريب المتعلمين على المهارات اللغوية التي تتضمنها الوحدة التعليمية ، والثانية لحل دقيقة

التي احتاج المتعلمون فيها  الكتابةة النشاط البيتي المرافق للوحدة التعليمية . ويستثنى من ذلك مهار 
 إلى حصتين للتدريب على المهارة ، وحصتين لحل النشاط البيتي المرافق .

 .ضرورة ضبط واختصار بع  األنشطة  لتناسب مستو  المتعلمين  -

 (.الكتا ةو  الق اءة،و  المحادثة،و  الستماع،) الع  ية اللغة مها ات اخت ا ات 
 في صو تها األولية: الع  ية للغةا مها ات اخت ا اتإعداد  

االستماع ، (إن الهدف من إعداد اختبارات المهارات اللغوية: تحديد الهدف من الخت ا ات  -
  ير الناطقين باللغة العربية في تحصيل المتعلمينقيا، مستو  ، والقراءة ، والكتابة( هو والمحادثة

 . األهداف المرسومة لهالوظيفي في تحقيق ريسي كد من فاعلية البرنامج التدهذه االختبارات ، والت 
إلى تحديد مستو  معلومات المتعلمين ومكتسباتهم السابقة  اتاالختبار  تهدف هذه:  ةلي   الق   اتالخت ا   -

، كما  فيما يتعلق بكل مهارة من مهارات اللغة العربية)االستماع، والمحادثة ، والقراءة ، والكتابة(
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، والضابطة( في مستو  ة)التجريبي تينتو  التكافؤ بين المجموعهدف إلى الوقوف على مست
 .التدريسيمية من وحدات البرنامج قبل البدء بتطبيق كل وحدة تعلي اتاالختبار  وتطبق هذه ،التحصيل

بعد االنتهاء من تطبيق كل وحدة تعليمية من  انفسه اتاالختبار  تطبيق :أ عيد ةديع  ال    اتالخت ا   -
إلى قيا، مد  تحصيل المتعلمين ، وتحقيقهم  اتاالختبار  هدفت هذهالتدريسي. وقد وحدات البرنامج 

 . التدريسياألهداف المحددة لكل مهارة من المهارات التي درسوها وفق البرنامج 
لةالخت ا ات ال عدية الم   - بعد انتهاء تطبيق االختبارات البعدية  : أ عيد تطبيق االختبارات نفسهاؤ َّ

 المكتسبة لد  المتعلمين .  اظ بالقدرات والمعلومات والمهارات  االحتفبهدف قيا، مد
الدراسة فبدأت ب النهائي ، وتصبح جاهزة للتطبيق ة قبل أن ت خذ شكلهاأدوات البحث بمراحل متعددمرت وقد 

مة ، الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت تدري، اللغة العربية و مهاراتها عاواالطالع على الكتب و 
من عناصر وأهداف للعرب واألجانب  ير الناطقين باللغة العربية ، من أجل تحديد محتو  االختبارات و 

 اد عينة البحث .مستو  المتعلمين األجانب أفر تناسب 
 يار من متعدد ، وبنود ملء الفراغ،جاءت بنود االختبارات على شكل بنود االخت : اختيا  شكل ال نود -

 المقترح. من البنود التي تقي، الجانب المعرفي والمهاري عند المتعلمين في البرنامج  والمطابقة و يرها
     :      اآلتي على االختبارات تصميم في الباحثة حرصت وقد

 ، والحرص على وضوح صيغة السؤال.تجنب الغمو  والصعوبة والتكرار -
 . التدريسيالبرنامج اللغوية في  أن تشمل البنود محتو  المادة التعليمية للمهارة -
 تزويد كل اختبار بالتعليمات المناسبة والواضحة ، ومعيار الدرجة ، والوقت المخصص لكل اختبار . -
 مستويات المتعلمين.ل مالءمة بنود االختبار -
 سالمة بنود االختبار لغويًا. -
 أن تكون البنود موضوعية. -
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 ا:صدق اخت ا ات مها ات اللغة الع  ية وث اته التحقق من .1
 التحقق من صدق اخت ا ات مها ات اللغة الع  ية: . أ
 :صدق المحكمين 

ت على  نة أسماؤهم المدو   حكمينمجموعة من الم  بعد إعداد االختبارات والوصول إلى شكلها النهائي ع ر ض 
 للت كد من:  ( 10في الملحق )

 معرفي. صالحيتها للتطبيق من خالل صالحيتها لقيا، تحصيل المتعلمين المهاري وال -
 لغويًا ، وجودة صيا تها ودقتها . اتسالمة مفردات االختبار  -
 ، و وضوحها ودقتها .عليمات الالزمة إلرشاد المتعلمينوفرة الت -
 مد  مناسبة بنود االختبار لمستو  المتعلمين . -

 :الت   ة الستطالعية لالخت ا ات وحساب ث اتها 
من  وطالبة اً طالب )13على عينة استطالعية قوامها) المحكمينجراء تعديالت إبعد  االختباراتتم تطبيق       
معهد تعليم من  خذواأ   األساسية البحثوهي من خارج عينة  ،جانب  ير الناطقين باللغة العربيةاأل بالطال

، وذلك بهدف معرفة مد   دمشقمحافظة في  الخاصةالمدرسة الباكستانية و اللغة العربية لغير الناطقين بها 
الختبارات لتحقق من الخصائص السيكومترية الألفراد عينة البحث، وكذلك  تهاممالءو  بنود االختباراتوضوح 
 التوصل إلى ما ي تي :. وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية تم ةاألربع

 . للمتعلمينتعديل بع  المفردات في البنود التي لم تكن واضحة  -
دية( هو حصة درسية مدتها ع  لية والب  ب  تبارات المهارات اللغوية )الق  كل اختبار من اخ لتطبيقالزمن الالزم  -
مون عن بنود إحداهما ليجيب المتعل ثة الذي يحتاج إلى حصتين درسيتين( دقيقة ، ما عدا اختبار المحاد45)

هارات لتحديد مستو  تحصيله في م لكل متعلم على حدة ؛ للمقابلة الي يقوم بها المدر، االختبار ، والثانية
ضافتها إلى الدرجات التي حصل عليها في القسم األول من النطق ، وتسجيل الدرج ة التي يستحقها ، وا 

مع اإلشارة إلى أن  الساعات الدرسية في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، والمدرسة  االختبار .
 الباكستانية الخاصة هي خم، و أربعون دقيقة.

 مستو  المتعلمين .يناسب  بماالقراءة  مهارات الرابع من اختبار تعديل البند -
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 كاآلتي:االتساق الداخلي لالختبارات التحقق من صدق ثم تم  
 :)صدق التساق الداخلي )الصدق ال نيوي 
القراءة، و ، لمحادثةاو )االستماع،  ارات مهارات اللغة العربيةالختب االتساق الداخلي صدق من الت كد تم   
لالختبار نفسه  الكلية الدرجة مع كل اختبار بنود من بند كل درجة بين االرتباط التمعام   بحسابكتابة( الو 

 اآلتي. الجدول في موضح هو كما
الق اءة، و ، المحادثةو )الستماع،  ةاأل  عاللغوية الخت ا ات   نود من  ند كل د  ة ين   ت اطال معامالت ي ّين( 1) ال دول

 لكل اخت ا  الكلية لد  ةا مع الكتا ة(و 
 اخت ا ات مها ات اللغة الع  ية

 مها ة الكتا ة مها ة الق اءة المحادثةمها ة  مها ة الستماع
 

 الرقم
معامل 
 االرتباط

معامل  القرار
 االرتباط

معامل  القرار
 االرتباط

معامل  القرار
 االرتباط

 القرار

 دال 0.675** دال 0.722** دال 0.921** دال 0.906** 1
 دال 0.003** دال 0.700** دال 0.932** دال 0.633* 3
 دال 0.745** دال 0.770** دال 0.666* دال 0.649* 2
 دال 0.710** دال 0.724** دال 0.093** دال 0.600* 4
 دال 0.021**        5
 دال 0.029**       6
 دال 0.795**       7

   5...ل عند مستوى دللة )*( دا  0.01)**( دال عند مستوى دللة  

( 0.01حصائيًا عند مستو  داللة )إ ةالت االرتباط كلها دال( أن معام  1يظهر من خالل الجدول )   
، أما اختبار مهارة (2..2 - 2..2) االستماع بين اختبار مهارةإلى ( وتقع هذه المعامالت بالنسبة 0.05و)

تقع معامالت ة اختبار مهارة القراءإلى وبالنسبة ، (0..2 - ...2)بين  لبنوده فتقع معامالت االرتباط المحادثة
.  )0.00 -0.67بين)لبنوده تقع معامالت االرتباط ف الكتابةاختبار مهارة أما ،( 0.77 -0.70االرتباط بين)

ير وهذا يش ؛حصائياً إنها دالة أيالحظ  ةربعاألاللغوية  تاالختباراالت االرتباط على وبالنظر إلى جميع معام  
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هذه وأن  ،الكتابة( و القراءة، و ، المحادثةو  )االستماع، ةاالختبارات األربعوجود اتساق داخلي بين بنود  إلى
 .لهذه االختبارات ؤكد الصدق البنيويهذا يو ،  هعت لقياسض  البنود تقي، ما و  

 :اخت ا ات مها ات اللغة الع  ية التحقق من ث ات -ب 
على الكتابة( و القراءة، و ، لمحادثةاو )االستماع، :االختبارات اللغوية لثبات  افي دراسته ةالباحث تاعتمد    

  : هما ،بمستو  ثبات موثوق بهتمتع ت هذه االختباراتن أللت كد من  طريقتين
 ث ات التساق الداخلي  معادلة ألفا ك ون اخ Internal Consistency):)  تم حساب معامل االتساق

نتائج معامالت  اآلتي يوضحالجدول و  لفا كرونباخأنفسها باستخدام معادلة ة االستطالعيالداخلي للعينة 
  :بهذه الطريقة الثبات

   ةلكل اخت ا  من الخت ا ات اللغوية األ  ع الث ات  ط يقة ألفا ك ون اخ ي ين( 2 دول )              
 معامل ألفا كرونباخ عدد البنود اختبارات مهارات اللغة العربية

 0.677 4 ر مهارة االستماعاختبا
المحادثةاختبار مهارة   4 0.067 

 0.696 4 اختبار مهارة القراءة
 0.006 7 اختبار مهارة الكتابة

( 66..2)ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ بلغت  الت( أن قيمة معام3يالحظ من الجدول )

 (....2)و ، المحادثةللدرجة الكلية الختبار مهارة  (2.8.6) و ،مهارة االستماع للدرجة الكلية الختبار 
يم ظ أن جميع ق  ويالح  للدرجة الكلية الختبار مهارة الكتابة.  (.2.88) و للدرجة الكلية الختبار مهارة القراء،
 .وصالحة أل را  البحث الحالي مرتفعة ةهذه المعامالت لالختبارات األربع

 الث ات  اإلعادة (Test-Retest Method:) اإلعادةج معامل الثبات بطريقة ااستخر ب ةالباحث تقام 
 أسبوعينبعد مضي  ،للمرة الثانية على العينة نفسها المقيا،عيد تطبيق أثم  ،نفسها العينة السابقةعلى 

 ةلكل اختبار من االختبارات اللغوية األربع ثبات اإلعادةوجر  استخراج معامالت  ،من التاريخ األول
، ول والثانياأل ينرتباط بين التطبيقاالعن طريق حساب معامل الكتابة( و القراءة، و ، محادثةوال)االستماع، 

 موضح في الجدول اآلتي :هو كما 
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 ق اءة، والكتا ة( الو ، والمحادثة)الستماع، كل اخت ا  من الخت ا ات اللغويةلاإلعادة الث ات  ط يقة  ي ين( 3ال دول )
 باإلعادةالثبات  يةاختبارات مهارات اللغة العرب
 0.796** اختبار مهارة االستماع

المحادثةاختبار مهارة   **0.932 
 0.770** اختبار مهارة القراءة
 0.060** اختبار مهارة الكتابة

    0,01)**( دال عند مستوى دللة       

ة الختبار مهارة للدرجة الكلي( ..2.6)بلغت  عادةاإلثبات  الت( أن قيمة معام2يالحظ من الجدول ) 
للدرجة الكلية الختبار مهارة  (2.668)و للدرجة الكلية الختبار مهارة المحادثة ، ( 20..2)و االستماع ، 
االرتباط لهذه ظ أن جميع قيم معامالت ويالح  للدرجة الكلية الختبار مهارة الكتابة.  (2.8.8)القراءة، و
 .وصالحة أل را  البحث الحالي مرتفعةاالختبارات 

 تصفت الكتابة( و القراءة، و ، والمحادثة)االستماع، جميع اختبارات المهارات اللغوية ن أيتضح مما سبق    
 للبحث الحالي. تاو لالستخدام ك د ةصالح امن الصدق والثبات تجعله ةبدرجة جيد

 .النهائية افي صو ته اخت ا ات مها ات اللغة الع  يةإخ اج  .2
 :  عاخت ا  مها ة الستما -أولا 

 ير الناطقين باللغة العربية في  تحصيل المتعلمينيهدف إلى قيا، مستو  :  الهدف من الخت ا  -
 مهارات االستماع اآلتية : 

 جملة يستمع إليها .تكرار المتعلم  -
 فهم تعليمات شفوية توجه إلى المتعلم ، واالستجابة لها . -
 المفردات والنص المسموع . استيعاب المتعلم -
 يت لف اختبار االستماع من أربعة بنود ، هي : :  مكوناته -

ها . ويقي، هذا البند مستو  تحصيل لي طلب فيه إلى المتعلمين أن يكتبوا جملة استمعوا  - 1
 (تكرار المتعلم جملة يستمع إليهاالمتعلمين في المهارة األولى من مهارات االستماع وهي )
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ثم يكتب اسمه ، ثم يضعه في حقيبته . ويقي، ي طلب فيه إلى كل متعلم أن يمسك قلمه بيده ،  - 3
هذا البند مستو  تحصيل المتعلمين في المهارة الثانية من مهارات االستماع وهي) فهم تعليمات 

ه إلى المتعلم ، واالستجابة لها(  شفوية ت وج 
 أن يحددوا   وي ط ل ب إليهم، كلمة محددةل، ثم يستمعون ثالث صور ت ع ر   على المتعلمين - 2

. ويقي، هذا البند مستو  تحصيل المتعلمين هالالتي استمعوا التي تنطبق عليها الكلمة الصورة 
 في المهارة الثالثة من مهارات االستماع وهي)فهم المتعلم المفردات ، واستيعابها سمعيًا ( .

ا ي طلب في هذا البند إلى المتعلمين أن يجيبوا عن خمسة أسئلة تتعلق بمضمون نص استمعو  – 4
 من مهارات االستماع وهي الرابعةويقي، هذا البند مستو  تحصيل المتعلمين في المهارة  . له
 والجدول اآلتي يوضح مكونات هذا االختبار :فهم المتعلم النص ، واستيعابه سمعيًا ( .)

 ( محاو  اخت ا  الستماع الق لي /ال عدي4ال دول )
 عدد البنود مهارات االستماع المحور
 1 .تكرار المتعلم جملة يستمع إليها األول
ه إلى المتعلم ، واالستجابة لها. الثاني  1 فهم تعليمات شفوية ت وج 
 1 فهم المتعلم المفردات ، واستيعابها سمعيًا. الثالث
 1 فهم المتعلم النص ، واستيعابه سمعياً  الرابع

 4 المجموع

ر هو عية أن الزمن المخصص لهذا االختبابينت نتائج الدراسة االستطال الزمن المخصص له : -
)الساعات الدرسية في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ( دقيقة .45سية واحدة مدتها )حصة در 

 بها ، والمدرسة الباكستانية الخاصة هي خم، و أربعون دقيقة (.
 ( درجة . 35: الدرجة العظمى لالختبار هي )د  اته  -    

 وزع الدرجات على بنود االختبار :دول اآلتي بوضح توالج         
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 ( توزع د  ات اخت ا  الستماع الق لي / ال عدي 5ال دول )
 الدرجة بنود االختبار  السؤال
 ست درجات .ها : ليلى طبيبة تعمل في مستشفى المدينةلاكتب الجملة التي ستستمع  األول
 ثالث درجات م ضع القلم في حقيبتكأمسك قلمك بيدك ، و اكتب اسمك ، ث الثاني

 الثالث
انظر إلى الصور الموجودة أمامك ، وحدد الصورة التي تنطبق عليها 

 الكلمة التي تسمعها.
 ست درجات

 عشر درجات األسئلة اآلتية : أجب عنلنص ، ثم استمع  ل الرابع

 المجموع
خم، وعشرون 

 درجة

 :  المحادثة )الكالم( اخت ا  مها ة  -ثانياا 
 ير الناطقين باللغة العربية في  تحصيل المتعلمينيهدف إلى قيا، مستو  :  الهدف من الخت ا  -

 اآلتية :   المحادثة )الكالم(مهارات 
 مهارات النطق السليم للحروف والكلمات. -
 التعبير.مهارات  -
 من أربعة بنود ، هي :   المحادثة )الكالم(: يت لف اختبار  مكوناته -

 إلى المتعلمين النظر إلى الصور الموجودة في االختبار، وكتابة أسمائها. ي طلب فيه  -1
التي االختبار، واإلجابة عن األسئلة تعلمين النظر إلى اللوحة الموجودة في مالي طلب فيه إلى  -3

 . تليها 
قي، هذا ويأن يكتبوا أربع جمل ت ع ب ر عن الصورة الموجودة .  ي هذا البند ي طلب إلى المتعلمينف -2

 ( . ر بجمل صحيحةك  التعبير عن الف  مهارة )مستو  تحصيل المتعلمين في البند 
هذا البند مقابالت فردية ي جريها المدر، مع كل متعلم لمعرفة مد  سالمة النطق لديه ، وتتم هذه  –4

 .ثم وضع الدرجة التي يستحقها ،المقابالت بعر  لوحة على المتعلم ، وسؤاله عن اسم كل صورة
 المهارة األولى من مهارات المحادثة وهي : ) النطق السليم للحروف والكلمات (ويقي، هذا البند 

 اآلتي يوضح مكونات هذا االختبار :والجدول  
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 ( محاو  اخت ا  المحادثة)الكالم( الق لي/ال عدي6ال دول )
 عدد البنود لمحادثةمهارات ا المحور
 1 تسمية األشياء  األول
 5 بجمل صحيحةالستجابة لصورة  واإلجابة عن األسئلة ا الثاني
 1 التعبير عن الفكر بجمل صحيحة الثالث
 مقابالت فردية المهارة األولى )النطق السليم للحروف والكلمات ( الرابع

 7 المجموع             

بار هو بينت نتائج الدراسة االستطالعية أن الزمن المخصص لهذا االخت الزمن المخصص له : -
ص الحصة األولى إلجابات المتعلمين عن ( دقيقة . ت خص  45حصتان درسيتان مدة كل منهما )

البنود الثالثة األولى في االختبار، والحصة الثانية إلجراء المقابالت الفردية مع المتعلمين ؛ لقيا، 
 مستو  تحصيلهم في المهارات المرتبطة بجانب النطق .  

( درجة . والجدول اآلتي بوضح توزع الدرجات على بنود 35ة العظمى لالختبار هي ): الدرجد  اته  -    
 ( توزع د  ات اخت ا  المحادثة)الكالم( الق لي / ال عدي 7ال دول )             االختبار :

 الدرجة بنود االختبار  السؤال
 خم، درجات انظر إلى الصور اآلتية ، ثم اكتب أسماءها األول
 خم، درجات ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها  ظر إلى الصورة اآلتيةان الثاني
 خم،  درجات تحدث عن الصورة السابقة ب ربع جمل صحيحة . الثالث
 عشر درجات مقابالت فردية لمعرفة مد  سالمة النطق عند المتعلمين الرابع

 المجموع
خم، وعشرون 

 درجة

 :  الق اءةاخت ا  مها ة  -ثالثاا 
 ير الناطقين باللغة العربية في  تحصيل المتعلمينيهدف إلى قيا، مستو  :  من الخت ا الهدف  -

 اآلتية :  مهاراتال
 للنص . السليمة القراءة الجهرية -
 استيعاب مضمون النص ومفرداته . -
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 من أربعة بنود ، هي :  القراءة: يت لف اختبار  مكوناته -
مستو  ويقي، هذا البند  لنص قراءة جهرية صحيحة .ي طلب فيه إلى المتعلمين قراءة مقطع من ا -1

 للنص(  السليمةالقراءة الجهرية األولى :)  مهارةتحصيل المتعلمين في ال
تعلمين وضع خط تحت اإلجابة الصحيحة عن خمسة أسئلة تتعلق بمضمون مالي طلب فيه إلى  -3

استيعاب مضمون )الثانية :  ةمهار مستو  تحصيل المتعلمين في الويقي، هذا البند  نص االختبار ،
 ( النص

ع خط تحت الكلمة المشابهة في المعنى للكلمة األساسية في هذا البند ي طلب إلى المتعلمين  وض   -2
مستو  تحصيل المتعلمين في ويقي، هذا البند . ها كل مجموعة من مجموعات الكلماتالتي تبدأ ب

 .( ء لمفردات الجديدة الواردة في النص المقرو معاني بع  ا: تحديد  النص مفرداتاستيعاب مهارة )
في هذا البند ي طلب إلى المتعلمين  وضع خط تحت الكلمة المعاكسة في المعنى للكلمة األساسية  –4

مستو  تحصيل المتعلمين في ويقي، هذا البند التي تبدأ بها كل مجموعة من مجموعات الكلمات . 
 .(ء بع  المفردات الواردة في النص المقرو ضادات : تحديد م النص مفرداتاستيعاب مهارة )

 اآلتي يوضح مكونات هذا االختبار :والجدول 
 ( محاو  اخت ا  الق اءة الق لي/ال عدي8ال دول )

 عدد البنود القراءةمهارات  المحور
 1 للنص القراءة الجهرية السليمة األول
 5 استيعاب مضمون النص                       الثاني

 الثالث
بع  المفردات الجديدة الواردة  تحديد مرادفات :النص مفرداتاستيعاب 

 لمقروءفي النص ا
1 

 الرابع
بع  المفردات الواردة في : تحديد مضادات  النص مفرداتاستيعاب 

 ءالنص المقرو 
1 

 0 المجموع

ختبار هو بينت نتائج الدراسة االستطالعية أن الزمن المخصص لهذا اال الزمن المخصص له : -
 ( دقيقة .  45حصة درسية واحدة مدتها)

 ( درجة . 35: الدرجة العظمى لالختبار هي )د  اته  -    
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 االختبار :آلتي بوضح توزع الدرجات على بنود والجدول ا      
  ( توزع د  ات اخت ا  الق اءة الق لي / ال عدي9ل دول )ا

 الدرجة بنود االختبار  السؤال
 عشر درجات د من النص السابق قراءة صحيحة معبرةد  ح  طع الم  اقرأ المق األول
 خم، درجات ابة الصحيحة ضع خطًا تحت اإلج ، ثم  اآلتية اقرأ كل سؤال من األسئلة  الثاني

 الثالث
اقرأ الكلمات التي تحت كل كلمة أساسية ، ثم ضع خطًا تحت الكلمة 

 المرادفة للكلمة األساسية في المعنى
 خم،  درجات

 الرابع
قرأ الكلمات التي تحت كل كلمة أساسية ، ثم ضع خطًا تحت الكلمة ا

 .لمعنى الكلمة األساسية  المضادة
 خم، درجات

 المجموع
خم، وعشرون 

 درجة

 : الكتا ة اخت ا  مها ة  - ا عاا 
 ير الناطقين باللغة  تحصيل المتعلمينإلى قيا، مستو  االختبار  : يسعى الهدف من الخت ا  -

 اآلتية :  مهاراتاللعربية في ا
 . استخدام التركيب اللغوي المناسب -
 . ت ليف جمل تتضمن كلمات محددة -
 . مرتبة من كلمات مبعثرة و ير ت ليف جمل -
  صحيحة .كتابة كتابة كلمات يمليها المدر،  -
لكلمات ذات او  المد ،و الشدة ، و  تنوين،وال همزات،ال):مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية في الكتابة -

 طق(  ن  كتب وال ت  ت  و كتب، طق وال ت  ن  الحروف التي ت  
 وضوح الخط ، ومراعاة التناسق والنظام فيما يكتب . -
 . اً صحيح استخداماً استخدام عالمات الترقيم  -
 : يت لف اختبار الكتابة  من سبعة بنود ، هي :  مكوناته -

ويقي، هذا البند  ها في المكان الصحيح .ي طلب في هذا البند اختيار الكلمة المناسبة ، ووضع -1
  . (استخدام التركيب اللغوي المناسباألولى :)  مهارةمستو  تحصيل المتعلمين في ال
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استخدام كلمات م عطاة في تكوين جمل مفيدة، مع السماح للمتعلمين بإضافة كلمات ي طلب فيه  -3
تحصيل المتعلمين في المهارة  الثانية  مستو ويقي، هذا البند  جديدة تساعدهم على ت ليف الجمل ،

  ( . ت ليف جمل تتضمن كلمات محددة) من المهارة الرئيسة األولى :
،  بشكل صحيح في هذا البند ي طلب إلى المتعلمين  تكوين جمل مفيدة بترتيب كلمات  ير مرتبة -2

حصيل المتعلمين مستو  تويقي، هذا البند و دون إضافة كلمات جديدة أو حذف كلمات موجودة . 
 .(مرتبة  من كلمات  ير ت ليف جمل) في المهارة الثالثة :

ويقي، هذا البند في هذا البند ي طلب إلى المتعلمين  كتابة كلمات يمليها المدر، كتابة صحيحة.  –4
 (. كتابة صحيحةكتابة كلمات يمليها المدر، مهارة )مستو  تحصيل المتعلمين في ال

م المناسبة في د، ثم وضع عالمات الترقيحد  ب إلى المتعلمين قراءة المقطع الم  في هذا البند ي طل -5
استخدام عالمات )  : مستو  تحصيل المتعلمين في المهارةويقي، هذا البند  .المكان المخصص لها

 .( اً صحيح استخداماً الترقيم 
   .( ِحبُّ اللُّغة  الع  يَّة  ، وأ ت ع لَّم ها أ  كتابة جملة محددة ، هي ) في هذا البند ي طلب إلى المتعلمين -6       

، ومراعاة التناسق والنظام فيماوضوح الخط ) مستو  تحصيل المتعلمين في مهارةويقي، هذا البند            
(يكتب                                           

    ويقي، هذا البند .وجودة في كل جملةحيح األ الط المتص في هذا البند ي طلب إلى المتعلمين - 7       
مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية  ، واستخدام التركيب اللغوي)  مستو  تحصيل المتعلمين في مهارة        

     ابة(الكت في          
 اآلتي يوضح مكونات هذا االختبار :والجدول 
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 ي( محاو  اخت ا  الكتا ة الق لي/ال عد.1ال دول )
 عدد البنود القراءةمهارات  المحور
 10 استخدام التركيب اللغوي المناسب األول
 2 ت ليف جمل تتضمن كلمات محددة          الثاني
 2 مرتبة من كلمات  ير ت ليف جمل الثالث

 1 كتابة صحيحةكتابة كلمات يمليها المدر،       الرابع

 7 اً صحيح اماً استخداستخدام عالمات الترقيم       الخام،
 1 وضوح الخط ، ومراعاة التناسق والنظام فيما يكتب الساد،
 5 الكتابة القواعد اإلمالئية األساسية في ةمراعاو ، استخدام التركيب اللغوي السابع

 20 المجموع

بينت نتائج الدراسة االستطالعية أن الزمن الالزم لهذا االختبار هو حصة  الزمن المخصص له : -     
 ( دقيقة .  45درسية واحدة مدتها)

وزع الدرجات على بنود ( درجة . والجدول اآلتي بوضح ت35: الدرجة العظمى لالختبار هي )د  اته  -    
 ( توزع د  ات اخت ا  الكتا ة الق لي / ال عدي 11ال دول )االختبار :                    

 الدرجة بنود االختبار  السؤال

 األول
عها في المكان  باختيار الكلمة المناسبة ، اآلتيةاكيب التر  كملأ ض  و 

 الصحيح
 خم، درجات

 الثاني
في تكوين  اآلتية ات الموجودة في كل سطر من السطوراستخدم الكلم
تكوين  على جديدة تساعدك ويمكنك أن تضيف كلمات جملة مفيدة.

