
   

 

 

 كهٛخ انزشثٛخ      
     انًجهخ انزشثٕٚخ      

 ***            

  

طالب للتصىر مقرتح لتطىير حمتىي كتابي القراءة والتعبري 
 الناطقني بغري اللغت العربيت يف ضىء مهاراث التىاصل اللغىي

 

 

 إعداد   
 

 هـي طلبـد مرغنـأماني حامد/ 

 المغة العربية كالدراسات اإلسالهية هدرس الهىاٌج كطرؽ تدريس
جاهعة أسيكط-كمية التربية    

 

 
 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 115076 

 

 و0202اجمللة الرتبوية ـ العدد  التاصع والضبعوٌ  ـ   ىوفنرب  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 .................................................................. تصور مقترح لتطوير محتوى كتابي القراءة والتعبير

- 8365 - 

 مضتدلص البخح

 القػراة  يكتابهحتكل تعرؼ هدل تكافر هٍارات التكاصؿ المغكم في ٌدؼ البحث إلِ   
 بغيػػر المغػػة العربيػػة ه كهػػا ٌػػدؼ إلػػِ كحػػت تصػػكر هقتػػرح لتطػػكيرطػػالا الىػػاطقيف مل كالتعبيػػر

ه كاسػػتمدهت الباح ػػة الهػػىٍج الكصػػ ي ف  فػػي حػػكة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكمهحتػػكل الكتػػابي
 التحميمي في تحميؿ هحتكل الكتابيفه كتـ التكصؿ إلِ الىتائج اآلتية : 

ه (6.02) هئكيػػػة ةىسػػبب ههٍػػار  القػػػراة  فػػي الهرتبػػة ا كلػػِ جػػاةتفػػي كتػػاا القػػراة :  -
التحػدث  (ه كجػاةت هٍػار 8206)هئكيػة  ةىسػببه ال اىيػةهٍار  الكتابة في الهرتبة كجاةت 

 ههٍػار  اسسػتهاع فػي الهرتبػة ا ميػر  (ه كجػاةت8801)هئكية  ةىسبب ال ال ةهالهرتبة  في
ػػي 2805ه كجػػاةت ىسػػبة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم ككػػؿ ) (3063هئكيػػة ) ةىسػػبب %( ٌك

راع هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم ب ػػكؿ يػػلػػـ هحتػػكل الكتػػاا  تػػدؿ ىمػػِ أفىسػػبة هىم حػػةه 
 0كاؼ

%(ه 8206) هئكيػػة  ةىسػػبب ا كلػػِفػػي الهرتبػػة  الكتابػػة هٍػػار   جػػاةتفػي كتػػاا التعبيػػر:  -
هٍػػار  كجػػاةت  %(ه860.6)  هئكيػػة ةىسػػببه ال اىيػػةهٍػػار  القػػراة  فػػي الهرتبػػة  جػػاةتك 

هٍػػػار  اسسػػػتهاع فػػػي ه كجػػػاةت %(8.03) هئكيػػػة  ةىسػػػببالتحػػػدث فػػػي الهرتبػػػة ال ال ػػػة 
ىسػػبة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم ككػػؿ  %(ه كجػػاةت306) هئكيػػة  ةىسػػبب هالهرتبػػة ا ميػػر 

ػي ىسػبة هىم حػةه ك 12)  لػـ يػراع هٍػارات التكاصػؿ  تػدؿ ىمػِ أف هحتػكل الكتػاا%( ٌك
 المغكم ب كؿ كاؼ0

كبىاة ىمِ الىتائج السابقة رأت الباح ة إلِ أف هحتكل كتػابي القػراة  كالتعبيػر هكحػت  
ارات ىمػِ حسػاا هٍػارات الدراسة يحتػاج إلػِ ىهميػة إ ػراة بسػبا زيػاد  التركيػز ىمػِ هٍػ

 التكاصػؿ هٍػارات حػكة الكتػابيف فػي هحتػكل لتطػكير أمرله كلذلؾ تـ كحت تصكر هقترح
 0التكاصؿ المغكم الرئيسة كال رىيةالمغكم حيث ركىي التكازف في هٍارات 

 

 ه تحميؿ هحتكله هٍارات التكاصؿ المغكم: تصكر هقترحالكمهات اله تاحية
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Abstract 

The aim of the research is to know the availability of language 

communication skills in the content of the reading and expression book for 

non-Arabic speaking students. It also aimed to develop a proposed scenario for 

developing the content of the two books in the light of language 

communication skills. A list of appropriate language communication skills was 

prepared for them, and the researcher used the descriptive analytical method in 

analyzing the content of the books. Iterations and percentages were calculated 

in the statistical processing, and the following results were reached.  

- In the reading book: The reading skill came first, with a percentage 

(20.5); writing skill came second, with a percentage (15.9); the speaking skill 

came in the third place, with a percentage (11.4); the listening skill ranked last, 

with a percentage (3.96); and the percentage of language communication skills 

as a whole came (51.8%), which is a low percentage, indicating that the content 

of the book did not take adequate account of language communication skills. 

- In the book of expression: the writing skill ranked first with a 

percentage (15.9%); the reading skill came second, with a percentage 

(12.02%); the speaking skill ranked third with a percentage (10.6%); the 

listening skill ranked last, with a percentage (6.2%); The percentage of 

linguistic communication skills as a whole came (45%), which is a low 

percentage, and indicates that the content of the book did not take sufficient 

account of the language communication skills. 

- Based on the previous results, the researcher saw that the content of 

the book reading and expression in question needs an enrichment process 

because of an increased focus on skills at the expense of other skills, and 

therefore a proposed concept was developed to develop the content of the 

books in the light of language communication skills, where balance was taken 

into account in the main language communication skills, both main and 

substantial skills. 

 

 

Keywords: proposed visualization, content analysis, language 

communication skills 
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 مكدمة

ي ٍد هيداف تعميـ المغة العربيػة لغيػر الىػاطقيف بٍػا فػي اآلكىػة ا ميػر  تزايػدا همحكظػا 
قبػػاس كبيػػرا هػػف قبػػؿ الدارسػػيف ا جاىػػاه ه كقػػد تىكىػػت دكافػػت ٌػػعسة الهتعمهػػيف لدراسػػة المغػػة  كا 

 العربية ها بيف دكافت ديىية كسياسية كاقتصادية كىمهية0 
ػاه قبػؿ كػؿ  ػيةه فػي ككىٍػا لغػة  كتكهف أٌهيػة تػدريس المغػة العربيػة لمىػاطقيف بغيٌر

ا أىٍػا هعجز  ه لغة هعجز   ىٍا المغة التػي أنىػزؿ بٍػا القػرلف الكػريـ الهعجػز بم ظػً كهعىػايه كهػ
المغة التي كتبت بػً السػىة الىبكيػة ال ػري ةه كبالتػالي فهعرفػة هبػاد  الػديف اإلسػالهي كقحػايا 

ا0  ا هة اإلسالهية  تقتحي هعرفة ٌذي المغة كالكىي ب قافتٍا كأهكٌر
ػا هػف أٌػـ الهكحػكىات التػي تعىػي  لذلؾ فهكحكع تدريس المغة العربية لمىاطقيف بغيٌر

لمغكيػػة فػػي العصػػر الحػػاليه بسػػبا زيػػاد  اسٌتهػػاـ بى ػػر العربيػػةه بٍػػا الهعسسػػات التربكيػػة كا
 8*(614ه.6.6)ىبد الرازؽ همتاره  الدكؿ الهمتم ة في تعمهٍا0 اةكرغبة الك ير هف أبى

ػػا هػػف  كيػػرل الػػبعض أف اكتسػػاا هٍػػارات المغػػة العربيػػة أهػػر حػػركرم لمىػػاطقيف بغيٌر
ىسػاىية؛ فالمغات؛ حيث يه ؿ التكاصؿ المغكم بالىسبة لٍـ  التكاصػؿ المغػكم حركر  اجتهاىيػة كا 

دكرا هٍها في حيا  ا فػراد كالجهاىػات؛ فٍػك ا دا  التػي يت ػاٌـ بٍػا ال ػرد هػت اآلمػريفه يعدم 
ك الغاية التي يسعِ ال رد الكصكؿ إليٍا هف مالؿ تدريس المغة0   ٌك

ػػاه كتعهيػػؽ كتعػػد هٍػػارات التكاصػػؿ أدكات فاىمػػة فػػي تبػػادؿ الهعرفػػة العالهيػػةه  كتطكيٌر
 ,V.,2010   (Chan 75,الكىي بالقحايا كالهكحكىاته كتبادؿ اآلراة كالهقترحات )

لذا فإف تىهية هٍػارات التكاصػؿ المغػكم ٌػي الٍػدؼ ا ساسػي هػف تعمػيـ المغػة العربيػة 
فػي حاجػة إلػِ أف يكتسػبكا   فٍكسة الطػالا؛ كبماصة لدل الطالا الىاطقيف بغير المغة العربية

فػػي التكاصػػؿ بغيػػري ىػػف طريػػؽ اسسػػتهاع القػػدر  ىمػػِ اسػػتعهاؿ المغػػة العربيػػة اسػػتعهاس ىاجحػػا 
 0كالتحدث كالقراة  كالكتابة

 ا فػػراد بػػيف كالت ػػاٌـ الت اىػػؿ كسػػيمة فٍػػك اإلىسػػاىية الحيػػا  قمػػا المغػػكم كالتكاصػػؿ
ػػػك كاآلراةه ا فكػػػار كتبػػػادؿ الحػػػكار يػػػتـ طريقػػػً فعػػػف كا هػػػـه ال ػػػعكا كبػػػيف كالهجتهعػػػاته  ٌك

                                                           
، وتفاصيل كل مرجع مثبتة في قائمة (االسم األول والثاني، سنة النشر، الصفحة: ) يتم التوثيق في هذا البحث كما يأتي)*(  

.المراجع
1
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ه  6.85 ههػػدىػكرا هح) 0الهعػػارؼ بػً كتىقػػؿ ال قافػاته تػػتالق  ماللػً هػػف الػذم ا كؿ ا سػاس
856  0) 

لػس ك كىجه لكه هف كؿ كيبيف  أف ,Low & Chong & Ellis)  2014 65 ,) كا 
 لػدل فعالة التعمـ ىتائج تككف كس التدريسه في هٍـ ىىصر ٌي ال عاؿ المغكم التكاصؿ هٍارات
 المغػة هعمػـ ىمػِ لػذلؾ هعػاف؛ هػف فٍهػً يقصد ىها ه ردات هف ىقمً يتـ ها امتمؼ إذا الهتعمـ
 قػػدر تجىبٍػػا كهحاكلػػة الهحتهمػػةه المغػػكم التكاصػػؿ به ػػكالت كهتىبئػػا هتيقظػػا يكػػكف أف العربيػػة

 .أفحؿ تعميهية ىتائج لتحقيؽ الهمتم ة؛ الص ية ت اىالتً في الهستطاع
  ٌهيػػة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكمه أنجريػػت العديػػد هػػف الدراسػػات حكلٍػػاه ه ػػؿ:كىظػػرا 

(ه كدراسة ىمػي ىبػد الهحسػف 6.85(ه كدراسة ىبد الرحهف هحهد )6.86دراسة ىهر ىمي )
دراسػػة حهػػداف (ه 6.84(ه كدراسػػة ب يىػػة هحهػػكد )6.84) (ه كدراسػػة أ ػػرؼ هحهػػد6.85)

 0( 6.83ىمي)
ات  ػػػػػػػػػجدَُ لهتعمهيٍا الىاطقيو بمغ أك ػػػػػػػػرالعربية  تصب  هىاٌج تعمين المغة كػػػػػػػػي َ

 ؛لٍػػػػـه كتراىػػػػي حاجػػػػاتٍـ كقػػػػػدراتٍـبالهتطمبات اليَهية  الكتػػػػا أو ت يؿ فهو ا فح ؛أمرُ
ىىد اسطالع ىمِ ال قافة ك أه الىػاطقيف بالعربيػة هت  ػػؿو يستمدهَىٍا لمتَاصكالهتعمهفٍػعسة 

 0العربية اإلسالهية
بغيػػر المغػػة تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لمىػػاطقيف  هػػىٍج كيعػػد الكتػػاا الهدرسػػي أحػػد هككىػػات

ه كأدا  هٍهػػػة لتحقيػػػؽ ا ٌػػػداؼ الهرسػػػكهة لمهػػػاد  الدراسػػػية؛ فٍػػػك الهصػػػدر الهػػػىظـ العربيػػػة
ه بغيػر المغػة العربيػػةالىػاطقيف  لمهعػارؼ كالهعمكهػاته كالقػيـه كالهٍػارات الهػراد إكسػابٍا لمطػالا

مراجػػً كفػػؽ  ىٍػػتـالتػػي تجعمىػػا  لٍػػذ ال ئػػة هػػف ٌىػػا تػػمتي أٌهيػػة الكتػػاا الهدرسػػي بإىػػداديه كا 
ػاه ماللٍػا تحسػيف العهميػة التعميهيػة هعايير كهكاص ات ىمهية كتربكيػةه يػتـ هػف التػي  كتطكيٌر

التػدقيؽ ك تك ؼ لىا هػا يتحػهىً الكتػاا هػف ىقػاط قػك  كىقػاط حػعؼه كتسػاىدىا ىمػِ هراجعتػً 
بغيػػر الىػػاطقيف  قػػدرات الطػالا بهػا يتىاسػػا هػته ك فيػً هػػف كقػت آلمػػر كفػؽ هتطمبػػات الهجتهػػت

 ٍـ لمتعمـ0اتكهيكلٍـ كرغباتٍـ كاستعداد  المغة العربية
 بالعىايػػػة يكصػػػكف الهػػػربيف فػػػإف الػػػتعمـه ىهميػػػة فػػػي الهدرسػػػي الكتػػػاا  ٌهيػػػة كىظػػػرا

 يته ػؿ فٍػك بٍػاه الىػاطقيف لغيػر العربيػة المغػة بتعمػيـ تعىػِ التػي الهػكاد تمػؾ سيها كس بإىداديه
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 س كهرافقػا العهميػةه ٌػذي لتعزيػز دائها كأساسا ههىظهة تعمـ لعهمية باقيا أساسا لمهتعمـ بالىسبة
 (6.2ه  6.85)ٌاىي إسهاىيؿ ه  0التالية كالهراجعة السابؽ طالعلال يغيا

لعػػؿ هػػف أسػػاليا العىايػػة بالكتػػاا الهدرسػػي أسػػمكا تحميػػؿ هحتػػكاي التعميهػػيه الػػذم ك 
كاإلجراةات ال ىية التػي صػههت لت سػير كتصػىيؼ الهػاد  الدراسػية هجهكىة ا ساليا يقصد بً 

مالػػد ) 0بهػػا فيٍػػا الىصػػكص الهكتكبػػة كالرسػػكهات كا فكػػار الهتحػػهىة فػػي الكتػػاا أك الهىٍػػاج
     (6ه 6.85ه  حسيف

هػاـ الك يػر هػف التربػكييف؛ فقػد أجريػت ميؿ الهحتػكل كاىػت كستػزاؿ هحػؿ اٌتكىهمية تح
بتحميؿ هحتكل كتػا المغػة العربيػة فػي  هىٍا ها يتعمؽ هتحميؿ الهحتكل العديد هف الدراسات في

(ه 6.85كدراسػة ٌػاىي رازف )ه (6.86دراسػة ريٍػاـ سػعيد )الهراحؿ الدراسية الهمتم ة ه ػؿ: 
 (6.820دراسة سيؼ طارؽ كسهير فياض)ك  ه(6.83كدراسة أحهد الى كاف )

ىػػاؾ العديػػد هػػف الدراسػػات التػػي اٌتهػػت بتحميػػؿ كتػػا  ه بغيػػر المغػػة العربيػػةالىػػاطقيف ٌك
(ه كدراسة جرىػك هعػركؼ جػالك 6.84(ه كدراسة سٍاـ هحهد )6.86دراسة حىاف فٍد )ه ؿ: 

 0(6.83) رزقي أل ا دراسة(ه 6.82) 
كتت ؽ الدراسات السػابقة هػت البحػث الحػالي فػي اتباىػً الهػىٍج الكصػ ي فػي التحميػؿ 

كيمتمػؼ هعٍػـ فػي أف  هبغيػر المغػة العربيػةككذلؾ فػي اٌتهاهػً بتحميػؿ هحتػكل كتػا الىػاطقيف 
يسعِ لتحميؿ هحتكل كتابي القراة  كالتعبير لطالا الهستكل ال الث في حكة هٍػارات التكاصػؿ 

 المغكم0
ف كاىت ىهمية تحميؿ هحتكل الكتػا الهدرسػية هٍهػة فػإف ٌػذي ا ٌهيػة تػزداد ىىػد  هكا 

ا العظػػيـ فػػي حيػػا  ه؛ كذلػػؾ لػػدكٌرربيػػةبغيػػر المغػػة الع لمىػػاطقيف كالتعبيػػر القػػراة  يتحميػػؿ كتػػاب
َاٌن ػػػ ط قػػػَتىه فالقراءة تَست مبرة الطالب َتىهيٍا؛ بغيػػر المغػػة العربيػػة يفالىػػاطق يفالهتعمهػػ
َهعرفة ه َت بت فيٍن حب اسستطالع الىافت لهعرفة أى سٍنه ذب أذَاقٍنػػػػػػػػػػػػة َتٍػػػػػػػػػػػػال كري
   0اآلمريو