 . الجملة
 ثالث درجات

 ثالث  درجات .ن جماًل مفيدةلتكو  اآلتية  أعد ترتيب الكلمات الثالث
 ثالث درجات اآلتياكتب كل كلمة تسمعها في المكان المخصص لها في الجدول  الرابع

 درجاتأربع  .بين قوسين فيما، ثم ضع عالمات الترقيم المناسبة   اآلتياقرأ المقطع  الخام،
 درجتان .جميلبخط واضح و  اآلتيةاكتب العبارة  الساد،
 خم، درجات .أ الط، ثم صحح ما ورد فيها من اآلتيةمل اقرأ الج السابع

 درجة خم، وعشرون المجموع
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 .جمتمع البحث وعينته -رابعاا 

   م تمع ال حث: . أ
في معهد  الموجودينتكون المجتمع األصلي للبحث من جميع طالب اللغة العربية الناطقين بلغات أخر   

والبالغ عددهم في  ،في محافظة دمشقالخاصة سة الباكستانية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها و المدر 
( طالبًا وطالبة فقط موزعين على 29( وهو العام الذي طبق فيه البحث )3014-3012العام الدراسي )

والجدول اآلتي يبين خصائص  .يرانية(اإلتركية، النكليزية، االروسية، الكورية، ال) :خم، جنسيات أجنبية هي
 : للبحث يالمجتمع األصل

 لم تمع ال حث (الديمغ افيةالسكانية )( ي ين الخصائص 12 دول)ال                       
 العمر الجن، مجتمع البحث
 ف كثرسنة ( 35) سنة (34-19) سنة (10-12) إناث ذكور المتغيرات

 اللغة العربيةتعليم معهد 
 لغير الناطقين بها

0 6 3 0 4 

 2 12 9 10 15 المدرسة الباكستانية

 المجموع
32 16 11 31 7 

29 29 

 عينة ال حث: . ب
مهارات اللغة صمم من قبل الباحثة لتنمية الم   التدريسيتعرف فاعلية البرنامج لتحقيق أهداف البحث في  

اعتمدت  . ير الناطقين باللغة العربية الب( لد  الطالكتابةو القراءة، و المحادثة، و االستماع، العربية األربع )
نهم تحد  احثة على )العينة المقصودة( التي الب د مسبقًا مواصفات وخصائص األفراد الذين يجب أن تتضم 

نما في الحصول  العينة، وبذلك ال تكون المشكلة في الحصول على عدد كاٍف من أفراد المجتمع األصلي، وا 
 (. 73، ص1906)الزراد ويحيى،  البحثعلى أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع أ را  

، الناطقين باللغة العربيةر ياألجانب  ب طالبًا وطالبة من الطال( 34الحالي ) البحثبلغت عينة  وقد 
من  تيرواخللعينة الضابطة(، اطالبًا وطالبة  13للعينة التجريبية، و طالبًا وطالبة 13) :موزعين بالتساوي
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للعام  في محافظة دمشق لخاصةة الباكستانية االمدرس و ،للغة العربية لغير الناطقين بهاطالب معهد تعليم ا
 والجدول اآلتي يبين خصائص عينة البحث.  .(3014-3012) الدراسي

  ( ي ين الخصائص الديمغ افية ألف اد عينة ال حث13 دول)ال                      
 العمر الجن، عينة البحث
  كثرفسنة ( 35) سنة (34-19) سنة (10-12) إناث ذكور المتغيرات

 3 6 4 5 7 المجموعة التجريبية
 3 7 2 5 7 المجموعة الضابطة

 المجموع
14 10 7 12 4 

34 34 

 خطوات اختيا  عينة ال حث: -
  لغير الناطقين بها معهد تعليم اللغة العربية من صلي للبحث في كل فراد المجتمع األأحصر عدد

 وطالبة. اً ( طالب.0م)والبالغ عددهفي محافظة دمشق والمدرسة الباكستانية 
  دوات البحث أوالتي استخدمت للت كد من صالحية ، من عينة البحث استبعاد أفراد العينة االستطالعية

 .من مجتمع البحث  وطالبة اً ( طالب26) ىبق، ليوطالبة اً ( طالب12والبالغ عددها )
 مما أد  إلى  دريسيامج التجابة عن أدوات البحث والبرناستبعاد ثالثة طالب لرفضهم المشاركة في اإل 

 وطالبة.  اً ( طالب22) على بقاءاإل
 من  ر اإلمكان كالً تجريبية وضابطة بشكل يراعي قد   :مجموعتين في بتوزيع من تبقى من الطال

ودرجاتهم على اختبارات مهارات اللغة العربية األربع، بحيث تتضمن كل  ،متغيرات العمر والجن،
  وطالبة. اً ( طالب12مجموعة )

  ،ومهارات ،على كل من متغيرات العمر  )التجريبية والضابطة( نمجموعتيال بطالالت كد من تجان
، وذلك دريسيالكتابة( قبل تطبيق البرنامج التو القراءة، و اللغة العربية األربع )االستماع، والمحادثة، 

 :تيعلى النحو اآل
 وعتين )التجريبية، والضابطة( في متغيراتلضبط متغيرات الدراسة الحالية تم التحقق من تجان، المجم 

باستخدام معادلة مان ويتني  (اللغة العربية األربع االستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابةومهارات )العمر، 
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(Man Whiteney) تحديد مقدار الفروق بين المجموعتين قبل تطبيق البرنامج لعينتين مستقلتين، ل
، وذلك على النحو دريسيي تلك المتغيرات التي يمكن أن تت ثر بالبرنامج الت، وتعيين التجان، فدريسيالت

 اآلتي:
 الت كد من تجان، مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( في متغير العمر كما ي ظهر في الجدول اآلتي:  أ.

 ويتني في متغي  العم  ( ي ين نتائج ت انس م موعتي الد اسة )الت  ي ية والضا طة( وفق معادلة مان14) ال دول
 متغير العمر    

 العدد المجموعة
المتوسط الحسابي  
 ألعمار المجموعتين

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U) 
القيمة 
 االحتمالية

 150.50 13.54 5.403 31.50 13 التجريبيةالمجموعة 
71.50 0.977 

 149.46 13.46 5.623 33.00 13 الضابطةالمجموعة 

إذ  ؛متغير العمرإلى ( كانت  ير دالة إحصائيًا بالنسبة U( أن قيمة مان وتيني )14يالحظ من الجدول )
وهذا يشير إلى عدم وجود فروق (، 0.05)مستو  الداللة االفتراضي  لها أكبر من القيمة االحتماليةكانت 

 درجاتط ظ أن متوسكما يالح  عمر، حصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير الإة دال  
المجموعتين  إن المجموعة الضابطة، مما يجعلنا نقول درجاتلمتوسط  المجموعة التجريبية مساٍو تقريباً 

  .متغير العمر قبل تطبيق البرنامج التدريسيالتجريبية والضابطة متجانستان في 
اللغة مهارات  اختباراتي درجاتهم على الت كد من تجان، مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( ف -ب

 كما ي ظهر في الجدول اآلتي: الكتابة(و القراءة، و المحادثة، و العربية األربع )االستماع، 
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مها ات اللغة الع  ية ( ي ين نتائج ت انس م موعتي الد اسة )الت  ي ية والضا طة( وفق معادلة مان ويتني في 15) ال دول
 الكتا ة(.و الق اءة،  و دثة،المحاو )الستماع، 

     اخت ا  مها ة الستماع

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U) 
القيمة 
 االحتمالية

 161.50 12.46 3.146 11.66 13 المجموعة التجريبية
60.50 0.502 

 120.50 11.54 3.374 11.00 13 المجموعة الضابطة
 اخت ا  مها ة المحادثة

 127.00 11.43 3.152 0.50 13 المجموعة التجريبية
59.00 0.447 

 162.00 12.50  3.167 9.16 13 المجموعة الضابطة
 اخت ا  مها ة الق اءة

 134.50 10.20 3.214 7.91 13 المجموعة التجريبية
46.50 0.126 

 175.50 14.62 1.537 9.16 13 المجموعة الضابطة
 الكتا ة اخت ا  مها ة

 121.50 10.96 1.035 6.66 13 المجموعة التجريبية
52.50  0.301 

 160.50 14.04 3.192 7.41 13 المجموعة الضابطة

مهارات اللغة إلى ( كانت  ير دالة إحصائيًا بالنسبة Uقيم مان وتيني )جميع ( أن 15يالحظ من الجدول )
مستو  الداللة  لها أكبر من جميع القيم االحتماليةإذ كانت  ؛الكتابة(و القراءة، و ثة، المحادو العربية )االستماع، 

حصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في إوهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة (، 0.05)االفتراضي 
ن المجموعتين التجريبية إيجعلنا نقول  و ،الكتابة(و القراءة، و المحادثة، و )االستماع، مهارات اللغة العربية 
قبل تطبيق   الكتابة(و القراءة،  و المحادثة،و على جميع مهارات اللغة العربية )االستماع، والضابطة متجانستان 

  .دريسيالبرنامج الت
وثباته وصالحيته  ت كدت الباحثة من صدق البرنامجبعد أن ية: ئخطوات تطبيق التجربة النها -خامساا 
حتى الخمي،  9/4/3014األربعاء في يوم  التطبيقبدأت بتجربة االستطالعية ، من خالل ال للتطبيق



الرابع الفصل أدواته و البحث  إجراءات   
 

92 
 

في دمشق  المدرسة الباكستانية الخاصةو ، العربية لغير الناطقين بها في معهد تعليم اللغة 0/5/3014
 وذلك كما ي تي :.
والمدرسة الباكستانية  ، الناطقين بهالغير إدارة كل من معهد تعليم اللغة العربية  تفاق معالتنسيق واال -

، مع اإلشارة إلى أن معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاو المدرسة الباكستانية الخاصة في دمشق 
ددة بخم، وأربعين الساعات الدرسية الخاصة في دمشق يعتمدان نظام  نفسه ، وهو حصة درسية م ح 

 دقيقة .
د ر ست فيه المجموعة الضابطة بالطريقة  الذيفي الوقت قامت الباحثة بتدري، المجموعة التجريبية ،  -

مع العلم أن درو،  مما ساعد على اختصار زمن عملية تطبيق البرنامج ،، التقليدية من قبل المدرسين 
؛ لذلك كان البد  11/5/3014في  انتهتالدورة الشتوية في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 البرنامج في هذا المعهد قبل ذلك الوقت .من انتهاء تنفيذ 
لكل مهارة من المهارات اللغوية : ط بق االختبار القبلي جل ؤ  عدي، والبعدي الم  ،والب   ليب  تنفيذ االختبار الق   -

كل االختبار البعدي بعد االنتهاء من تنفيذ ط بق  والبرنامج .بعد اختيار العينة ، وقبل البدء بتنفيذ األربع 
من أجل تحديد مستو  المتعلمين ، ومقارنته باالختبار القبلي ، ثم اإلجابة عن أسئلة البحث مية وحدة تعلي

 . واختبار فرضياته
االختبار  من تطبيقتم تطبيقه  بعد خمسة عشر يومًا  فقد ل لكل مهارة أما االختبار البعدي المؤج

على طالبها في معهد تعليم اللغة العربية تطبيق البرنامج تم انتهاء مدة الدورة التي  قرب بسببالبعدي،  
فصلي  د نظام التدري، الملغير الناطقين بها ، وانتهاء العام الدراسي في المدرسة الباكستانية التي تعت

 .0/5/3014وانتهى تطبيقه في  ،نفسه في المدار، السورية
 :احلايل البحثة املستخدمة يف ياألساليب اإلحصائ -سادساا 

المتوخاة جر  استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  إلى النتائجلوصول اف الدراسة و لتحقيق أهدا   
SPSS (Statistical Package Of Social Sciences) ، حيث تم استخدام المعال ات اآلتية للتحقق

 من صالحية أدوات الد اسة:
 معامل االرتباط لحساب صدق االتساق الداخلي. -
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 فا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي.لأمعامل االرتباط  -
 معامل االرتباط لحساب الثبات بطريقة اإلعادة. -

 ة للوصول إلى النتائج:اآلتيكما تم استخدام المعال ات 
 المجموعة البط من لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب أجل من الوصفي اإلحصاء -

 .يبيةالتجر  والمجموعة الضابطة
 الصغيرة للعينات الفروق داللة لتقدير( Ranks Mann-Whitney Test) الرتبي ويتني مان مقيا، -

 (.والتجريبية الضابطة المجموعتين) المستقلة
 .المرتبطة الصغيرة للعينات الفروق داللة لتقدير( Wilcoxon Test) كسونو كلوي مقيا، -
 الرسوم البيانية. لتوضيح نتائج الدراسة عن طريق (Excel)البرنامج  -

 ضمنة في برنامجت  الالبرامترية الم   أوالالمعلمية  اإلحصائيةاستخدام الباحثة طرائق المعالجة  وي تي
(spss ًانطالقا ) ان )التجريبية فالمجموعت ؛المرتبط بها القيا،ومستو   ،من طبيعة البيانات التي تم جمعها

هو توزع حر ) ير  األصليع هاتين العينتين في المجتمع زُّ و  وت   ،والضابطة( من نوع )العينات المقصودة(
 األصليوخصائص المجتمع  أفرادمن هذا النوع ال تمثل جميع  ن عيناتٍ إف لذلكو  ،طبيعي( وفق منحى  او،

وتخص  يةم  ل  ع  م  هي نتائج ال  اإلحصائيةتائج التحليالت نو  ،(26-23ص،1992عالم،أبو ) الذي سحبت منه
كان أسواء  ي ر الذي طرأ على المجموعتينفقط، بهدف تحديد مد  التغ لتجريبية والضابطة(المجموعتين)ا أفراد

  يره. مأ يتدريسمصدر هذا التغير هو البرنامج ال
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 الفصل اخلامس: حتليل نتائج البحث وتفسريها  

هيد.   مت

الً ا أو ه اقشت ن م ث و بح ل سئلة ا ئج أ ا  .نت

ألول  -1 ؤال ا لس ئج ا ا  .نت

ج   -2 ئ ا ألنت ؤال ا لس اا  .ول وتفسريه

اً ني ا ث ث بح ل ات ا ئج فرضي ا  .نت

ألوىل   -1 ئيسة ا لر لفرضية ا ع نتائج ا يتفر ا  م ات فرعيةمو من فرضي ا  ه  .ن

ئيسة   -2 لر لفرضية ا نيةنتائج ا ا ث ل ع  ا يتفر ا  م ات فرعية.مو من فرضي ا  ه  ن

ئيسة   -3 لر لفرضية ا ثةنتائج ا ل ا ث ل ع  ا يتفر ا  م ات فرعية.مو من فرضي ا  ه  ن

اً ث ل ا ج  ث ئ ا انت ث وتفسريه بح ل ات ا  .فرضي

اً ع ث. راب بح ل ات ا  مقرتح
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 تمهيد  : -
ثم مناقشتها وتفسيرها في ، ألسئلة البحث وفرضياته المعالجة اإلحصائية للبحث يتناول الفصل الخامس  

المقترحات ، كما يتضمن هذا الفصل تقديم مجموعة  نتائج الدراسات السابقة و للبحثضوء الواقع الميداني 
الكتابة( و القراءة، و ، المحادثةو )االستماع،  مهارات اللغة العربيةتدريس مجال ني البحث في غ  التي يمكن أن ت  

 .جانب غير الناطقين باللغة العربيةاأل للمتعلمين

 :ومناقشتها نتائج أسئلة البحث –أواًل 
 إلىعند اختبار فرضيات البحث، أما بالنسبة للبحث  الثاني والثالث والرابع السؤالإلجابة عن با قامت الباحثة

 تي: اإلجابة عنه على النحو اآل فستكونالسؤال األول 
ما فاعلية استخدام الوظيفية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها مقارنة : نتائج السؤال األول -1  

 المتبعة ؟األخرى  الطرائقمع 
لدى أفراد عينة البحث مقارنة الناطقين بها  تدريس اللغة العربية لغيرفية في استخدام الوظيفاعلية  لتعّرف  

 :اتفي االختبار  بالطاللدرجات  ةالحسابي اتلباحثة بحساب المتوسطاائق التقليدية المستخدمة، قامت ر بالط
المعدل  ( لحساب نسبة الكسبBlackللمجموعتين التجريبية والضابطة، وتطبيق قانون بالك ) ة(والبعدي ةالقبلي )

 تي:على النحو اآل

𝟏منسبة الكسب المعدل =   𝟐م 
𝟏م ع 

𝟏م+  𝟐م 
ع

 (.301ص، 8002)أمين،    

 ابي لدرجات المجموعة في االختبار القبلي.س= المتوسط الح3حيث: م
 = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار البعدي.8م      
 (.82ع= الدرجة العظمى لالختبار )      

)قانون بالك( على متوسطات درجات المجموعتين التجريبية  بتطبيق القانون السابق، و وبعد معالجة البيانات 
 ، تم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول اآلتي:ةوالبعدي ةالقبلي اتوالضابطة في االختبار 
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 للمجموعتين التجريبية والضابطة. ةوالبعدي ةالقبلي ات( يبين نسبة الكسب المعدل في االختبار 16الجدول)

 العدد المجموعة االختبارات
المتوسط الحسابي 

 لالختبار القبلي
المتوسط الحسابي 

 لالختبار البعدي
 نسبة الكسب المعدل

 عستمامهارة اال
 0.33 38.02 33.02 38 الضابطة 
 0.90 39.93 33.11 38 التجريبية 

 المحادثةمهارة 
 0.38 30.11 9.31 38 الضابطة
 3.31 39.21 2.20 38 التجريبية

 مهارة القراءة
 0.09 30.02 9.31 38 الضابطة
 3.01 32.12 1.93 38 التجريبية

 مهارة الكتابة
 0.01 2.20 1.03 38 الضابطة
 3.31 32.11 1.11 38 التجريبية

 ( درجة52) ات اللغويةمهار ال اتمن اختبار  ختبارا لكل ىالدرجة العظم . 
ختبارات اليالحظ من الجدول السابق أن نسب الكسب المعدل للمجموعة التجريبية على الدرجة الكلية    

( 3.31، 3.01، 3.31، 0.90) على التوالي بلغتالكتابة( و القراءة، و ، محادثةالو ، ستماع)اال المهارات اللغوية
 فقد بلغتأما المجموعة الضابطة ، ( 3.8بالك ) من نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها قريبةوهي 

 القراءة،و ، لمحادثةاو ، ستماعالختبارات المهارات اللغوية )االنسب الكسب المعدل لديها على الدرجة الكلية 
الكسب المعدل المعيارية التي  من نسبة أقل بكثيروهي ( 0.01، 0.09، 0.38، 0.33على التوالي: ) الكتابة(و 

في نسب الكسب  وهذا يشير إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة ، (3.8) حددها بالك
 المجموعتين رق بينبلغ الف ؛إذالكتابة( و القراءة، و ، محادثة الو )االستماع،  المعدل على مهارات اللغة العربية

   على النحو اآلتي:
 (.0.21=  0.33الضابطة المجموعة  -0.90)المجموعة التجريبية  ستماعالمهارة ا -
 (.3.03=  0.38المجموعة الضابطة  -3.31)المجموعة التجريبية  المحادثة مهارة -
 (.0.91=  0.09المجموعة الضابطة  -3.01)المجموعة التجريبية   مهارة القراءة  -
 (.3.01=  0.01المجموعة الضابطة  -3.31)المجموعة التجريبية   مهارة الكتابة  -
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 بين تتراوحالتجريبية والضابطة على مهارات اللغة العربية األربع ق بين المجموعتين و الفر ن أظ يالح     
لدى أفراد استخدام الوظيفية في تدريس اللغة العربية فاعلية وتدل على ، فروق جيدة الوهذه  (3.01 -0.21)

  .بها المجموعة الضابطةست ر  التي د   على الطرائق التقليديةبشكل واضح وتفوقها  المجموعة التجريبية
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على نسبة الكسب المعدل على  يوضح طبيعة هذه( 3والشكل )

 .(الكتابةو القراءة، و ، حادثةملاو لكل اختبار من اختبارات المهارات اللغوية )االستماع، الدرجة الكلية 

 
 لكل مهارة ( يبين نسبة الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية 1الشكل)        

 من مهارات اللغة العربية                                                
في  يالحظ من خالل النظر إلى الرسوم البيانية وجود فروق واضحة بين المجموعتين التجريبية والضابطة    

 لصالح المجموعة التجريبية. كل اختبار من اختبارات المهارات اللغوية األربع نسبة الكسب المعدل على 
 مناقشة نتائج السؤال األول وتفسيرها:  -5

إلى تدريس تلك المجموعة وفق ة على المجموعة الضابطة يعود ترى الباحثة أن تفوق المجموعة التجريبي     
وفق الطرائق التقليدية ، مما أعطى في الوقت الذي د ر ست فيه المجموعة الضابطة ، الطريقة الوظيفية 

ت ل قين سلبيين ، إلى  ينتقلون فيها من كونهممتعلمي المجموعة التجريبية فرصة لتعلم اللغة العربية بطريقة  م 
مهارة من المهارات التي دور جديد  يشاركون من خالله في عملية التعلم بدءًا بالسماح لهم بمعرفة أهداف كل 

لتتحول حاجاتهم بعرضها عليهم في بداية تطبيق كل وحدة تعليمية ؛ يتكون منها البرنامج التدريسي الم طبق
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، مما شجعهم اللغوية التي دفعتهم إلى تعلم اللغة العربية إلى أهداف كانت تلك الحاجات أساسًا وباعثًا لها 
هذا ما أشارت امتالك قدرات ومهارات يحتاجونها في حياتهم اليومية . و على تعلم ما يهمهم ، ويساعدهم على 

( الذي أوضح أهمية تحديد األهداف التعليمية بمشاركة المتعلمين ، وضرورة معرفة 8001)ماندير،إليه دراسة 
 المتعلمين بهذه األهداف قبل بدء التعلم . 

فرصة أكبر لتطبيق مهاراتهم خارج  لوظيفية منحهمكما أن تدريس متعلمي المجموعة التجريبية وفق الطريقة ا
مستوياتهم ، وتلبي رغبتهم في اختبار قدراتهم على تناسب بنشاطات تعليمية  الباحثةقاعة التعلم عندما كّلفتهم 

استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية  ، ويبدو ذلك في النشاط التعليمي المرافق لكل وحدة تعليمية ، وفي 
تهم الفردية للقيام بالتواصل مع أبناء األماكن التي يعيشون فيها في دمشق مستفيدين من المواد التي محاوال

التطبيق ، درسوها في الوحدات التعليمية التي يتكون منها البرنامج التدريسي ؛ مما ربط تعلمهم بالعمل و 
ات أخرى مثل دراسة )العلي ، تعلم أكثر فاعلية، وهذا يتفق مع نتائج دراس وساعدهم على الحصول على

 .(8031)األفيوني ، ، و( 8002)العيسى ، و،( 8033
 نتائج فرضيات البحث: -ثانياً 

  :نها من فرضيات فرعيةموما يتفرع  األولى ةالرئيسنتائج الفرضية . 1
 بمتوسطات درجات طال بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال : "تنص هذه الفرضية على أنه   

 البعدي المباشر على التطبيق المجموعة الضابطة في بالمجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طال
ن هذه الفرضية م". وتتفرع والكتابة( والقراءة، ،والمحادثة المهارات اللغوية األربع )االستماع، اختبارات

 الفرضيات الفرعية اآلتية:
المجموعة  بداللة إحصائية بين متوسط درجات طال ال توجد فروق ذات: الفرضية الفرعية األولى -3-3

البعدي المباشر على اختبار مهارة  التطبيقالمجموعة الضابطة في  بدرجات طال التجريبية ومتوسط
 االستماع.

الختباااااااااااار صاااااااااااحة هااااااااااااذه الفرضاااااااااااية قاماااااااااااات الباحثاااااااااااة بحسااااااااااااب المتوسااااااااااااطات الحساااااااااااابية، واالنحرافااااااااااااات    
اختباااااااار البعاااااادي علااااااى  التطبيااااااقالمجمااااااوعتين الضااااااابطة والتجريبيااااااة فاااااااي  بلطاااااااالالمعياريااااااة، وماااااادى القاااااايم 

 التي توصلت إليها : نتائجالي يوضح ، والجدول اآلتمهارة االستماع 
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اختبار مهارة المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على  بطالدرجات  يمتوسطيبّين ( 17جدول )ال
 االستماع

اختبار مهارة 
 االستماع

نوع 
 التطبيق

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 

متوسط ال
 الحسابي

نحراف اال
 معياريال

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

 متوسطال
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

 81 31 8.012 39.93 32 9 8.080 38.02 بعدي الدرجة الكلية

 بطال ىعل المجموعة التجريبية بلطال واضح   تفوق   (31)الجدول خالل تحليل مضمون ظ من الح  ي  
ولعل ذلك يعود بشكل  ،الختبار مهارة االستماعالدرجة الكلية  البعدي على التطبيقفي  الضابطةالمجموعة 

والشكل  ،وظيفياً  ةالقائم على تنمية هذه المهار  عليميللبرنامج الت المجموعة التجريبية بطال لخضوع أساسي
البعدي  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  بطالدرجات  يمتوسطالبياني اآلتي يبين الفروق بين 

  .اختبار مهارة االستماععلى 

 
 ختبار مهارة االستماعالالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي  بطالدرجات  ي( ُيبّين متوسط5الشكل )

ظاهرية بين متوسطي  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق8( وبالنظر إلى الشكل )31مراجعة الجدول )من خالل      
ولمعرفة ما  .اختبار مهارة االستماعالبعدي على  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  بطالدرجات 

للعينات  (Man-Whitney Test)إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 
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بين متوسطي  الفروق داللة لتعرف (ويتني مان (اختبار المستقلة صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج
  .اختبار مهارة االستماعالبعدي على  لتطبيقا المجموعتين الضابطة والتجريبية في بطال درجات

المجموعتين الضابطة والتجريبية  درجاتبين متوسطي  الفروق داللة لتعرف (ويتني مان) اختبار ( يبين نتائج11جدول )ال
  ختبار مهارة االستماعالدرجة الكلية الالبعدي على  التطبيقفي 

بار مهارة اخت
 االستماع

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
U Z 

القيمة 
 االحتمالية

متوسط  القرار
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

 دال 0.000 0.310 0.000 888.00 32.20 12.00 1.20 الدرجة الكلية

 يبين متوسط (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللااااة ذات فروق ( وجود32الجاااادول ) من يالحااااااظ  
 طالبلصالح  اختبار مهارة االستماع البعدي على  لتطبيقاالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  درجات

( وهي أصغر 0.000) الختبار مهارة االستماعللدرجة الكلية االحتمالية  ةالقيم بلغت؛ إذ المجموعة التجريبية
 يمتوسطبين (، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.02من مستوى الداللة االفتراضي لها )

 المجموعتين التجريبية والضابطة. درجات
( يتضااااااح 31ة والضاااااابطة الاااااواردة فاااااي الجااااادول )ياااااالمجماااااوعتين التجريب درجاااااات يتوساااااطوباااااالنظر إلاااااى م   

اااااااااا البطااااااااااأنَّ هاااااااااذه الفااااااااااروق كاناااااااااات لصااااااااااالح   درجاااااااااااتظ أن متوسااااااااااط المجموعااااااااااة التجريبيااااااااااة، حيااااااااااث يالح 
أعلااااااى ماااااان متوسااااااط ( وهااااااو 39.93) ختبااااااار مهااااااارة االسااااااتماعالدرجااااااة الكليااااااة الالمجموعااااااة التجريبيااااااة علااااااى 

وهااااااااذا يجعلنااااااااا ناااااااارف  الفرضااااااااية الصاااااااافرية ونقباااااااال . (38.02الااااااااذي بلااااااااغ ) المجموعااااااااة الضااااااااابطةدرجاااااااات 
 ببااااين متوسااااط درجااااات طااااال ةفااااروق ذات داللااااة إحصااااائي"وجااااود: علااااى بالفرضاااية البديلااااة لهااااا التااااي تاااانص 

البعااااادي المباشااااار علااااااى  لتطبياااااقاالمجموعااااااة الضاااااابطة فاااااي  بدرجاااااات طاااااالالمجموعاااااة التجريبياااااة ومتوساااااط 
 اختبار مهارة االستماع".

المجموعة  طالبدرجات  متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الفرضية الفرعية الثانية: -3-8
البعدي المباشر على اختبار مهارة  التطبيقالمجموعة الضابطة في  طالبدرجات  ومتوسطالتجريبية 

 .لمحادثةا
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الختباااااااااااار صاااااااااااحة هااااااااااااذه الفرضاااااااااااية قاماااااااااااات الباحثاااااااااااة بحسااااااااااااب المتوسااااااااااااطات الحساااااااااااابية، واالنحرافااااااااااااات    
ختبااااااار مهااااااارة ال البعااااادي التطبيااااااقالمجماااااوعتين الضااااااابطة والتجريبيااااااة فاااااي  بالمعيارياااااة، وماااااادى القااااايم لطااااااال

 ، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.لمحادثة ا
ختبار الدرجة الكلية الالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على  بدرجات طال ي( يبّين متوسط19الجدول )

 المحادثةمهارة 

اختبار مهارة 
 المحادثة

نوع 
 التطبيق

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

 80 30 8.001 39.21 31 9 3.320 30.11 بعدي الدرجة الكلية

 بالمجموعة التجريبية على طال ب( تفوق واضح لطال39ظ من خالل تحليل مضمون الجدول )الح  ي     
 تدريسإلى ، ولعل ذلك يعود بشكل أساسي المحادثة البعدي الختبار مهارة  التطبيقالمجموعة الضابطة في 

، والشكل البياني اآلتي وظيفياً  القائم على تنمية هذه المهارة التدريسيلبرنامج وفق االمجموعة التجريبية  بطال
ختبار مهارة الالبعدي  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  البدرجات ط ييبين الفروق بين متوسط

  المحادثة :

 
ختبار الدرجة الكلية الالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على  البدرجات ط ي( ُيبّين متوسط3الشكل )

 المحادثةمهارة 
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ظاهرية بين متوسطي  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق1( وبالنظر إلى الشكل )39من خالل مراجعة الجدول )   
، ولمعرفة ما المحادثة البعدي على اختبار مهارة  التطبيقب المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجات طال

للعينات  (Man-Whitney Test)إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 
 بين متوسطي الفروق لةدال لتعرف) ويتني مان) اختبار المستقلة صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج

 . المحادثةختبار مهارة الالبعدي  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  طالبدرجات 
المجموعتين الضابطة والتجريبية درجات  بين متوسطي  الفروق داللة تعرفل ويتني مان اختبار ( يبين نتائج52الجدول )

  المحادثةختبار مهارة الدرجة الكلية الالبعدي على  التطبيقفي 

اختبار مهارة 
 المحادثة

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
U Z 

القيمة 
 االحتمالية

متوسط  القرار
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دال 0.000 0.882 0.000 888.00 32.20 12.00 1.20 الدرجة الكلية

 يبين متوسط (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللااااة ذات فروق وجود (80الجاااادول ) من يالحااااااظ
موعة المج البلصالح ط المحادثةختبار مهارة الالبعدي  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في درجات 

اللة ( وهي أصغر من مستوى الد0.000) المحادثةحيث بلغت القيمة االحتمالية الختبار مهارة ، التجريبية
المجموعتين درجات  ي(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط0.02االفتراضي لها )

 التجريبية والضابطة.
( يتضح أنَّ هذه 39وبالنظر إلى متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة الواردة في الجدول ) 

الختبار سط درجات المجموعة التجريبية ظ أن متو يالح   والمجموعة التجريبية،  بالفروق كانت لصالح طال
 (. 30.11أعلى من متوسط درجات المجموعة الضابطة الذي بلغ )وهو ( 39.21)هو  لمحادثةمهارة ا

ة فروق ذات دالل"وجود: على الفرضية البديلة لها التي تنص لنا نرف  الفرضية الصفرية ونقبل وهذا يجع 
المجموعة الضابطة في  البالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات ط البدرجات طإحصائية بين متوسط 

  ".المحادثةالبعدي المباشر على اختبار مهارة  لتطبيقا
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المجموعة  البال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالفرضية الفرعية الثالثة:  -1-3
البعدي المباشر على اختبار مهارة  التطبيقالمجموعة الضابطة في  البدرجات ط التجريبية ومتوسط

 القراءة.
الختباااااااااااار صاااااااااااحة هااااااااااااذه الفرضاااااااااااية قاماااااااااااات الباحثاااااااااااة بحسااااااااااااب المتوسااااااااااااطات الحساااااااااااابية، واالنحرافااااااااااااات    

الختبااااااار مهااااااارة  البعااااادي التطبيااااااقالمجماااااوعتين الضااااااابطة والتجريبيااااااة فاااااي  البالمعيارياااااة، وماااااادى القااااايم لطاااااا
 :ل إليه من نتائجيوضح ما تم التوص، والجدول اآلتي القراءة

 القراءةالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارة  البدرجات ط ي( يبّين متوسط51الجدول )

اختبار مهارة 
 القراءة

نوع 
 التطبيق

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 

المتوسط 
 الحسابي

ف ااالنحر 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

 80 31 0.002 32.12 38 1 3.133 30.02 بعدي الدرجة الكلية

المجموعة  البالمجموعة التجريبية على ط الب( تفوق واضح لط83)ظ من تحليل مضمون الجدولالح  ي   
المجموعة  بطال تدريسإلى ولعل ذلك يعود بشكل أساسي ،القراءةمهارة البعدي الختبار  التطبيق الضابطة في

والشكل البياني اآلتي يبين الفروق بين  .وظيفياً  ي القائم على تنمية هذه المهارةالتدريسلبرنامج وفق االتجريبية 
 . القراءةالبعدي الختبار مهارة  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  البمتوسطي درجات ط

 
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة القراءة ب( ُيبّين متوسطي درجات طال4الشكل )
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ظاهرية بين متوسطي  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق0( وبالنظر إلى الشكل )83من خالل مراجعة الجدول )   
، ولمعرفة ما إذا القراءةالبعدي على اختبار مهارة  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  بدرجات طال

للعينات  (Man-Whitney Test)كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 
بين متوسطي  الفروق داللة لتعرف (ويتني مان) اختبار المستقلة صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج

 . القراءةالبعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  البطدرجات 
بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في  الفروق داللة لتعرف ويتني مان اختبار ( يبين نتائج55الجدول )

  القراءةالبعدي الختبار مهارة  التطبيق

 ، بين متوسطي(0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللااااة ذات فروق ( وجود88الجاااادول ) من اااااظيالحا     
لصالح  القراءةالبعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيقدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

( وهي أصغر من 0.000) القراءةبلغت القيمة االحتمالية الختبار مهارة  ؛إذ المجموعة التجريبية البط
(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 0.02مستوى الداللة االفتراضي لها )

وبالنظر إلى متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة الواردة في  المجموعتين التجريبية والضابطة.
متوسط درجات ؛ إذ إن المجموعة التجريبية البط( يتضح أنَّ هذه الفروق كانت لصالح 83الجدول )

( وهو أعلى من متوسط درجات 32.12)هو المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية الختبار مهارة القراءة 
 (.30.02المجموعة الضابطة الذي بلغ )

ذات داللة  فروق"وجود: على الفرضية البديلة لها التي تنص لنا نرف  الفرضية الصفرية ونقبل وهذا يجع   
المجموعة الضابطة في  طالبدرجات  المجموعة التجريبية ومتوسط البدرجات ط إحصائية بين متوسط

 ".القراءةالبعدي على اختبار مهارة  التطبيق

اختبار مهارة 
 القراءة

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
U Z 

القيمة 
 االحتمالية

متوسط  القرار
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دال 0.000 0.833 0.000 888.00 32.20 12.00 1.20 الدرجة الكلية
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المجموعة  البال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالفرضية الفرعية الرابعة:  -3-0
البعدي المباشر على اختبار مهارة  لتطبيقالمجموعة الضابطة في ا طالب التجريبية ومتوسط درجات

 الكتابة.
الختباااااااااااار صاااااااااااحة هااااااااااااذه الفرضاااااااااااية قاماااااااااااات الباحثاااااااااااة بحسااااااااااااب المتوسااااااااااااطات الحساااااااااااابية، واالنحرافااااااااااااات    

البعاااااادي علااااااى الدرجاااااااة  التطبياااااااقالمجمااااااوعتين الضاااااااابطة والتجريبيااااااة فااااااي  البالمعياريااااااة، وماااااادى القااااااايم لطاااااا
 : الكلية الختبار مهارة الكتابة، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على الدرجة الكلية الختبار  الب( يبّين متوسطي درجات ط53الجدول )
 مهارة الكتابة

اختبار مهارة 
 الكتابة

نوع 
 التطبيق

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

 82 38 1.913 32.11 38 1 8.211 2.20 بعدي الدرجة الكلية

 البالمجموعة التجريبية على ط بلطال اً واضح اً ( تفوق81الحظ من خالل تحليل مضمون الجدول )ن     
، ولعل ذلك يعود بشكل الكتابةالبعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيقالمجموعة الضابطة في 

القائم على تنمية هذه المهارة، والشكل  التدريسيلبرنامج وفق االمجموعة التجريبية  البطإلى تدريس أساسي 
البعدي  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  طالبالبياني اآلتي يبين الفروق بين متوسطي درجات 

 . الكتابةعلى الدرجة الختبار مهارة 
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 الكتابةالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  ب( ُيبّين متوسطي درجات طال2الشكل )

ظاهرية بين متوسطي  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق2( وبالنظر إلى الشكل )81من خالل مراجعة الجدول )   
، ولمعرفة ما إذا الكتابةة البعدي على اختبار مهار  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  طالبدرجات 

للعينات  (Man-Whitney Test)كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 
 بين متوسطي الفروق داللة تعرفل ويتني مان اختبار المستقلة صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج

 . الكتابةالبعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيق لمجموعتين الضابطة والتجريبية فيا طالبدرجات 
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في  بين متوسطي الفروق داللة تعرفل ويتني مان اختبار ( يبين نتائج54الجدول )

  الكتابةالبعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيق

اختبار مهارة 
 الكتابة

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 
U Z 

القيمة 
 االحتمالية

متوسط  القرار
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

 دال 0.000 0.300 0.000 883.00 32.01 12.20 1.20 الدرجة الكلية

 ، بين متوسطي(0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللااااة ذات فروق ( وجود80الجاااادول ) من الحااااااظي     
لصالح  الكتابةالبعدي على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيقدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

( وهي أصغر من 0.000) الكتابةحيث بلغت القيمة االحتمالية الختبار مهارة ، المجموعة التجريبية طالب
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درجات  ذات داللة إحصائية بين متوسطي(، وهذا يدل على وجود فروق 0.02مستوى الداللة االفتراضي لها )
 المجموعتين التجريبية والضابطة.

( يتضااااااح 81وباااااالنظر إلااااااى متوساااااطي درجااااااات المجمااااااوعتين التجريبياااااة والضااااااابطة الااااااواردة فاااااي الجاااااادول )  
الحاااااظ أن متوساااااط درجاااااات المجموعاااااة يبيااااة، حياااااث ي  أنَّ هااااذه الفاااااروق كانااااات لصاااااالح طلباااااة المجموعاااااة التجر 

( وهااااااااو أعلاااااااى ماااااااان متوساااااااط درجااااااااات 32.11) : التجريبياااااااة علاااااااى الدرجااااااااة الكلياااااااة الختبااااااااار مهاااااااارة الكتاباااااااة
 (.2.20المجموعة الضابطة الذي بلغ )

ق ذات داللة فرو "وجود: على الفرضية البديلة لها التي تنص لنا نرف  الفرضية الصفرية ونقبل وهذا يجع 
المجموعة الضابطة في  طالبدرجات  ومتوسط، المجموعة التجريبية  طالبدرجات  إحصائية بين متوسط

 ".الكتابةالبعدي على اختبار مهارة  التطبيق
  ها من فرضيات فرعية:منة الثانية وما يتفرع . نتائج الفرضية الرئيس5

 طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال : "تنص هذه الفرضية على أنه   
، المحادثةعلى اختبارات المهارات اللغوية )االستماع، و  والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة

 ن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:موتتفرع  والقراءة، والكتابة(.
 المجموعة البط متوسطي درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الالفرضية الفرعية األولى:  -5-1

 .مهارة االستماع ختبارالدرجة الكلية العلى  والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية
الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومدى    

 .الدرجة الكلية الختبار مهارة االستماعالقبلي والبعدي على  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  البلطالقيم 
 :والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

الدرجة الكلية المجموعة التجريبية على  طالبدرجات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل اتمتوسطال( يوضح 52جدول )ال
  وبعده التدريسيقبل تطبيق البرنامج  الختبار مهارة االستماع 

 التطبيقنوع  اختبار مهارة االستماع
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 32 2 8.301 33.11 قبلي
 81 31 8.012 39.93 بعدي
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 التطبيقالمجموعة التجريبية في  طالبلتحسن واضح  (82)الحظ من خالل تحليل مضمون جدول ي     
 متوسطي( يبين المخطط البياني للفروق بين 1والشكل ) .مهارة االستماع الختبارالبعدي على الدرجة الكلية 

  :الختبار مهارة االستماعن القبلي والبعدي التطبيقيالمجموعة التجريبية في  البطدرجات 

 
الدرجة القبلي والبعدي على  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  البطدرجات  يمتوسطيبين الفروق البيانية في ( 6الشكل )

 الكلية الختبار مهارة االستماع
ظاهرية بين متوسط درجات  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق1( وبالنظر إلى الشكل )82من خالل مراجعة جدول ) 

، ولمعرفة الكلية الختبار مهارة االستماع الدرجةالقبلي والبعدي على التطبيقين المجموعة التجريبية في  طالب
 ( لتعرف Wilcoxon Testما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون )

الختبار مهارة القبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طلبةدرجات  يداللة الفروق بين متوسط
 :ما تم التوصل إليه من نتائج ، والجدول اآلتي يوضحاالستماع
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في  التجريبيةالمجموعة  طالب درجات يبين متوسط الفروق داللة تعرفويلكوكسون ل اختبار ( يوضح نتائج56جدول )ال
 الختبار مهارة االستماعالقبلي والبعدي  التطبيقين

اختبار مهارة 
 االستماع

n 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 38 الدرجة الكلية
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

 دال 0.008 -1.011
38الرتبة الموجبة =  1.20 12.00 

إحصائية عند  داللة ذات فروق ( إلى وجود81) تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق   
القبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالبدرجات  يبين متوسط α (0.05≥)مستوى الداللة 

 للدرجة الكلية الختبار مهارة االستماع )مستوى الداللة( االحتمالية ةإذ بلغت القيم؛ الختبار مهارة االستماع
 (.0.05مستوى الداللة االفتراضي لها ) أصغر من ةهذه القيمو  (0.008)
المجموعاااااة التجريبياااااة  طااااالبدرجاااااات  يوهااااذا يشاااااير إلااااى وجاااااود فااااروق ذات داللاااااة إحصااااائية باااااين متوسااااط 

المتوساااااااط  يذ التطبيااااااق. وهااااااذه الفاااااااروق باتجاااااااه الختبااااااار مهاااااااارة االسااااااتماعالقبلاااااااي والبعاااااادي  التطبيقااااااين فااااااي
اختبااااااااار  الحسااااااااابي للمجموعااااااااة التجريبياااااااة علااااااااىفالمتوساااااااط  ؛(82الحساااااااابي األعلااااااااى كماااااااا يبااااااااين الجاااااااادول )

الااااااذي بلااااااغ  القبلااااااي التطبيااااااقأعلااااااى منااااااه فااااااي ( وهااااااو 39.93)هااااااو البعاااااادي  التطبيااااااقفااااااي  مهااااااارة االسااااااتماع
(33.11). 
 وهااااااذا يجعلنااااااا ناااااارف  الفرضاااااااية الصاااااافرية ونقباااااال الفرضاااااااية البديلااااااة لهااااااا والتاااااااي تاااااانص علااااااى وجاااااااود: "    

 القبلااااااي التطبيقااااااين فااااااي التجريبياااااة المجموعااااااة طااااااالب متوساااااطي درجااااااات بااااااين إحصااااااائية داللااااااة ذات فاااااروق
 ". لصالح التطبيق البعديمهارة االستماع  الختبار والبعدي

 المجموعة البط متوسطي درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية الفرعية الثانية: ال -5-5
 .لمحادثةامهارة  الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية

الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومدى    
والجدول اآلتي يوضح  المحادثة،القبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقينب المجموعة التجريبية في القيم لطال

 :ما تم التوصل إليه من نتائج
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المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية  طالب( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 57الجدول )
  وبعده التدريسيقبل تطبيق البرنامج المحادثة الختبار مهارة 

 التطبيقنوع  المحادثةاختبار مهارة 
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 38 2 8.321 2.20 قبلي
 80 30 8.001 39.21 بعدي

 التطبيقالمجموعة التجريبية في  طالب( تحسن واضح ل81جدول )الالحظ من خالل تحليل مضمون ي     
 ب( يبين المخطط البياني للفروق بين متوسطي درجات طال1. والشكل )المحادثةالختبار مهارة البعدي 

   المحادثة:القبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في 

 
القبلي والبعدي على الدرجة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات 7الشكل )

 المحادثةالكلية الختبار مهارة 

ظاهرية بين متوسط  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق1إلى الشكل )( وبالنظر 81جدول )المن خالل مراجعة    
ولمعرفة ما إذا  المحادثة، الختبار مهارة  القبلي والبعدي التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بدرجات طال

داللة  ف( لتعر Wilcoxon Testكانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون )
القبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالبدرجات  الفروق بين متوسطي

 :، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائجلمحادثةا
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في  التجريبيةالمجموعة  طالببين متوسطي درجات  الفروق داللة تعرفويلكوكسون ل اختبار ( يوضح نتائج51جدول )ال
 لمحادثةاالقبلي والبعدي الختبار مهارة  لتطبيقينا

اختبار مهارة 
 المحادثة

n 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 38 الدرجة الكلية
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

 دال 0.008 -1.010
38=الرتبة الموجبة   1.20 12.00 

إحصائية عند  داللة ذات فروق ( إلى وجود82تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق )   
القبلي والبعدي  التطبيقين المجموعة التجريبية في طالببين متوسط درجات  α (0.05≥)مستوى الداللة 
 لمحادثةاإذ بلغت القيمة االحتمالية )مستوى الداللة( للدرجة الكلية الختبار مهارة  المحادثة ؛الختبار مهارة 

 (.0.05هذه القيمة أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها )و ( 0.008)
وهااااذا يشااااير إلااااى وجاااااود فااااروق ذات داللااااة إحصاااااائية بااااين متوسااااطي درجاااااات طلبااااة المجموعااااة التجريبياااااة    

وهاااااااذه الفاااااااروق باتجاااااااااه لمحادثاااااااة ، اي علاااااااى الدرجاااااااة الكلياااااااة الختباااااااار مهاااااااارة القبلاااااااي والبعاااااااد التطبيقاااااااينفاااااااي 
فالمتوساااااااااط الحساااااااااابي للمجموعااااااااااة  ؛(81المتوساااااااااط الحساااااااااابي األعلااااااااااى كماااااااااا يباااااااااين الجاااااااااادول ) يالقيااااااااااس ذ

( وهااااااااو أعلااااااااى منااااااااه فااااااااي 39.21) هااااااااو البعاااااااادي التطبياااااااقفااااااااي  المحادثااااااااةاختبااااااااار مهااااااااارة  التجريبياااااااة علااااااااى
 (.2.20القبلي والذي بلغ ) التطبيق

 وهااااااذا يجعلناااااااا نااااااارف  الفرضاااااااية الصاااااافرية ونقبااااااال الفرضاااااااية البديلاااااااة لهااااااا والتاااااااي تااااااانص علاااااااى وجاااااااود: "   
 القبلااااااي التطبيقااااااين فااااااي التجريبياااااة المجموعااااااة طااااااالب متوساااااطي درجااااااات بااااااين إحصااااااائية داللااااااة ذات فاااااروق
 ". لصالح التطبيق البعدي لمحادثةامهارة  الختبار يوالبعد

 المجموعة البط درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية الفرعية الثالثة: ال -5-3
 .مهارة القراءة على الدرجة الكلية الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية

ومدى الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،    
والجدول اآلتي يوضح ما  ،ن القبلي والبعدي الختبار مهارة القراءةيالتطبيقالمجموعة التجريبية في  طالبالقيم ل

 :تم التوصل إليه من نتائج
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المجموعة التجريبية الختبار مهارة القراءة  طالب( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 59الجدول )
  وبعده التدريسيقبل تطبيق البرنامج 

 التطبيقنوع  اختبار مهارة القراءة
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 38 2 8.130 1.93 قبلي
 80 31 0.002 32.12 بعدي

 التطبيق المجموعة التجريبية في لطالب( تحسن واضح 89خالل تحليل مضمون جدول )الحظ من ي     
طالب ( يبين المخطط البياني للفروق بين متوسطي درجات 2الختبار مهارة القراءة. والشكل )دي البع