التعبير فيعد الٍدؼ ا كؿ بالىسبة لتعمـ فركع المغة العربيةه فٍك يٍدؼ إلػِ تعمػيـ  أها
 0الطمبة القدر  كالسيطر  ىمِ المغة ككسيمة لمت كير كالتعبير كاستصاؿ
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كتعظػػػـ الحاجػػػة لهٍػػػار  القػػػراة  فػػػي أىٍػػػا تح ػػػز الهػػػتعمـ اسسػػػتهرار التعمػػػيـ حيػػػث أف 
ا تزيد هف  ػا0  فهمزكالىصكص ا صيمة التي يقرعٌك المغػكم كتحقػؽ لٍػـ ا ٌػداؼ التػي يرغبٌك

(95 2019,  F., هKung) 
ف تعمـ القراة  ٌك أساس لجهيػت أىػكاع الػتعمـه فقػد اٌتهػت ا ىظهػة التعميهيػة إكحيث 

فػػي العػػالـ ىمػػِ إىطائػػً أٌهيػػة كبيػػر ه كىمػػِ حػػركر  كحػػت الحمػػكؿ الهىاسػػبة التىهيػػة ٌػػذي 
العالجيػػة لمرفػػت هػػف هسػػتكل الهتعمهػػيف كت قيػػؼ الهجتهػػت الهٍػػار ه كتعميهٍػػاه ككحػػت الحمػػكؿ 

   بمٌهيتٍا0

بغيػر كتتهيز القراة  بهكاىة هٍهة بيف ال ىكف المغكية لهتعمهي المغة العربيػة الىػاطقيف 
ـ فػي الػتعمـه كأداتٍػـ أيحػا سكتسػاا المغة العربية ؛ فٍي ته ػؿ أدا  لٍػعسة الدارسػيف سسػتهراٌر

الكسػػائؿ الهٍهػػة فػػي استصػػاؿ باإلىتػػاج الححػػارم كا دبػػي لمغػػة الهعرفػػةه كهػػا تعػػد كسػػيمة هػػف 
 العربيػػةه كهػػا أىٍػػا أفحػػؿ كسػػيمة يىهػػي بٍػػا الهػػتعمـ هعارفػػً كأفكػػاريه كذلػػؾ فػػي أكقػػات فراغػػ0ً

 (838ه 6.84)هحهكد الىاقة ه
بغيػر هتعمهػي المغػة العربيػة الىػاطقيف القائهيف ىمػِ تعمػيـ ىمِ كبىاة ىمِ ذلؾ يىبغي 

ا ىمِ تقدهٍـ في تعمهٍـه كأف ٌػذا التقػدـ هكتم يٌر كالتعبير الكىي بمٌهية القراة  المغة العربية
 يتكقػػؼ جػػزة كبيػػػر هىػػً  ىمػػػِ دكر الكتػػاا الهدرسػػي الػػػذم يىبغػػي أف يىهػػػي هٍػػارات القػػػراة 

 0لديٍـ هف مالؿ هكاقؼ حياتية كظي ية كالتعبير
 هبغيػػػر المغػػػة العربيػػػةقيف بالىسػػػبة لمطػػػالا الىػػػاط كالتعبيػػػر القػػػراة  يكىظػػػرا  ٌهيػػػة كتػػػاب 

تكسيت هداركٍـه ك اسرتقاة ب ٍهٍـه كا  ػراة ال ػرك  المغكيػةه  في كماصة طالا الهستكل ال الث
لهٍػػارات التكاصػػؿ  يفالكتػػاب يفهعرفػػة هػػدل هراىػػا  ٌػػذ ةالباح ػػ تأرادكالتكاصػػؿ هػػت اآلمػػريفه  

لكحػػت  البحػػث افجػػاة ٌػػذالمغػػكم ال عػػاؿ ا ربعػػة )اسسػػتهاعه كالتحػػدثه كالقػػراة ه كالكتابػػة(ه 
الهسػتكل )بغير المغػة العربيػةلدل الىاطقيف  كالكتابة القراة  يهحتكل كتابتصكر هقترح لتطكير 

 ال الث( في حكة هٍارات التكاصؿ المغكم ال عاؿ0
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 مشهلة البخح

ىمػِ الػرغـ هػػف أٌهيػة هٍػػارات التكاصػؿ المغػكم كحػػركر  تحػهيىٍا فػػي هىػاٌج ككتػػا 
ه إس أىػػً لػػكحظ  ػػككل هعمهػػيٍـ هػػف حػػعؼ هٍػػارات بغيػػر المغػػة العربيػػةالدارسػػيف الىػػاطقيف 

ػػذا هػػا أكدتػػً ىتػػائج الدراسػػات السػػابقة أف ٌىػػاؾ قصػػكر فػػي هٍػػارات  هالتكاصػؿ المغػػكم لػػديٍـ ٌك
دراسػػػة ىبػػػد  ( ه6.83دراسػػػة حسػػػف هحهػػػد ) :التكاصػػػؿ المغػػػكم لػػػدل ٌػػػعسة الهتعمهػػػيف ه ػػػؿ

كدراسػػػػػة ه ػػػػػاىؿ  ه(6.85كدراسػػػػػة ىمػػػػػي ىبػػػػػد الهحسػػػػػف ) ه(6.85الػػػػػرحهف الجٍىػػػػػي )
 0(6.86ه ٌال بابكر )(6.86) هحهدمالد  (ه6.86)ىاصر

 الػِ تكصػياتٍا فػي باسٌتهػاـ ىػادت التػي كالهػعتهرات الىػدكات هػف باإلحافة إلِ العديد
 بٍػػا الىػػاطقيف لغيػػر العربيػػة المغػػة كتعمػػـ تعمػػيـ ىهميػػة فػػي كالصػػعكبات اله ػػكالت لحػػؿ السػػعي
ػػا لمىػػاطقيف العربيػػة المغػػة تعمػػيـ: العا ػػر السػػىكم الهػػعتهر أبحػػاث هىٍػػا:  الجاهعػػات فػػي بغيٌر

الهػػعتهر السػػىكم ه ( 6.83 فرىسػػا) – اإلىسػػاىية لمعمػػـك سػػيىا ابػػف هعٍػػد - العالهيػػة كالهعاٌػػد
ػػا فػػي  –الحػػادم ى ػػر لهعٍػػد ابػػف سػػيىا لمعمػػـك اإلىسػػاىية  تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لمىػػاطقيف بغيٌر

ػػا: الحاحػػر ه كا (ه فرىسػػا6.84)الكسػػائط اإللكتركىيػػة لهػػعتهر الػػدكلي العربيػػة لمىػػاطقيف بغيٌر
 لمىػػػاطقيف العربيػػػة المغػػػة تػػػدريس ( ه جاهعػػػة جيرسػػػكفه تركيػػػاه كهػػػعتهر6.86) كالهسػػػتقبؿ
ػػػػا)  الىػػػػدكات ٌػػػػذي أف حيػػػػثهسػػػػتقبميةه جاهعػػػػة كيػػػػراسه الٍىػػػػده  كرعل تجػػػػارا (6.860بغيٌر

 إلػِ لمبػاح يف كدىػك  بغيػر المغػة العربيػةلػدل الىػاطقيف  صػعكبات كدكجػ ىمػِ كالهعتهرات تعكػد
 0تكاجٍٍـ التي التحديات كهكاجٍة الصعكبات ٌذي حؿ ىمِ تساىد أبحاث لعهؿ التكجً

 الىػاطقيف غيػر الطػالا ىمػِ الهقػرر  العربية المغة هىاٌج هف ك يرا أف لً يعسؼ كهها
 الحاجػات تمػؾ تمبيػة ىػف قاصػر  الهىػاٌج ٌػذي يجعػؿ هها الحاجات؛ ٌذي هعظـ تمبي س بالعربية

ػػا الكاجػػا ا ساسػػية  زيػػاد  فػػي كبيػػره ب ػػكؿ يسػػٍـ كههػػا دراسػػيه ىمهػػي هىٍػػاج أم فػػي تكافٌر
 تحظػػِ س الهىػػاٌج ٌػػذي أف كهػػا0 ا جاىػػا لٍػػعسة العربيػػة المغػػة تعمػػيـ تكاجػػً التػػي الصػػعكبات

ه  6.83)أحهػد طعهػةه  0كالهجتهػت ال ػرد حاجػة يمبي الذم العمهي التمطيط هف الكافي بالقدر
642) 

 بغيػػر المغػػة العربيػػة( ىمػػِ أٌهيػػة تطػػكير هىػػاٌج الىػػاطقيف 6.83كأكػػد أحهػػد طعهػػة )
التي أجريت في ٌذا الهجػاؿ لػكحظ أف هىػاٌج الىػاطقيف  الدراساتكهف مالؿ هراجعة باستهراره 

   0بغير المغة العربية لـ تحظ بالتحميؿ في حكة هٍارات التكاصؿ المغكم
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بغيػػر المغػػة لمهتعمهػػيف الىػػاطقيف مهػػي المغػػة العربيػػة اح ػػة باسػػتطالع أراة هعكقاهػػت الب
 ه ككػػذلؾ فػػي الكتػػا الهقدهػػة لٍػػـالمغػػكم فػػي هٍػػارات التكاصػػؿ حػػكؿ هسػػتكل الطػػالا العربيػػة
حػػعؼ هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم لػػدل الهتعمهػػيفه كحػػعؼ الهىػػاٌج كالكتػػا  أظٍػػرك  ه(8)همحػػؽ

 بالغرض0 الهقدهة لٍـ كأىٍا س ت ي
 بغيػر المغػة العربيػةالىػاطقيف هحتػكل كتػا قصػكر كهف ٌىا تحددت ه كمة البحث في 

فػي هٍػارات  بغير المغة العربيػةحعؼ الطالا الىاطقيف ك  ههٍارات التكاصؿ المغكم تحهيىٍافي 
 الهىاٌج الهقدهة لٍـ0 هحتكل عزل ٌذا الحعؼ إلِ قد يك  هالتكاصؿ المغكم

 أصئلة البخح

بغيػر لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف  الهىاسػبةتػكافر هٍػارات التكاصػؿ المغػكم  ها هدل 80
 في كتاا القراة ؟ المغة العربية

بغيػر لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف  لهىاسػبةاها هدل تػكافر هٍػارات التكاصػؿ المغػكم  60
 في كتاا التعبير؟ المغة العربية

ة  كالتعبيػػػر لطػػػالا الهسػػػتكل ال الػػػث هػػػا التصػػػكر الهقتػػػرح لتطػػػكير هحتػػػكل كتػػػابي القػػػرا 30
 في حكة هٍارات التكاصؿ المغكم؟ بغير المغة العربيةالىاطقيف 
 أٍداف البخح

 ِهػػدل تػػكافر هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم فػػي كتػػاا القػػراة  لطػػالا الهسػػتكل  الكقػػكؼ ىمػػ
 0بغير المغة العربيةال الث الىاطقيف 

 ِتػػكافر هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم فػػي كتػػاا التعبيػػر لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث  الكقػػكؼ ىمػػ
 0بغير المغة العربيةالىاطقيف 

  كحػػػت تصػػػكر هقتػػػرح لتطػػػكير هحتػػػكل كتػػػابي القػػػراة  كالتعبيػػػر لطػػػالا الهسػػػتكل ال الػػػث
 في حكة هٍارات التكاصؿ المغكم0 بغير المغة العربيةالىاطقيف 
 أٍنية البخح

 األٍنية اليظزية 
قػػد ي يػػد البحػػث الحػػالي فػػي تقػػديـ مم يػػة ىظريػػة ىػػف تحميػػؿ الهحتػػكله كهٍػػارات التكاصػػؿ 

 0بغير المغة العربيةكالطالا الىاطقيف  المغكم
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  األٍنية التطبيكية 
 قد ي يد البحث الحالي كال هف:

الطالا الىاطقيف بغير المغة العربية: كحت تصكر هقترح لتطكير كتابي القراة  كالتعبيػر فػي  -
 هٍارات التكاصؿ لدل هتعمهي المغة العربية الىاطقيف بغير المغة العربية0حكة 

كاحعي الهىاٌج: في إهدادٌـ بقائهة هٍػارات التكاصػؿ المغػكم الهىاسػبة لطػالا الهسػتكل  -
ككػػذلؾ  ه ككحػػعٍا فػػي اسىتبػػار ىىػػد تطػػكير الهػػىٍج0بغيػػر المغػػة العربيػػةال الػػث الىػػاطقيف 

 0بغير المغة العربيةلهىاٌج الطالا الىاطقيف  بتقديـ تصكر هقترح
الباح يف: في فت  هجاست بح ية جديد ؛ إلجػراة الهزيػد هػف الدراسػات فػي تحميػؿ هحتػكل  -

   0بغير المغة العربيةكتا الىاطقيف 
 حدود البخح

  6.86/   6.85لمعػاـ الدراسػي تحميؿ هحتكل كتابي القػراة  كالتعبيػر  اقتصر البحث ىمِ -
هػا  ةهبغير المغة العربيالهستكل ال الث الىاطقيف  لطالا كذلؾ  ٌهية القػراة  كالتعبيػر كدكٌر

ها الغاية هف تدريس المغة العربية0   في التكصؿ إلِ التكاصؿ المغكم السميـه ٌك
 –القػػراة   –التحػػدث  -)اسسػػتهاع هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم ىمػػِاقتصػػر تحميػػؿ الهحتػػكل  -

 في حيا  الطالا الىاطقيف بالمغة العربية كحاجتٍـ إلي0ً ا ٌهيتٍ الكتابة( 
بجاهعة اإلهػاـ هحهػد  بغير المغة العربية طالا الهستكل ال الث الىاطقيفاقتصر البحث ىمِ  -

أف  ٌػػذا الهسػػتكل يىبغػػي ىظػػرا  ف الطػػالا بعػػد دراسػػتٍـ ؛بػػف سػػعكد اإلسػػالهية بالريػػاض
 الػػػدارس تعػػػد هرحمػػػة فٍػػػي يصػػػبحكا قػػػادريف ىمػػػِ التكاصػػػؿ بالمغػػػة العربيػػػة ب ػػػكؿ فاىػػػؿ0

 كأىهػؽه أكسػت تػدريبا يقتحػي كذلػؾ العربيػةه كالمغػة ال ػريعة هجاؿ في بالجاهعة لاللتحاؽ
ػؿك  كالديفه المغة هكاد في كالهعمكهات الكمهات هف أك ر ككهان  المغكيةه لمهٍارات  الػدارس يٌع
 0الكتا أهٍات هت لمتعاهؿ
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 مصطلخات البخح

 تصور مكرتح -1
 هيداىيػة فعميػة ىتػائج ىمػِ هبىػي هسػتقبمي ( بمىً تمطػيط6.83)هجاٌد  يعرفً هحهد 

 أك البػػػاح يف فئػػػات يتبىػػػاي ىػػػاـ فكػػػر  إطػػػار لبىػػػاة كي يػػػة أك كهيػػػة هىٍجيػػػة أدكات مػػػالؿ هػػػف
   هالتربكييف

  كيعرؼ إجرائيا بمىً: 
 فػي هحتػكل كتػابيكا  ػراة هجهكىة اإلجراةات التي تتـ بقصد إحداث تغييػر تمطيط يحـ 

 بػف هحهػد اإلهػاـ بجاهعػة  العربيػة المغػة بغيػر الىػاطقيف ال الث الهستكل لطالا كالتعبير القراة 
 0المغكم التكاصؿ هٍارات حكة ه كذلؾ بعد تحميؿ هحتكل الكتابيفاإلسالهية سعكد

 التطويز  -0
 إلػػػِ تسػػػتىد ىهميػػػة: بمىػػػً (8.4ه  6.88)الىجػػػار كزيىػػػا  ػػػحاتً حسػػػف ىرفػػػً

 لمهعىيػيف تسػه  كفىيػة اجتهاىية إجراةات هف كتت كؿ هكال ىية العمهية الهباد  هف هجهكىة
 0هحدد  أٌداؼ تحقيؽ ىحك ىىاصري همتمؼب الهىٍاج بتكجيً

كدىػـ يٍػدؼ إلػِ التركيػز لمتعػديؿ باإلحػافة أك الحػذؼ؛ إجػراة  :بمىػًكيعرؼ إجرائيػا 
القػػراة  كالتعبيػػر لطػػالا الهسػػتكل  هحتػػكل كتػػابيىػػكاحي القػػك  كتجىػػا ىػػكاحي الحػػعؼ فػػي 

   0بغير المغة العربيةالىاطقيف ال الث 
 حتليل احملتوى -3

أسمكا هف أساليا البحث العمهي يىدرج تحت هىٍج البحػث الكصػ يه كالغػرض هىػً 
كصػػ ا كهيػػا  هعرفػػة مصػػائص هػػاد  استصػػاؿ أك الكتػػا الهدرسػػيةه ككصػػؼ ٌػػذي المصػػائص

هعبػرا ىىػً برهػكز كهيػةه إلػِ جاىػا هػا يػتـ الحصػكؿ ىميػً هػف ىتػائج بمسػاليا أنمػرل تكػػكف 
ه 6.81ه  ىبػػدالرحهف الٍا ػػهيه كهحسػػف ىمػػي)  تحػػدد اتجػػاي التطػػكير الهطمػػكا0 راتهع ػػ
842) 

بمىػً: أسػمكا بح ػي يٍػدؼ إلػِ كصػؼ كهػي ٌػادؼ كهػىظـ لهحتػكل كيعرؼ إجرائيػا 
ه برصػد التكػرارات بغيػر المغػة العربيػةكتابي القراة  كالتعبير لطالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف 

ػػا  كالىسػػا الهئكيػػة لهٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم الػػكارد  فػػي الكتػػابيفه كالتعػػرؼ ىمػػِ هػػدل تكافٌر
 ب كؿ هكحكىي0
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 التواصل اللغوي مَارات -4