  : الختبار مهارة القراءةالقبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في 
  

 

الختبار مهارة القبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات 1الشكل )
 القراءة

 يظاهرية بين متوسط اً ( يتبين أنَّ هناك فروق2( وبالنظر إلى الشكل )89جدول )المن خالل مراجعة    
، ولمعرفة ما إذا كانت القراءةالقبلي والبعدي الختبار مهارة  لتطبيقينالمجموعة التجريبية في ا البدرجات ط

داللة الفروق  لتعرف( Wilcoxon Testهذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون )
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، والجدول القراءةالقبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب درجات بين متوسطي
 : يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج اآلتي

في  التجريبيةالمجموعة  الببين متوسطي درجات ط الفروق داللة لتعرفويلكوكسون  اختبار ( يوضح نتائج32جدول )ال
 القراءةالقبلي والبعدي الختبار مهارة  لتطبيقينا

اختبار مهارة 
 القراءة

N 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 38 الدرجة الكلية
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

 دال 0.008 -1.012
38الرتبة الموجبة =  1.20 12.00 

إحصائية عند  داللة ذات فروق ( إلى وجود10تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق )   
القبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب(، بين متوسطي درجات ≤0.05) αمستوى الداللة 

 القراءةإذ بلغت القيمة االحتمالية )مستوى الداللة( للدرجة الكلية الختبار مهارة ؛ القراءةمهارة  الختبار
 (.0.05االفتراضي لها )( وهذه القيمة أصغر من مستوى الداللة 0.008)

المجموعاااااااااة  طاااااااااالبوهااااااااذا يشاااااااااير إلاااااااااى وجااااااااود فاااااااااروق ذات داللاااااااااة إحصااااااااائية باااااااااين متوساااااااااطي درجااااااااات    
وهاااااااذه الفااااااااروق ، القاااااااراءةالقبلاااااااي والبعااااااادي علاااااااى الدرجااااااااة الكلياااااااة الختباااااااار مهاااااااارة  التطبيقاااااااينالتجريبياااااااة فاااااااي 

توساااااااااااط الحساااااااااااابي فالم ؛(89المتوساااااااااااط الحسااااااااااابي األعلاااااااااااى كماااااااااااا يبااااااااااين الجااااااااااادول ) يذ التطبياااااااااااقباتجاااااااااااه 
( وهااااااو أعلااااااى منااااااه فااااااي 32.12البعاااااادي ) التطبيااااااقفااااااي  اختبااااااار مهااااااارة القااااااراءة للمجموعااااااة التجريبيااااااة علااااااى

 (.1.93القبلي والذي بلغ ) التطبيق
 فاااااروق وهااااذا يجعلنااااا ناااارف  الفرضااااية الصاااافرية ونقباااال الفرضاااااية البديلااااة لهااااا والتااااي تاااانص علااااى وجااااود: "  

 والبعااااادي القبلاااااي التطبيقااااين فاااااي التجريبياااااة المجموعااااة البطااااا متوسااااطي درجاااااات باااااين إحصاااااائية داللااااة ذات
 " لصالح التطبيق البعدي القراءةمهارة  على الدرجة الكلية الختبار
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 المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية الفرعية الرابعة: ال -5-4
 .مهارة الكتابة الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية

الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومدى    
والجدول اآلتي يوضح  ،ي والبعدي الختبار مهارة الكتابةالقبل التطبيقينالمجموعة التجريبية في  لطالبالقيم 

 :ما تم التوصل إليه من نتائج
 الكتابةالمجموعة التجريبية الختبار مهارة  بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طال( يوضح 31الجدول )

 وبعده  لتدريسيقبل تطبيق البرنامج ا

 التطبيقنوع  الكتابةاختبار مهارة 
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 30 0 3.282 1.11 قبلي
 82 38 1.913 32.11 بعدي

 لتطبيقالمجموعة التجريبية في ا الب( تحسن واضح لط13يالحظ من خالل تحليل مضمون جدول )   
 الب( يبين المخطط البياني للفروق بين متوسطي درجات ط9. والشكل )الكتابةمهارة  الختبار البعدي

 . الكتابةالقبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في 

 
 القبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات 9الشكل )      

   الكتابةالختبار مهارة   
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ظاهرية بين متوسطي  اً ( يتبين أنَّ هناك فروق9( وبالنظر إلى الشكل )13جدول )المن خالل مراجعة    
ولمعرفة إذا كانت هذه  .الكتابةالقبلي والبعدي الختبار مهارة التطبيقين المجموعة التجريبية في  طالبدرجات 

داللة الفروق بين لتعرف ( Wilcoxon Testالفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون )
، والجدول الكتابةالقبلي والبعدي الختبار مهارة  طبيقينلتالمجموعة التجريبية في ا طالبدرجات  متوسطي

 :اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج
في  التجريبيةالمجموعة  طالبدرجات  بين متوسطي  الفروق داللة لتعرفويلكوكسون  اختبار ( يوضح نتائج35جدول )ال

 الكتابةالقبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقين

اختبار مهارة 
 الكتابة

N 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 38 الدرجة الكلية
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

 دال 0.008 1.018
38الرتبة الموجبة =  1.20 12.00 

إحصائية عند  داللة ذات فروق ( إلى وجود18تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق )   
القبلي والبعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالببين متوسطي درجات  α (0.05≥)مستوى الداللة 
( وهذه القيمة 0.008) الكتابةإذ بلغت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية الختبار مهارة ؛ الكتابةالختبار مهارة 

(.وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها )
وهذه ،  ةالكتابالقبلي والبعدي الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالبمتوسطي درجات 

(، فالمتوسط الحسابي للمجموعة 13المتوسط الحسابي األعلى كما يبين الجدول ) ذيالفروق باتجاه القياس 
القبلي والذي  التطبيق( وهو أعلى منه في 32.11)هوالبعدي  التطبيقفي  الكتابةاختبار مهارة  التجريبية على

 فروق الفرضية البديلة لها التي تنص على وجود: "وهذا يجعلنا نرف  الفرضية الصفرية ونقبل (.1.11بلغ )
على  والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات

 ".لصالح التطبيق البعدي الكتابةمهارة  الختبار
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  نها من فرضيات فرعية:مة الثالثة وما يتفرع . نتائج الفرضية الرئيس3
 التطبيقين في التجريبية المجموعة البط درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال "

ن هذه موتتفرع  ، والقراءة، والكتابة(.المحادثةختبارات المهارات اللغوية )االستماع، و ال البعدي والمؤجل
 الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 المجموعة البط درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية الفرعية األولى: ال -3-1
 .مهارة االستماع الختبار والمؤجل يالبعد التطبيقين في التجريبية

حرافات المعيارية، ومدى الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالن   
البعدي والمؤجل الختبار مهارة االستماع والجدول اآلتي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بالالقيم لط

 :يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج
ختبار مهارة ا فيالمجموعة التجريبية  الب( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ط33الجدول )

 االستماع  في التطبيقين البعدي والمؤجل 

 التطبيقنوع  اختبار مهارة االستماع
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 81 31 8.012 39.93 بعدي
 83 31 3.200 39.82 مؤجل

 التطبيقينالمجموعة التجريبية في  ب( تقارب كبير بين متوسطي درجات طال11يالحظ من الجدول )  
يبين المخطط البياني للفروق البسيطة بين  اآلتيوالشكل . البعدي والمؤجل على اختبار مهارة االستماع 

 البعدي والمؤجل على اختبار مهارة االستماع. التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بدرجات طال يمتوسط
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     على   البعدي والمؤجل التطبيقين المجموعة التجريبية في الب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات ط12الشكل )

 مهارة االستماعاختبار 
بين متوسطي   قليلةوجود فروق ظاهرية ( يتبين 30وبالنظر إلى الشكل )( 11من خالل مراجعة الجدول )   

البعدي والمؤجل الختبار مهارة االستماع، ولمعرفة ما إذا  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بدرجات طال
 ( لتعرفWilcoxon Testاختبار ويلكوكسون ) ت الباحثةماستخد كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية
البعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  البداللة الفروق بين متوسطي درجات ط

 :ل اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائجاالستماع، والجدو 
في  التجريبيةالمجموعة  البدرجات ط بين متوسطي الفروق داللة لتعرفويلكوكسون  اختبار ( يوضح نتائج34جدول )ال

 الختبار مهارة االستماع البعدي والمؤجل التطبيقين

اختبار مهارة 
 االستماع

N 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 38 الدرجة الكلية 
0الرتبة السالبة =  2.31 80.20 

 دالغير  0.818 -3.383
1الرتبة الموجبة =  8.20 1.20 

إحصائية  داللة ذات فروق وجودعدم ( إلى 10تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق )   
البعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  ببين متوسطي درجات طال α (0.05≥)عند مستوى الداللة 

 القياس المؤجل القياس البعدي

19.91 
19.25 

 مهارة االستماع

 القياس البعدي

 القياس المؤجل
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( 0.818إذ بلغت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية الختبار مهارة االستماع )؛ الختبار مهارة االستماع والمؤجل
وجود فروق ذات داللة عدم يشير إلى  مما (.0.05من مستوى الداللة االفتراضي لها ) كبروهذه القيمة أ

الختبار مهارة  البعدي والمؤجل التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بإحصائية بين متوسطي درجات طال
 االستماع.

 إحصااااااائية داللااااااة ذات فااااااروق عاااااادم وجاااااود الفرضاااااية الصاااااافرية التااااااي تااااانص علااااااى: " نقباااااالوهاااااذا يجعلنااااااا    
مهااااااااارة  الختباااااااار البعااااااادي والمؤجااااااال التطبيقاااااااين فاااااااي التجريبيااااااااة المجموعاااااااة بطاااااااال درجاااااااات متوساااااااطي باااااااين

 ".االستماع 
 المجموعة بطال درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية الفرعية الثانية: ال -3-5

 .المحادثة مهارة  الختبار البعدي والمؤجل التطبيقين في التجريبية
الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومدى    

والجدول اآلتي  لمحادثة ،البعدي والمؤجل الختبار مهارة ا التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بالقيم لطال
 :يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

اختبار مهارة  فيالمجموعة التجريبية  البالحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ط( يوضح المتوسطات 32الجدول )
 في التطبيقين البعدي والمؤجل  المحادثة

 التطبيقنوع  المحادثةاختبار مهارة 
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 80 30 8.001 39.21 بعدي
 83 30 8.100 31.82 مؤجل

 التطبيقينالمجموعة التجريبية في  الب( تقارب كبير بين متوسطي درجات ط12الحظ من خالل الجدول )ي    
 يمتوسطبين ( يبين المخطط البياني للفروق البسيطة 33والشكل ) المحادثة،البعدي الكلية الختبار مهارة 

 .المحادثةالبعدي والمؤجل على اختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  البدرجات ط
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والمؤجل الختبار  البعدي التطبيقينالمجموعة التجريبية في  ب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات طال11الشكل )

 المحادثةمهارة 
بين متوسطي  واضحةوجود فروق  ( يتبين33وبالنظر إلى الشكل ) (12من خالل مراجعة الجدول )   

، ولمعرفة ما إذا المحادثةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بدرجات طال
 ( لتعرفWilcoxon Testاختبار ويلكوكسون ) ت الباحثةمستخداة هذه الفروق ذات داللة إحصائي كانت

البعدي والمؤجل الختبار مهارة  لتطبيقيناالمجموعة التجريبية في  البداللة الفروق بين متوسطي درجات ط
 :، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائجالمحادثة
في  التجريبيةالمجموعة  الببين متوسطي درجات ط الفروق داللة  تعرفون لويلكوكس اختبار ( يوضح نتائج36جدول )

 المحادثةالبعدي والمؤجل على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيقين

اختبار مهارة 
 المحادثة

n 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
مستوى 

 الداللة
 القرار

 38 الدرجة الكلية     
2الرتبة السالبة =  0.20 11.00 

 دال 0.033 -8.219
0الرتبة الموجبة =  0.00 0.00 

إحصائية عند  داللة ذات فروق وجود ( إلى 11اردة في الجدول السابق )تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الو    
 البعدي والمؤجل التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالببين متوسطي درجات  α (0.05≥)مستوى الداللة 
( وهذه 0.033) المحادثةإذ بلغت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية الختبار مهارة ؛ المحادثةالختبار مهارة 

15.5
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16.5
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17.5
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18.5
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19.5

20

 القياس المؤجل القياس البعدي

19.83 

17.25 

 مهارة المحادثة

 القياس البعدي

 القياس المؤجل
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يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  مما (.0.05من مستوى الداللة االفتراضي لها ) صغرالقيمة أ
 .دثة لمحااالختبار مهارة  البعدي والمؤجل التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بدرجات طال متوسطي

فالمتوساااااااااط  ؛(12الجاااااااادول ) فاااااااايالمتوسااااااااط الحسااااااااابي األعلااااااااى كمااااااااا  يذ التطبيااااااااقوهااااااااذه الفااااااااروق باتجاااااااااه  
( 39.21) هاااااو البعااااادي التطبياااااقفاااااي  المحادثاااااةاختباااااار مهااااارة  فااااايلمجموعاااااة التجريبياااااة درجات االحسااااابي لااااا

 التطبيااااااااقالفاااااااروق لصاااااااالح  كانااااااات لاااااااذلكو  (31.82المؤجااااااال الاااااااذي بلاااااااغ ) التطبياااااااقوهاااااااو أعلاااااااى مناااااااه فاااااااي 
 .البعدي

 فاااااروقوجااااود  : "تاااانص علاااااى  التااااايونقبااااال الفرضااااية البديلاااااة لهااااا الفرضاااااية الصاااافرية  ناااارف وهااااذا يجعلناااااا  
البعاااااااااادي  التطبيقاااااااااين فاااااااااي التجريبياااااااااة المجموعاااااااااة بطاااااااااال درجاااااااااات متوساااااااااطي باااااااااين إحصاااااااااائية داللاااااااااة ذات

   ".البعدي التطبيقلصالح  المحادثةمهارة  الختبار والمؤجل
 المجموعة بطال درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الثالثة: الالفرضية الفرعية  -3-3

 .مهارة القراءة البعدي والمؤجل الختبار التطبيقين في التجريبية
الختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومدى    

والجدول اآلتي يوضح . القراءةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بالقيم لطال
 :ما تم التوصل إليه من نتائج

ختبار مهارة ا فيالمجموعة التجريبية  ب( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طال37الجدول )
 في التطبيقين البعدي والمؤجل  القراءة

 التطبيقنوع  القراءةاختبار مهارة 
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 80 31 0.002 32.12 بعدي
 88 31 8.112 31.03 مؤجل

 التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( تقارب كبير بين متوسطي درجات 11الجدول ) يالحظ من  
( يبين المخطط البياني للفروق البسيطة بين متوسطات 38والشكل ) .القراءةالختبار مهارة  البعدي والمؤجل

 .القراءةن البعدي والمؤجل على اختبار مهارة لتطبيقيالمجموعة التجريبية في ا طالبدرجات 
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الختبار البعدي والمؤجل  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات 15الشكل )

 القراءةمهارة 
بين متوسطي   قليلةوجود فروق ظاهرية  ( يتبين38وبالنظر إلى الشكل ) (11من خالل مراجعة الجدول )   

ولمعرفة ما إذا كانت  .القراءةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  بدرجات طال
تعرف داللة الفروق ( لWilcoxon Testهذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون )

، القراءةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالببين متوسطي درجات 
 :يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج والجدول اآلتي

في  التجريبيةالمجموعة  طالبدرجات  بين متوسطي  الفروق داللة تعرفويلكوكسون ل اختبار ( يوضح نتائج31جدول )ال
 القراءةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقين

اختبار مهارة 
 القراءة

N 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 38 الدرجة الكلية     
2الرتبة السالبة =  1.20 39.00 

 دالغير  0.012 -3.128
3الرتبة الموجبة =  8.00 8.00 

إحصائية  داللة ذات فروق وجودعدم  ( إلى12اردة في الجدول السابق )تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الو    
البعدي  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالببين متوسطي درجات  α (0.05≥)عند مستوى الداللة 
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 القياس المؤجل القياس البعدي

18.75 

16.41 

 مهارة القراءة

 القياس البعدي

 القياس المؤجل
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 وهي( 0.012) القراءةإذ بلغت القيمة االحتمالية  للدرجة الكلية الختبار مهارة ؛ القراءةوالمؤجل الختبار مهارة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  عدموهذا يشير إلى  (.0.05أكبر من مستوى الداللة االفتراضي لها )

 .القراءةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالبمتوسطي درجات 
 بددددين إحصددددائية داللددددة ذات فددددروق عدددددم وجددددود "يجعلنااااا نقباااال الفرضاااية الصاااافرية التااااي تااانص علااااى مماااا

مهدددددارة  الختبدددددار البعددددددي والمؤجدددددل التطبيقدددددين فدددددي التجريبيدددددة المجموعدددددةطدددددالب  درجدددددات متوسدددددطي
 ة".القراء

 المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية الفرعية الرابعة: ال -3-4
 .مهارة الكتابة الختبار البعدي والمؤجل التطبيقين في التجريبية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب  الختبار    
والجدول اآلتي يوضح  .ي والمؤجل الختبار مهارة الكتابةالبعد لتطبيقينالمجموعة التجريبية في ا البالقيم لط

 :ما تم التوصل إليه من نتائج
لتجريبية الختبار مهارة الكتابة المجموعة اطالب ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 39الجدول )

 في التطبيقين البعدي والمؤجل 

 التطبيقنوع  اختبار مهارة الكتابة
 المجموعة التجريبية

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الدرجة الكلية
 82 38 1.913 32.11 بعدي
 80 38 8.210 31.02 مؤجل

 التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( تقارب كبير بين متوسطي درجات 19الجدول )من ظ الح  ي    
( يبين المخطط البياني للفروق البسيطة بين متوسطات 31والشكل ) . الكتابةالبعدي والمؤجل الختبار مهارة 

 ختبار مهارة الكتابة.الن البعدي والمؤجل التطبيقيالمجموعة التجريبية في طالب درجات 
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البعدي والمؤجل الختبار  التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالب( يبين الفروق البيانية في متوسطي درجات 13الشكل )

 مهارة الكتابة  
بين متوسطي   فروق واضحةوجود  تبين( ي31وبالنظر إلى الشكل ) ،(19من خالل مراجعة الجدول )   

ولمعرفة ما إذا كانت  .البعدي والمؤجل الختبار مهارة الكتابة التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالبدرجات 
داللة الفروق  ( لتعرفWilcoxon Testهذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون )

البعدي والمؤجل الختبار مهارة الكتابة،  لتطبيقينالمجموعة التجريبية في ا طالببين متوسطي درجات 
 :يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج والجدول اآلتي

في  التجريبيةالمجموعة  طالببين متوسطي درجات  الفروق داللة تعرفويلكوكسون ل اختبار ( يوضح نتائج42جدول )ال
 البعدي والمؤجل الختبار مهارة الكتابة التطبيقين

اختبار مهارة 
 الكتابة

N 
القبلي  التطبيق

للمجموعة  والبعدي
 التجريبية

متوسط 
 الدرجات

مجموع 
 الدرجات

Z 
مستوى 

 الداللة
 القرار

 38 الدرجة الكلية     
1الرتبة السالبة =  1.19 01.20 

 دال 0.000 -8.021
1الرتبة الموجبة =  8.20 1.20 

إحصائية عند  داللة ذات فروق ( إلى وجود00تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق )   
البعدي والمؤجل  لتطبيقينالمجموعة التجريبية في ا طالببين متوسطي درجات  α (0.05≥)مستوى الداللة 
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 مهارة الكتابة

 القياس البعدي

 القياس المؤجل
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( وهذه القيمة 0.000إذ بلغت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية الختبار مهارة الكتابة )؛ الختبار مهارة الكتابة
ذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وه. (0.05من مستوى الداللة االفتراضي لها ) صغرأ

وهذه ،  البعدي والمؤجل الختبار مهارة الكتابة التطبيقينالمجموعة التجريبية في  طالبمتوسطي درجات 
(، فالمتوسط الحسابي للمجموعة 19المتوسط الحسابي األعلى كما في الجدول ) يذ التطبيقالفروق باتجاه 
المؤجل  لتطبيق( وهو أعلى منه في ا32.11) بلغ البعدي التطبيقفي  الكتابةاختبار مهارة  التجريبية على

 البعدي. التطبيقالفروق لصالح  لذلك فقد كانت( 31.02الذي بلغ )
 فاااااروق : "وجااااود التااااي تاااانص علااااىونقباااال الفرضااااية البديلااااة لهااااا ، الفرضااااية الصاااافرية  ناااارف وهااااذا يجعلنااااا  

البعاااااااااادي  التطبيقاااااااااين فاااااااااي التجريبياااااااااة المجموعاااااااااة بطاااااااااال متوساااااااااطي درجاااااااااات باااااااااين إحصاااااااااائية داللاااااااااة ذات
  ".مهارة الكتابة  الختبار والمؤجل

 وتفسيرها: البحثفرضيات مناقشة نتائج  -رابعاً 
المجموعة التجريبية بالمقارنة  طالب في أداء واضح ( تحّسن وثباتالبحثيتبين من خالل نتائج )فرضيات    

المجموعة الضابطة من  طالب)القبلي، والبعدي، والمؤجل(، و أداء لتطبيق بين أداء أفرادها من جهة في ا
 .الكتابة(و القراءة، و ، لمحادثة او )االستماع، :اختبارات مهارات اللغة العربيةفي جهة أخرى 

تفوق واضح لطالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة  إلىاألولى  نتائج الفرضيةفقد أشارت 
الكتابة( ، و القراءة، و ، لمحادثة او )االستماع، العربية اللغوية البعدي الختبارات المهارات  التطبيق الضابطة في

 طالب درجات جموعة التجريبية ومتوسطالم طالبفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ووجود 
و ، المحادثةو )االستماع، وية مهارات اللغالاختبارات  البعدي المباشر على التطبيقالمجموعة الضابطة في 

 الكتابة(.و القراءة، 
طالب أن  :منهاهذا التحسن والثبات في أداء المجموعة التجريبية إلى مجموعة عوامل  ةعزو الباحثتو 

البرنامج وفق  واقد درسفالمجموعة التجريبية المجموعة الضابطة قد درسوا وفق الطرائق التقليدية أما طالب 
المجموعة الضابطة في متوسطي درجاتهم في  طالب على تفوقهم أسهم في ، والذي عد وظيفيًا التعليمي الم  

، والتركيز على القدرات اللغوية عند المتعلمين  التي اهتمت بتحقيقالوظيفية االختبارات ، وهذا بسبب طبيعة 
 ،إثارة اهتمامهم وتحفيز نشاطهم بوسائل متنوعة تدفعهم إلى التمكن من تعلم يلبي حاجاتهم ومتطلباتهم

 كما أن . امها بشكل مجردبعيدًا عن فكرة تعليم قواعد اللغة ، ونظ مع اآلخرينالتواصل على  ويساعدهم
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أهداف التعلم ب من خالل معرفتهمهم مشاركين حقيقيين في عملية التعلم تجعل لتدريسيدراستهم وفق البرنامج ا
ولذلك أهميته التي أشار إليها م ن ظرو الوظيفية الذين يرون أن معرفة المتعلم بأهداف الدرس  ،في بداية الدرس

إضافة إلى األمور التفاعلية األخرى الخاصة بكل مهارة والتي يتم من خاللها إثارة ،فاعلية تعلمه تزيد من 
وتزيد رغبتهم اهتمام المتعلمين ، وتشجيعهم ، وطرح موضوعات حية وحقيقية تقترب من حياتهم واهتماماتهم 

 .في التعلم
 ذات من فرضيات فرعية ، فقد أشارت إلى وجود فروق منهاوما يتفرع  الفرضية الرئيسة الثانيةأما نتائج 

على اختبارات  والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة
 البتحسن واضح لط( لصالح التطبيق البعدي ، مع ، والقراءة، والكتابةالمحادثة)االستماع، و المهارات اللغوية 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن نتائج الطالب في . الختباراتلهذه االبعدي  لتطبيقالمجموعة التجريبية في ا
ألنهم لم يختبروا   أقلكانت  (والكتابة لمهارات اللغوية األربع )االستماع، والكالم، والقراءة،االختبارات القبلية ل

ركزت على المهارات اللغوية في الوقت الذي تركز  هذا النوع من االختبارات من قبل ؛ كونها اختبارات
ريب وظيفي اختباراتهم على قواعد اللغة أو أدبها أو أي فرع آخر من فروع اللغة ، وهم لم يتلقوا من قبل أي تد

أما تبدل نتائجهم ، وتحسنها في نتائج  .وخاصة طالب المدرسة الباكستانية ،حول المهارات اللغوية 
ملبرنامج التعليمي الوظيفي الا تعلمهم وفقفهو بسبب غوية ة لتلك المهارات اللاالختبارات البعدي مَّ لتنمية  م ص 

وتحقيق قدراتهم اللغوية بشكل أفضل. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة مثل دراسة محمد مهاراتهم 
واألفيوني ،( 8033وسفر )، (8033وعبد اهلل) ،(8033ودراسة العلي ) ،(8002العيسى )،و  (8002)
 في تدريس اللغة العربية . أكدت دور الوظيفية  التي (8031)

 عااااادم وجاااااود إلااااى ماااان فرضااااايات فرعياااااة منهااااااومااااا يتفااااارع ،  الفرضدددددية الرئيسدددددة الثالثدددددةوقااااد أشاااااارت نتاااااائج 
البعاااااادي  التطبيقاااااين فاااااي التجريبيااااااة المجموعاااااة بطاااااال درجااااااات متوساااااطي باااااين إحصااااااائية داللاااااة ذات فاااااروق

 متوسااااااااطي بااااااااين إحصااااااااائية داللاااااااة ذات فااااااااروقوجااااااااود  ووالقااااااااراءة ، االساااااااتماع  تيمهااااااااار  الختبااااااااار والمؤجااااااال
 المحادثااااااة والكتابااااااةمهااااااارة  الختباااااار البعاااااادي والمؤجاااااال التطبيقااااااين فاااااي التجريبيااااااة المجموعااااااة بطااااااال درجاااااات

باساااااتمرار فاعليااااااة البرنااااااامج التدريساااااي الااااااذي ط بااااااق علااااااى ويمكااااان تفسااااااير ذلااااااك   .البعاااااادي التطبيااااااقلصاااااالح 
دراساااااااة المتعلماااااااين وفااااااااق ف المتعلماااااااين، وأظهااااااارت نتاااااااائج الفرضااااااايتين الرئيساااااااتين األولااااااااى والثانياااااااة فاعليتاااااااه ؛

، وعااااااادم اكتفاااااااااء المتعلماااااااين بالمراقبااااااااة  علاااااااى ربااااااااط الاااااااتعلم بالعمااااااال والتطبيااااااااق تهمالطريقاااااااة الوظيفياااااااة ساااااااااعد
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أجاااااال تحقيااااااق  ويطباااااق مااااااا تعلمااااااه مااااان المااااااتعلم ،والمشااااااهدة وتلقااااااي المعلوماااااات ، باااااال ال بااااااد مااااان أن يعماااااال 
 ممااااااااا رساااااااد مهاااااااااراتهم وساااااااااعدهم علاااااااى االحتفاااااااااظ بمعلومااااااااتهم لفتاااااااارة أطااااااااول . األهاااااااداف المرسااااااااومة للاااااااتعلم 

يااااادفعهم إلاااااى االساااااتخدام الااااوظيفي لمهااااااراتهم التاااااي اكتسااااابوها فاااااي مواقااااف جديااااادة وتثبيتهاااااا فاااااي بنياااااتهم وذلااااك 
وحااااااادة تعليمياااااااة جعلهاااااااام  كماااااااا أن اطاااااااالع المتعلمااااااااين علاااااااى األهاااااااداف التعليميااااااااة فاااااااي بداياااااااة كاااااااال المعرفياااااااة.

قااااااااادرين علااااااااى تحديااااااااد المهااااااااارات والقاااااااادرات التااااااااي يتعلمونهااااااااا والتااااااااي تناسااااااااب دوافعهاااااااام واحتياجاااااااااتهم ، مماااااااااا 
 ساعدهم على السيطرة على قدراتهم  وزيادة تحصيلهم.
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 :البحث مقترحات – خامساً 
تكون ذات  قدالتي  المقترحاتمن نتائج تجريبية يمكن تحديد مجموعة من البحث في ضوء ما أسفر عنه    

 ، ومن ذلك :لغير الناطقين بهاتعليم مهارات اللغة العربية فائدة في مجال 
تشجيع طالب الدراسات العليا على القيام بدراسات علمية جديدة تهدف إلى تحديد المهارات اللغوية ،  .3

 بية لغير الناطقين بها.وتطوير طرائق تدريس اللغة العر 
بناء برامج تعليمية تهدف إلى تنمية ما لدى  المتعلمين من مهارات لغوية ، وتساعد على اكتساب  .8

 المهارات التي يحتاجونها في تعلمهم اللغة العربية .    
ط فيما تصميم مناهج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تقوم على أساس المهارات اللغوية ، والتراب .1

  بينها 
ة تبعة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في معاهد ومراكز تعليم اللغتطوير طرائق التدريس الم   .0

 معتماد طرائق تهتم بالمتعلستثمار ما توصلت إليه نتائج البحوث اللغوية والتربوية، واابالعربية 
  .وال ينقضي بانقضاء وقت التعلموتساعد على تمكينه من تعلم يدوم أثره  ،  وتتمحور حوله

عقد المؤتمرات العلمية التي تتناول تعليم اللغة العربية ، وتتيح تبادل الخبرات بين القائمين على هذا  .2
الميدان، وتساعد على تحديد المشكالت التي تمنع تطوير تعليم اللغة العربية ، ووضع الحلول 

 والنفسية .المناسبة في ضوء المستجدات اللغوية والعلمية 
وتأهيلهم بما يتناسب مع التطورات التي  تطوير مناهج إعداد المدرسينإجراء دراسات تساعد على  .1

 حصلت في ميدان تعليم اللغات ، ومجاالت إعداد المدرسين .
وأساليب تدريس اللغة العربية  ائقجراء دورات تدريبية مستمرة لجميع المدرسين في معاهد اللغات بطر إ. 1

 ، وما يستجد في هذا الميدان من طرائق ونظريات . لغير الناطقين بها
 تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاب اهتمتالتي  بع  الدولمع والعلمية  العمليةخبرات ال تبادل. 2

 .وحققت نتائج جيدة فيه
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 لغير الناطقين بهاوظيفيًا تدريس اللغة العربية 
 دراسة ميدانية في معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 :مشكلة البحث 
 :  تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي

لمتعلمي اللغة العربية غير في تدريس مهارات اللغة العربية الوظيفية الطريقة استخدام  فاعليةما      
 ، والمدرسة الباكستانية الخاصة في دمشق ؟اللغة العربية لغير الناطقين بها الناطقين بها في معهد تعليم 

 :هدف البحث 
مقترح لتدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها وظيفيًا لعينة من  تدريسيتصميم برنامج  -

والمدرسة  في دمشق،متعلمي اللغة العربية األجانب في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 الخاصة. الباكستانية 

مع الطرائق  مقارنة ،الوظيفية في تدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها تعرف دور -
  .في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها  األساليب التي يتم اتباعهاو 

عتمادًا تقديم مجموعة من المقترحات التي تسهم في تطوير تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ا -
     .على نتائج البحث
عداد أدوات تحليلي في المنهج الوصفي ال اتبع البحث منهج البحث وعينته : إجراء الدراسة النظرية، وا 

المنهج التجريبي في دراسة ، و المتعلقة بموضوع البحث ، والرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة البحث
فاعلية الوظيفية في تدريس اللغة العربية لعينة البحث من خالل تطبيق البرنامج المقترح لتعليم مهارات 

 . البعدية الالزمة لتطبيق البرنامجالختبارات القبلية و اللغة العربية ، وفي تطبيق ا
جميع طالب اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في معهد تعليم اللغة العربية لغير قد تكونت العينة من و 

، وطالب المدرسة (2192-2192ثانية للعام الدراسي )من الدورة الشتوية ال الناطقين بها في مدينة دمشق
 . طالبًا وطالبة (21)وقد بلغ عددهم الخاصة في الصبورة ، الباكستانية 

تحدد مسبقًا مواصفات وخصائص األفراد على )العينة المقصودة( التي باالعتماد عينة البحث  واختيرت 
اد المجتمع الذين يجب أن تتضّمنهم العينة، وبذلك ال تكون المشكلة في الحصول على عدد كاٍف من أفر 

نما في الحصول على أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض البحث بلغ عددهم ؛ إذ األصلي، وا 
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المبتدئ من طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير  طالب من المستوى (ثمانية)منهم  ،( طالبًا وطالبة22)
طالبًا وطالبة من طالب المدرسة  (ستة عشر)، و2192عام الشتوية الثانية دورة الالناطقين بها في 

 .وقد تم توزيعهم في مجموعتين: الصبورةفي لخاصة الباكستانية ا
( من اإلناث . ومجموعة 5من الذكور، و)  ( 7): وطالبة منهم ( طالبًا 92مجموعة تجريبية ضمت )

 ( من اإلناث . 5من الذكور، و)  (7) : ( طالبًا وطالبة منهم 92ضابطة ضمت )

وفق الطريقة الوظيفية  اً مم  ص  م   تدريسياً  اً برنامجاستخدمت الباحثة لتحقيق أهداف البحث  البحث :أدوات 
( لكل مهارة  ةلؤج  ، وم  ةبعديو  ،ةاختبارات تحصيلية )قبلي، و الناطقين بها تدريس مهارات اللغة العربية لغيرل

 . الكتابة( من تصميم الباحثةو القراءة ، و المحادثة، و من المهارات اللغوية )االستماع، 
 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: نتائج البحث :

 : نتائج السؤال األول
وتفوقها بشكل واضح  ،استخدام الوظيفية في تدريس اللغة العربية لدى أفراد المجموعة التجريبيةفاعلية  -

 . على الطرائق التقليدية التي درست بها المجموعة الضابطة
 الفرضية الرئيسة األولى :نتائج 

ومتوسط درجات  ،التجريبية المجموعة ببين متوسط درجات طال ةفروق ذات داللة إحصائيتوجد  -
لصالح طالب  مباشر على اختبار مهارة االستماعالبعدي ال التطبيقالمجموعة الضابطة في  بطال

 المجموعة التجريبية .
درجات  ومتوسط، التجريبية المجموعة ببين متوسط درجات طال ةفروق ذات داللة إحصائيتوجد  -

لصالح طالب  المحادثةعلى اختبار مهارة  مباشرالبعدي ال التطبيقفي  الضابطة المجموعة بطال
 المجموعة التجريبية .

ومتوسط درجات ، التجريبية المجموعة بدرجات طال بين متوسط ةفروق ذات داللة إحصائيتوجد  -
القراءة لصالح طالب على اختبار مهارة  مباشرالبعدي ال التطبيقالمجموعة الضابطة في  بطال

 المجموعة التجريبية .
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ومتوسط درجات ، التجريبية المجموعة ببين متوسط درجات طال ةفروق ذات داللة إحصائيتوجد  -
لصالح طالب الكتابة مباشر على اختبار مهارة البعدي ال التطبيقالمجموعة الضابطة في  بطال

 المجموعة التجريبية .
 نتائج الفرضية الرئيسة الثانية :

 التطبيقين في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروقتوجد  -
 . لصالح التطبيق البعديمهارة االستماع  على الدرجة الكلية الختبار والبعدي القبلي

 التطبيقين في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروقتوجد  -
 . لصالح التطبيق البعدي المحادثةمهارة  على الدرجة الكلية الختبار والبعدي القبلي

 التطبيقين في التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروقتوجد   -
 . لصالح التطبيق البعدي القراءةمهارة  على الدرجة الكلية الختبار والبعدي القبلي

 التطبيقين في التجريبية المجموعة طالب متوسطي درجات بين إحصائية داللة ذات فروقتوجد  -
 . لصالح التطبيق البعدي الكتابةمهارة  على الدرجة الكلية الختبار والبعدي القبلي

 نتائج الفرضية الرئيسة الثالثة :
المجموعدددددددة التجريبيدددددددة  بإحصددددددائية بدددددددين متوسددددددطي درجدددددددات طددددددالعدددددددم وجدددددددود فددددددروق ذات داللدددددددة  -

 البعدي والمؤجل على الدرجة الكلية الختبار مهارة االستماع. التطبيقينفي 
المجموعدددددددة التجريبيدددددددة فددددددددي  بوجدددددددود فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين متوسدددددددطي درجدددددددات طدددددددال -

لصدددددددالح التطبيددددددددق  المحادثددددددددةالبعددددددددي والمؤجددددددددل علدددددددى الدرجددددددددة الكليدددددددة الختبددددددددار مهدددددددارة  التطبيقدددددددين
 .البعدي

المجموعدددددددة التجريبيدددددددة  بعدددددددم وجدددددددود فددددددروق ذات داللدددددددة إحصددددددائية بدددددددين متوسددددددطي درجدددددددات طددددددال -
 القراءة .البعدي والمؤجل على الدرجة الكلية الختبار مهارة  التطبيقينفي 

المجموعدددددددة التجريبيدددددددة فددددددددي  بوجدددددددود فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين متوسدددددددطي درجدددددددات طدددددددال -
الكتابدددددددددة لصددددددددالح التطبيدددددددددق البعدددددددددي والمؤجدددددددددل علددددددددى الدرجدددددددددة الكليددددددددة الختبدددددددددار مهددددددددارة  التطبيقددددددددين

 .البعدي
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 مقترحات البحث:
تكون  قدفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج تجريبية يمكن تحديد مجموعة من المقترحات التي    

 ، ومن ذلك :ذات فائدة في مجال تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشجيع طالب الدراسات العليا على القيام بدراسات علمية جديدة تهدف إلى تحديد المهارات  .9

 اللغوية ، وتطوير طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.
بناء برامج تعليمية تهدف إلى تنمية ما لدى  المتعلمين من مهارات لغوية ، وتساعد على اكتساب  .2

 في تعلمهم اللغة العربية .     المهارات التي يحتاجونها
تصميم مناهج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تقوم على أساس المهارات اللغوية ، والترابط  .2

  فيما بينها 
تبعة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في معاهد ومراكز تعليم تطوير طرائق التدريس الم   .2

عتماد طرائق تهتم توصلت إليه نتائج البحوث اللغوية والتربوية، واستثمار ما اباللغة العربية 
وتساعد على تمكينه من تعلم يدوم أثره  وال ينقضي بانقضاء وقت ،  وتتمحور حوله مبالمتعل
  .التعلم

عقد المؤتمرات العلمية التي تتناول تعليم اللغة العربية ، وتتيح تبادل الخبرات بين القائمين على  .5
ان، وتساعد على تحديد المشكالت التي تمنع تطوير تعليم اللغة العربية ، ووضع الحلول هذا الميد

 المناسبة في ضوء المستجدات اللغوية والعلمية والنفسية .
تطوير مناهج إعداد المدرسين وتأهيلهم بما يتناسب مع التطورات التي إجراء دراسات تساعد على  .6

 ت إعداد المدرسين .حصلت في ميدان تعليم اللغات ، ومجاال
وأساليب تدريس اللغة  ائقإجراء دورات تدريبية مستمرة لجميع المدرسين في معاهد اللغات بطر . 7

 ، وما يستجد في هذا الميدان من طرائق ونظريات . العربية لغير الناطقين بها
ة لغير الناطقين تدريس اللغة العربيب التي اهتمت بعض الدولوالعلمية مع  الخبرات العملية تبادل. 8
 .وحققت نتائج جيدة فيه بها
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 :املراجع العربية املصادر و 
 . دار الفكر. دمشق .7. ط العربية لغير أبنائها( .7002أباظة ، نزار. ) -
رسالة ماجستير "صعوبات تعلم اللغة العربية لدى غير الناطقين بها".  ( .7002أبو حمرة ، مهى .) -

 غير منشورة . كلية التربية . جامعة دمشق . دمشق .
. دار النشر 3(. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. ط3991أبو عالم، رجاء محمود.) -

 .للجامعات. القاهرة. مصر
 يبي. منشورات جامعة دمشق. دمشق.(. علم النفس التجر 7002األحمد، أمل .) -
( . "التدريبات اللغوية ودورها في تنمية مهارات التعبير التحريري 7009إسماعيل ، إسالم صالح . ) -

لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ". رسالة ماجستير غير منشورة . معهد الخرطوم الدولي 
 للغة العربية . الخرطوم .السودان .

 فاعلية المنهج الوظيفي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها".(." 7031، بشار .)األفيوني  -
 رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية التربية . جامعة دمشق.

(."فاعلية استراتيجية تبادل األدوار في تنمية التفكير الناقد 7002أمين، أميمة بنت محفوظ .) -
رسالة  لدى الطالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة".والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ 

 ماجستير غير منشورة. كلية التربية . جامعة طيبة. السعودية.
. الدار العربية للعلوم.  3(. اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية. ط7030األوراغي ، محمد. ) -

  .الرباط
واستراتيجياتها المعاصرة للناطقين  تنمية مهارات اللغة العربية ( .7033إيليغا، داوود عبد القادر.) -

 مركز اللغات . الجامعة اإلسالمية العالمية . ماليزيا. .بغيرها. المؤتمر الدولي الثاني للغات 
 .( . المكتبة العصرية. بيروت 3( . مقدمة ابن خلدون . ) ط  3991بن خلدون ، عبد الرحمن .)  -
الكتاب األساسي الجزء  –(. "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها7001دى .)بنت عثمان ، نور اله -

رسالة ماجستير غير منشورة . كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية.  دراسة تقويمية" . –األول 
 الجامعة اإلسالمية العالمية . ماليزيا.
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 .غيرها من منظور النحو الوظيفي(. تعليم اللغة العربية للناطقين ب7001) .البوشيخي، عز الدين  -
ضمن كتاب ندوة "اللغة العربية، إلى أين؟" منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة. 

 الرباط.
. تحقيق :محمد رضوان 3(. دالئل اإلعجاز في علم المعاني . ط3929الجرجاني، عبد القاهر.)  -

 الداية ، فايز الداية. دار قتيبة. دمشق.
مع المستويات بما يتناسب  للقراءة الموسعة (. "تبسيط النص األدبي7009حبقة، محمد طاهر.) -

" رسالة ماجستير غير منشورة . معهد الخرطوم : رسالة المعري أنموذجًا اللغوية للناطقين بغير العربية
 الدولي . السودان .

اللغة العربية الناطقين بلغات ستراتيجيات مهارة القراءة لدى متعلمي ا (."7037حسين ، زينب .) -
 " .رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية .جامعة دمشقأخرى

 (. أصول البحث العلمي. منشورات جامعة دمشق. دمشق. سورية.3993حمصي، أنطون .) -
. منشورات جامعة دمشق . كلية التربية . 2( . مدارس علم النفس . ط7001حمصي ، أنطوان .) -

 جامعة دمشق .
(. أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية 7002لدليمي ، طه حسين، والدليمي ، كامل نجم. )ا -

 . دار الشرق للنشر والتوزيع. عمان.3.ط
 ( .علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية . دار المعرفة الجامعية . االسكندرية. 3991الراجحي ، عبده .) -
معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي. ترجمة  ( .7002ريتشاردز ،جاك سي، وآخرون .) -

 رشدي طعيمة ، ومحمود حجازي . الشركة المصرية العالمية للنشر. لونجمان . لبنان.
(. اإلحصاء النفسي والتربوي: مبادئ 3922الزراد، فيصل محمد خير، ويحيى، علي محمد.) -

 اإلحصاء واإلحصاء المتقدم . دبي. دار القلم.
فاعلية منهج مقترح للمستوى األول وفق معايير مهارات التواصل في معهد " ( .7033وداد .) سفر، -

رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية .  . تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمشق"
 جامعة دمشق .
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لغة العربية من غير الحاجات اللغوية واألخطاء الشائعة لدى متعلمي ال (."3929سليم ، وفاء .) -
 الناطقين بها " . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية . جامعة دمشق . دمشق .

 ( . في قضايا اللغة التربوية . وكالة المطبوعات . الكويت .3920السيد ، محمود أحمد . ) -
  امعة دمشق .( . في طرائق تدريس اللغة العربية. مطبعة الروضة . ج7002السيد ، محمود أحمد .) -
مرشد المعلم في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.  .( 3921صيني ، محمود و آخرون. )  -

 . مكتب التربية العربي لدول الخليج .7ط
( . أساليب وطرق تدريس اللغة العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة  7007طعيمة ، رشدي . ) -

 والعلوم . الرباط .
( . المرجع في تعليم اللغة العربية . دار الفكر العربي 7030رشدي أحمد وآخرون .)طعيمة،  -

 .القاهرة.
(. دار الفكر 3(. المهارات اللغوية : مستوياتها ، تدريسها ، صعوباتها. )ط7002طعيمة ، رشدي.)  -

 العربي . القاهرة .
 بيروت .( . التعلم و نظرياته . دار العلم للماليين . 3923عاقل ، فاخر .) -
( . الجانب الوظيفي في تدريس قواعد اللغة العربية للناطقين بغيرها . 7033عبد اهلل ، حسني . ) -

 المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية . كلية اللغة العربية . جامعة الدراسات األجنبية. الصين.
 لعلوم . الكويت .  . دار ا 32( . نحو تعليم اللغة العربية وظيفياً . ط3929عبده ، داوود. ) -
مكتبة .  3ط .تعليم اللغة العربية ، األطر واإلجراءات. ( 3002.) عبد القادر، عبد اللطيف أبو بكر -

 . سلطنة عمان. الضامري
( . إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة . دار صفاء للنشر 7001). عبد المجيد، جميل طارق -

   والتوزيع . عمان . األردن.
(.البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أساليبه. دار أسامة للنشر. الرياض. 7001ذوقان. )عبيدات،  -

 السعودية.
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( . "فاعلية طريقتي الترجمة والمباشرة في تنمية مهارتي االستماع  7001العدوان ، حياة . )  -
نشورة . والتحدث لدى متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في األردن". رسالة ماجستير غير م

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ، األردن .
(. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى . 7007العصيلي ، عبد العزيز إبراهيم .) -

 . جامعة أم القرى . مكة المكرمة
هارات القراءة فاعلية برنامج مقترح قائم على التكامل بين م"(. " 7001علي ، أسامة زكي السيد .) -

رسالة دكتوراه غير  ".والكتابة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تنمية مهارات الدراسة
 .ماليزيا.  والعربية اإلسالمية الدراسات كلية. منشورة

 ( . اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية . مؤسسة الرسالة . لبنان.7007عمار، سام . ) -
استراتيجيات االستماع لدى دارسي "(.7033، رحمت.)وعبد اهلل ، صالح،والتنفاري ، زكريا،عمر -

. الجامعة اإلسالمية العالمية . مركز اللغات .المؤتمر الدولي الثاني للغات ".بوصفها لغة ثانية العربية
 ماليزيا.

أم القرى .  . كلية التربية . جامعة3(. مداخل تعليم اللغة العربية . ط7000عوض ، أحمد عبده .) -
 مكة المكرمة.

. 3(. االتجاهات الحديثة في تحسين القراءة وتنمية ميولها . ط7001عوض، فايزة السيد محمد .)  -
 إيتراك للطباعة والنشر . القاهرة . مصر.

( . "فاعلية برنامج تدريسي معد وفق الطريقة الوظيفية في تدريس األدب 7002). العيسى ، وفاء -
 توراه غير منشورة . كلية التربية . جامعة دمشق . دمشق . والنصوص" . رسالة دك

( .دليل المعلم إلى التربية وعلم النفس . ترجمة : أحمد 7000فريدمان ، ل. م . ي يوكوالغيتا .) -
 خنسة . منشورات دار عالء الدين . دمشق .

 ردن. . دار الفكر. عمان .األ3( . تصميم التدريس . ط7000قطامي ، يوسف ، و آخرون. ) -
(. أصول التربية و طرائقها . منشورات جامعة دمشق ، 7002القال ، فخر الدين ، ناصر ، يونس .) -

 كلية التربية .
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.آرام للدراسات والنشر والتوزيع . 3. ط  مهارات اللغة العربية( .  3992الكسواني ، عبد اهلل . )  -
 .عمان

(.التربية الوظيفية . ترجمة : محمود قاسم ، محمد ثابت الفندي . مكتبة 3921كالباريد ، إدوارد .) -
 .األنجلو المصرية . القاهرة

(. فن التعليم الوظيفي .ترجمة أ.د محمد خير الفوال . عبد الرحمن نجيب . 7001ماندير ، ميشيل. ) -
 سلسلة رضا للنشر . دمشق .

. قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية : البنية التحتية أو التمثيل ( 3991المتوكل ، أحمد. ) -
 الداللي التداولي.  دار األمان . الرباط .

( . "فعالية برنامج مقترح لتعليم اللغة الفرنسية لطالب المرحلة الثانوية 7001محمد ، نسرين .) -
في ضوء المدخل الوظيفي" . رسالة دكتوراه  التجارية لتنمية مهاراتهم اللغوية واتجاهاتهم نحو المادة

 غير منشورة . كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية . عين شمس .
 (. تدريس فنون اللغة العربية. دار الفكر العربي. القاهرة.7002مدكور، علي أحمد.) -
اطقين بغيرها في ( ." بناء المهارات اللغوية في كتب تعليم اللغة العربية للن7002المراشدة ، طالل.) -

 رسالة ماجستير غير منشورة .الرسمية : األردنية ، واليرموك ، و آل البيت" .  األردنية الجامعات
 .كلية الدراسات العليا .الجامعة األردنية

 .األردن . دار المسيرة . عمان.  7. طمهارات اللغة العربية( . 7002.)عبد اهلل علي  ،مصطفى -
جامعة أم القرى . .( . تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى 3921الناقة ، محمود كامل .) -

 .السعودية
. دار العروبة . 3( .الكتابة العربية : مهاراتها وفنونها . ط7003النجار ، محمد  ، وآخرون .) -

 .الكويت
  .روق للنشر والتوزيع. عمانار الش. د3(. طرائق تدريس اللغة العربية . ط7002نصيرات ، صالح .) -
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 (1امللحق رقم )
 وفق الطريقة الوظيفية  التدريسيالربنامج 

ُّ
د

َ
ع

ُ
 لتنمية املهارات  اللغويةامل

 الكتابة (والقراءة ، واحملادثة ،  و)االستماع ، 

 األهداف العامة للبرنامج :
 التدريسّي إلى  :البرنامج هذا يهدف 

تنمية المهارات اللغوية : )االستماع ، والمحادثة ، والقراءة ، والكتابة( لدى متعلمي اللغة العربية غير 
.  الناطقين بها في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمشق ، والمدرسة الباكستانية الخاصة

 : وذلك من خالل

لغة العربية بطريقة جيدة ، في ضوء المهارات اللغوية األربع، وتمكينه قدرة المتعلم على ممارسة ال .1
 من هذه المهارات .

تنمية قدرة المتعلم على فهم اللغة العربية عند االستماع لها:)استيعاب الكلمات، والجمل ،  .2
 والحوار، وفهمها(.