( بمىٍػػػا لىهميػػػة ىقػػػؿ الهعػػػاىي بػػػيف الهرسػػػؿ .3ه 3..6أبػػػك ٌا ػػػـ السػػػيد)ىرفٍػػػا 
كالهستقبؿ باسػتعهاؿ المغػة بغيػة التعبيػر ىػف الػذات كىقػؿ ا فكػار كاله ػاىر لفمػريف بٍػدؼ 

 0لالت اىؿ هعٍـ
)طػػالا الهسػػتكل  بػػيف الهرسػػؿ كالهسػػتقبؿأداةات لغكيػػة تػػتـ بمىٍػػا:  كتعػػرؼ إجرائيػػا

( بسرىة كدقة كأقؿ جٍد لتحقيؽ الت اٌـ بيىٍهاه كذلػؾ فػي بغير المغة العربيةال الث الىاطقيف 
 ه كقراة ه ككتابة0كتحد اتهاد ىمِ اسستمداـ السميـ لمغة: استهاىاه ىبيئة هىاسبةه باس

 بغري اللغة العزبيةالطالب الياطكوٌ  -5
 العربيػػة المغػػة يتعمهػػكف الػػذيف ال الػػث الهسػػتكل فػػي الدارسػػكف ٌػػـ: البحػػث ٌػػذا فػػي

 كليسػػت ا ـه لغػػتٍـ العربيػػة ليسػػت ههػػف بالريػػاض اإلسػػالهية سػػعكد بػػف هحهػػد اإلهػػاـ بجاهعػػة
ػـ هلديٍـ رسهية لغة العربية  بالتحميػؿ البحػث ٌػذا فػي( كالتعبيػر القػراة )  كتػبٍـ الهسػتٍدفة ٌك

 0المغكم التكاصؿ هٍارات حكة في
 ميَج البخح

الهػػىٍج الكصػػ ي التحميمػػي؛ لتحميػػؿ هحتػػكل كتػػابي القػػراة  كالتعبيػػر  حػػثالب اسػػتمدـ
 اإلسػالهية سػعكد بػف هحهػد اإلهػاـ بجاهعػة لطالا الهستكل ال الث الىاطقيف بغير المغة العربية

 0بالرياض
 بحث كأدكاتًلهكاد ا
بغيػػر المغػػة قائهػػة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم الهىاسػػبة لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف  -8

 (6)همحؽ  0العربية
)همحػؽ  استهار  تحميؿ هحتكل كتابي القراة  كالتعبير فػي حػكة هٍػارات التكاصػؿ المغػكم0 -6

3) 
هقترح لتطكير هحتكل كتابي القػراة  كالتعبيػر لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف التصكر ال -3

 (5)همحؽ  0في حكة هٍارات التكاصؿ المغكم بغير المغة العربية
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 اإلطار اليظزي واملفاٍيني للبخح

 بغري اللغة العزبيةلياطكني لمَارات التواصل اللغوي املياصبة أوال: 

كمهػة تكاصؿ ه تقة هف الجذر المغػػكم )كصػؿ( كالتػػي تعىػػي بمػػكغ الػػ ية كاسىتٍػػػاة 
 (0 348ه 3..6إليػػً )هجهػػت المغػػة العربيػػةه 

 أك تمهيحػػات أك إ ػػارات أك رهػػكز أك ىالهػاته  ػػكؿ فػػي تػتـ كالهيػػة ىهميػػة كالتكاصػؿ
اه أك إيهاةاته  دقيػؽه لغػكم ىظػاـ هػت التػرابط ك يػؽ ىسػيج هف لٍا بد س العهمية ٌذي كأف غيٌر
 (81ه  6.88)حهدم إبراٌيـه  0ها هقاـ في حديث طرفي بيف اآلراة كتبادؿ التعبيره قكاهً

 بغري اللغة العزبيةملتعلني اللغة العزبية الياطكني  لالسمةمَارات التواصل اللغوي ا

لمتكاصؿ المغكم هجهكىة هف الهٍارات التي يجا أف تىهِ ىىد ا فراد جهػيعٍـه كذلػؾ 
 ىظرا  ٌهية ٌذي الهٍارات في حيا  كؿ فرد هىا0

كتمتمػػػؼ هٍػػػارات التكاصػػػؿ المغػػػكم التػػػي تىاسػػػا كػػػؿ فئػػػة هػػػف الهتعمهػػػيفه فهٍػػػػارات 
كم الهىاسػػبة لمهتعمهػػيف فػػي هرحمػػة ريػػاض ا ط ػػاؿه تمتمػػؼ ىػػف تمػػؾ الهىاسػػبة التكاصػػػؿ المغػػػ

لتالهيػػذ الهرحمػػة اسبتدائيػػػةه كتالهيػػػػذ الهرحمػػة اإلىداديػػةه كطػػػالا الهرحمػػة ال اىكيػػةه كطػػػالا 
أك أيػة  –الجاهعةه كذلؾ ا هر فػإف هٍػارات التكاصػػؿ المغػػكم الهىاسػبة لهتعمهػي المغػة العربيػة 

تمتمػؼ هػف هسػتكل لغػكم إلػِ أمػره فهٍػارات التكاصػؿ  بغير المغة العربيػة قيفهف الىاط –لغة 
المغػػػكم الهىاسػػػبة لمهتعمهػػػػيف فػػػي الهسػػػػتكل ا كؿ أك الهبتػػػد  تمتمػػػؼ ىػػػػف تمػػػؾ الهىاسػػػػبة 

 في الهستكل الهتكسطه كىف الهستكل الهتقدـ0 لمهتعمهيف
ة ه الكتابػة(  كػؿ كفيها يمي ىرض لهٍارات التكاصؿ المغكم) اسستهاعه التحػدثه القػرا
   هٍار  ىمِ حد  هف حيث تعري ٍا كأٌداؼ تعميهٍا ك هٍاراتٍا ك صعكباتٍا0

 مَارة االصتناع للياطكني بغري اللغة العزبّية

( هٍػار  اسسػتهاع بمىٍػا هٍػار  ذٌىيػة تح ػز  62ه 2..6)  ىبػد البػارمىرؼ حسىي  
الطالا ىمِ اإلىصات كاسىتباي كالتركيز كالهتابعة فػي فٍػـ الهسػهكعه كتػتـ ىبػر رسػائؿ  ػ كي ة 

 يتمقكىٍا هف ىد   هكاقؼ سكاة أكاف ذلؾ هف الهعمـ في الغرفة الص ية أـ هف مارجٍا0 
ة ذٌىي ػة أدائي ػة تت ػكؿ لػدل الطالػا ( هٍار  لغكي ػ .66ه 6..6ىر ؼ حهداف ىمي ) 

ىتيجة تعرحً لىصػكص كقصػص همتم ػةه كتػدريبات هصػاحبة فػي هكاقػؼ هحػد د  كهحػبكطةه 
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تهكىػػً هػػف اإلصػػغاة الػػكاىي لمرسػػائؿ الصػػكتية الهتمقػػا ه كفٍػػـ هػػا تحػػـ هػػف أفكػػار كهحػػاهيفه 
 كىقدٌا كتقكيهٍاه كههارسة أ كاؿ الميؿ الهحتهمة0 

ك ػػر الهٍػػارات المغكي ػػة تػػم يرا فػػي اتصػػاؿ ال ػػرد بالعػػالـ المػػارجي كينعػػد اسسػػتهاع هػػف أ  
الهحػػػيط بػػػً؛ فٍػػػي هٍػػػار  تكسػػػبً ىػػػددنا هػػػف اله ػػػردات المغكيػػػةه كا ىهػػػاط كالتراكيػػػا كا فكػػػار 
كاله ػػاٌيـه كتىهػػي لديػػً الهٍػػارات المغكي ػػة الهتعمقػػة بالتحػػدث كالقػػراة  كالكتابػػةه فالطالػػا الػػذم 

كهمارجٍػػاه كيػػدرؾ ا فكػػار فػػي الهكحػػكىات التػػي يسػػتهت إليٍػػا يهيػػز بػػيف ا صػػكات المغكيػػة 
يتعاهؿ هعٍـ بكىي فػي الحيػا  اليكهيػة  -تجعمً يت اىؿ هت اآلمريفه كي ٍـ لراةٌـ كهقاصدٌـ

 (0  23ه 1..6( )ر دم طعيهةه  863 ه4..6)زكريا أبك الحبعاته 
ة أجىبيػػةه اٌػػتـ ىطالقػػا هػػف أٌهيػػة ٌػػذي الهٍػػار  فػػي حيػػا  هػػتعمـ المغػػة العربيػػة لغػػاك   

الباح كف بتكظيؼ طرائػؽ تػدريس حدي ػة تنعىػِ بهٍػارات التكاصػؿ المغػكمه يعتهػدكف ىميٍػا فػي 
ت ػػكيؿ كتىهيػػة قػػدراتٍـ المغكيػػةه كهػػت بػػدة ا مػػذ بػػالهىحِ التكاصػػؿ المغػػكمه بػػدأ التركيػػز ىمػػِ 

ياتيػػػة أبعػػػاد أساسػػػية فػػػي تعمػػػيـ المغػػػة ه ػػػؿ الكظي يػػػة كالتكاصػػػميةه أم العىايػػػة بػػػا غراض الح
 (LgnuhC   0, 2007,ه 150)0 كالهكاقؼ اسجتهاىي ة

 أٍداف تعليه االصتناع للّياطكني بغري اللغة العزبّية 

( أف  اسسػػػتهاع يكػػػكف هػػػف أجػػػؿ ال ٍػػػـ العػػػاـه  kcaJه,.C 2004ه 34يػػػرل جػػػاؾ ) 
دفً استمالص ا فكار الرئيسةه كليس الجهؿ كالكمهػاته كاسسػتيعاا الهك ػؼ؛ لتىهيػة القػدر   ٌك
ىمِ استيعاا الهسهكع بصكر  هبا ػر 0 كاسسػتهاع الهكحػده كيٍػدؼ إلػِ إىػاد  اسسػتهاع إلػِ 

أك تراكيػػا س يػػزاؿ الطالػػا غيػػر  هػػكاد سػػبؽ أف ىنرحػػت هػػف قبػػؿ ىمػػِ الطػػالا تتىػػاكؿ ه ػػردات
قادر ىمِ استيعابٍا أك لـ يمل ٍا بعده ككحت اسستهاع في هكاقؼ طبيعي ة كاقعيػة ىبػر أى ػطة 
ز القدر  ىمِ التكاصؿ هػت أبىػاة المغػة فػي  حقيقية تٍدؼ إلِ ممؽ كحعيات هها مة لمكاقته تعر 

 هحيطٍا اسجتهاىي الحقيقي0 
: 636ه 6.86) ىمػػػي هحهػػػد ه يف بالمغػػػة العربي ػػػة هٍػػػارات اسسػػػتهاع لغيػػػر الىػػػاطق  

ه 6.85)هصػػط ِ  ػػعبافه( 44: 43ه  6.85() هحهػػد جػػابر ه ىمػػي ىبػػد الهحسػػف ه 632
62 :63)  
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 مَارة التنييش الضنعي للوحدات اللغوية -أوال 
ػػي هٍػػار  تعتهػػد ىمػػِ هػػدل قػػدر  الهػػتعمـ ىمػػِ تهييػػز ا صػػكات المغكي ػػة ا ساسػػي ة     ٌك

كىيهػات (ه كىطػؽ الحػركؼه كقػراة  الكمهػات كالجهػؿ الهسػهكىة بصػكر  سػميهةه الهمتم ة ) ال 
 كيستدؿ ىميٍا بالهع رات السمككية اآلتية :

 0  ينهي ز بيف الصائت الطكيؿ كالصائت القصير فيها يستهت إلي0ً  8 
 0  ينحد د الكمهات الهت ابٍة في الصكر  الصكتي ة هه ا كرد في الهسهكع0  6
 بيف الكمهات التي س تبدأ بالصكت ذاتً في هجهكىة كمهات هسهكىة0   0  ينهي ز3
 الى طؽ كالهت ابٍة في الصكر 0   0  ينهي ز بيف ا صكات الهتجاكر  في1

 مَارة فَه املضنوع أو دشء ميُ -ثاىيا
ٌي هٍار  تعتهد ىمِ قدر  الهتعمـ ىمِ اإلصغاة الجيد لمرسائؿ الصػكتية التػي تمقاٌػاه 

 :تحهىتً ٌذي الرسائؿ هف أفكاره كهع راتٍا السمككية الدالة ىميٍا ٌيكفٍـ ها 
 * يستىتج الهكحكع الذم يتىاكلً ال هف الهسهكع0 
 * يعيد ترتيا كمهات جهمة قصير  كردت في الهسهكع0 
 * يحدد هعىِ الكمهة كهحادٌا في الهسهكع0 

 * يربط بيف القكؿ كصاحبً في الىص الهسهكع0
 ستدىاة أه مة هف الهسهكع  هٍار  تذكر كا - 

ٌػػي هٍػػار  تعتهػػد ىمػػِ هػػدل قػػدر  الهػػتعمـ ىمػػِ تػػذكر الهسػػهكعه كسػػرىة اسػػتدىائً 
ىػػاد  إىتػػاج كػػالـ ذم ىغهػػة  لمكمهػػات كالجهػػؿ التػػي جػػرل اسسػػتهاع لٍػػا بصػػكرتٍا السػػميهةه كا 

 هعي ىة كدرجة  د   هعي ىةه كهع راتٍا السمككية ٌي:
 قكؿ الهسهكع0ينعطي أه مة هف الهتكرر هف ال -8 
 يتذكر كمهة أك جهمة البداية في الىص الهسهكع0 - 6 

 ينحد د كمهة أك جهمة الى ٍاية في الىص الهسهكع0 - 1
 اٌيـ ا ساسي ة في الىص الهسهكع0مك اله ال مصياتينسهي بعض  - 1 
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 مَارة تكويه املضنوع شهال ومضنوىا   -رابعا 
كتكليػػػد ا فكػػػاره كهراجعتٍػػػا  ٌػػػي هٍػػػار  تعتهػػػد ىمػػػِ الحكػػػـ ىمػػػِ صػػػدؽ الهحتػػػكله

بػداة حكػـ ىمػِ  كتقييهٍا في حكة هعايير هىاسبةه تعتهد ىمِ ال ٍـ كاإلدراؾ كالتحميؿ كالىقػد كا 
 الهسهكعه كهع راتٍا السمككي ة الدالة ىمِ كجكدٌا:

 ينحد د ا سمكا ال ىي الهتبت في كتابة الىص الهسهكع0 - 8 
 بالىص الهسهكع0 ينحد د ها لً صمة هها ليس لً صمة - 6 
 يحت ىىكائا هىاسبنا لمص الهسهكع0 - 3 
 يبيف هدل اإلفاد  الهتحققة لً هف الىص الهسهكع0 - 1 

 صعكبات تعميـ اسستهاع لمىاطقيف بغير المغة العربي ة 
تكاجػػػً هٍػػػار  اسسػػػتهاع العديػػػد هػػػف الصػػػعكبات التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيقٍػػػا كتحقيػػػؽ   

  اسستهاع هف بيف هٍارات التكاصػؿ المغػكمه التػي تكػاد تكػكف ا ٌداؼ هف كرائٍاه إس أف هٍار 
 هٍهمةه هت أىٍا هٍهة جدا في حيا  ال رد0

ف الىقص في التدريا ىمِ اسستهاع سيعدم بال رد إلِ ىػدـ قدرتػً ىمػِ اسػتيعاا    كا 
ها يسهته ككذلؾ ىدـ قدرتػً ىمػِ اإلىصػات ل تػرات طكيمػةه كأف التػدريا ىمػِ اسسػتهاع يجػا 

 ( 32ه 5..6ه ة)هحهد ىطي0 أف يبدأ هت الهتعمهيف هىذ الهرحمة التعميهية ا كلِ
ذي الصعكبات في تدريس اسست هاع تٍػـ بػاقي المغػات ا مػرل أيحػاه ه ػؿ: الصػيىي ة ٌك

ػاه كهػف بعحػٍـ الصػدار  هػف حيػث الصػعكبة لتػدريس هٍػار  التحػد ثه  كالياباىي ة كالعربي ة كغيٌر
إس أف العديد هف الدارسػيف أجهعػكا ىمػِ أف العكائػؽ الكبػرل إىهػا تكهػف فػي تػدريس اسسػتهاعه 

)  0ريس اسسػتهاع لمىػاطقيف بمغػات أجىبيػة أمػرلبرصدٌـ لها يسهِ بهقياس القمؽ الهرافؽ لتد
209 ,2005, H.  ( Elkhafaifi, 

 مَارة التخدخ للّياطكني بغري اللغة العزبّية  -ثاىيا 

 هػػف كاآلراة ه كالهعمكهػػات كالمبػػرات كا فكػػاره كاله ػػاىر الهعتقػػدات التحػػدث ٌػػك ىقػػؿ  
   كاسستجابة0هت ال ٍـ  الهستقبؿ إلِ الهرسؿ   كياه هف ىقال آلمر  مص

( بمىػً ى ػػاط ,Daly,J. & Engieberg ,2005 56)   ديمػي كاىجمبػرج اىر فٍػك  
لغكم يعبر بً الهتكمـ ىف ه ػاىري كأحاسيسػًه كىقػؿ لمهعمكهػات كالتكاصػؿ هػت اآلمػريفه بمغػة 

 صحيحة ي ٍهٍا اآلمركف0
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كهٍػػار  التحػػدث تعكػػس قػػدر  الهتحػػدث بالمغػػة ا جىبيػػة ىمػػِ التعبيػػر ىػػف ه ػػاىري  
كأفكاري كلرائً بمغة يستطيت أٌؿ المغة ا صمييف فٍػـ هػا يقػكؿ بامتيػار العبػارات كالتراكيػا التػي 
تىاسا هكقؼ الحديث كتكظيؼ القكاىد الىحكية كالصرفي ةه كحتِ يسػتطيت هػتعم ـ المغػة العربي ػة 

يسػاىدي  التعبير ىف ه اىري كأحاسيسًه س بد  أف يهتمؾ همزكىا لغكيا كافػرنا هػف المغػة الجديػد 
  0ىمِ التحد ث فيهػا يريػده س أف ينحجػـ ىػف الكػالـه هػت ىمهػً كفٍهػً لجكاىػا هكحػكع التحػدث

 (  12ه 6.88)صال  التىقارمه 
ػا يىبغػي أف تراىػي ل ىطػؽ ا صػكات  كهٍارات التحد ث في المغة العربيػة لمىػاطقيف بغيٌر
العربي ػػة ىطقػػا صػػحيحاه كالتهييػػز ىىػػد الىطػػؽ بػػيف ا صػػكات الهتجػػاكر  كالهت ػػابٍة كالحركػػات 
القصػػير  كالطكيمػػةه هػػت تمديػػة البػػر كالتىغػػيـ بطريقػػة هقبكلػػةه كالتعبيػػر ىػػف ا فكػػار باسػػتمداـ 

ي ػػة الهىاسػػبةه هػػت امتيػػار الت عبيػػرات الهىاسػػبة لمهكاقػػؼ الهمتم ػػةه باسحػػافة إلػػِ الصػػيا ا حك 
 :) 0اسػػتمداـ ىبػػارات الهجاهمػػة كالتحي ػػة اسػػتمداها سػػميها فػػي حػػكة فٍهػػً لم قافػػة العربي ػػة ل

132  128   ( Abdul Hamil, 2008 ,  
  أٍداف تعليه التخدخ للياطكني بغري اللغة العزبّية 

تسعِ هىاٌج تعميـ الىاطقيف بغير المغة العربيػة إلػِ إكسػاا الهتعمهػيف الىطػؽ كالكػالـ 
 كس يتمتِ ذلؾ إلِ إذا كاف الت كير بالمغة العربية قبؿ التحدث كالىطؽ بالكالـ0 هبصكر  صحيحة

(  إلِ أف الٍدؼ هف تعميـ المغػة العربيػة  .64ه 4..6كي ير ىبدالرحهف ال كزاف )  
اه س بػد  أف يبػدأ بىطػؽ الهػتعمـ لتصػكات العربيػة الهت ػابٍة كالهتجػاكر  بطريقػة لمىاطقيف بغي ٌر

قريبة هف لغة أبىائٍاه كاسػتمداـ الحركػات الطكيمػة كالقصػير ه كالتراكيػا الصػحيحة بمغػة ىربيػة 
يعبػػػر بٍػػػا ىػػػف ى سػػػً فػػػي هكاقػػػؼ الحػػػديث البسػػػيطة؛ ههػػػا يكسػػػبً الهعمكهػػػات كأف فصػػػيحةه 

اه أ ىاة تكاصػمً هػت أبىػاة المغػةه كأف ي كػر بالمغػة العربيػة كيتحػد ث بٍػا ا ساسية التي يحتاجٍ
 ب كؿ هتصؿ كهترابط ل ترات زهىية هقبكلة0

 أف هف أٌداؼ تعميـ التحدث لمىاطقيف بغير المغة العربية: كيستىتج هف ذلؾ 
 القدر  ىمِ التعبير ىف ا فكار كاله اىر ب قة كبسٍكلة كيسر0  -8
 لمحكار هت اآلمريف0 إ باع الرغبة الذاتية -6
 إ راة  رك  الهتعمـ المغكية كتىهيتٍا0 -3
 0تعكيد الهتعمـ ىمِ اسستمداـ الجيد له ردات المغة في التعبير ىف رأيً -1
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 تىهية قدر  الهتعمـ ىمِ تىظيـ أفكاري كالتعبير ىىٍا بطرؽ سٍمة كبسيطة0 -2
 تهكيف الهتعمـ هف التغما ىمِ بعض ه كالتٍـ التي تكاج0ً -3

 (8.2:  ..8ه 6.85)مالد حسيفه حدث لغير الى اطقيف بالمغة العربي ةهٍارات الت
 0هٍار  ا داة الم ظي -
   0هٍار  التعبير الحركي -
   0هٍار  تمليؼ الجهؿ كالعبارات المغكي ة - 

   0ثيهٍار  الت اىؿ هت هكحكع الحد -
 0صعكبات تعميـ هٍار  التحدث لمىاطقيف بغير المغة العربي ة

إف تعميـ أم هٍار  هف هٍارات الت كاصؿ المغكم يتطما تكفر  ركط كهكاصػ ات كهتطمبػات  
هف  مىٍا أف تػذل ؿ صػعكبات تعمػـ الهٍػار  كتعميهٍػاه كلعػؿ أبػرز صػعكبات تعمػـ هٍػار  التحػد ث 
لدل غيرالىاطقيف بالعربية ٌي قدراتٍـ ىمِ اهتالؾ ا صكات العربية التػي يتعػارض بعػض هىٍػا 

لغات الدارسيف الصكتي ةه كالتي قد ت كؿ ىائقا ىىد الىطػؽ بٍػا كمصػكات ) ا ت ج في همارج 
بيػرنا فػي باإلحافة إلِ هجهكىة هػف ا صػكات التػي ت ػكؿ ىائقػا ك د ر ز س ش ؼ ؽ ؾ ؿ (ه
(ه كيتممؿ ٌػذي الهسػالة بعػض الهظػاٌر الصػكتية التػي تػعدم إلػِ تعمهٍا كمصكات )ح ع ؽ ق

) ىػػكىي ال ػػاىكرمه كمالػػد  0ا تحتاجػػً هػػف جٍػػد لغػػكم كبيػػرى ػػكر بعػػض هتعمهػػي العربي ػػة لهػػ
 (  .16: 154ه  2..6أبكىه ةه 
(  أف الصعكبات التي تعػكد إلػِ المغػات  816ه 6.83)  ىتهاد ىبدالصادؽ ى ي يإكترل 

ػػا يجػػدكف  ا ـ ىىػػد الدارسػػيف هػػف غيػػر العػػراه ٌػػي أف العربي ػػة لغػػة إىػػرااه كالىػػاطقيف بغيٌر
اإلىرااه كصعكبة ىطؽ بعض ا فعػاؿ سمػتالؼ ىػيف ال عػؿه كازدكاجيػة المغػة صعكبة كبير  في 

بيف ال صحِ كالعاهي ةه ككجكد صعكبة في فٍـ القحايا البالغي ةه كىدـ حبط الحػركؼ العربيػة 
 ال كؿ في هعظـ الهكاد الهطبكىة0 ب

 مَارة الكزاءة للياطكني بغري اللغة العزبية -ثالجا
ىهميػػة هعقػػد   تقػػـك ىمػػِ أسػػاس فػػؾ بمىٍػػا (   23ه 5..6يعرفٍػػا ىمػػي ىبػػدا  )   

الرهكز الكتابيةه لمربط بيف المغة الهكتكبة كالهعىِ الهقصكد هف تمؾ الر هػكزه التػي تعتهػد ىمػِ 
ىهميػػات ىقمي ػػة ك يػػر  كػػالر بطه كاإلدراؾه كالهكازىػػةه كال ٍػػـه كاسمتيػػاره كالتقػػكيـه كاسسػػتىباطه 

 همية التكاصؿ المغكم0كاسبتكاره التي تساىدي ىمِ ى
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 ٌداؼ تعميـ القراة  العربية لمىاطقيف بغير المغة العربي ةأ
( أف الٍدؼ هف القراة  إ ار  الت كيػر كربػط الهىظػكر  ,Chen ,2009 78يرل  ف )  

بالهىطكؽه كأف الٍدؼ الذم يسػعِ إليػً القػار  يىحصػر فػي اسػتمالص الهعىػِ هػف الهقػركةه 
كالحكـ ىمِ ها في الىص هف هحػاهيف تسػاىد القػار  ىمػِ تطػكير البىيػة الذٌىي ػة ىبػر فػرص 

كلكػػف  هعمهػػي المغػػات الحي ػػة يجٍمػػكف التػػدريا الهتاحػػة التػػي تىهػػي لديػػً الت كيػػره كالتحميػػؿه 
التعاهػؿ هػػت الىهػػاذج الهعرفيػػة التػػي تجعػؿ هػػف القػػارل يػػدرؾ هػػا يقػرأ فػػي هكاقػػؼ تعمػػيـ القػػراة ه 
كيعتهػػدكف الهىػػاٌج الر سػػهي ة فػػي تعمػػيـ المغػػات بطريقػػة تقميدي ػػة بعيػػد  ىػػف اإلبػػداعه كاسٌتهػػاـ 

 بالعهميات الذٌىية الماصة بالقراة 0 
   ( 845: 821ه 6.85)يكسػؼ إسػهاىيميه  لمىػاطقيف بغيػر المغػة العربيػةهٍارات القراة

: 6.6( ) سػػػػعيد ىمػػػػيه جهػػػػاؿ بمبكػػػػاكمه 6.5: 846ه 6.85)فاطهػػػػة همتػػػػارمه 
665) 

 مَارة األداء الكزائي  -1

هٍار  تعتهد ىمِ هدل قدر  الهتعمـ ىمِ تعر ؼ الرهكز المطي ػة كىطقٍػاه كترجهػة ٌػذي  ٌي
   0الر هكز إلِ ها تدؿ ىميً هف هعاف كأفكار ىبر أداة الصكت كالحركة

 مَارة فَه املكزوء  -0  

ٌي هٍار  تعتهد ىمِ هدل قدر  الهتعمـ ىمِ فٍـ كاستيعاا الهقػركة كاسػتمالص الهعىػِه 
   0مِ الحركؼ كالكمهات كدسستٍاه هعتهدنا بذلؾ ىمِ ى سًىبر تعر فً ى

 مَارة تذوم املكزوء  -3

ٌػػي هٍػػار  تعتهػػد ىمػػِ هػػدل قػػدر  الهػػتعمـ ىمػػِ الت اىػػؿ هػػت الهقػػركةه كهكق ػػً هىػػًه   
 كهدل إىجابً بًه كهالهستً له اىري كأحاسيسًه كتم ري باستجاٌات اإليجابية في0ً 

 مَارة تكويه املكزوء  - 4

هٍار  تعتهد ىمػِ هػدل قػدر  الهػتعمـ ىمػِ فٍػـ الػىص الهقػركة كالت اىػؿ هعػً بصػكر  ٌي 
   0تجعمً قادرنا ىمِ إصدار حكـ ىميً
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  مَارة الهتابة للياطكني بغري اللغة العزبّية -رابعا

تنعػػد  الكتابػػة كسػػيمة هػػف أٌػػـ كسػػائؿ التكاصػػؿ اإلىسػػاىيه كهٍػػار  هػػف هٍػػارات الحيػػا ه   
ربية باستصاؿ ال عمي هػت اآلمػريفه كالتعبيػر ىػف ى سػًه كههارسػتً المغػة تهكف هتعمـ المغة الع

ػػي إحػػدل الىتاجػػات الر ئيسػػة لتحقيػػؽ ت عمػػيـ المغػػة العربيػػة لغيػػر فػػي هكاقػػؼ الحيػػا  العاديػػةه ٌك
 0  أبىائٍا

فالمغة يتعمهٍا الطالػا اسػتهاىا كتحػد  ا  ؛كهٍار  الكتابة الغاية الىٍائية هف تعميـ المغة  
كقػػراة ه كحػػيف يػػتعمـ التٍجػػي كالمػػطه تكػػكف لديػػً القػػدر  ىمػػِ التعبيػػر ىهػػا يجػػكؿ فػػي مػػاطريه 
كىف أحاسيسً كه اىريه ٌذا فيها يتعمؽ بالبعد المغكمه أها الطالقة المغكية كالقػدر  ىمػِ بىػاة 

)مالػد مػاطر العبيػدمه  0ىىد ههارسػة الكتابػةال قرات كترتيبٍا كىهقٍا كطرافتٍاه فيتـ اكتسابٍا 
6..6 ) 

  بغري اللغة العزبيةتعليه مَارة الهتابة للياطكني 

إف تعميـ هٍارات الكتابة لمهبتدئيف هف غير العراه يجا أف تككف بالكتابة الصػحيحة كفقػا 
الهت ػػابٍةه هػػت لهعػػايير الكتابػػة العربيػػة هػػف اليهػػيف إلػػِ اليسػػاره كالقػػدر  ىمػػِ كتابػػة الحػػركؼ 

هراىػػا  اسػػتمداـ ىالهػػات التػػرقيـ فػػي هكاىٍػػا الصػػحي ه كهكاجٍػػة الهكاقػػؼ استصػػالية تعبيػػرنا 
 (   66ه 6.83)يحيِ ىايؼ المحاـه  0كتابيا

لػػذلؾ يجػػا ىمػػِ هعم ػػـ المغػػة العربي ػػة تعمػػيـ كتىهيػػة هٍػػارات الكتابػػة لػػدل طمبتػػً باسػػتمداـ 
ـ الرعيػة البصػري ة  ػـ الكتابػةه كامتيػار ه ػردات ك أساليا هبا ر  هتىكىة تته ؿ في اسستهاع  

تراكيػػا هػػف بيئػػة الطالػػا كتكظي ٍػػا فػػي هكحػػكىات يهػػارس الطالػػا فيٍػػا المغػػة ههارسػػة حيػػةه 
هه مة في الىطؽ الصحي  لهمارج الحركؼه كربط اإلهالة هت باقي فركع المغػةه كت عيػؿ هٍػار  

ر الكتػابي بالتػدريبات استصػالي ة كا ى ػطة اإلهالة اليكهيه كهعالجة الصكر فيًه كتىهيػة التعبيػ
 ( 834ه 6.83) هريـ حهد الىعيهيه  0التي تعسس لمغة ىربية سميهة

كي رض الهكقؼ التعميهي ىمِ الهعمـه تكفير الظركؼ التي تجعؿ هكقؼ تعمػيـ الكتابػة   
فػػي الغرفػػة الصػػ ية قريبػػا هػػف الهكقػػؼ الطبيعػػي؛ فٍػػي تسػػاىدي ىمػػِ تػػدفؽ الهعمكهػػات ب ػػكؿ 
طبيعي بيف الهتعمهيفه أها في ال صكؿ التقميدي ة فيعهؿ الهدرس ىمِ اصطىاع هكاقػؼ الكتابػةه 

كهجػارا  الهكقػؼ  بحيث س ي عر الهتعمـ بٍدؼ حقيقي لمكتابةه فيحطر لمكتابة إرحاة لمهدرس
 ( 66ه .6.8)ر دم طعيهة ك هحهكدالىاقةه  0الذم كحت فيً
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( ) كرد  611: .61ه 6.85) ٌػػاىي إسػػهاىيؿه العزبّيــةمَــارات الهتابــة للّيــاطكني بغــري اللغــة 
 (615: 612ه 6.85القكاسهيةه 

 مَارة الّزصه اإلمالئي  -أ  

ٌي هٍار  تعتهد ىمِ هػدل قػدر  الهػتعمـ ىمػِ تحكيػؿ الهػاد  ال ػ كية إلػِ هػاد  هكتكبػة ) 
هطبكىػػة (  بطريقػػة صػػحيحةه هعتهػػد  فػػي ذلػػؾ ىمػػِ رسػػـ حػػركؼ المغػػة العربيػػةه كاتصػػالٍا 

 0ببعضه لبىاة الكمهةه كحبطٍا بال كؿه كالتهكف هف تٍجئتٍا
 مَارة بياء مجل وتزانيب -ب 

ٌي هٍار  تعتهد ىمِ قدر  الهتعمـ ىمِ تىظيـ اله ػردات التػي ىرفٍػا ىطقػا ك ػكال فػي     
جهؿ كتراكيا هترابطةه ب ػكؿ هتسمسػؿ كهىطقػيه يعبػر بٍػا ىػف ى سػً كه ػاىريه لتعيىػً ىمػِ 

 0تكبة بسٍكلة كيسره بمغة ي ٍهٍا أبىاة العربي ةإيصاؿ رسالتً الهك
 مَارة الهتابة الوظيفّية -ج  

ٌي هٍار  تعتهد ىمِ قدر  الهتعمـ ىمِ تكظيؼ ها تعمهً هػف هعػارؼ كحقػائؽ كهعمكهػاته 
كتكليػػػد ا فكػػػار كترتيبٍػػػا كتىسػػػيقٍاه كىقمٍػػػا لمقػػػار  هكتكبػػػةه سسػػػتمداهٍا فػػػي أهػػػكر حياتػػػةه 

   0كالتكاصؿ هت اآلمريف
 مَارة املزادعة والتكويه: -د  

ٌػػي هٍػػار  تعتهػػد ىمػػِ قػػدر  الهػػتعمـ فػػي الحكػػـ ىمػػِ الىصػػكص الهكتكبػػة كهراجعتٍػػاه   
   0لمك ؼ ىف هدل هىاسبتٍا كهالةهتٍا لم ٍـ كاسستيعااه كتحقيقٍا لتٌداؼ الهى كد 

 بغري اللغة العزبيةالطالب الياطكوٌ ثاىيا :