تقان أساسيات نطق األصوات  .3 العربية بشكل تنمية قدرة المتعلم على النطق الصحيح للغة، وا 
وسليمًا  ،العربية حديثًا معبرًا في المعنىيجعله ُيدرك ما يقول وما َيسمع ، و يتحدث مع الناطقين ب

 في األداء.
تنمية قدرة المتعلم على القراءة بدقة وفهم، من خالل قراءة الكلمات والجمل والنصوص المختلفة،  .4

 وفهمها فهمًا جيدًا .
الكتابة الصحيحة، والتعبير عن موضوعات متعددة بلغة سليمة وِفَكر تنمية قدرة المتعلم على  .5

 صحيحة.
 ،قدرة المتعلم على تحقيق احتياجاته ، وتمكنه من التفاهم مع غيره من الناطقين باللغة العربية  .6

 والتواصل معهم في المجاالت واألمور التي ال يمكنه استخدام لغته األصلية فيها .
ى االستمتاع بالمواد التي يقرؤها، وتوظيفها في حل ما يعترضه من تنمية ميول المتعلم إل .7

 مشكالت .
 



 البحث مالحق

 
 

344 
 

 الوحدة التعليمية األولى
 :مهارة االستماع                                             

 )أسرة هادي السَّعيد(:   النص المقرر
، ُعمره اثناِن وخمسون عامًا ، وزوجته أسرُة هادي السَّعيد و زوجتُه لبنى ُأسرٌة سعيدٌة . هادي مْن مصَر 

سةٌ  هادي ُمَهندٌس  .أيضًا ، عمرها ثالثٌة و أربعوَن عامًا  لبنى من مصرَ  ، لهما ثالثةُ أوالٍد  ، ولبنى ُمَدرِّ
 (11، ص2007و خالد. )أباظة ،  ،و دانا ،هم : نبيل

 لغةَ اليوضح المدرس للمتعلمين أن الدرس اليوم حول مهارة االستماع ، وتنميتها في إطار تعلمهم  توطئة :
ثم يبدأ بتهيئتهم لالستماع الجيد ، وتوفير الشروط المالئمة لذلك في بيئة التعلم ، واإلشارة إلى أن  ،العربية

 لبنى . هادي السَّعيد و زوجتهِ  النص سيكون عن أسرةِ 
تنمية قدرة المتعلمين على فهم اللغة العربية عندما يستمعون لها)استيعاب الكلمات ،  الهدف العام :

 والجمل، والنصوص( وفهمها .
 األهداف السلوكية :

 يتوقع بعد تطبيق الوحدة التعليمية أن يكون المتعلم قادرًا على أن :
 ُيعيد جماًل استمع لها مضبوطة بالشكل . .1
 عند سماع الصوت الدال عليه .يكتب الرمز الكتابي الصحيح  .2
 يميز بين األصوات المتقاربة في المخرج . .3
 يميز بين التشديد والتنوين صوتيًا . .4
 يميز بين المدود الطويلة والقصيرة صوتيًا.  .5
 و من خالل السياق . ،يحدد معاني بعض الكلمات التي وردت في النص المسموع .6
 يجيب عن أسئلة تتعلق بالمضمون. .7
وبطريقته  ،من مهارات من خالل إعادة صياغة النص الذي سمعه شفوياً  يوظف ما تعلمه .1

 الخاصة.
خبرات المتعلمين ، ومهاراتهم السابقة التي يمتلكونها في إطار مهارة االستماع ،  المكتسبات الَقْبلية :    

 والتي يحدد المدرس من خاللها نقطة البدء في عملية التعلم. ومن هذه المكتسبات القبلية :
 ها  .لالقدرة على إعادة حرف أو كلمة يستمع  -             
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 القدرة على ربط صوت يسمعه بالرَّمز الكتابي الصحيح له . -             
 القدرة على تنفيذ توجيهات استمع لها . -             

 يتم من خالل مجموعة من األسئلة :التقويم القبلي :
 ما عدد أفراد أسرتك ؟ -1
 ؟كم عمرك  -2

 ثم يطلب المدرس إلى المتعلمين أن يكتبوا أسماءهم لقياس قدرتهم على اتباع توجيهات شفوية تعطى لهم .
 ( ثم يطلب تكرارها من كل متعلم منهم . هندٌس ويسمعهم جملة )هادي مُ 

التي يبدأ المدرس بإثارة اهتمام المتعلمين من خالل عرض صور ملّونة ألفراد األسرة   :الحالة االبتدائية
فهم بأسرة )هادي ، يتحدث عنها النص و يعدد أسماءهم ، ويوضح للمتعلمين أنهم سيستمعون لنص ُيَعرِّ

 عيد ( .السَّ 
النص كاماًل ، وذلك من أجل إعطائهم فكرة عامة عنه ، مع الحرص على أن يكون ذلك هم و يبدأ بإسماع

 باه المتعلمين ، ويسأل بعد ذلك: انتال يوجد فيها ما يشتت ، و النص واضحًا ، وغرفة الدرس هادئة
  ه ؟ لالنص الذي استمعتم  ما فكرة -   
 من الشخصيات األساسية في النص المسموع ؟ -   
بعد ذلك يستمع المتعلمون للنص بشكل تدريجي بهدف تعميق فهمهم له ، وذلك من خالل مجموعة  -

 لمن الصورة التي تراها أمامك ؟ -1  -    األسئلة :
 أي بلد هادي ولبنى ؟ من -2 -
 كم عمر هادي ؟ -3 -
 ماذا تعمل لبنى ؟ -4 -
 كم عدد أوالد هادي ولبنى ؟ -5 -

 من خالل :رة االستماع وفهم النص المسموع تدريبات مها
التعاون بين المدرس و المتعلمين ، و بين المتعلمين أنفسهم  في ترتيب الفكر اآلتية بحسب تسلسل  -1

 .عمر هادي اثنان وخمسون عاماً  -  ورودها في النص:
 . ِلهادي ولبنى ثالثة أوالد -                    
 . هادي من مصر  -        
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 المسموع؟ما الفكرة الرئيسة للنص سؤال المدرس :  -2
وهنا يمكن للمدرس أن سة ، أوالد ( مناقشة معاني الكلمات اآلتية مع المتعلمين : ) صورة ، ُمَدرِّ  -3

 علىتدل على معنى كل كلمة من هذه الكلمات لتساعده يستعين بصور تُْعرض بوساطة حاسوب و 
 .للمتعلمين   هاتوضيح معاني

صوت حرف  همعمِ سْ يُ  يستمع المتعلمون لصوت حرف )الدال( ، وُيطلب المدرس إليهم كتابته ، ثم  -4
 في كل حالة . م كتابتهإليهلب ، ويط والضمة، والكسرة ( ،مع المدود القصيرة ) الفتحة الدال 

ويطلب المدود الطويلة ) األلف ، والواو ، والياء( ، ع المدرس المتعلمين صوت حرف الدال مع مِ يسُ  -5
 الطويلة والقصيرة . المدودوذلك لتعزيز مهارة التمييز بين ، كتابته  إليهم
تكرارها  إليهم، ويطلب  التضعيفمع التركيز على  ويكررها (ُمَدرِّسةمع المدرس المتعلمين كلمة )ُيسْ  -6

إسماعهم أصواتًا  عيدها ، ثم يللفظها من أجل تمييزها عند االستماع  في يحاورهموهنا بشكل فردي، 
 . إعادتهاطلب منهم يوكلمات مع الشدة و 

وين وكيفية ويطلب تكرارها مع مناقشتهم في مفهوم التن،  ( أوالدٍ  ،مهندٌس ، عاماً يسمعهم كلمات ) -7
 نطقه .

سة،  هادي من مصرتكرار جملة )إليهم يطلب المدرس  -1 وذلك لتعميق مهارات ، (  و لبنى ُمدرِّ
ثم تكرارها من جديد ،  باستماعهم للجملاالستماع من خالل تعزيز الفهم والتعبير الشفوي لديهم ، وذلك 

 حتى يستقيم نطقهم لها.
شفويًا ؛ مما ته م إعادة صياغإليهماع وظيفيًا يطلب المدرس ولتعميق دراسة المتعلمين نص االست -9
تعميق فهمهم للنص ، وامتالكهم قدرة لغوية تواصلية تساعدهم على التواصل مع  علىفيدهم ويساعدهم يُ 

 هاتكاملو  والعمل على تطوير مهارة االستماع ، غيرهم باللغة العربية ، وتنمية ذلك بعد التدريب المستمر
 . األخرى مع المهارات
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 النشاط البيتي لمهارة االستماع                          
 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة :

 :من خالل التسجيل المرافق للنشاط  اآلتي في البيت لنصلاستمع  -1
مًة معلِّ أعمُل لُّغَة الفرنسيَة في الجامعة ، و ، َأْدرُس الأنا سلمى، ِمن تونس، ُعمري اثنان وعشرون عاماً 

 (50، ص2007، وأسكُن في شارِع الميناء.)أباظة ، ل. ُأِحبُّ الُمراَسلة والِقراءةفي روضة األطفا
 : اآلتيةأجب عن األسئلة  -2

 من أي بلد سلمى؟   -1
 كم عمرها ؟ -2
 ماذا تدرس في الجامعة ؟ -3
 ماذا تعمل سلمى ؟  -4
 تحدَّث عن ُأسرتك كما في النص السابق. -5

 حسب ورودها في النص السابق :برتب الفكر اآلتية   -2   
 ُعمُر سلمى اثنان وعشرون عامًا. -
 سلمى تحب المراسلة . -
 سلمى من تونس . -

 :( أمام الجملة غير الصحيحة ×)إشارةأمام الجملة الصحيحة ، و  ضع إشارة)     (   -1

 عمر سلمى خمسة وعشرون عامًا : -1
 سلمى تحب الرسم : -2
 األطفال : تعمل سلمى في روضة -3
 تسكن سلمى في شارع الميناء : -4

 صل كل كلمة من القائمة األولى و ما يتممها  في القائمة الثانية بخط :   -4   
 عمري          اللغة الفرنسيَّة  -      
 َأدرُس          اثنان وعشروَن عاماً  -      
 ُأحبُّ           في شارِع الميناء  -      
                          َأْسُكُن          الُمراَسلة   -      
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 الثانيةالوحدة التعليمية 
 لمحادثة )الكالم(مهارة ا

: )في محل المالبس (النص المقرر  
صباُح الخيِر . :أحمد  

 سامر:  صباُح النُّوِر .
َب هذا القميَص لو َسَمحَت .   أحمد : ُأريُد  أنْ  ُأَجرِّ

ل ، هذِه ُغْرفةُ التَّبديل .سامر: بالتأكيد ،  َتَفضَّ  
 أحمد :هذا َعريٌض وكبير . هل عندَك َحجٌم أصغر ؟

 سامر:  َنَعم ، ولكْن ِمن لوٍن آَخر.
 أحمد : ما اأَلْلواُن الَّتي ِعنَدَك ؟

 سامر: عندي لوٌن ُبنِّيٌّ فاِتٌح ، و َأزرق داِكٌن .
ثَمُنهُ ؟أحمد :َأْعِطني من فضلك اأَلْزَرَق الدَّاكَن، كم   

 سامر:  ثالثةُ آالِف َليرٍة .
 أحمد : ال ،هذا كثيٌر .

 سامر: ِعندي َأْرَخُص، َو لِكْن من نوع ُمْختلٍف .
 أحمد:  ال ُشْكرًا ، ُأريدُ هذا .

ل .هل تريُد شيئاً آخَر ؟  سامر: حسناً ، َتَفضَّ
 أحمد:  ال ، ُشكرَا لَك .

(115، ص2007سامر: معَ السَّالمة .) أباظة ،  
، وتنميتها في  (الكالمالمحادثة )مهارة  سيكون حولاليوم  رَس يتم التوضيح للمتعلمين أن الدَّ  توطئة :

البيئة المناسبة للتعلم.الجيد ، وتوفير  الحوار غة العربية ، و تهيئتهم للتحدث وللاإطار تعلمهم   
 الهدف العام :

تقان  -1  .أساسيات نطق األصوات العربيةتنمية قدرة المتعلم على النطق الصحيح ، وا 
 تمكن المتعلم من فهم النص ، تمهيدًا للتحدث والحوار ، والتواصل مع اآلخرين . -2
 .حياته اليومية وتوظيفها في ، ، وتذوقها  هاتنمية ميول المتعلم نحو االستمتاع بالمواد التي يتعلم -3
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 على أن : اً أن يكون المتعلم قادر توقع بعد تطبيق الوحدة التعليمية يُ  األهداف السلوكية :
. نطقاً صحيحاً  والكلمات الحروف نطقي -1  
صحيحاً . نطق األصوات المتجاورة والمتشابهة  نطقاً ي -2  
الطويلة و القصيرة . المدودز عند النطق بين ُيمي -3  
. بين المد والشدة عند النطق يز صوتياً مَ يُ  -4   
. ن غيره من الظواهرميميز التنوين ،  نطق الكلمات المنونة نطقًا صحيحاً ي -5  
بجمل مفيدة وصحيحة . فكرهر عن ُيَعبِّ  -6  
صياغة النص  بأسلوبه الخاص .ُيعيَد  -7  

:الخبرات التي يمتلكها المتعلم في مهارة المحادثة )الكالم( ، والتي يحدد المدرس من المكتسبات القبلية 
 خاللها ُنقطة البدء في عملية التعلم . ومنها : 

نطق الحروف نطقًا صحيحاً . -  
نطق الكلمات نطقاً صحيحًا. -  
نطق الحروف مع الحركات نطقاً صحيحاً . -   

( وغيرها من الكلمات ثمنو) ،(َقميصكلمة ) المتعلمين نطقَ  أن يطلب المدرس إلى يمكن التقويم القبلي :
يضعها في مرحلة ومستواهم في هذه المهارة ، والمؤشرات التي على تحديد حالة المتعلمين ه التي تساعد

 إعداد الحالة االبتدائية .
ويتحدث ، ، أو شريط فيديو ألمكنة مختلفة في السوق نةصورًا ملوّ  المدرُس  عرضيَ  : الحالة االبتدائية

عنها وعما تتضمنه بعبارات بسيطة مناسبة لمستويات المتعلمين ، ثم يبدأ بتوجيه بعض األسئلة إلى 
تدريبهم على النطق المتعلمين، والتحاور معهم، من أجل إثارة اهتمامهم ، و تشجيعهم على التحدث ، و 

 لمات مثل :السليم والصحيح للحروف والك
 ما اسمك ؟ -
 من أين أنت ؟ -
 ما هذا؟ -
 ؟ قميصأهذا  -
 ؟ من أين نشتريه -
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يسألهم عن ملونة أو عن طريق الحاسوب ، ثم حول مجموعة من الصور التي يعرضها عليهم  حاورهمو ي
 ( ربطة عنق،  ُقبَّعة،  قميص) ؟ النوع من المالبسما اسم هذا  - :، ومن ذلك  أسمائها

 (أحمر ، أبيض ، أسود؟)  لونهما  -                      
موضوع الدرس ، ويقرأ الحوار أمام المتعلمين ، ويعرض الكلمات الجديدة عليهم من خالل عرض ي ثم

، ويتم ذلك  في معناها همثم يتناقش ويتحاور مع،  أو أية وسيلة متوفرة لديه أو الحاسوب، الشفافيات،
وق ؛ لذلك ذهب إلى المكان هذا رجل يريدُ أْن يشَتري قميصًا من السُّ قول المدرس : ي:  اآلتيعلى الشكل 

 الُمَخصص لشراء المالبس في السوق .
 انظروا إلى هذه الصور )يعرض الصور التي عرضها في مرحلة ) الحالة االبتدائية ( (، ويسأل :

 ماذا يريد أن يشتري الرجل ؟ -
 كم ثمنهُ ؟ -
 يفّضلهُ ؟ما اللون الذي  -
 ما لون هذا الثَّْوِب ؟) َأصفر ، أو ُبني ، أو ُبرتقالي ( -
ْيدليَّة ، أـو محل المالبس ، أو الَمكتبة ( (نشتري الِمْعَطَف من:  -  الصَّ

بعد ذلك يعرض المدرس من خالل الشاشة كلمات في قائمتين ، ويبدأ بتدريب المتعلمين على نطقها بأْن 
إليهم إعادة نطقها ، ويعمل على تعميق فهمهم لها من خالل الطلب إليهم أن ينطقها أمامهم، ثم يطلب 

 يصلوا كل كلمة وما يتمم معناها من القائمة األخرى .
 القائمة الثانية القائمة األولى

 صباحُ 
 كم
 ُشكراً 
 هذا

 كبيرٌ 
 يرِ الخَ 
 منهُ ثَ 

 لكَ 
 الصحيحة، هامخارجنطق الحروف من وهنا يتدرب المتعلمون على نطق هذه الكلمات ، مع التركيز على 

 ويتممها بما يناسبها من القائمة الثانية . ،ثم يقرأ أحدهم كلمة من القائمة األولى 
بعد ذلك يشير المدرس إلى أنهم سيؤدون حوارًا يتعلمون من خالله مجموعة من الكلمات الجديدة ،  -

 ويتدربون على نطقها بشكل جيد ، والحوار هو :
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 ؟السَّالُم علْيُكم :  فادي -
 .وعليكم السالم صابر :  -
 أريُد ِبنطاالً من فضلك .:   فادي -
 ؟: ما القياس الَمطلوُب صابر  -
 القياُس الكبيُر . :  فادي -
لهُ صابر : -  ؟ ما اللوُن الذي تَُفضِّ
ُل اللْوَن األسوَد أو الُبنِّيَّ :  فادي -  ؟ أَُفضِّ
ل ، وهل تريُد شيئاً آخرَ صابر :  -  . َتفضَّ
 .نعم ، ُأريُد ُقبَّعًة َصْيِفيَّةً :  فادي -
 . هذه ألوان  وَأشكال ُمْختلفةٌ ِمن الُقبَّعات، اْخَتر واحدًة منهاصابر :  -
 . أَُفضُل القبَّعَة الَبيضاَء، شكرًا لك :  فادي -
 . أهالً وسهالً صابر :  -

 ُمتعلَِّمْينإلى مجموعات تتألف كل منها من هم ممع أحد المتعلمين ، ثم يقسّ  يقرأ المدرس هذا الحوار
هذا الحوار بطريقتهم ، ويستمع المدرس إلى أدائهم ، ويثني على  المتعلمون، وبعد ذلك يؤدي اثنين
على النطق الواضح والسليم للحروف  ُيؤكدو ،  لمن لم يكن نطقهم سليماً ح جيدين منهم ، ويصحّ المُ 

 م.ين يتكلمون وينطقون دون مقاطعتهترك المتعلمِ ومخارجها بشكل جيد وصحيح ، مع ضرورة 
على مدى سالمة نطق المتعلمين للحروف والكلمات ،  فويجري المدرس تقويمًا مرحليًا مستمرًا؛ ليق -

 ؟    الّطاءمن يعطينا كلمًة تبدأ بحرف  -فيسألهم مثاًل : 
 اء ؟ طمن يعطينا كلمًة تنتهي بحرف ال -               
 اء ؟  الطنريد كلمة في وسطها حرف   -               

وبأسلوبهم في مجموعات ، ويطلب إليهم تمثيل الحوار الذي درسوه شفوياً المدرس المتعلمين يوزع  -
 مناسبة .وطريقة  ،وأساليب صحيحة  سليمة ، بكلمات ِفكرهمالخاص ؛ لتدريبهم على التعبير عن 

المتعلمين ، ويوضح لهم كيفية العمل فيه لمناقشته في  يوزع المدرس أوراق النشاط البيتي علىثم  -
 الدرس القادم .
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 : النشاط البيتي لمهارة المحادثة ) الكالم (                           
 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة : 

 ، ثم اكتب أسماءها كما تنطقها .  اآلتيةانظر إلى الصور أوالً : 

 
 

 
 

    

    
    

بأشكاله الثالثة ، كما هو ُمَبين في نها على حرف الظاء )ظ( مثالث كلمات تحتوي كل  اكتبثانيًا : 
 الجدول اآلتي ، ثم اقرأها بشكل صحيح .

 حرف الظاء )ظ(
 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة

   
كما هو ُمَبين في الجدول اآلتي ، ثم نها على حرف الزاي  )ز( ، مثالث كلمات تحتوي كل  اكتب ثالثًا :

 اقرأها بشكل صحيح .
 حرف الزاي )ز(

 في آخر الكلمة في وسط الكلمة في أول الكلمة
   

اذهب إلى أحد محالت بيع المالبس في السُّوق ، وحاور صاحَبه في ثمن المالبس الموجودة  خامسًا :
 .عنده ، وتحدث معه عن أنواعها بجمل صحيحة ُمعبرة ، ثم اكتب ذلك الحوار بخط جميل 
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 الوحدة التعليمية الثالثة
 مهارة القراءة

 النص المقرر: 
بيعِ  َفصلُ  يأتي     ْيِف َبعَد فصِل الرَّ يِف، والسَّماُء صافيةٌ، و ، الصَّ ياُح خفيفةٌ، ويكوُن الجوُّ حارًا في الصَّ الرِّ

يِف ، َو َيذهُب النَّاُس في هذا  والشَّمُس ساطعةٌ في ُمعظِم األّياِم. تُغلُق المدارُس أبواَبها في فصِل الصَّ
اَك . الفصِل عادًة إلى َشواطِئ الَبحِر، ويسبحوَن هن  

يِف هَي : حزيران ، وَتموز ، وآب .)أباظة ، (110، ص2007شهوُر الصَّ  
قدراتهم قراءٍة ، والهدف منه تنمية  درُس أن الدرس اليوم في البداية يوضح المدرس للمتعلمين  :توطئة

 في هذه المهارة .وتطويرها 
بدقة وفهم، من خالل قراءة الكلمات الصحيحة تنمية قدرة المتعلمين على القراءة  -1:األهداف العامة 

 .والجمل والنصوص المختلفة ، وفهمها 
تنمية ميول المتعلمين نحو االستمتاع بالمواد التي يقرؤونها ، وتذوقها وتوظيفها في  - 2                 

 مواقف حياتهم المختلفة .
 :اآلتية على تحقيق األهداف  اً المتعلم قادر يتوقع بعد تطبيق الوحدة التعليمية أن يكون  األهداف السلوكية:

 قادرًا على أن : المتعلم، وذلك بأن يكون  ليمة للنصهرية السَّ القراءة الجَ  أواًل :
 وخالية من األغالط .يقرأ النص قراءة جهرية سليمة  -
 يربط الرموز المكتوبة بأصواتها . -
 يتعرف الحروف الهجائية في أوضاعها المختلفة . -
 أل الشمسية والقمرية(.و  التنوين ،و  دة ،الشّ و  خصائص الكتابة العربية )المدة ،يميز بين  -

 : قادرًا على أن المتعلموذلك بأن يكون ،  ومفرداته استيعاب مضمون النصثانيًا: 
 الرئيسة للنص المقروء . ةيحدد الفكر  -
 يلخص األفكار التي يشتمل عليها النص المقروء . -
 الجديدة الواردة في النص المقروء . بعض المفردات مرادفاتيحدد  -
 بعض المفردات الجديدة الواردة في النص المقروء . ضاداتيحدد م -
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يوظف مهارات القراءة التي تعلمها في مواقف جديدة كأن يقرأ قصة قصيرة ، أو يلقي خبرًا على  -
 زمالئه .

ما هو ، ويثبت  األغالطه بخبراتهم ومهاراتهم السابقة ليصحح ُمتعلمير المدرس كِّ يذَ  القبلية: المكتسبات
لتقبل المهارات الجديدة التي سيتدربون عليها ويطورونها في إطار  تهمعلى تهيئ فيعمل بذلكصحيح منها؛ 

 القدرة على ربط الرموز الصوتية بأشكالها الكتابية . -الوحدة التعليمية الجديدة : 
 أوضاعها المختلفة .في تمييز الحروف  -                          

الفصول األربعة ، وأسمائها العربية ، فكرة  حوليتم من خالل  حوار مع المتعلمين : التقويم القبلي 
وسؤالهم مجموعة أسئلة تناسب مستواهم وقدرتهم على الفهم واالستماع والتعبير ، حتى يستطيعوا التفاعل 

 مع الموقف التعليمي واإلجابة عن األسئلة : 
  ِ؟كم فصاًل في السنة 
  ِ؟ في أي فصل يسبح النَّاس في البحر 
  ؟ في أي فصٍل يهطل المطر 
  يُف ، :  اآلتية اقرأ الكلمات بيعُ ، الشِّتاء ، الخريفُ الصَّ  . الرَّ
  هل تحبُّ فصل الصيِف ؟ -:     اآلتيةاقرأ الجملة 

 ال ُأِحبُّ فصَل الصيِف .     -                                              
لجملة االستفهامية، وجملة النفي . ومن خالل اقراءة  بمراعاة التلوين الصوتي فيمع مالحظة قيام المتعلم 

المؤشرات التي يضعها في مرحلة إعداد الحالة االبتدائية و تحديد حالة المتعلمين ،  ذلك يمكن للمدرس
  وقبل البدء بالتعلم  .