الطػالا ( بػمىٍـ 83ه  6.83) بغير المغة العربيةالطالا الىاطقكف حسف صب   ىرؼ 
    0غير العرا القادهكف هف دكؿ همتم ة  لتعمـ المغة العربية

ا فػػػراد الػػػذيف يمتحقػػػكف بمحػػػد بػػػمىٍـ ( 866ه  6.85كىػػػرفٍـ ىمػػػي ىبػػػد الهحسػػػف ) 
كهػا يػرتبط بٍػذي الهٍػارات   البراهج الهقدهة لتعميـ هٍارات اسستهاع كالتحدث كالقراة  كالكتابةه

هف أصكات كه ػردات كتراكيػاه سػكاة دامػؿ بمػداىٍـ أـ مارجٍػاه ل ٍػـ الىظػاـ المغػكم كالهعػاىي 
 ال قافية لمغة العربية كاكتسابٍا كتىظيهٍا كتمزيىٍا 0
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 أٍنية تعليه اللغة العزبية للياطكني بغريٍا 

ي كػؿ جكاىػا الحيػا  اليكهيػةه إف المغة س تككف حي ة إس إذا جرل تداكلٍا بيف الىاس فػ
اته كأدا  كهرافقٍا لمتعبير ىف ا فكار كاله اىر كالعكاطػؼه ككسػيمة لتحصػيؿ الهعػارؼ كال قافػ

 ى تاح ىمِ ال عكا0لمتكاصؿ كالتعارؼه كاس 
 (  كظائؼ المغة: 23ه 3..6كفي ٌذا السياؽ أكرد ر دم طعيهة كهحهكد الىاقة ) 

  اسػػػتمداـ المغػػػة لمحصػػػكؿ ىمػػػِ ا  ػػػياة الهادي ػػػةهالكظي ػػػة الى عي ػػػة: كيقصػػػد بٍػػػا 
 ه ؿ:)الطعاـه كال راا (0 

  الكظي ة الت اىمية: كيقصػد بٍػا اسػتمداـ المغػة هػف أجػؿ تبػادؿ اله ػاىره كال كػر بػيف
 ال رد كاآلمريف0 

  الكظي ة ال مصي ة: كيقصد بٍا استمداـ المغػة هػف أجػؿ أف يعب ػر ال ػرد ىػف ه ػاىريه
 كفكري0 

ػا هػف لغػات  كيتهيز تعمػيـ المغػة العربي ػة بكصػ ٍا لغػة أجىبيػة فػي البيئػة العربيػةه ىػف غيٌر
العالـ في أىً تعميـ هكجػً لمكبػاره كأىػً تعمػيـ هكجػً لغايػات هحػد د ه كتعػد  ٌػذي فرصػة هىاسػبة 
لمطالا الكافد أم يتعمهٍا ب كؿ طبيعي باىدهاجً هت أٌؿ المغة؛ هه ا يعد م إلػِ التكاصػؿ هعٍػـ 

تكظي ٍا في  تِ الهكاقػؼ كالظػركؼه كالطالػا الػذم يىػدهج فػي الهجتهػت كيمػتمط هػت أبىائػً ك 
 (0   65ه 6.88يتعمـ المغة ا جىبية بيسر ) ىزالديف البك يميه 

(  أف يكحػػت الػػدارس بالهكػػاف الػػذم يسػػاىدي 34ه 6.88كتػػرل أسػػهاة ىبػػد الػػرحهف) 
طبيعيػة هػت أٌػؿ المغػةه كسػيظٍر  في تحسيف لغتً هعتهدا ىمِ ى سًه كذلػؾ بكحػعً فػي بيئػة

أف الذيف يدرسكف العربي ة هف غير العراه كيعي كف هت ىػائالتٍـ فػي الػبالد العربيػةه يككىػكف 
ـ في إتقاف المغة العربيػةه كأف تعمػيـ المغػة حػهف سػياقٍا اسجتهػاىيه كالت اىػؿ  أسرع هف غيٌر

ػػي هػػت المغػػة ىمػػِ أىٍػػا ىػػادات سػػمككية اجتهاىي ػػة تحقػػؽ الكظي ػػة ا  ساسػػية لػػتعمـ المغػػات ٌك
 ىهمية التكاصؿ المغكم هت الهجتهت الهحمي هف دكف كجكد أم صعكبات0 

كس بد هف كجكد دكافت داممية تعهؿ ىمِ تكليد الجػرأ  لػدل هػتعمـ المغػة ا جىبيػة دكف 
مكؼ أك مجؿه كاإلصرار ىمِ تعمهٍا  ٌهيتٍا ىىديه كدكافت مارجي ة كالمقاةات كالحػكارات هػت 

 ( 635ه 6.88) هحهد ىبدا ه 0المغةأبىاة 
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(  إلِ هجهكىة هػف ا ٌػداؼ التػي يىبغػي  54ه 6.88)  إدريسكها أ ار ىصرالديف 
ػاه هىٍػا: تعمػيـ الكمهػة العربيػة لقػراة  القػرلف  العهؿ ىمِ تحقيقٍا لتعميـ العربيػة لمىػاطقيف بغيٌر

افػػة العػػرا كفٍػػـ لغػػتٍـه كت سػػيري كح ظػػًه كفٍػػـ ا حاديػػث الىبكيػػة ال ػػري ةه كالتعػػرؼ ىمػػِ  ق
 كهكاصمة الدراسة كالتمصص في أحد فركع ىمـك العربيةه كالتحدث بٍا في  عكف الحيا 0

ػػا يسػػتٍدؼ إتقػػاف اسػػتمداـ    كيتحػػ  ههػػا سػػبؽ أف  تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لمىػػاطقيف بغيٌر
عمـ المغة العربي ػةه كهعرفػة مصائصػٍاه كمصػائص أبىائٍػاه كالتعػرؼ ىمػِ  قػافتٍـ كدكافعٍػـ لػت

 المغة العربي ة0
 :التخديات اليت توادُ تعليه اللغة العزبية للياطكني بغريٍا  

ػػا  )ٌدايػػة  :إلػػِتته ػػؿ أٌػػـ التحػػديات التػػي تكاجػػً تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لمىػػاطقيف بغيٌر
 -تحػديات ى سػية  - تحػديات  قافيػة -(  تحػديات لغكيػة 416: 415 ه 6.85ال يخ ىمػِه 
 تحديات تعميهية  -تحديات تقىية

 : حتليل احملتوىثالجا

التصىيؼ الكهي كالكي ي لهحػهكف هعػيفه كذلػؾ فػي حػكة يعرؼ تحميؿ الهحتكل بمىً  
ر ػػدم )  0ىظػػاـ لم ئػػات صػػهـ ليعطػػي بياىػػات هىاسػػبة ل ػػركض هحػػدد  ماصػػة بٍػػذا الهحػػهكف

 (   86ه 1..6ه  طعيهة
 خطوات حتليل احملتوى

) يقػػـك أسػػمكا تحميػػؿ الهحتػػكل ىمػػِ هجهكىػػة هػػف المطػػكات ا ساسػػية التػػي حػػددٌا  
(ه تته ػؿ 635ه 3..6هصػال  حهػد ( ه ).85ه 6.88ىبد الرحهف الٍا هيه هحسف ىميه 

 فيها يمي: 
 تصييف احملتويات املبخوثة .1

 هىػػً اىعكػػاس هبا ػػر لمه ػػكمة الهػػراد دراسػػتٍا   ؛يعػػد أٌػػـ مطػػك  فػػي تحميػػؿ الهحتػػكل  
كهػف ا ه مػػة ىمػػِ التصػػىيؼ: أف تصػػىؼ هحتكيػػات دفػاتر اإلىػػار  هػػف الهكتبػػات الهدرسػػية إلػػِ 

 كتا أدبية ككتا ىمهية0
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 حتليل وحدات التخليل .0
الكمهػػة: كػػمف يقػػـك الباحػػث بحصػػر كهػػي لم ػػظ هعػػيف لػػً دسلتػػً ال كريػػة أكالسياسػػية أك  

 التربكية0
ػا فائػد   كحػدات أٌـ : ٌيال قر   ػي أصػعا هػف الكمهػة ىىػد التحميػؿه كأك ٌر كاسػتمداهاه ٌك

 0ال قر  حكلٍا هحدد  تدكر أكفكر  ىبار ه أك كتتككف هف جهمة التحميؿه
ك إها جهمة أك أك ر تعكد ه ٍكهان هعيىا سياسيان أك اجتهاىيان أك اقتصاديا0    الهكحكع: ٌك
ال مصػػية: يقصػػد بٍػػا الحصػػر الكهػػي لمصػػائص كسػػهات هحػػدد  ترسػػـ  مصػػية هعيىػػة  

 كاىت تمؾ ال مصية  مصان بعيىً أك فئة هف الىاس أك هجتهت هف الهجتهعات0سكاة أ
ي الكحد  التي يستمدهٍا الهصدر في ىقؿ الهعاىي كا فكار0   اله رد : ٌك
الكحػػػد  القياسػػػية أك الزهىيػػػة: كػػػمف يقػػػـك الباحػػػث بحصػػػر كهػػػي لطػػػكؿ الهقػػػاؿ أك ىػػػدد   

 ص حاتً أك هقاطعً أك حصر كهي لهد  الىقاش فيً ىبر كسائؿ اسىالـ0
كيستعهؿ التكرار كحد  لمتعداد في حالة ظٍكر ال كػر  التػي تعبػر ىػف ٌػدؼ  كحد  التعداد: 

 0ساكياسمككيه كيعطي لكؿ فكر  هف الهحتكل كزىا هت
 تصنيه اصتنارة التخليل .3

ػػي ا  لي ػػرغ فيٍػػا هحتػػكل كػػؿ هصػػدر فػػي حػػاؿ تعػػدادٌا  ؛التػػي يصػػههٍا الباحػػث  دا ٌك
بحيث تىتٍي ىالقتً بعد ذلؾ بهصدر ذلؾ الهحتكله كتحتػكم اسػتهار  التحميػؿ ىمػِ ) البياىػات 

 الهالحظات (0 –كحدات التحميؿ  –فئات الهحتكل  –ا كلية 
 دداول التفزيغ تصنيه .4

 ي رغ فيٍا الباحث الهعمكهات هف استهارات التحميؿ ت ريغان كهيان  
 تفزيغ حمتوى نل وثيكة باالصتنارة اخلاصة بَا. .5
 تطبيل املعاجلات االحصائية الالسمة الوصفية ميَا والتخليلة. .6

 صزد اليتائج وتفضريٍا.                .7

كقػػد اىتهػػد البحػػث فػػي تحميمػػً كتػػابي القػػراة  كالتعبيػػر ىمػػِ كحػػد  التحميػػؿ) ال قػػر ( هعتبػػرا     
العىكاف فقر ه كالجدكؿ فقر ه كالصكر  فقر ه كالسػعاؿ فقػر ؛ ليػتـ ا مػذ بٍػـ فػي ىهميػة التحميػؿه 
ػاه كالىسػا الهئكيػة لٍػا فػي اسػتهار  تحميػؿ  كها ي تهمكف ىميً هػف هع ػرات يػتـ حسػاا تكراٌر

 الهحتكل الهعد  لذلؾ0
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 خطوات البخح وإعداد أدواتُ

 مواد وأدوات البخح : 

بغيػػر المغػػة لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف  الالزهػػةقائهػػة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم  - 8
ه كاسػتمداهٍا فػي تحميػؿ كتػابي القػراة  كالتعبيػر ه كهف أجؿ الكصػكؿ إلػِ  القائهػةالعربية

 بالمطكات التالية: تـ القياـه بغير المغة العربيةلطالا الهستكل ال الث الىاطقيف 
كدراسػات كرسػائؿ  هدبيات التربكية الهتعمقة بهٍارات التكاصؿ المغكم هف هقػاستهراجعة ا  -أ 

 ىمهية0
ىمػِ الجٍػكد  ةطػالع الباح ػإبىػاة ىمػِ  هالقائهػة ا كليػة لهٍػارات التكاصػؿ المغػكم إىداد -ا 

السػػػابقةه كا دبيػػػات التربكيػػػة؛ لهعرفػػػة هػػػدل تحػػػهيف ٌػػػذي الهٍػػػارات فػػػي كتػػػابي القػػػراة  
كالتعبيره حيث تككىػت هػف أربػت هٍػارات رئيسػةه التػي ته ػؿ هٍػارات التكاصػؿ المغػكم فػي 

 ( هع را0  42المغة العربيةه هكزىة ىمِ ) 
الهمتصػيف فػي  -هحكها 6دٌـ ىد –ىرض القائهة الهبدئية ىمِ هجهكىة هف الهحكهيف  -ج

( هع ػػراته .8كتػػـ حػػذؼ ) هكتػػـ تجهيػػت لرائٍػػـ ه الهىػػاٌج كطػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة
ه كبعػدٌا تػـ إقػرار لعدـ هىاسبتٍـ لمطالا ه كأحيؼ هع ػراف اقترحٍهػا السػاد  الهحكهػكف

ه ككاىػت كالتػالي: ىػدد ) ( هع ػرا 34)  ه كتككىػت هػفلىٍائيػة قائهة الهٍارات بصكرتٍا ا
( هٍػػػار  لمقػػػراة ه كىػػػدد 86( هٍػػػار  لمتحػػػدثه كىػػػدد )81دد ) ىػػػ( هٍػػػار  لمكتابػػػةه ك  85
  (6همحؽ ) 0( هٍار  لالستهاع83)

ػي اسػتهار  تحميػؿ هحتػكل كتػابي القػراة  كالتعبيػر0 )همحػؽ  - ۲ (ه  3أدا  تحميؿ الهحتكل: ٌك
 المطكات التالية:   ةببىاة ٌذي ا دا  هنتبع ةالباح  تكقد قاه

تعرؼ طرؽ تحميػؿ الهحتػكل الهىاسػبة؛ لتحقيػؽ أٌػداؼ الدراسػة هػف مػالؿ اسطػالع ىمػِ  -أ  
   0ا دبيات التربكية الهتعمقة بهٍارات التكاصؿ المغكم

هف التحميؿ: ٌدفت ٌذي العهمية إلِ تعرؼ هدل تكافر هٍػارات التكاصػؿ المغػكم فػي  الٍدؼ 0ا
ه كهػدل تىػاكؿ بغيػر المغػة العربيػةكتابي القراة  كالتعبيػر لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف 

 كرصد تكراراٌاه كالىسا الهئكية الهه مة لٍا0  هٌذا الهحتكل ٌذي الهٍارات
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لطػالا   مت ىيىػة التحميػؿ ىمػِ هحتػكل كتػابي القػراة  كالتعبيػرتحديد ىيىة التحميؿ: ا ته -ج 
 اإلسػػالهية سػػعكد بػػف هحهػػد اإلهػػاـ بجاهعػػة بغيػػر المغػػة العربيػػةالهسػػتكل ال الػػث التػػاطقيف 

 0بالرياض
جهػالي  كحد ه(  82)  ىمِ كا تهؿ ص حةه( 613)  تككف كتاا القراة  هف  كقد  -  ىػدد كا 

 0درسا(  .3)  الكتاا في الدركس
جهػالي  ( كحػد ه 82( صػ حةه كا ػتهؿ ىمػِ ) 688تككف كتاا التعبير هف ) بيىها -  ىػدد كا 

 0درسا(  85)  الكتاا في الدركس
كحػػد  ال قػػر  لتحميػػؿ هحتػػكل كتػػابي القػػراة   بحػػث الحػػالي: اىتهػػد التحديػػد كحػػد  التحميػػؿ  -د

ىمػػِ اىتبػػار أىٍػػا ته ػػؿ هػػا قػػد يتحػػهىً الهحتػػكل هػػف هع ػػرات هٍػػارات التكاصػػؿ  هكالتعبيػػر
المغػػكمه هػػت الكحػػت فػػي اسىتبػػار أف الصػػكر  فقػػر ه كالجػػدكؿ فقػػر ه كالسػػعاؿ فقػػر ه كىىػػكاف 

 الدرس فقر 0
)    التعبيػػػر( فقػػػر ه بيىهػػػا إجهػػػالي فقػػػرات كتػػػاا  635,8هػػػف )   القػػػراة تكػػػكف كتػػػاا كقػػػد  

 0( فقر 355,8
 المطكات اآلتية: ةالباح  تمطكات ىهمية التحميؿ : لمقياـ بعهمية التحميؿ تتبع -ق 

 بغيػػر المغػػة العربيػػة* قػػراة  هحتػػكل كتػػابي القػػراة  كالتعبيػػر لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف 
 قراة  جي د 0 

 * البدة بعهمية التحميؿ؛ لتحديد هدل تحهف هحتكل الكتابيف لهٍارات التكاصؿ المغكم0 
اه أك ه* ت ريػػا ىتػػائج التحميػػؿه كتحكيمٍػػا إلػػِ تكػػرارات التعميػػؽ   ػػـ ىسػػا هئكيػػة يهكػػف ت سػػيٌر

 ىميٍا0
 الصدؽحساا  -ك 

ػك الصػدؽ الظػاٌرم الػذم يعتهػد ال حػاها يالئـ طبيعػة بح ٍػ ةالباح  تاستعهم ص ه ٌك
الهبدئي لهحتكل ا دا ه كيتـ التكصؿ إليً ىف طريؽ تقديرات الهحكيف ىمِ درجة قيػاس ا دا  

   0لها أىدت لً
 ال باتحساا  -ز

ي ػػػير ال بػػػات إلػػػِ درجػػػة اسسػػػتقرار أك استسػػػاؽ فػػػي الػػػدرجات الهتحققػػػة ىمػػػِ أدا  
 القياس0 
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ىاؾ ىد  مطكات لمتمكد هف  بات التحميؿه هىٍا:  ٌك
 التحميؿ كصدقً ىبر الزهف: ٌػك أف يعيػد الباحػث ى سػً التحميػؿ لمهػاد  أك  اتساؽ

 العيىة ى سٍا بعد فتر  زهىية تصؿ ه ال إلِ أسبكىيف0
  ػػك إىػػاد  التحميػػؿ هػػف قبػػؿ هحمػػؿ لمػػر لمهػػاد  كالعيىػػة استسػػاؽ بػػيف الهحممػػيف: ٌك

 ى سٍاه كيتـ الهقارىة بيف التحميميف0 
 :يلي ننا التخليل أداة وثبات صدم مً التأند مت: التخليل ألداة العلني الضبط

 ىرحػت حيػث لتدا ه البىائي الصدؽ ىمِ باسىتهاد التحميؿ أدا  صدؽ قدر: التحميؿ صدؽ -أ
( 4_ ىػػػددٌـ ) صصػػػيفتماله الهحكهػػػيف هػػػف هجهكىػػػة ىمػػػِ ا كليػػػة صػػػكرتٍا فػػػي ا دا 
 أدا  هحتػكل حػكؿ لرائٍػـ إلبػداة كذلػؾ المغة العربيةه تدريس كطرؽ الهىاٌج في _يفهحكه

جراةاتػػًه كىيىتػػً التحميػػؿ أدا   ػػهكلية كهػػد  التحميػػؿه  زهػػةلال ا التعػػديالت إجػػراة تػػـ كقػػد كا 
 .الهحكهيف اقتراحات حسا

 :هف مالؿ ال باتتـ حساا : التحميؿ  بات -ا
 بػيف است ػاؽ ىسػبة ٌىػا الػزهف ىبػر التحميػؿ ب بػات كيقصػد الػزهف ىبر بات التحميؿ  أكس :
  بػػات هػػف كلمتمكػػد هةالباح ػػ بٍػػا تقاهػػ التػػي ال ػػاىي كالتحميػػؿ ا كؿ التحميػػؿ ىهميتػػي ىتػػائج
القراة  كالتعبيػر لطػالا الهسػتكل  كتا هف كتاا كؿ هحتكل بتحميؿ ةح االب تقاه هالتحميؿ

( .6) هػػركر بعػػد ابيف ى سػػٍهاالكتػػ بتحميػػؿ تكقاهػػ ه ال الػػث لمىػػاطقيف بغيػػر المغػػة العربيػػة
 ا كؿ التحميمػػيف بػػيف است ػػاؽ ىسػػبة حسػػبت  ػػـ الكتػػاه لهحتػػكل ا كؿ التحميػػؿ ىمػػِ يكهػػا

 :ىمِ تىص كالتي ه(Holisti)ٌكلستي هعادلة باستمداـ كال اىي
 اسمتالؼ هرات ىدد - است اؽ هرات ىدد= است اؽ ىسبة

            ..8 ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 
 اسمتالؼ هرات ىدد                        

 :يمي كها الىتائج فجاةت
 بغير المغة العربيةالتعبير لطالا الهستكل ال الث لمىاطقيف  كتاا هحتكل  -

 %.6=  كال اىي ا كؿ التحميميف بيف است اؽ ىسبة  
   بغير المغة العربية لمىاطقيف ال الث الهستكل لطالا القراة  كتاا هحتكل -

   %56=  كال اىي ا كؿ التحميميف بيف است اؽ ىسبة 
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ػػي 5602كبػذلؾ فػػإف ىسػػبة است ػاؽ الكميػػة بػػيف التحميمػيف ا كؿ كال ػػاىي تسػػاكم   % ٌك
 ىسبة تدؿ ىمِ  بات ىهمية التحميؿ ىبر الزهف 

 إليٍػا تتكصػم التػي التحميػؿ ىتػائج بػيف است اؽ هدل بً يقصد ا فراد ىبر التحميؿ  بات  اىيا: 
 فػي المغػة العربيػةه تػدريس هجػاؿ فػي الهمػتص إليٍػا تكصػؿ التػي التحميػؿ ىتػائج كبيف ةالباح 
القػػراة  كالتعبيػػر  كتػػا هػػف کتػػاا كػػؿ لهحتػػكل اتحميمٍػػ ىتػػائج بهقارىػػة ةالباح ػػ تقاهػػ ذلػػؾ حػػكة

 الهتمصصػيف الػزهالة أحػد تحميػؿ بىتػائج بغيػر المغػة العربيػةلطالا الهسػتكل ال الػث لمىػاطقيف 
 كقػػد ههحتػػكل تحميػػؿ بمبػػرات أبحا ػػً مػػالؿ كهػػر هالمغػػة العربيػػة تػػدريس كطػػرؽ الهىػػاٌج فػػي

 بػيف است ػاؽ ىسبة جاةت كقد التحميميفه بيف است اؽ ىسبة لحساا ٌكلستي هعادلة استمدهت
 :التالي الىحك ىمِ التحميميف

   بغير المغة العربية لمىاطقيف ال الث الهستكل لطالا القراة  کتاا هحتك   -
 %540=  التحميميف بيف است اؽ ىسبة 

   بغير المغة العربية لمىاطقيف ال الث الهستكل لطالا التعبير کتاا هحتك  - 
 %0  56=  التحميميف بيف است اؽ ىسبة 
ػي% 55 ٌي التحميميف بيف الكمية است اؽ ىسبة فإف كبذلؾ   كجػكد ىمػِ تػدؿ ىسػبة ٌك

ذا التحميؿه ىهميات في ات اؽ  0ا فراد ىبر التحميؿ  بات ىمِ يدؿ ٌك
 ياقشة اليتائج وتفضريٍام

إلجابػػة ىػػف السػػعاؿ ا كؿ لمبحػػثه كىصػػً:ل هػػا هػػدل تػػكافر هٍػػارات التكاصػػؿ ل -أكس 
فػي كتػاا القػراة  ؟له تػـ  بغيػر المغػة العربيػةالمغكم الهىاسبة لطالا الهستكل ال الث الىػاطقيف 

بغيػػر المغػػة إىػػداد قائهػػة هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم الهىاسػػبة لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف 
ػػػا فػػػي كتػػػاا القػػػراة ه كتػػػـ ىرحػػػٍا ىمػػػِ هجهكىػػػة هػػػف الهحكهػػػيف ه كاالعربيػػػة لػػػالـز تكافٌر

هجاؿ هىاٌج كطرؽ تدريس المغة العربيػةه كفػي حػكة في  -هحكها  4 ىددٌـ  –كالهمتصيف 
لرائٍـ تـ التكصؿ إلػِ الصػكر  الىٍائيػة لمقائهػةه كالتػي تككىػت هػف أربػت هٍػارات رئيسػةه ٌػي: 

( هع راه كفػي حػكة ٌػذي القائهػة تػـ 34كالكتابة(ه ته مت في ))اسستهاعه كالتحدثه كالقراة ه 
 إىداد استهار  تحميؿ الهحتكل0

ك لهعرفػػة هػػدل تػػكافر هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم فػػي كتػػاا القػػراة  تػػـ حسػػاا التكػػرارت 
 كالىسا الهئكية لهع رات كؿ هٍار  ىمِ حد ه كيبيف ذلؾ الجداكؿ اآلتية:
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 ( 1جذٔل) 

 انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح انكزبثخ انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح  

 نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

انًٓبسح  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انشئٛسخ

 ٚكزت يشاعًٛب عاليبد انزشلٛى. .1 11 3.8%

انكزبثخ
 

رذببز  ٔانذببشٔ  انزببٙ ٚكزببت يشاعٛببب انذببشٔ  انزببٙ  .1 31 11.1%

 رضاد.

 ًٚٛض فٙ كزبثزّ ثٍٛ انف انٕصم ًْٔضح انمطع. .3 45 14.4%

ٚكزببت يشاعٛببب لٕاعببذ انزُلببٛى )انٓبببيات ٔانًسبببفبد  .4 38 11.1%

 ثٍٛ انكهًبد ٔانسطٕس(.

ٚكزت دشٔفب ٔكهًبد ٔجًبال يُبببجخ نهًٕظبٕت كزبثبخ  .5 51 16.3%

 صذٛذخ.

 ٚسزخذو أدٔاد انشثػ فٙ كزبثزّ. .6 5 1.6%

 ٚكزت يشاعًٛب األنف انفبسلخ ثعذ ٔأ انجًبعخ. .7 1 1

ٚكزببت يسببزخذًيب أنببف ا صُببٍٛت ٔأ انجًبعببخت ٚبببء  .8 3 1.95%

 انًخبغجخ.

 ٚكزت يسزخذًيب أدٔاد انزٕكٛذ انًخزهفخ. .9 1  1

 ٚكزت انفكش يشرجخ دست ٔسٔدْب فٙ انًٕظٕت.               .11 1 1

 يجضٔو.   ٚذز  دشٔ  انعهخ عُذ كزبثخ فعم .11 1 1

 ٚكزت يسزخذًيب انعًبئش انًزصهخ. .11 13 7.3%

 ٚكزت ثشلٛخ يشاعًٛب عُبصشْب ٔأفكبسْب. .13 1 1

 ٚكزت سببنخ يشاعًٛب عُبصشْب ٔأفكبسْب. .14 1 1

 ٚكزت يشاعًٛب جًع انًزكش انسبنى ٔجًع انزكسٛش.  .15 16 8.3%

 ًٚأل انفشاغبد ثكهًبد يُببجخ. .16 11 6.7%

 ٚكزت عٍ يٕظٕعبد يزعهمخ ثٕٓاٚبرّت أٔ ثٛئزّ. .17 1 1

 ٚكزت إجبثخ األبئهخ انزٙ رعشض عهّٛ. .18 57 18.1%

 ــًٕتانًجـــــــــــــــ 313 111%

( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 85يتبيف هػف الجػدكؿ السػابؽ ا ػتهاؿ هٍػار  الكتابػة ىمػِ )
 ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:( تكراراه كفيها يمي 383ٌذي الهع رات في كتاا القراة  )

( كىصػػًل يكتػػا إجابػػة ا سػػئمة 85يتحػػ  هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )
التي تعرض ىميًل ىمِ الهرتبة ا كلِ هف بيف هع رات هٍار  الكتابػة فػي كتػاا القػراة  بتكػرار 

ا )24بما ) ( كىصػًل يكتػا حركفػا 2%(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ )8506(ه كبىسبة هئكية هقػداٌر
ككمهات كجهال هىاسبة لمهكحكع كتابة صحيحةل ىمػِ الهرتبػة ال اىيػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  

ا )28الكتابة في كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ 8303(ه كبىسػبة هقػداٌر
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هػػز  القطػػت ل ىمػػِ الهرتبػػة ال ال ػػة هػػف بػػيف 3) ( كىصػػًل يهيػػز فػػي كتابتػػً بػػيف الػػؼ الكصػػؿ ٌك
ا )12الكتابة في كتاا القراة  بتكرار بما )هع رات هٍار   %(ه كحصػؿ 8101(ه كبىسبة هقداٌر
( كىصػػػًل يكتػػػا هراىبػػػا قكاىػػػد التىظػػػيـ )الٍػػػاهشه كالهسػػػافات بػػػيف الكمهػػػات 1الهع ػػػر رقػػػـ )

كالسطكر(ل ىمػِ الهرتبػة الرابعػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا 
ا )35) ( كىصػػًل يكتػػا هراىيػػا الحػػركؼ 6%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )8608(ه كبىسػػبة هقػػداٌر

التي تحػذؼ كالحػركؼ التػي تػزاد ل ىمػِ الهرتبػة الماهسػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي 
ا )36كتػػػاا القػػػراة  بتكػػػرار بمػػػا ) ( 82%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػر رقػػػـ )8.06(ه كبىسػػػبة هقػػػداٌر

ل ىمػػِ الهرتبػػة السادسػػة هػػف بػػيف  كىصػػًل يكتػػا هراىينػػا جهػػت الهػػذكر السػػالـ كجػػت التكسػػير
ا )63هع رات هٍار  الكتابة في كتاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ 503(ه كبىسػبة هقػداٌر

( كىصًل يكتا هستمدهنا الحػهائر الهتصػمة ل ىمػِ الهرتبػة السػابعة هػف بػيف 86الهع ر رقـ )
ا )(ه كبىسػبة هقػ63هع رات هٍار  الكتابة في كتاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ 403داٌر

( كىصػػًل يهػػت ال راغػػات بكمهػػات هىاسػػبة ل ىمػػِ الهرتبػػة ال اهىػػة هػػف بػػيف 83الهع ػػر رقػػـ )
ا )68هع رات هٍار  الكتابة في كتاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ 304(ه كبىسػبة هقػداٌر

هع ػرات  ( كىصًل يكتا هراىيا ىالهات الترقيـ ل ىمِ الهرتبة التاسعة هػف بػيف8الهع ر رقـ )
ا )86هٍار  الكتابة في كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ الهع ػر 305(ه كبىسػبة هقػداٌر

( كىصًل يستمدـ أدكات الربط في كتابتً ل ىمِ الهرتبة العا ر  هف بيف هع ػرات هٍػار  3رقـ )
ا )2الكتابة في كتاا القراة  بتكرار بمػا ) ( 5الهع ػر رقػـ ) %(ه كحصػؿ803(ه كبىسػبة هقػداٌر

كىصػػًل يكتػػا هسػػتمدهنا ألػػؼ اس ىػػيفه كاك الجهاىػػةه يػػاة الهماطبػػة ل ىمػػِ الهرتبػػة الحاديػػة 
ا 3ى ػػر  هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  الكتابػػة فػػي كتػػاا القػػراة  بتكػػرار بمػػا ) (ه كبىسػػبة هقػػداٌر

( كىصػػػػػٍـ ىمػػػػػِ 84ه 81ه 83 ه 88ه .8ه 6 ه4%(ه كحصػػػػػمت الهع ػػػػػرات رقػػػػػـ )062.)
 التككيػػػد أدكات هسػػػتمدهنا ليكتػػػاكهراىينػػػا ا لػػػؼ ال ارقػػػة بعػػػد كاك الجهاىػػػة ل  يكتػػػا لالتػػػكالي

 ىىػػد العمػػة حػػركؼ يحػػذؼ" كل يكتػػا ال كػػر هرتبػػة حسػػا كركدٌػػا فػػي الهكحػػكعلهالهمتم ػػةل ك
ل فعؿ كتابة ا  هجزـك ػا ل كل يكتػا رسػالة هراىينػا ىىاصػٌر ا كأفكاٌر كل يكتا برقية هراىينا ىىاصٌر

ػػا ل كل يكتػػا ىػػف ى ػػر   ال اىيػػةهكحػػكىات هتعمقػػة بٍكاياتػػًه أك بيئتػػً ل ىمػػِ الهرتبػػة  كأفكاٌر
(ه كبىسػبة .بالتساكم فيها بيىٍـ هف بيف هع رات هٍار  الكتابة في كتاا القػراة  بتكػرار بمػا )

ا ) %(0 كبذلؾ يككف الكتػاا قػد أٌهػؿ تهاهػا ٌػذي الهع ػرات رغػـ أٌهيتٍػا الكبيػر ه كهػا .هقداٌر
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رعيػة كاحػحة لػدل القػائهيف ىمػِ إىػداد هىػاٌج طػالا الهسػتكل  أف ٌذا يدؿ ىمػِ ىػدـ كجػكد
ال الػػث الىػػاطقيف بغيػػر العربيػػة؛ فكتابػػة الرسػػالة كالبرقيػػة يهػػ الف غرحػػا كظي يػػا يقحػػي بٍهػػا 
الطالا الىاطقكف بغير العربية حاجات تتطمبٍا حياتٍـه فبٍها تىهِ العالقات كتككف الصػداقات 

فػي هحتػكل الكتػااه ككػذلؾ تحػهف الكتػاا لهكحػكىات  مريفه فكاف سبد هف تحػهيىٍها هت ا
هتعمقة بٍكايات ٌعسة الطالا كالرياحةه كالهمكؿ كالهمبسه كالعمهػاة000كغيري هػف الهكحػكىات 

 الهتعمقة بٍـ كببيئتٍـه هها يجعمٍـ يقبمكف ىميٍا بكؿ حا ك غؼ0
 ( 1جذٔل)

 انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح انزذذس انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح 

 نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

انًٓبسح  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انشئٛسخ

 ُٚطك األصٕاد َطمًب صذًٛذب. -1 34 15%

س                                                                      
ذذ
انز

 

 ًٚٛض عُذ انُطك ثٍٛ األصٕاد انًزشبثٓخ. -1 15 11%

 انز٘ ٚزذذس فّٛ.عٔت نهًٕٛهزصو جبإلغبس انعبو    -3 18 8%

 ٚجزعذ عٍ انزكشاس أصُبء انذذٚش. -4 13 11.1%

 ٚشرت انفكش انزٙ ٚزذذس عُٓب. -5 1 1

 ٚشرت انجًم أٔ انعجبساد نٛكٌٕ يُٓب لصخ لصٛشح. -6 1 1

 عُدًب ٛزذدس.ل انًعُٗ ُٛٔت انصٔد نًٛض -7 13 5.8%

ب. -8 19 11.8% ًً  ُٚطك انكهًبد انًَُٕخ َطمًب بهٛ

 ٚصٕغ جًال يُببجخ نهفَِكش فٙ يٕظٕت انزذذس. -9 13 5.8%

 ٕٚظف انمٕاعذ انُذٕٚخ فٙ دذٚضّ. -11 35 15.5%

 ٔعجبساد ٔاظذخ.ٚسشد لصخ ثكهًبد  -11 1 1

 جبنمدس انًُبسة ًٌ انهغخ.انعُبصش ٛعجس عٌ انفكس/  -11 1 1

 ٚشاعٙ انٕلف عُذ رًبو انًعُٗ فٙ دذٚضّ. -13 1 1

 ٛجٛة عٌ األسئهخ انزٙ زٔجّ إنّٛ.  -14 36 15.9%

 ــًٕتـــــــــــــانًجـــــــــــــــــــــــــ 116 111%

( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 81هف الجدكؿ السػابؽ ا ػتهاؿ هٍػار  التحػدث ىمػِ ) يتبيف
 ( تكراراه كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:663ٌذي الهع رات في كتاا القراة  )