للدرس بعد التقويم  ةالمناسبالبيئة التعليمية تهيئة  علىن يالمتعلممع المدرس  يعمل: الحالة االبتدائية
وموضوع  ،التي تساعد المتعلمين على اإلقبال على فكرة النص الِفكرمما يوفر مجموعة من ، بليالقَ 

، واإلقبال على التدرب على ة أذهانهم للتعامل مع هذه الفكرةيساعدهم على تهيئو  ،الوحدة التعليمية
ثم  لوحة تَُعبِّر عن فصل الصيف، يعرض. ويمكن للمدرس أن َطوِّروهاأن يُ لهم المهارات التي ينبغي 
حدهم ة مناسبة لقدرات المتعلمين القرائية )الجوُّ حارٌّ في الصيِف( ، ثم يطلب إلى أيصفها بجملة بسيط

قراءة هذه الجملة ، وبهذه القراءة يبدأ الدرس مباشرة طالبًا إلى المتعلمين أن يحاولوا قراءة النص قراءة 
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أل عدة أسئلة حتى يترك لهم مجااًل ليستوعبوا ما يمكن أن يستوعبوه من مضمون النص، ثم يسصامتة 
 ما الفكرة األساسية للنص ؟ - :تقيس ذلك مثل

 ما الفصل الذي يتحدث عنه النص؟  -                 
بعد ذلك تبدأ القراءة الجهرية للنص ، فيقرأ المدرس هذا النص قراءة جهرية بصوت واضح ومسموع ، 

مرة جديدة ، وبعد ذلك يطلب  ويعيده ،وبسرعة مناسبة بهدف تقديم نموذج للقراءة الجهرية الصحيحة
يسأل  لمقطع من مقاطع النص ، وعندما يقرأ أحد المتعلمين مقطعاً  متعلمقراءات جهرية يقوم بها كل 

على القراءات ثني ، ويُ  هممع األغالطلمقطع ، ثم يصحح هذه اعند قراءته ه أغالطه عن المدرس زمالءَ 
على مهارات القراءة الجهرية من خالل  المتعلمينومع كل قراءة تتم متابعة تدريب  الصحيحة المعبرة .

 مجموعة من التدريبات التي ترافق االستماع إلى قراءات المتعلمين .
بالتعاون مع الطالب ، ثم  األغالطمقطعًا من مقاطع النص ، ويتم تصحيح  المتعلمينبعد ذلك يقرأ أحد 

 الذي تمت قراءته . عن المقطع المتعلمونُيسأل 
والتركيز على مهارات القراءة الجهرية السليمة التي تم ذكرها  ،ودراسته، وبعد االنتهاء من قراءة كل مقطع 

االستيعاب القرائي لمضمون النص ومفرداته من خالل األسئلة والتدريبات سابقًا ينتقل المدرس إلى 
 ؟  شهور فصل الصيفِ ما  -1:اآلتية
 ؟ أين يذهب الناس في فصل الصيفإلى  -2      
 ؟ كيف يكون الجوُّ في الشتاء -3      
 ؟ هل تفتح المدارس أبوابها في الصيف -4      
 ؟  هل يتساقط الثلج في الصيف -5      
 بيع ، الخريف ، الشتاء (يأتي فصل الصيف بعد فصل : )الرَّ  -6      
 ارًا ، باردًا(يكون الجوُّ في الصيف ) معتِداًل ، ح -7      
نة في الجمل  -1        :  اآلتيةاقرأ الكلمات المنوَّ

يفِ  حارَّاً يكون الجوُّ  -                            . في الصَّ
 . صافيةٌ السَّماُء  -                         
 .شاطٍئ جميلٍ ذهْبنا إلى  -                         

 على الكلمة المماثلة :        دلّ ثم ،  اآلتيةاقرأ الجمل  - 9    
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 يفالصَّ   بيع. يف بعَد فصل الرَّ يأتي فصل الصَّ  - 1
 دارُس المّ  .أبوابها دارُس تُغلق المَ  -2
 الشَّمُس  . الشَّمُس ساطعةٌ  في ُمْعَظِم األيَّاِم   -3

 أل الشمسية والقمرية (و والتنوين ،رة مع االنتباه إلى )الشدة ، بِّ عَ ، ثم اقرأها قراءة مُ اآلتيةأكمل الجمل  -10
 .................   .الجوُّ حارٌّ في فصل  -      
 ...........  يذهب الناُس إلى شاطئِ  -      
 : اآلتيةلكلمات األساسية ل لمضادةضع خطًا تحت الكلمة ا -11

 الخيارات
 الكلمات األساسية

 َبْعدَ  خرجَ  تُْغِلقُ  حار  
 َقْبلَ  أكلَ  َتْخرجُ  دافئٌ  1
 وراءَ  رسمَ  َتفتحُ  باردٌ  2
 أمامَ  دخلَ  َتْدخلُ   ُمْعتِدل 3
الوحدة التعليمية ، ومدى تقدم المتعلمين أهداف للوقوف على مدى تحقق  اً نهائي اً تقويم ُيجري المدرس -

 في اكتساب المهارات المحددة .
 من أجل مناقشته في الدرس القادم. المتعلمينيحدد المدرس النشاط البيتي ويوزعه على  -
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 النشاط البيتي لمهارة القراءة 
 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة : 

 ثم أجب عن األسئلة التي تليه :  اآلتي،اقرأ النص 
 يعيُش سامٌر في منزٍل ُقرَب البحِر، وهَو مْنزٌل جديٌد َو جميٌل ، لكنَّهُ صغيٌر. 

اٌم و مطبٌخ كبيٌر ، و قاعٌة للجلوِس . أماَم المنزِل حديقٌة صغيرٌة ، فيها زهوٌر فيِه ُغرفتاِن  للنَّْوِم ، و حمَّ
 ه ، و يهتمُّ بِه كثيرًا .جميلةٌ ، وأشجاٌر ُمثمرٌة .ُيِحبُّ سامر منزلَ 

 :قراءة صحيحة ومعبرةاختر اإلجابة الصحيحة ، ثم اقرأها  -1      
 اإلجابات األسئلة الرقم

 يعيُش سامر في منزٍل : -1
 

 في القرية . -       
 .ُقرب البحر   -  

 .في المدينة  -

 بيٌت : إنَّ بيَت سامرٍ  -2
 .جديٌد وكبيرٌ  -
 .جديد و واسع -
 وجميل. جديدٌ  -

 أمام منزل سامر : -3
 . صغيرةٌ  حديقةٌ  -
 واسعٌة . باحةٌ  -

 شارٌع طويٌل. -
 : اآلتيةحدد مفرد كل من الكلمات  – 2

 المفرد    الكلمة
  مطابخ
  منازل
  ُغَرف

  أشجار
 ، ثم اقرأها قراءة سليمة معبرة : لتكون جملة صحيحة اآلتيةرتب الكلمات  -3

 .جديٌد ، و ، منزٌل ، هو ، جميٌل  -      
 .سامر ، يعيش ، في ، منزل   -      

 اختر عنوانًا مناسبًا للنص السابق .  -4 
 زمالئك في الصف .أمام وقم بقراءته اختر خبرًا أو تقريرًا عن النشرة الجوّية ،  -5 
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 الوحدة التعليمية الرابعة 
  مهارة الكتابة

  النص المقرر:
 عزيزتي سارة : 

 السَّالُم عليكم و رحمُة اهلِل وبركاته.
 كيفَ حاُلِك ؟ أكتُب لِك مَن اإلسكندريَّة . أنا في ُعْطلٍة  جميلٍة مع صديقتي مارية . 

اإلسكندرية مدينٌة جميلٌة على شاطِئ الَبْحِر، وهي قديمٌة ، وفيها أبنيٌة جديدٌة عاليٌة ، وجوُّها لطيٌف و 
 ُفندٍق جميٍل.َرطٌب في الصيِف ؛ ولهذا فنحُن نذهب كلَّ يوٍم إلى البحِر، وُنقيُم في 

، والطَّعام لذيٌذ و رخيص. في الليِل َنْسَهُر في المطاعِم على الشاطئ ، ونأكُل السَّمَك النَّاُس هنا َطيِّبون
 ( 137،ص 2007نلتقي قريبًا إْن شاَء اللَّهُ .)أباظة، ازَج.الطَّ 

في جمل بلغة سليمة ر الِفكوالتعبير عن ، تنمية قدرة المتعلم على الكتابة الصحيحة  الهدف العام :
 .وحول موضوعات متعددة، وفقرات مختلفة 

 : اآلتيةعلى تحقيق األهداف  اً يتوقع بعد تطبيق الوحدة التعليمية أن يكون المتعلم قادر : األهداف السلوكية
 ، من خالل ما يأتي:ستخدم التركيب اللغوي المناسب أن ي –أواًل 

 تتضمن كلمات محددة . ف جمالً أن يؤل -
 من كلمات غير مرتبة . ف جمالً يؤلأن  -
 كلمات يمليها المدرس بشكل صحيح . أن يكتب -
 رسالة من عدة جمل إلى صديق في مناسبة معينة .أن يكتب  -

        و المد ،و  دة،الشَّ و  تنوين،والهمزات، الالقواعد اإلمالئية األساسية في الكتابة ) أن يراعي -ثانياً        
 نطق  (  كتب وال تُ كتب ، والحروف التي تُ ق وال تُ نطَ تُ  الكلمات ذات الحروف التي

 التناسق والنظام فيما يكتب . ُيراعي، و أن يكتب بخط واضح  –ثالثًا        
 الترقيم بشكل صحيح . عالماتأن يستخدم  –رابعًا        
خبرات المتعلمين ، ومهاراتهم السابقة التي يحدد المدرس من خاللها نقطة البدء في  سبات القبلية:المكت

 القدرة على الكتابة بخط واضح من اليمين إلى اليسار . -كتسبات القبلية :المعملية التعلم. ومن 
 القدرة على استخدام عالمات الترقيم بشكل صحيح . -                                      
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 لتأليف جملة صحيحة . غير مرتبة القدرة على ترتيب كلمات  -                                   
، يتم من خاللها  لمتعلمينهذه عملية تأتي بعد تحديد المهارات والخبرات المكتسبة لدى االتقويم القبلي :

منها . ويتم ذلك  حيحاً لم يكن صتقويم هذه الخبرات والتعامل معها لتثبيت الصحيح ، و تصحيح ما 
 المدن العربية .يذكر اسم اثنتين من  -: اآلتيةاألمثلة  من خاللالتقويم القبلي 
 يؤلف جملة  صحيحة من عدة كلمات . -                                      

 المتعلمينات التعلم ، ومعرفة وتحديد حاج بيئةفي تهيئة مع المتعلمين :يتعاون المدرس  الحالة االبتدائية
،  هموتحفيز هذه االهتمامات بإيجاد سياقات تجعل الموضوع أو المشكلة ذات معنى عند ،واهتماماتهم

لوحات تحمل كلمات ذات حروف  أو ، مدينة جميلة على شاطئ البحروتساعدهم على حلها مثل صورة 
إلى أن الدرس حول مهارة  ، ثم الكلمة ذاتها لكن بالحروف المرتبة بشكل  صحيح  إشارة غير مرتَّبة

. من هنا يبدأ المدرس بموضوع الدرس ؛ فيقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ، وبصوت واضح و الكتابة
الواردة في قراءته بالتعاون  غالطأن يقرأ مقطعًا منه ، ثم يصحح األ المتعلمينأحد  إلىمسموع ، ثم يطلب 

يقرأ المقطع المتبقي من النص ، ويقوم بتصحيح  آخر أن متعلم إلىمع بقية زمالئه ، وبعد ذلك يطلب 
 كما في المرة السابقة .أغالطه 

 اآلن قراءة النص قراءة صامتة من أجل تعميق فهمهم  . المتعلمين إلىيطلب المدرس   -
عنوان ( المتعلمينومن أجل دراسة وافية ، وفهم متعمق للنص يوجه المدرس مجموعة أسئلة إلى  -

  رة األساسية فيه ،...(مناسب للنص ، الفك
في  التي ُذِكرتثم تبدأ التدريبات الخاصة بمهارة الكتابة ، وتتضمن التدريب على المهارات المحددة  -

وي المناسب من خالل على استخدام التركيب اللغ المتعلمينتدريب  –1:يأتياألهداف السلوكية وكما 
، وكتابها في الفراغ الموجود في أول المناسبة تضمن طلب اختيار الكلمة، أو عرض لوحة تتوزيع بطاقات

 : اآلتيالجملة أو في آخرها كما في المثال 
 الخيارات الجملة الرقم الجملة الخيارات الرقم

1 - 
 أنتما
 أنت  
 أنتَ 

 -3 .تسكنان في بيت صغير ...
في كل يوم تشرُق 

 ....الشمُس 

 مساءً 
اً ظهر   

 صباحاً 

2-  
 كم

 متى 
 هل

  -4 السنة؟.... يوماً في 
 

 أنا أشتري الدواء من
.... 

 المكتبة
 الصيدلية
 المقهى
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م لهم من خالل بطاقات تتضمن دَّ قَ ، تُ  غير مرتبةعلى تأليف جمل من كلمات  المتعلمينتدريب  –2
مما يسهم في تدريبهم ، وتكوين جمل صحيحة منها ، حتى يتم ترتيبها ، كلمات غير مرتبة بشكل صحيح 

 مفيدة باستخدام التركيب اللغوي المناسب ، ومثال ذلك :على كتابة جمل 
 الجملة الكلمات الرقم

  غرفة ، كبيرة، سالم ، و، جميلة  -1
  في ، معمل  زهير، يعمل ، السكر،  -2
أن  إليهمعلى تأليف جمل بسيطة من خالل تقديم مجموعة من الكلمات التي يطلب  المتعلمينتدريب  -3

 ذلك :  علىيؤلفوا منها جماًل متكاملة ، ويمكنهم أن يضيفوا إليها كلمات جديدة تساعدهم 
 الجملة الكلمات الرقم

  ، يوسف ، مطعم  يأكلُ   -1
  غة  العربية ، الطالب ، تعلَّم ، الل    -2
 على استخدام عالمات الترقيم من خالل : المتعلمينتدريب  - 4
كتب كل منهم جملة تتضمن إحدى عالمات الترقيم ، ثم تُ  يكتبأن  إلى المتعلمينالمدرس  يطلبُ  – 1

 . المتعلمينبمشاركة ويصحح األغالط على الجملة الصحيحة ،  فيثنيالجملة على السبورة ، 
أن يضعوا عالمات الترقيم الصحيحة على مقطع يعرضه لهم من خالل  إليهميطلب المدرس  -2

 ، ومثال ذلك :ل منهم عالمات الترقيم المناسبةبطاقات ليكتب ك يوزعه علىثم الحاسوب ، 
قال كمال )( من أين أنِت يا ليلى )( قالت ليلى )( أنا من مصر )( أدرس في جامعة القاهرة )( و أعمل  

 في إحدى المكتبات )(
، وذلك بما يتناسب مع  موضوع محددعلى كتابة نص بسيط يعبر عن  المتعلمينتدريب  -1 – 5 

 إليهم، ثم يطلب  ُمَحدَّدة، أو تهنئة زميل في مناسبة  الجوقدراتهم كأن يكتبوا عدة جمل في وصف حالة 
 الواردة فيه . األغالطفي تصحيح  معهم، ويتعاون  واقراءة ما كتب

ويطلب  ،حول موضوع واحد تدور غير ُمرتبة ، وعرض على الطالب مجموعة من الجمل يَ  -2- 5 
 ن موضوعًا مترابطًا وصحيحًا :  إعادة ترتيبها بشكل صحيح لتكوِّ  إليهم

 . من البيتِ  أخرجُ  ثمَّ  -           
 أستيقظُ  في الّساعة الّسادسة صباحًا . -           
 في الّساعة الثانية ظهرًا. أتناوُل الغداءَ  -           
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 أتناول فطوري . -           
 مساء .  باً أقرأ كتا  -          
 م في الساعة الحادية عشرة لياًل .وْ أذهب إلى النَّ  -          

 على كتابة مجموعة من الكلمات التي يمليها المدرس ، وذلك من خالل :  المتعلمينتدريب  -6
أن يكتبوا اسم كل صورة في أماكن  المتعلمين إلىالطلب  ثمعرض صور متنوعة ،    -1           

 :طاقات توزع عليهم مخصصة لها على ب

  
  

  
  

 كلمات صحيحة . للحصول علىغير مرتبة ، ترتيب حروف  إلى المتعلمينالطلب  -2         
 الكلمة الصحيحة الكلمة غير المرتبة  الرقم
  ة ، ق ، ح ، ب، ي  -1
   م، ي ، ج ، ل ، ة  -2
  . ل، ا، ي، ف، صَّ   -3
يتم تصحيحها كتابتها في األماكن المخصصة لها،  يملي المدرس مجموعة من الكلمات. وبعد – 3       

 ُمَعلِّم -4سمير  -3ِكتاب   -2شجرة   – 1، والكلمات هي : المتعلمين أمام
1 2 
  
3 4 
  

، و تدريبهم على كيفية حل بنوده من أجل تصحيح إجاباتهم في  المتعلمينتوزيع النشاط البيتي على  -7
                      قبل .   المُ  اللقاء
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 النشاط البيتي لمهارة الكتابة
 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة :

 ْضعها في المكان الصحيح : باختيار الكلمة المناسبة ، وَ  اآلتيةأتمم التراكيب  -أواًل 
 الخيارات الجملة الرقم الجملة الخيارات الرقم

1- 
 الطبيب 

 الطبيبان
 األطباء

سمير من لبنان ، سمير  - 6 ... يداوي المرضى .
... 

 لبناني 
 لبنان

 مصري 

2- 
 هذا
 هذه

 هؤالء 
 - 7 ... كتاب جميل .

أنا أشتري الكتب من 
 ... 

 شفىستالم
 المكتبة
 الفندق 

3- 
 موسيقي

 رّسام
 مهندس

يوسف يرسم لوحات 
 جميلة، يوسف  ....

 يتكلم العرب اللغة .... - 1
 اإلسبانية
 الفرنسية
 العربية 

في تكوين جملة مفيدة . ويمكنك أن تضيف  اآلتيةاستخدم الكلمات في كل سطر من السطور : ثانيًا 
 كلمات جديدة تساعدك في تكوين الجملة :

 الجملة الكلمات الرقم
  األب ، الجريدة ، يقرأ  -1
  سأشتري ، جديدًا ، المكتبة ، من   -2
  الذي ، يشرب ، هو ، العصير  -3
  تريد ،ماذا ،تشاهد ، أن، في ، التلفاز   -4

 ، ثم ضع عالمات الترقيم المناسبة  : اآلتياقرأ المقطع   ثالثًا :
 ا فادي )(أشرف )( الجو بارد )(والسحب كثيرة في السماء )( والمطر يهطل بغزارة )(هل تحب الشتاء  ي

 فادي )( ما أجمل الشتاء )( أنا أحبه )( وأحب المطر كثيرًا )(
 في المكان المخصص لها :  اآلتيةاكتب اسم كل صورة من الصور رابعًا :  
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 : لتحصل على كلمة صحيحة من كل مجموعة من هذه الحروف اآلتية،رتب حروف الكلمات خامسًا : 
 الصحيحة الكلمة الحروف الرقم الكلمة الصحيحة الحروف الرقم

  ، فَ  ح ت،  -4  ب، ا، ك ، ت  -1
  ع، م، ط ، م  -5  ا ،خ، ر، ل، ف، ي    -2

 لتؤلف موضوعًا صحيحًا و مترابطًا . جمل الحوار اآلتيأعد ترتيب سادسًا : 
 كم األجرة ؟  – 1        
 نعم بالتأكيد . -2        
 ألف ليرة . -3        
 متى تسافر الطائرة إلى دمشق ؟ -4        
 عفوًا . -5        
 هل أجد مكانًا لراكب واحد ؟ -6        
 بعد يومين . -7        
 صباُح الخير . -1        
 شكرًا .  -9        
 صباح النور .                  -10        
 ها إلى صديقك بمناسبة عيد ميالده .اكتب أربع جمل ترسلسابعًا : 
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 (2امللحق رقم )
 : االختبار القبلي/ البعدي لمهارة االستماع

يهدف هذا االختبار إلى قياس مستوى تحصيل المتعلمين في مهارة االستماع من خالل معرفة مدى 
 تمكنهم من المهارات اآلتية  :

 إعادة المتعلم جملة يستمع لها . -1
 توجه إلى المتعلم ، واالستجابة لها .فهم توجيهات شفوية  -2
 استيعاب المتعلم المفردات والنص المسموع . -3

 ويتألف االختبار من أربعة أسئلة يقيس كل منها مدى تمكن المتعلم من المهارات السابقة . 
 : تعليمات االختبار

 تحديد زمن االختبار بحصة درسية واحدة. -1
 ( دقيقة .45مدة االختبار ) -2
، ثم يستمع المتعلمون للجملة  هالتأكد من تهيئة الجو المناسب لالستماع ، واستعداد المتعلمين ليتم  -3

 اآلتية : )ليلى طبيبةٌ تسكُن في وسِط المدينِة (
في السؤال الثاني : يوجه المدرس للمتعلمين ثالث تعليمات شفوية هي: ) َأْمسك القلَم بيدَك ، اكتْب  -4

 حقيبتَك (، ويراقب مدى استجابة المتعلمين لهذه التعليمات .اسمَك ، ضِع القلَم في 
في السؤال الثالث : تُعرض على المتعلمين أربع صور ، ثم يستمعون لكلمة محدَّدة ، ثم يحددون  -5

 الصورة التي تدل عليها هذه الكلمة. 
عامًا،  وثالثونَ  خمسةٌ  هاة، عمرُ ن سوريَّ في السؤال الرابع : يستمع المتعلمون للنص اآلتي: ليلى مِ  -6

وسمير .  ،، هم: أحمد ونور أطفالٍ  لثالثةِ  وأمٌّ  ها . وهي متزوجةٌ عملَ  في المستشفى ، وتحبُّ  طبيبةً  تعملُ 
 (51، ص2007.)أباظة ، سمَ والرَّ  القراءةَ  المدينة ، وتحبُّ  في وسطِ  تسكنُ 
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 اسم المتعلم :                                    الجنسية :     اسم المعهد/المدرسة :                  
 

 اكتبها في المكان المخصص لذلك . : أعد الجملة التي ستستمع لها ، ثمالسؤال األول 
 

 
 : أمسك القلم بيدك ، اكتب اسمك ، ضع القلم في حقيبتك . السؤال الثاني
 أمامك ، ثم حدد الصورة التي تدل عليها الكلمة التي تسمعها :  : انظر إلى الصور السؤال الثالث

   
   

 ي ، ثم أجب عن األسئلة اآلتية  :استمع للنص اآلت السؤال الرابع :
 من أي بلد ليلى ؟  .1
 كم عمرها ؟ .2
 ماذا تعمل ليلى ؟ .3
 أين تعمل ليلى ؟ .4
 كم عدد أوالدها؟   .5
 ما أسماء أوالدها ؟ .6
 أين تسكن ليلى ؟ .7

 
 
 

  -انتهى االختبار- 
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 (3امللحق رقم )                                                      
 مفتاح تصحيح االختبار القبلي / البعدي لمهارة االستماع

رقم 
 الدرجة اإلجابات الصحيحة السؤال

 ليلى طبيبةٌ تسكُن في وسِط المدينةِ          -1
 ست درجات           

تعطى درجة واحدة لكل كلمة         
 صحيحة

2-  
َأْمسْك القلَم بيدَك ، اكتْب اسمَك ، ضِع القلَم في 

 حقيبتَك 

 ست درجات
درجتان لكل توجيه من هذه 

 التوجيهات

3-  
 ست درجات 3 2 1

تعطى درجتان لكل كلمة         
 صحيحة

 ارةطيَّ  مسطرة قلم

4-  

 ليلى من سورية . .1
 .عمرها خمسة وثالثون عامًا  .2
 ليلى طبيبة. .3
 تعمل في المستشفى. .4
 أوالدها ثالثة. .5
 أسماء أوالدها : أحمد ، ونور، وسمير. .6
 تسكن ليلى في وسط المدينة. .7

 سبع درجات         
تعطى درجة واحدة لكل إجابة 

 صحيحة

 درجةخمس وعشرون  مجموع الدرجات
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 (4امللحق رقم )
 المحادثةاالختبار القبلي/ البعدي لمهارة 

من خالل معرفة مدى  (المحادثة )الكالميهدف االختبار إلى قياس مستوى  تحصيل المتعلمين في مهارة 
 : اآلتيةتمكنهم من المهارات 

 طق السليم للحروف والكلمات .النّ  -1النطق :بمهارات ترتبط  -أوالً  
صحيحًا . نطق األصوات المتجاورة والمتشابهة  نطقاً  -2                                                  
الطويلة و القصيرة . المدودالتمييز عند النطق بين  -3                                          

. بين المد والشدة عند النطق التمييز صوتياً  -4                                
ن غيره من الظواهرم يميز التنوينَ  نة نطقًا صحيحاً وَّ نَ نطق الكلمات المُ  -5                                 

حيحة.                    بجمل مفيدة وص الِفكرالتعبير عن  -1ر:بالتعبي  طمهارات ترتب - ثانياً   
صياغة نص بشكل منطوق بأسلوبهم الخاص .إعادة  -2                                
 اختيار التعبيرات اللغوية المناسبة للمواقف المختلفة . -3                              

عن  المتعلمونصص األولى ليجيب خَ تُ  تين :درسي تينتحديد زمن االختبار بحص -1: تعليمات االختبار
 متعلم .            س مع كل درِّ ية التي يجريها المُ و األسئلة الثالثة األولى كتابيًا ، وتخصص الثانية للمقابالت الشف

كتابة اسم  إليهممة ، ويطلب قَّ رَ لوحة تتضمن عشر صور مُ  المتعلمينرض على عْ تُ  :في السؤال األول -2
 .  صورة وفق الترتيب الموجود عليها في جدول اإلجابات  كلّ 
النظر إليها  إليهمويطلب  المتعلمين،ض اللوحة المخصصة لهذا السؤال على رَ عْ تُ  :في السؤال الثاني -3

 .بتمعن ، ثم قراءة األسئلة الواردة  واإلجابة عنها
ضت عليهم  بأربع جمل ، رِ لوحة التي عُ ث عن الدُّ حَ التَ  المتعلمينطلب إلى في السؤال الثالث : يُ  -4 

 وكتابة هذه الجمل في المكان المخصص لها من ورقة االختبار
؛  على حدة متعلمدرس فيها كل ل المُ يقابِ  ،واحدة  درسية صص لهذا السؤال حصةخَ : يُ  السؤال الرابع -5 
 طاً يقيم حوارًا بسثم يُ من خالل لوحة محددة لهذا الغرض، ويطلب تسميتها ، ثالث صور يعرض عليهم و 

تكتب ثُم سالمة نطقهم للحروف والكلمات ، وقدرتهم على اختيار تعبيرات مناسبة ،  ُيراقب مع كل منهم ، 
 . الدرجة التي يستحقها كل طالب

 



 البحث مالحق

 
 

311 
 

  :اسم المتعلم :                                   الجنسية    اسم المعهد/المدرسة :            

 اكتبه .ثم كاًل منها ،  ثم سمِّ ،  اآلتية:  انظر إلى الصور  السؤال األول

    
 

     

     
     

 ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها : اآلتية: انظر إلى الصورة  السؤال الثاني

 



 البحث مالحق

 
 

311 
 

 اإلجابات األسئلة 
  من تشاهد في الصورة ؟ -1
  ؟األوالد أين يلعب -2
  ؟ األوالدماذا يلعب  -3
  ورة ؟في الص ولداً كم  -4
  سم ثالثة أشياء موجودة في الصورة ؟ -5

: تحدث عن الصورة السابقة بأربع جمل صحيحة ، ثم اكتبها في المكان المخصص  السؤال الثالث
 لكتابتها.