يجيب ىو ا سئمة التي ( كىصػًل 81يتح  هف الجدكؿ السابؽ حصكؿ الهع ر رقـ )
ل ىمِ الهرتبة ا كلِ هف بيف هع ػرات هٍػار  التحػدث فػي كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا  تَجً إليً

ا )33) ( كىصػًل يكظػؼ القكاىػد .8%(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ )8206(ه كبىسبة هئكية هقػداٌر
الىحكيػػة فػػي حدي ػػً ل ىمػػِ الهرتبػػة ال اىيػػة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  التحػػدث فػػي كتػػاا القػػراة  

ا )(ه كبىسػػػب32بتكػػػرار بمػػػا ) ( كىصػػػًل يىطػػػؽ 8%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػر رقػػػـ )8202ة هقػػػداٌر
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ا ل ىمِ الهرتبة ال ال ة هف بيف هع رات هٍار  التحػدث فػي كتػاا القػراة   ا صكات ىطقنا صحيحن
ا )31بتكرار بمػا ) ( كىصػًل يىطػؽ الكمهػات 5%(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ )82(ه كبىسػبة هقػداٌر

هػف بػيف هع ػرات هٍػار  التحػدث فػي كتػاا القػراة   الهىكىة ىطقنػا سػميهنا ل ىمػِ الهرتبػة الرابعػة
ا )66بتكػػرار بمػػا ) ( كىصػػًل يهيػػز ىىػػد 6%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )8605(ه كبىسػػبة هقػػداٌر

الىطؽ بيف ا صكات الهت ػابٍة ل ىمػِ الهرتبػة الماهسػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  التحػدث فػي 
ا )62كتػػاا القػػراة  بتكػػرار بمػػا ) ( كىصػػًل 1الهع ػػر رقػػـ ) %(ه كحصػػؿ88(ه كبىسػػبة هقػػداٌر

يبتعد ىف التكػرار أ ىػاة الحػديث ل ىمػِ الهرتبػة السادسػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  التحػدث فػي 
ا )63كتاا القراة  بتكرار بما ) ( كىصػًل 3%(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ )8.06(ه كبىسػبة هقػداٌر

هع ػػرات الػػذم يتحػػدث فيػػً ل ىمػػِ الهرتبػػة السػػابعة هػػف بػػيف حَع لمهػػكيمتزن باإلطار العان  
ا )85هٍار  التحدث في كتاا القراة  بتكرار بما ) %(ه كحصؿ الهع ػر رقػـ 5(ه كبىسبة هقداٌر

ىمِ الهرتبػة ال اهىػة هػف بػيف هع ػرات ىىدها يتحدثل الهعىِ ؿ يىَع الصَت ليه ( كىصًل 4)
ا )83هٍار  التحدث في كتاا القراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ الهع ػر 205(ه كبىسػبة هقػداٌر

( كىصػًل يصػيا جهػال هىاسػػبة لم فك ػر فػي هكحػكع التحػػدث ل ىمػِ الهرتبػة التاسػعة هػػف 6)رقػـ 
ا )83بػػيف هع ػػرات هٍػػار  التحػػدث فػػي كتػػاا القػػراة  بتكػػرار بمػػا ) %(ه 205(ه كبىسػػبة هقػػداٌر

 ػر  هػف بػيف هع ػرات هٍػار  اعال( ىمػِ الهرتبػة 83ه  86ه 88ه 3ه  2كحصؿ الهع ر رقػـ )
ا ).بتكرار بما )التحدث في كتاا القراة   ل يرتػا كىصػٍـ ىمػِ التػالي %(ه .(ه كبىسبة هقداٌر
ل يرتػا الجهػؿ أك العبػارات ليكػكف هىٍػا قصػة قصػير  له ك ل يسػرد كال كر التي يتحػدث ىىٍػا ل 

 ل المغة هو الهىاسب بالقدر العىاصػػػػر/ال كر ىو يعبرل كقصػػػػة بكمهػػػػات كىبػػػػارات كاحػػػػحة ل 
ههػا يػدؿ ىمػِ ىػدـ هراىػا  ٌػذيف الهع ػريف فػي ل  حدي ػً فػي الهعىِ تهاـ ىىد الكقؼ كيراىي

ىمػِ  القػائهيفكتاا القراة  رغـ أٌهيتٍها الكبير ه ٌذا يدؿ ىمِ ىدـ كجػكد رعيػة كاحػحة لػدل 
إىداد هىاٌج طالا الهستكل ال الث الىاطقيف بغير العربية؛ فتككيف قصػة هػف العبػارات كالجهػؿ 

العميػػا كالتػػي هىٍػػا هٍػػار  التركيػػاه كهػػا أف سػػرد  الهى صػػمة يىهػػي لػػدل الطػػالا هٍػػارات الت كيػػر
القصػػة بعبػػارات كاحػػحة بعػػد تككيىٍػػا يىهػػي لديػػً هٍػػار  التحػػدثه فكػػاف سبػػد هػػف تحػػهيف ٌػػذي 
الهع ػرات فػي هحتػػكل كتػاا القػراة ه هػػت زيػاد  تحػهيف الهع ػػرات التػي كردت بىسػبة حػػعي ة 

 0 اك التي لـ ترد في كتاا القراة  هأيحا
 ( 3جذٔل)  

 انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح انمشاءح انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح 
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 نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ 

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

انًٓبسح  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انشئٛسخ

 ٚسزخهص انفكش انشئٛسخ يٍ انُص انًمشٔء. -1 11 5.5%

       

 انمشاءح     

 ٚسزخهص انفكش انفشعٛخ يٍ انُص انًمشٔء. -1 16 4.98%

 ٚمزشح عُٕاَب يُببجب نهُص انًمشٔء. -3 11 1.7%

 ٚجٛت عٍ أبئهخ يٍ انُص انًمشٔء. -4 51 11.4%

 ٚسزخهص انًعبَٙ يٍ انُص انًمشٔء. -5 31 7.96%

 ٚهخص انُص انًمشٔء. -6 15 3.7%

 ٚجذ٘ سأّٚ فٙ انُص انًمشٔء. -7 5 1.1%

 انكبرت يٍ انُص انًمشٔء. ٚذذد ْذ  -8 14 3.4%

 ٚذذد ثعط انجًبنٛبد فٙ انُص انًمشٔء. -9 11 1.7%

ٕٚاصٌ ثٍٛ رعجٛشٍٚ عٍ يعُٗ ٔادذ؛ نٛخزبس األجًم يبٍ  -11 11 1.98%

 ٔجٓخ َلشِ 

 ٚذذد انشخصٛبد انخٛشح ٔانششٚشح. -11 1 1.49%

 ٚهمٙ لصٛذح يشاعٛب يٓبساد انمشاءح انجٓشٚخ. -11 1 1

 فٙ انُص انًمشٔء.ٚذذد انزُبلط  -13 11 1.89%

 ٚصم إنٗ انًعبَٙ انعًُٛخ ثٍٛ انسطٕس. -14 11 4.3%

 ٚمشأ يشاعٛب انعجػ انُذٕ٘ انصذٛخ نهكهًبد. -15 53 13.1%

 ٚذذد يعبد انكهًبد انٕاسدح فٙ انُص انًمشٔء. -16 11 5.5%

 ٚعع أبئهخ ألجٕثخ ٔسدد فٙ انُص انًمشٔء. -17 1 1

 انٕلف عُذ رًبو انًعُٗ. ٚمشأ يشاعٛب -18 51 11.9%

 ًٚٛض ثٍٛ انٓبء ٔ انزبء انًشثٕغخ فًٛب ٚمشأ. -19 51  11.7%

 ــــــــــًٕتـــــانًجـــــــــــــــــــــــــ 411 111%

( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 86يتبيف هػف الجػدكؿ السػابؽ ا ػتهاؿ هٍػار  القػراة  ىمػِ )
 كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ: ( تكراراه1.6ٌذي الهع رات في كتاا القراة  )

( كىصػػًل يقػػرأ هراىيػػا الحػػبط 82يتحػػ  هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )
الىحػػكم الصػػحي  لمكمهػػات ل ىمػػِ الهرتبػػة ا كلػػِ هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  القػػراة  فػػي كتػػاا 

ا )23القػػػراة  بتكػػػرار بمػػػا ) ( 26%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػر رقػػػـ )8306(ه كبىسػػػبة هئكيػػػة هقػػػداٌر
كىصػػًل يقػػرأ هراىيػػا الكقػػؼ ىىػػد تهػػاـ الهعىػػِ ل ىمػػِ الهرتبػػة ال اىيػػة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  

ا )46القراة  في كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ 8606(ه كبىسػبة هقػداٌر
( كىصػػًل يهيػػز بػػيف الٍػػاة ك التػػاة الهربكطػػة فيهػػا يقػػرأ ل ىمػػِ الهرتبػػة ال ال ػػة هػػف بػػيف 86)

ا )28ار  القراة  في كتاا القراة  بتكرار بما )هع رات هٍ %(ه كحصػؿ 8604(ه كبىسبة هقداٌر
( كىصًل يجيا ىف أسػئمة هػف الػىص الهقػركة ل ىمػِ الهرتبػة الرابعػة هػف بػيف 1الهع ر رقـ )

ا ).2هع رات هٍار  القراة  في كتاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه كحصػؿ 601(ه كبىسػبة هقػداٌر
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يسػتممص الهعػاىي هػف الػىص الهقػركة ل ىمػِ الهرتبػة الماهسػة هػف  ( كىصػًل2الهع ر رقػـ )
ا )36بيف هع ػرات هٍػار  القػراة  فػي كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا ) %(ه 4063(ه كبىسػبة هقػداٌر

( كىصػػًل يحػػدد هحػػاد الكمهػػات الػػكارد  فػػي الػػىص الهقػػركة ل ىمػػِ 83كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )
(ه كبىسػبة 61  فػي كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا )الهرتبة السادسة هف بػيف هع ػرات هٍػار  القػراة

ا ) ( كىصػػٍها ىمػػِ التػػكالي ل يسػػتممص ال كػػر 83ه 8%(ه كحصػػؿ الهع ػػراف رقػػـ )206هقػػداٌر
الرئيسػػة هػػف الػػىص الهقػػركة له كل يحػػدد التىػػاقض فػػي الػػىص الهقػػركة ل ىمػػِ الهرتبػػة السػػابعة  

( لكػؿ هىٍهػاه 66اة  بتكرار بما )بالتساكم بيىٍها هف بيف هع رات هٍار  القراة  في كتاا القر 
ا ) ( كىصػػًل يسػػتممص ال كػػر ال رىيػػة هػػف 6%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )202كبىسػػبة هقػػداٌر

الىص الهقركة ل ىمِ الهرتبة ال اهىة هف بػيف هع ػرات هٍػار  القػراة  فػي كتػاا القػراة  بتكػرار 
ا )83بمػػػا ) الػػػىص يممػػػص ل كىصػػػً( 3) رقػػػـ الهع ػػػر كحصػػػؿ%(ه 1065(ه كبىسػػػبة هقػػػداٌر

 بمػػا بتكػػرار القػػراة  كتػػاا فػػي القػػراة  هٍػػار  هع ػػرات بػػيف هػػف الهقػػركةل ىمػػِ الهرتبػػة التاسػػعة
ا كبىسػػبة ه(82) ( كىصػػًل يحػػدد ٌػػدؼ الكاتػػا هػػف 5كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )ه %(304) هقػػداٌر

هف بيف هع ػرات هٍػار  القػراة  فػي كتػاا القػراة  بتكػرار  العا ر الىص الهقركة ل ىمِ الهرتبة 
ا )81بمػػػا ) ( كىصػػػٍها ىمػػػِ 81ه .8%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػراف رقػػػـ )301(ه كبىسػػػبة هقػػػداٌر

التكالي ل يكازف بيف تعبيريف ىف هعىِ كاحد؛ ليمتػار ا جهػؿ هػف كجٍػة ىظػري له كل يصػؿ إلػِ 
العا ػػر  بالتسػػاكم بيىٍهػػا هػػف بػػيف الحاديػػة الهعػػاىي الحػػهىية بػػيف السػػطكر ل ىمػػِ الهرتبػػة 

ا 86القػػػراة  بتكػػػرار بمػػػا )هع ػػػرات هٍػػػار  القػػػراة  فػػػي كتػػػاا  ( لكػػػؿ هىٍهػػػاه كبىسػػػبة هقػػػداٌر
( كىصٍها ىمِ التكالي ل يقترح ىىكاىا هىاسػبا لمػىص 6ه 3%(ه كحصؿ الهع راف رقـ )6056)

ى ػر  بالتسػاكم  ال اىية الهقركة له كل يحدد بعض الجهاليات في الىص الهقركة ل ىمِ الهرتبة
( لكػؿ هىٍهػاه كبىسػبة 88ا القػراة  بتكػرار بمػا )بيىٍها هف بيف هع رات هٍار  القراة  في كتػا

ا ) ( كىصػػًل يبػػدم رأيػػً فػػي الػػىص الهقػػركة ل ىمػػِ 4%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )604هقػػداٌر
(ه كبىسػبة 2ى ر  هف بيف هع رات هٍار  القراة  في كتاا القػراة  بتكػرار بمػا ) ال ال ةالهرتبة 
ا )  مصيات الميػر  كال ػرير  ل ىمػِ ( كىصًل يحدد ال88%(ه كحصؿ الهع ر رقـ )806هقداٌر
(ه كبىسػبة 6ى ر  هف بيف هع رات هٍار  القراة  في كتاا القراة  بتكػرار بمػا ) الرابعةالهرتبة 
ا ) ( كىصػػٍها ىمػػِ التػػكالي ل يمقػػي قصػػيد  84ه 86%(ه كحصػػؿ الهع ػػراف رقػػـ )016.هقػػداٌر

الهقػػركة ل ىمػػِ  لػػىصهراىيػػا هٍػػارات القػػراة  الجٍريػػة له ك ل يحػػت أسػػئمة  جكبػػة كردت فػػي ا
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ه دكف أم تكاجد لٍهػا حػهف هع ػرات القػراة  فػي كتػاا القػراة 0 ههػا يػدؿ ىمػِ الهرتبة ا مير 
ىعداـ ٌذيف الهع ػريف تهاهػا فػي كتػاا القػراة  رغػـ ا ٌهيػة القصػكل لٍهػاه ك ٌػذا يػدؿ ىمػِ ا

طقيف ىػػدـ كجػػكد رعيػػة كاحػػحة لػػدل القػػائهيف ىمػػِ إىػػداد هىػػاٌج طػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػا
ىمِ قصيد  كاحد  يهكػف هػف ماللٍػا تىهيػة هٍػارات القػراة  الهحتكل مـ ي تهؿ فبغير العربيةه 

حػػبط الهمػػارجه كصػػ ات الحػػركؼه كتعكيػػد الطػػالا ىمػػِ ته يػػؿ الهعىػػِ أ ىػػاة  ه ػػؿ:الجٍريػػة 
اإللقػػاةه كهػػا أف كحػػت أسػػئمة  جكبػػة كردت فػػي الػػىص لػػً دكر كبيػػر فػػي تعكيػػد الطػػالا ىمػػِ 

ة كاله ػػاركة اإليجابيػػة ال اىمػػة هػػت الهعمػػـه كلػػذلؾ كػػاف سبػػد هػػف اسٌتهػػاـ بٍهػػا إلقػػاة ا سػػئم
 كتحهيىٍها في هحتكل كتاا القراة 0

( 4جذٔل)    

 انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح ا بزًبت انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح 

 نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ

انُسببببببببجخ 

 انًئٕٚخ

انًٓبببببببببببسح  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انشئٛسخ

ٚصف انشخصٛبد انزٙ ٔسد ركشْب فٙ انبُص انًسبًٕت انزبٙ  -1 1 1

 بًعٓب.

ت
بزًب

 
ا

 

 ٚسزخهص األفكبس انشئٛسخ يٍ انًٕظٕت انز٘ ابزًع إنّٛ. -1 1 1

 ٚذذد عُٕاٌ انًٕظٕت انًسًٕت. -3 1 1

 ٚجٛت عٍ أبئهخ رزعهك ثًب ابزًع إنّٛ. -4 35 44.9%

زذذس. -5 1 1 ًُ  ٚذذد ْذ /غشض ان

 ٚذذد ثعط َٕادٙ انجًبل فًٛب ابزًع إنّٛ. -6 1 1.3%

 ٚجذ٘ سأّٚ فًٛب ابزًع إنّٛ. -7 1 1

 ٚذذد انزفبصٛم انًًٓخ فًٛب ابزًع إنّٛ.    -8 1 1.6%

ٚذبببذد عُبصبببش انمصبببخ انًسبببًٕعخا انشخصبببٛبدت انذبببذست  -9 1 1

 انضيبٌت انًكبٌا.