1.............................................................................. 
2.............................................................................. 
3..............................................................................
4.............................................................................. 

 ،ابالت يجريها المدرس مع المتعلمين لتعرف مستوى قدراتهم في مجال الكالم والتحدثمق :السؤال الرابع
 . متعلموتوضع الدرجة التي يستحقها كل 

 

 

 

 

 

 

 -انتهى االختبار -
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 (5امللحق رقم )                                          
 المحادثة مفتاح تصحيح االختبار القبلي / البعدي لمهارة

 
رقم 

 الدرجة اإلجابات الصحيحة السؤال

1- 

1 2 3 4 5 
 خمس  درجات

تعطى درجة واحدة لكل إجابة  
 صحيحة

 زرافة ثوم شمس مسطرة حصان
6 7 1 9 10 
 طّيارة تمر قلم كتاب ذرة

2- 

 أطفال ، أوالد يلعبون. -1
 يلعبون على الشاطئ. -2
 يسبحون ، ويلعبون بالكرة ، ويبنون قلعة. -3
 سبعة أوالد. -4
 كرة ، مظلة ، قبعة ، شجرة.... -5

 خمس درجات
تعطى درجة واحدة لكل إجابة  

 صحيحة

3- 

 ُيراعى في هذا السؤال :
 التقيد بموضوع الصورة . -
 ثروة المفردات. -
 المناسبة اختيار التعبيرات -
 سالمة الكتابة. -

 خمس درجات
 

4- 
ية لكل متعلم ، ويختبر و يقوم المدرس بمقابلة شف

مهاراته من ناحية الكالم والمحادثة ، ثم يضع 
 الدرجة المناسبة

 عشر درجات
 

 خمس وعشرون درجة مجموع الدرجات
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 (6امللحق رقم )
 : ةلمهارة القراء / البعدياالختبار القبلي                                 

من خالل معرفة مدى تمكنهم  القراءةيهدف هذا االختبار إلى قياس مستوى  تحصيل المتعلمين في مهارة 
  : اآلتيةمن المهارات 

 ، وذلك من خالل :للنصالقراءة الجهرية السليمة  أواًل :
 قراءة النص قراءة جهرية سليمة، وخالية من األغالط ، مع مراعاة التلوين الصوتي . -1    
 ربط الرموز المكتوبة بأصواتها . -2   
 تعرف الحروف الهجائية في أوضاعها المختلفة . -3   
 وأل الشمسية والقمرية، وغيرها(. ،والتنوين الشدة ،و  )المدة، التمييز بين خصائص الكتابة العربية -4   

 :  من خالل، ، ومفرداتهاستيعاب مضمون النصثانيًا: 
 . للنص المقروء الفكرة الرئيسة تحديد -1
 . المفردات الجديدة الواردة في النص المقروءبعض مرادفات تحديد  -2
 .بعض المفردات الجديدة الواردة في النص المقروءمضادات تحديد  -3

 .ويتألف االختبار من أربعة أسئلة يقيس كل منها مدى تمكن المتعلم من المهارات السابقة
 :تعليمات االختبار 
 تحديد زمن االختبار بحصة درسية واحدة. -1
 .( دقيقة 45مدة االختبار ) -2
من  الهادئ(...إلى  قام طالبأن يشير المدرس للمتعلمين إلى أن القراءة في السؤال األول ستتم من ) -3

 . المدروسالنص 
 تتم اإلجابة عن السؤال الثالث كما في المثال اآلتي: -4

 الكلمة الرقم
 الفرح

 السعادة   -1
 الحزن   -2
 الضحك -3
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 تحتها خطاً  المتعلمالكلمة المرادفة لمعنى كلمة )الفرح ( هي )السعادة ( ؛ لذلك يضع 
 : اآلتييشرح المدرس كيفية اإلجابة عن السؤال الرابع من خالل المثال   -5 

 الكلمة الرقم
 نام

 عمل  -1
 استيقظ  -2
 أكل  -3

 .تحتها خطاً  المتعلمكلمة )نام ( هي )استيقظ ( ؛ لذلك يضع ل المضادةالكلمة 
 ، أو غيرها. ويختار المدرس في عرض األمثلة الوسيلة التي يجدها مناسبة كالحاسوب، أو الشفافيات
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 : ية اسم المعهد/المدرسة:                        اسم المتعلم :                                  الجنس
 

 ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه : اآلتياقرأ النص 
 رحلة إلى شاطئ البحرِ       

ذقيِة ، َو زاروا َرأَس ال ُب َمعهِد تعليِم اللُّغِة الَعربيَِّة ِبرحلٍة إلى السَّاحِل السُّوريِّ شماَل مدينِة الالَّ بسيِط قام ُطالَّ
هبوا إلى غاباِت الفرلُِّق في الجباِل حيُث ، وَسَبحوا هناَك ، وشاهدوا ُغروَب الشَّمِس الَجميِل ، ثم ذ الهادئ

 (196، ص2007األشجاُر الجميلةُ والهواُء النَّظيُف ، والطَّبيعةُ الرَّائعةُ .)أباظة، 
   .اقرأ المقطع الُمَحدَّد من النص السَّابق قراءًة صحيحًة ُمَعبِّرة السؤال األول : 
 ثّم ضع خطًا تحت اإلجابة الصحيحة . اقرأ كل سؤال من األسئلة اآلتية ،السؤال الثاني : 

 اإلجابات األسئلة الرقم

 إلى : ة  ربيَّ العَ  لغة  ال   تعليم   عهد  مَ  البُ طُ  بَ هَ ذَ  -1
 

.السَّ  -  احل  السوريِّ
 ورية.البادية الس   -
 دمشَق. -

 يقعُ رأُس البسيط  في :  -2
 .  دمشقَ  -
 حمص . -
  الالذقية. -

 الطالُب في رحلتهم ؟ ماذا فعلَ  -3
 بحوا .سَ  -
 نوا .غَ  -
 سموا.رَ  -

 ماذا شاهدوا ؟ -4
 غروب الشَّمس  . -
 حَر .البَ  -
 الن جوَم. -

 في النص ؟ الرئيسةُ  ما الفكرةُ  -5

 السباحُة في البحر  . -
إلى شاطئ البحر  رحلٌة  -

 وغابات الفرلق  .
 الطبيعُة الجميلُة . -

 



 البحث مالحق

 
 

314 
 

خطًا تحت الكلمة المرادفة للكلمة اقرأ الكلمات التي تحت كل كلمة أساسية ، ثم ضع  :السؤال الثالث
 األساسية في المعنى:

 

 الخيارات
 الكلمات األساسية

 رجعَ  دَ شاهَ  طال ب ديقصَ  جاءَ 
 جاء  رأى ُمدرس عدو   نام 1
 عاد سمع تلميذ رفيق أتى 2
 ذَهبَ  َلَمَس  مدير أخ قام 3

 
 المضادة لمعنىاقرأ الكلمات التي تحت كل كلمة أساسية ، ثم ضع خطًا تحت الكلمة  السؤال الرابع :

 . لكلمة األساسية ا

 الخيارات
 الكلمات األساسية

 جميل رحالفَ  فَتحَ  زينحَ  كبيرٌ 
 لطيف الُحزن رسم واسع جميل 1
 قبيح الن وم أكلَ  سعيد لطيف 2
 غريب السعادة أغلقَ  جميل صغير 3
 
 
 
 

                                              
                                - انتهى االختبار -                                                  
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 (7امللحق رقم )                                           
 مفتاح تصحيح اختبار القراءة

 الدرجة الصحيحةاإلجابات  رقم ال

ُب َمعهد  تعليم  الل غة  الَعربيَّة  ب رحلٍة إلى السَّاحل  الس وريِّ شماَل  -1 قام ُطالَّ
ذقية  ، َو زاروا رَأَس البسيط  الهادئ  مدينة  الالَّ

 عشر  درجات 
تحسم نصف درجة 

في  غلطعن كل 
القراءة )في الضبط 

السليم ومخارج 
الحروف ( على أال 

لمة يحسب في الك
الواحدة أكثر من 

 .   غلطين

2- 

 اإلجابات الصحيحة الرقم

 خمس  درجات
درجة واحدة لكل 

 إجابة صحيحة

 الساحل السوري . - 1
 في الالذقية . - 2
 سبحوا. - 3
 غروب الشمس . - 4
 رحلة إلى شاطئ البحر وغابات الفرلق. - 5

3- 

 الكلمات األساسية الخيارات
 خمس  درجات

درجة واحدة لكل 
 إجابة صحيحة.

 رجع شاهد طالب   صديق جاء
  رأى    1
 عادَ   تلميذ رفيق أتى 2
3      

4- 

 الكلمات األساسية الخيارات
 خمس  درجات

درجة واحدة لكل 
 إجابة صحيحة.

 جميل الفرح فَتح حزين كبير
  الُحزن    1
 قبيح   سعيد  2
   أغلقَ   صغير 3

وعشرون  خمس مجموع الدرجات
 درجة
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 (8امللحق رقم )
 لمهارة الكتابةالختبار القبلي / البعدي ا

يهدف هذا االختبار إلى قياس مستوى  تحصيل المتعلمين في مهارة الكتابة من خالل معرفة مدى تمكنهم 
 من المهارات اآلتية :

 استخدام التركيب اللغوي المناسب :  –أواًل  
 تتضمن كلمات محددة  .تأليف جمل  -
 من كلمات غير مرتبة . تأليف جمل -
 كتابة كلمات يمليها المدرس كتابة صحيحة . -

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية في الكتابة:)الهمزات، والتنوين، والشدة ، والمد ، والكلمات ذات  -ثانياً 
 الحروف التي ُتْنطق وال تُكتب، وتُكتب وال ُتْنطق(  

 وضوح الخط ، ومراعاة التناسق والنظام فيما يكتب .  –ثالثًا 
 استخدام عالمات الترقيم استخدامًا صحيحًا . –رابعًا 

 ويتألف االختبار من سبعة أسئلة، يقيس كل منها مهارة من المهارات الكتابية .
 :تعليمات االختبار

 تحديد زمن االختبار بحصة درسية واحدة. -1
 . ( دقيقة45مدة االختبار ) -2
 : يأتيقيام المدرس بشرح وتوضيح كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار ، كما  -3
كيفية اإلجابة عن  هذا السؤال من خالل  للمتعلمين: يبين المدرس / المدرسة  في السؤال األول -      

)شاشة العرض من خالل الحاسوب ، شفافية ، بطاقة  :الذي يقدمه من خالل إحدى الوسائل اآلتيالمثال 
 ...( وشرحه :

 
 االختيارات الجملة الرقم الجملة االختيارات الرقم

1- 
 أنتِ 
 أنتَ 
 مأنت

اللغة  ... تحبين
 -2 العربية.

اشتريت من المكتبة سبعة 
..... 

  أبوابٍ 
 تبٍ كُ 

 حقائبَ 
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الصحيح في الجملة  االختيارمكانه المناسب ، و  أنِت(؛ نكتبه في(الصحيح في الجملة األولى  راالختيا
 تب ( ؛ نكتبه في مكانه المناسب . الثانية هو ) كُ 

 : اآلتي: يوضح المدرس كيفية حل السؤال من خالل شرح المثال  الثاني سؤالفي ال -   
 الجملة الكلمات الرقم

 درس محمد اللغة العربية في مصرَ  ،مصر، محمد َس درَ   -1
 
 : اآلتييوضح المدرس كيفية حل السؤال من خالل شرح المثال في السؤال الثالث :  - 

 الجملة الكلمات الرقم
1- 
 سامي لوحًة جميلةً  رسمَ  ، لوحًة ، جميلًة ، سامي رسمَ  

 
بصوت واضح ومسموع، وبسرعة مناسبة ، ثم  اآلتيةيقوم المدرس بإمالء الكلمات  في السؤال الرابع : - 

 ما فاتهم . المتعلمونيعيد قراءتها ليكتب 
 حاسوب  . – 6لة   طاوِ  – 5بوا   عِ لَ  - 4ماء سَ  -3يت   بَ  – 2تاب  كِ  -1           

 : اآلتي: يوضح المدرس كيفية حل السؤال من خالل شرح المثال  في السؤال الخامس - 
 شكرا لك يا ياسر).():( الزمالءلزمالئه ).( قال  قرأها)،( و  المكتبةمن اشترى ياسر قصة 

 
 بخط واضح ومنتظم .  اآلتيةكتابة الجملة  المتعلمين إلىلب طْ في هذا السؤال يُ  في السؤال السادس : -

 ُأِحبُّ اللُّغَة العربيََّة . -     
 : اآلتيشرح المثال : يوضح المدرس كيفية حل السؤال من خالل  في السؤال السابع -

 كيَف حالِك يا أحمُد ؟  -    
 الصواب الغلط
 حالكَ  حالكِ 
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 : ية:                       الجنس المتعلماسم المدرسة/ المعهد :                 اسم  
 أكمل التراكيب اآلتية باختيار الكلمة المناسبة ، َوْضعها في المكان الصحيح : السؤال األول :

 االختيارات الجملة الرقم الجملة االختيارات الرقم

1- 
 أنا

 أنتم
 هو

 ..اثنان وعشرون... عمري - 6 ...طالبٌة في الجامعة.
 سنةً 
 عاماً 
 سنين

2- 
 أنتَ 
 هي
 هن

... من مصر، واسمها 
 سمر.

 أين تدرُس يا... ؟ - 7
 ريمُ 
 مرُ سَ 

 فريدُ 

3- 
 هذا
 هذه
 هم

 الطيَّارة.إنه ... يقود  - 8 ....صديقي خالد.
 طيَّار

 صحفي
 كاتب

4- 
 في

 على
 تحت

ريم تستيقظ الساعة  - 9 ... البيت خمس غرف .
 السابعة ....

 مساء
 ُظهراً 

 صباحاً 

5 - 
 شاهدتُ 
 سمعتُ 
 رسمتُ 

...مسلساُل جمياًل في 
 في السنة أربعة ..... - 11 التلفاز

 أيام
 فصول
 أسابيع

 
استخدم الكلمات الموجودة في كل سطر من السطور اآلتية في تكوين جملة مفيدة .  السؤال الثاني:

 ويمكنك أن تضيف كلمات جديدة تساعدك على تكوين الجملة :
 الجملة الكلمات الرقم

  سمر ، الجامعة ، طالبة -1
  تأكل ، الفاكهة ، تريد -2
  بيت ، حديقة ، صغيرة -3

 
ن جماًل مفيدة: السؤال الثالث  : أعد ترتيب الكلمات اآلتية لتكوِّ
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 الجملة الكلمات الرقم

1- 
،  ، تعليمِ  ة ، اللغةِ ، العربيَّ عهدِ مَ 

  في ،أدرُس 

ين -2 ، في ،عشرون، من، ، الصفِّ  الصِّ
 طالباً 

 

3- 
، في ، صديقين ، رٍ ، صغي كنُ أسْ 

   مع، بيتٍ 

 المكان المخصص لها في الجدول اآلتي :اكتب كل كلمة تسمعها في السؤال الرابع :
1 2 3 
   
4 5 6 
   

 : اقرأ المقطع اآلتي ، ثم ضع عالمات الترقيم المناسبة  :  السؤال الخامس
قالت نور) (هل زرت مدينة دمشق) (أجاب جون) ( نعم ) ( زرتها في العام الماضي) ( وبقيت   -      

 فيها خمسة أشهر) ( ثم سافرت إلى أمريكا ) ( . ما أجمل مدينة دمشق ) (
 اكتب العبارة اآلتية بخط واضح وجميل :السؤال السادس : 

 وَأَتَعلَُّمها .ُأح ب  الل َغَة العربيََّة ،               
 : اقرأ الجمل اآلتية، ثم صحح ما ورد فيها من أغالط .السؤال السابع 

 الصواب الجملة
قال أحمُد : كم ثمُن هذِه 

 الكتاب ؟
 

هذه فاطمة، موظٌف في الّسفارة 
 الّسورية.

 

  هاذا الّطفل جميل .
  هما طالبةٌ في المعهد .

مازن يدرس اللُّغة عربيَّة في 
 الجامعة.
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 (9امللحق رقم )
 مفتاح تصحيح اختبار الكتابة :

 الدرجة اإلجابات الصحيحة رقم السؤال
 اإلجابات الرقم  -1

 الصحيحة 
 اإلجابات الرقم

 الصحيحة

 خمس درجات
تعطى نصف درجة لكل إجابة 

 صحيحة

 عاماً  6 أنا 1
 جواد 7 هي  2
 طيار  8 هذا  3
 صباحاً  9 في 4
 فصول 11 شاهدت 5

، الصحيح الختيارإذا وضع خطًا تحت ا المتعلمتقبل إجابة 
 الصحيح في مكانه المناسب االختيارأو كتب 

2- 
 
 

 الجمل الرقم

 ثالث درجات
تعطى درجة واحدة لكل إجابة 

 صحيحة

 صديقتي سمر طالبة مجتهدة في الجامعة .  1
 هل تريُد أْن تَأكل الفاكهة ؟ 2
 أمام البيت حديقة صغيرة 3

يقبل من الطالب أية جملة أخرى صحيحة على أن تتضمن 
 الكلمات المعطاة . 

3- 

 الجمل الصحيحة الرقم

 ثالث درجات
تعطى درجة واحدة لكل إجابة 

 صحيحة

 أدرس في معهد تعليم اللغة العربية.  1
 ين.في الصف عشرون طالباً من الصِّ  2
 مع صديقين. صغيرٍ  في بيتٍ  أسكنُ  3

يقبل من الطالب أية جملة صحيحة أخرى ، على أال توجد 
 زيادة أو نقصان في كلمات الجملة.

4- 

1 2 3 
 ثالث درجات

تعطى نصف درجة لكل إجابة 
 صحيحة

 سماء بيت كتاب

4 5 6 

 حاسوب طاولة لعبوا

 عالمات الترقيم المناسبة هي :  -5
قالت نور):(هل زرت مدينة دمشق)؟(أجاب جون):( نعم )،( 

 أربع درجات
تعطى نصف درجة لكل إجابة 
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زرتها في العام الماضي)،(وبقيت فيها خمسة أشهر ) ،( ثم 
 سافرت إلى أمريكا ) .( 

 ما أجمل مدينة دمشق ) !(       
 

 صحيحة

ب  الل غَة العربيََّة ، وأََتَعلَُّمها. -6  درجتان أُح 

7- 

 الجملة الصحيحة  الجملة 
 خمس درجات

تعطى درجة واحدة لكل إجابة 
 صحيحة

أحمُد : كم ثمُن هذه   قالَ 
 الكتاب ؟

قال أحمد : كم ثمن هذا 
 الكتاب ؟

فاطمة ، موظٌف في  ذهه
 سورية.الالس فارة 

هذه فاطمة ، موظفة في 
 السفارة الس ورية .

  .جميلهذا الط فل  هاذا الط فل جميل
  .في المعهد انهما طالب .هما طالبٌة في المعهد

مازن يدرس الل غة عربيَّة في 
 الجامعة.

عربيَّة المازن يدرس الل غة 
  في الجامعة.

 خمس وعشرون درجة مجموع الدرجات
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 (11امللحق رقم )
 البحث ألدوات احملكمني السادة أمساء

 أوالً : جامعة دمشق                              
 كلية التربية :  -1 

بجامعة  كلية التربية التدريس في ئقااألستاذ في قسم المناهج وطر  أ. د محمد وحيد صيام 1
 دمشق.

 أ. د فواز العبد اهلل   2
األستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس في كلية التربية بجامعة 

 دمشق

التربية بجامعة  كلية في التدريس وطرائق المناهج قسم في األستاذ جمال سليماند  أ. 3
 دمشق.

التربية بجامعة  كلية في وطرائق التدريس المناهج قسم األستاذ في أ. د هاشم إبراهيم 4
 دمشق.

التربية  كلية في وطرائق التدريس المناهج قسم في األستاذ المساعدة ديب أوصاف. د 5
 دمشق.بجامعة 

التربية بجامعة  كلية في التدريس وطرائق المناهج المدرس في قسم د. محمد حسني طالب  6
 دمشق.

 المعهد العالي للغات:  -2 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية في المعهد العالي للغات أ . د منيرة فاعور   7
 كلية اآلداب : -3 
 دمشق.اآلداب بجامعة  كلية في المدرس د. حسن األحمد 8
 ثانياً : وزارة التربية                     
 الموجهة األولى لمادة اللغة العربية  د . ميساء أبو شنب  9
 ثالثاً: جامعة تشرين                     

 المعهد العالي للغات  -1    
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها د. أحمد ياسمين 11
 والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب -2 
 المدرس في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  د. ماهر حبيب 11

 
 



 مالحق البحث

  (11امللحق رقم ) 
مىافقة معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف دمشق على تسهيل 

. مهمة الباحثة لتطبيق أدوات البحث املتعلقة بالبحث  



 مالحق البحث

 (21امللحق رقم )

مىافقة املدرسة الباكستانية اخلاصة على تسهيل مهمة الباحثة لتطبيق أدوات 
 .البحث املتعلقة ببحث املاجستري
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Teaching Arabic Language Functionally to Non-Native Speakers: A 

case Study at the Institutions of Arabic Language for Non Native 

Speakers 

The research explores the following question: How effective is the  functional 

method  in teaching Arabic language skills to non native speakers at the Institution of 

Arabic Language for Non Native Speakers and the Private Pakistani School in 

Damascus? 

The research aims at: Designing a teaching program to be proposed for teaching 

Arabic language skills functionally  for non native speakers for a sample of Arabic 

language learners at the Institution of Arabic Language for Non Native Speakers in 

Damascus and the Private Pakistani School.  

Examining the role that functionality plays in teaching Arabic for non native speakers 

in comparison with  other methods used in teaching Arabic for non native speakers.  

Providing some suggestions that may contribute to developing teaching Arabic to 

non-native speakers in the light of the research findings.  

The Research Methodology and Sampling: The research adopts the descriptive and 

analytical approach in the theoretical part, in preparing the tools, in the literature 

review, in the experimental approach to the effectivity of functionality in teaching 

Arabic to the research subjects and in applying pre- and post-tests which are essential 

for applying the teaching program.  

  The study subjects are 39 non native speakers at the Institution of Arabic Language 

for Non Native Speakers ( winter course 2013-2014) and at the Private Pakistani 

School in Asabboura.  

  The study subjects are selected  depending on the target group in  which the 

characteristics of the individuals are already determined. In this way, our concern is 

not the quantity of the subjects but their quality which suits the research. So there are 

24 students, 8 beginners at the Institution of Arabic Language for Non Native 

Speakers ( winter course 2013-2014) and 16 students at the Private Pakistani School 

in Asabboura. They are divided into 2 groups in the following way:  An experimental 

group which has 12 subjects, 7 males and 5 females and a controlling group of 12 

subjects, 7 males and 5 females.  

Research tools: To achieve the research goals, the researcher uses a teaching 

program designed for teaching Arabic language skills functionally  for non native 

speakers, pre- ,  post-and delayed tests (designed by the researcher) for each of the 

four language skills (listening, speaking, reading, and writing).  

The research findings: The research concludes the following points: 



Abstract 
 

II 
 

The findings of the first question:   The effectivity of the functional method in 

teaching Arabic to the research subjects among the experimental group members is 

evident and its superiority over the traditional methods of teaching applied in the 

controlling group is also clear. 

The findings of the first main hypothesis:There are statistically significant 

differences in favour of the experimental group between the grades  average of the 

experimental group students and that of the controlling group in the post test applied 

directly on the listening skill.  

There are statistically significant differences in favour of the experimental group 

between the grades  average of the experimental group students and that of the 

controlling group in the post test applied directly on the speaking skill.  

 There are statistically significant differences in favour of the experimental group 

between the grades  average of the experimental group students and that of the 

controlling group in the post test applied directly on the reading skill.  

 There are statistically significant differences in favour of the experimental group 

between the grades  average of the experimental group students and that of the 

controlling group in the post test applied directly on the writing skill.   

 The findings of the second main hypothesis: There are statistically significant 

differences in favour of the post test in  the grades  average of the experimental 

students in the pre and post tests applied on the listening skill.  

 There are statistically significant differences in favour of the post test in  the grades  

average of the experimental students in the pre and post tests applied on the speaking 

skill. 

There are statistically significant differences in favour of the post test in  the grades  

average of the experimental students in the pre and post tests applied on the reading 

skill.and There are statistically significant differences in favour of the post test in  the 

grades  average of the experimental students in the pre and post tests applied on the 

writing skill. 

The findings of the third main hypothesis:There are no statistically significant 

differences in  the grades  average of the experimental group students in the post and 

delayed tests applied on the listening skill,There are statistically significant 

differences in favour of the post test in  the grades  average of the experimental group 

students in the post and delayed tests applied on the speaking skil, There are no 

statistically significant differences in  the grades  average of the experimental group 

students in the post and delayed tests applied on the reading skill.  

There are statistically significant differences in favour of the post test in  the grades  

average of the experimental group students in the post and delayed tests applied on 

the writing  skill. 
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