 ٚسزُزج ٔجٓخ َلش/فكش انًزذذس. -11 1 1

 ٚمزشح دهٕ  يُببجخ نهًشكالد انزٙ ابزًع إنٛٓب. -11 1 1

 ٚسزُزج يعُٗ كهًخ جذٚذح غٛش يأنٕفخ يٍ بٛبق يسًٕت. -11 11 14.1%

 ٚززكش رسهسم األدذاس ٔانزفبصٛم فًٛب ابزًع إنّٛ. -13 1 1.3%

 ًٚٛض ثٍٛ انفكش انصٕاة ٔانفكش انخطأ فًٛب ابزًع إنّٛ. -14 11 15.4%

 كهًخ جذٚذح غٛش يأنٕفخ يٍ بٛبق يسًٕت. ٚسزُزج يعبد -15 4 5.1%

 ٚسزُزج جًع كهًخ جذٚذح غٛش يأنٕفخ يٍ بٛبق يسًٕت. -16 11 15.4%

 ــــــــــــــــــــــــًٕتـــــــــــــــــانًجــــــــــــــ 78 111%

( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 83هف الجدكؿ السابؽ ا تهاؿ هٍار  اسستهاع ىمِ ) يتبيف
 ( تكراراه كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:45ٌذي الهع رات في كتاا القراة  )



 .................................................................. تصور مقترح لتطوير محتوى كتابي القراءة والتعبير

- 8336 - 

( كىصػًل يجيػا ىػف أسػئمة تتعمػؽ 1هف الجدكؿ السابؽ حصكؿ الهع ػر رقػـ ) يتح 
بهػػا اسػػتهت إليػػً ل ىمػػِ الهرتبػػة ا كلػػِ هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا القػػراة  

ا )32بتكػػػرار بمػػػا ) ( 83ه 81%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػراف رقػػػـ )1106(ه كبىسػػػبة هئكيػػػة هقػػػداٌر
كىصٍها ىمِ التكالي ل يهيز بيف ال كر الصكاا كال كر المطػم فيهػا اسػتهت إليػً له ك ل يسػتىتج 
جهت كمهة جديد  غير هملكفػة هػف سػياؽ هسػهكع ل ىمػِ الهرتبػة ال اىيػة بالتسػاكم بيىٍهػا هػف 

ا ( 86بيف هع رات هٍار  اسستهاع فػي كتػاا القػراة  بتكػرار بمػا ) لكػؿ هىٍهػاه كبىسػبة هقػداٌر
( كىصػػًل يسػػتىتج هعىػػِ كمهػػة جديػػد  غيػػر هملكفػػة هػػف 86%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )201)

سياؽ هسهكع ل ىمِ الهرتبة ال ال ة هف بيف هع رات هٍار  اسسػتهاع فػي كتػاا القػراة  بتكػرار 
ا )88بمػػا ) ( كىصػػًل يسػػتىتج هحػػاد 82%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )8108(ه كبىسػػبة هقػػداٌر

كمهػػة جديػػد  غيػػر هملكفػػة هػػف سػػياؽ هسػػهكع ل ىمػػِ الهرتبػػة الرابعػػة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  
ا )1اسسػػتهاع فػػي كتػػاا القػػراة  بتكػػرار بمػػا ) %(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ 208(ه كبىسػػبة هقػػداٌر

( كىصًل يحدد الت اصيؿ الهٍهة فيها استهت إليً ل ىمِ الهرتبة الماهسة هػف بػيف هع ػرات 5)
ا )6في كتاا القراة  بتكرار بما )هٍار  اسستهاع  %(ه كحصؿ الهع ػراف 603(ه كبىسبة هقداٌر

( كىصٍها ىمِ التكالي يحػدد بعػض ىػكاحي الجهػاؿ فيهػا اسػتهت إليػً له كل يتػذكر 83ه 3رقـ )
تسمسؿ ا حداث كالت اصيؿ فيها استهت إليً ل ىمِ الهرتبة السادسة بالتساكم بيىٍهػا هػف بػيف 

ا 8فػػػي كتػػػاا القػػػراة  بتكػػػرار بمػػػا ) هع ػػػرات هٍػػػار  اسسػػػتهاع ( لكػػػؿ هىٍهػػػاه كبىسػػػبة هقػػػداٌر
( فػػي الهرتبػػة ا ميػػر  دكف 88ه .8ه 6ه 4ه 2ه 3ه 6ه 8%(ه بيىهػػا جػػاةت الهع ػػرات)803)

دؿ ىمػِ إٌهػاؿ الكتػاا لتىهيػة اسستهاع في كتاا القػراة ه ههػا يػأم تكاجد لٍـ حهف هع رات 
ال ٍـ لدل الطالا هف مالؿ تحديدي ىىكاىا لمػىص ٌذي الهع رات الهٍهة التي تسٍـ في تىهية 

الهسهكعه كتحديدي لم كر الرئيسة لهػا سػهته كتحديػدي ٌػدؼ الكاتػا هػف الػىص الهسػهكعه كهػا 
أىٍا تىهي لديً تطبيؽ ها تعمهً في هكاقؼ جديدي قد يتعرض لٍا كاله ػكالت هػ ال فيقتػرح لٍػا 

ىمػِ الىقػد البىػاة هػف مػالؿ إصػدار ا حكػاـ حمكس جديد ه كها أىٍػا تىهػي لػديٍـ القػدر  الذاتيػة 
بػػداة الػػرأم؛ كلػػذلؾ كػػاف هػػف الحػػركرم تحػػهيف ٌػػذي الهع ػػرات الهٍهػػة فػػي هحتػػكل الكتػػااه  كا 

(؛  ف ٌػذا يػدؿ 82ه 5ه 83ه 3كزياد  ىسبة الهع ػرات الػكارد  بىسػا حػئيمة جػدا ه ػؿ رقػـ )
لهسػػػتكل ال الػػػث ىمػػػِ ىػػػدـ كجػػػكد رعيػػػة كاحػػػحة لػػػدل القػػػائهيف ىمػػػِ إىػػػداد هىػػػاٌج طػػػالا ا

 0الىاطقيف بغير العربية
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 الماصػػػة ا ربعػػػة الهٍػػػارات هػػػف هٍػػػار  بكػػػؿ الماصػػػة الهع ػػػرات تكػػػرارات ىػػػدد تكحػػػي  كبعػػػد
 كركد ىسػبة هعرفػة يتبقػِ القػراة ؛ كتػاا فػي كرد هع ػر لكػؿ الهئكية كالىسبة المغكم بالتكاصؿ

ه الػػكارد  فػػي كتػػاا القػػراة   ػػراتع بالىسػػبة لمهجهػػكع الكمػػي لمه ا ربعػػة الهٍػػارات هػػف هٍػػار  كػؿ
 ( ذلؾ:2كجدكؿ )كيبيف 

( 5جذٔل)    

ًٓبساد انزٕاصم انزٙ دصهذ عهٛٓب كم يٓبسح ثبنُسجخ نًجًٕت انكهٙ ن انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ

 انهغٕ٘ انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ

يجًبببببببٕت ركبببببببشاساد  انًٓبسح

 يؤششارٓب

انُسبببببببببجخ انًئٕٚبببببببببخ 

 نهًٓبسح

 سرجخ انًٓبسح

 انضبَٛخ %31.7 313 انكزبثخ

 انضبنضخ %11.17 116 انزذذس

 األٔنٗ %39.5 411 انمشاءح

 انشاثعخ %7.7 78 ا بزًبت

انًجًٕت انكهٙ نهًؤششاد 

 انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح

1119 111% 

انزكشاساد نكم يٓبسح فٙ كزبة انمشاءح / انًجًٕت انكهٙ  *انُسجخ انًئٕٚخ نهًٓبسح = يجًٕت

 (1 ,119نهًؤششاد انٕاسدح فٙ كزبة انمشاءح )

 الكمػػي لمهجهػػكع بالىسػػبة ا ربعػػة الهٍػػارات هػػف هٍػػار  كػػؿ كركد كبعػػد تكحػػي  ىسػػبة 
 يتبقػِ هعرفػة ىسػبة كركد كػؿ هٍػار  هػف الهٍػارات ا ربعػة القػراة ه كتػاا في الكارد  لمهع رات

بالىسبة لعدد كحدات التحميؿ التي ا تهؿ ىميٍا كتاا القراة  لطالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف 
( الىسا الهئكية التي حصمت ىميٍا كػؿ هٍػار  رئيسػة فػي كتػاا 3كيبيف جدكؿ )بغير العربية؛ 

 القراة  
 (  6جذٔل)  

 انزٙ انزذهٛم ٔدذاد نعذد انزٙ دصهذ عهٛٓب كم يٓبسح سئٛسخ ثبنُسجخ انُست انًئٕٚخانزكشاساد  

 كزبة انمشاءح نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ عهٛٓب اشزًم

يجًبببببببٕت ركبببببببشاساد  انًٓبسح

 يؤششارٓب

 فٙ كزبة انمشاءح

انُسجخ انًئٕٚخ 

ثبنُسجخ نعذد  نهًٓبسح

 ٔدذاد انزذهٛم

 سرجخ انًٓبسح

 انضبَٛخ %15.9 313 انكزبثخ

 انضبنضخ %11.4 116 انزذذس

 األٔنٗ %11.5 411 انمشاءح

 انشاثعخ %3.96 78 ا بزًبت

 51.88 1119 انًجًٕت انكهٙ 

يجًبٕت ٔدبذاد انزذهٛبم /  *انُسجخ انًئٕٚخ نهًٓبسح = يجًٕت انزكشاساد نكم يٓبسح فبٙ كزببة انمبشاءح

(968, 1) 
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 مياقشة اليتائج:

بغيػػر المغػػة هٍػػار  القػػراة  فػػي الهرتبػػة ا كلػػِ فػػي كتػػاا القػػراة  لمطػػالا الىػػاطقيف  جػػاةت -8
ه %(3602(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة)  1.6الهسػػتكل ال الػػثه ك هجهػػكع هع ػػراتٍا)  العربيػػة

كقػد يرجػت ذلػؾ (ه 6.02كىسبتٍا لعدد كحدات التحميؿ التػي ا ػتهؿ ىميٍػا كتػاا القػراة  )
فبٍػا تىهػك ال ػرك   بغير المغػة العربيػةإلِ ا ٌهية الكبير  لمقراة  بالىسبة لمطالا الىاطقيف 

ىهمي ة تتي  لٍـ ربط التعمـ الجديػد بهػا لػديٍـ هػف مبػرات سػابقةه المغكية لديٍـه كها أىٍا 
سطػػالع جػػرل اكتسػػابٍا هػػف المغػػة ا ـه كتػػعدم بٍػػـ إلػػِ ال ٍػػـ كالتكاصػػؿ هػػت اآلمػػريفه كا

ػػذا يت ػػؽ هػػت دراسػػة    Ramanathan & Burningىمػػِ ال قافػػة اإلسػػالهيةه ٌك
المتػػيف أ ػػارتا إلػػِ أف التركيػػز ا كبػػر لمهٍػػارات المغكيػػة كػػاف لهٍػػارتي القػػراة  ( 6..6)

( كالتػي أ ػارت إلػِ تػكافر هٍػارات 4..6كالكتابةه كيت ػؽ هػت دراسػة إحسػاف ىبدالهاجػد)
أبػػػكبكر  كيت ػػػؽ هػػػت دراسػػػةه بغيػػػر المغػػػة العربيػػػةقيف القػػػراة  فػػػي كتػػػاا القػػػراة  لمىػػػاط

( كالمتػػػيف أ ػػػارتا إلػػػِ تػػػكفر 8..6(ه كدراسػػػة ىبػػػدالىكر هحهػػػد الهػػػاجي)6..6ىبػػػدا )
جهيت هٍارات المغة في كتا المغة العربية سمسمة العربية بػيف يػديؾه كالقػراة  إحػدل ٌػذي 

 أم تػكافر ىػدـ إلػِ كصمتت التي( 6.86)سعيد ريٍاـ دراسةالهٍاراته كلكىً يمتمؼ هت 
 الكتػاا فػي( كالكتابػة كالقػراة ه كالتحدثه اسستهاعه)  كفىكىٍا المغة تعمـ  ركط هف  رط

(؛ 5..6الػكائمي) دراسػة أكػـر الب يركسػعادك ه اسبتػدائي اسكؿ الصػؼ تالهيذ ىمِ الهقرر
حيػػث جػػاةت هٍػػار  القػػراة  فػػي الهرتبػػة ال ال ػػة؛ فتكصػػمت إلػػِ أف ٌىػػاؾ تبايىػػا كبيػػرا فػػي 
تقدير الكزف الىسبي لهٍػار  الكػالـ هقارىػة هػت الهٍػارات ا مػرله فاحتمػت الهرتبػة ا كلػِ 

كتمتمػػؼ هػػت  ب ػػارؽ بسػػيط ىػػف هٍػػار  الكتابػػةه كجػػاةت القػػراة   ال ػػةه كاسسػػتهاع رابعػػا0
 المغػة تعمػـ  ػركط هػف  ػرط أم تػكافر ىدـ إلِ ىكصمت التي( 6.86)سعيد سة ريٍاـدرا

 الصػؼ تالهيػذ ىمػِ الهقرر الكتاا في( كالكتابة كالقراة ه ه كالتحدث اسستهاعه)  كفىكىٍا
 0اسبتدائي اسكؿ

 فػػي كتػػاا القػػراة  لمطػػالا الىػػاطقيف بغيػػر ال اىيػػةأف هٍػػار  الكتابػػة جػػاةت فػػي الهرتبػػة  -6
ه %( 3.04(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة )383الهسػػتكل ال الػػثه ك هجهػػكع هع ػػراتٍا ) العربيػػة
ػذا يػدؿ ىمػِ   (ه 8206القػراة ) كتػاا ىميٍا ا تهؿ التي التحميؿ كحدات لعدد كىسبتٍا ٌك

ىػػػدـ كجػػػكد رعيػػػة كاحػػػحة لػػػدل القػػػائهيف ىمػػػِ إىػػػداد هىػػػاٌج طػػػالا الهسػػػتكل ال الػػػث 
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ـ ىمػِ هٍػار  القػػراة  لتىهيػة هٍػار  الكتابػة فػ بغيػر المغػة العربيػةالىػاطقيف  ه ي ظػؿ تركيػٌز
(ه كدراسػػػػة ىبػػػػدالىكر هحهػػػػد 6..6كيت ػػػػؽ ٌػػػػذا البحػػػػث هػػػػت دراسػػػػة أبػػػػكبكر ىبػػػػدا )

( المتػػيف أ ػػارتا إلػػِ تػػكفر جهيػػت هٍػػارات المغػػة فػػي كتػػا المغػػة العربيػػة 8..6الهػػاجي)
ف كاىػػت  سمسػػمة العربيػػة بػػيف يػػديؾه كهٍػػار  الكتابػػة إحػػدل ٌػػذي الهٍػػاراته ٌػػذي   ػػاىيكا 

 ىػدـ إلػِ كصمتت التي( 6.86)سعيد ريٍاـ دراسة هت كيمتمؼ الهٍارات في ٌذا البحثه
( كالكتابػة كالقػراة ه ه كالتحػدث اسسػتهاعه)  كفىكىٍػا المغة تعمـ  ركط هف  رط أم تكافر
هػػت دراسػػة راتػػا يحػػا أمتمػػؼ يك اسبتػػدائيه  اسكؿ الصػػؼ تالهيػػذ ىمػػِ الهقػػرر الكتػػاا فػػي
   ( التي تكصمت إلِ إٌهاؿ هٍارات التعبير الكتابي في كتاا القراة 10..6ىا كر) قاسـ

بغيػر المغػة في كتاا القراة  لمطػالا الىػاطقيف  ال ال ةأف هٍار  التحدث جاةت في الهرتبة  -3
ه %(6608(ه كىسػػػبتٍا الهئكيػػػة) 663هجهػػػكع هع ػػػراتٍا) الهسػػػتكل ال الػػػثه ك  العربيػػػة
ػذا يػدؿ ىمػِ (ه 8801القػراة ) كتػاا ىميٍػا ا ػتهؿ التػي التحميػؿ كحػدات لعػدد كىسبتٍا ٌك

ىػػػدـ كجػػػكد رعيػػػة كاحػػػحة لػػػدل القػػػائهيف ىمػػػِ إىػػػداد هىػػػاٌج طػػػالا الهسػػػتكل ال الػػػث 
ـ ىمػػِ هٍػػار  القػػراة  التحػػدثلتىهيػػة هٍػػار   بغيػػر المغػػة العربيػػةالىػػاطقيف   فػػي ظػػؿ تركيػػٌز
ػذا غايػة فبٍا تتكػكف العالقػات هػت اآلمػريفه كتقحػي أغراحػا ت 0كالكتابة تطمبٍػا الحيػا  ٌك

ي 0 بغير المغة العربيةفي ا ٌهية لمطالا الىاطقيف   الهػتعمـ هػف تتطمػا ىتاجيػةإ هٍػار  ٌك
 الكمهػات ترتيػا كىظػاـ الىحكيػة الصػيا هػف كالػتهكف بدقػةه ا صػكات اسػتمداـ ىمػِ القدر 
 هػػف التحػدث فهٍػار  الحػديث؛ هكاقػؼ فػي يقكلػً أف يريػد ىهػا التعبيػر ىمػِ تسػاىدي التػي

ي ا ساسية المغكية الهٍارات  0لتجاىا العربية المغة فركع كؿ دراسة هف الغاية ٌك
يت ؽ ٌذا هت ها تكصؿ إليً ك ير هف الباح يف الذيف تىاكلكا هٍارات المغة بالبحث 

 دراسة كيت ؽ هتكالدراسةه كالذيف أ اركا في دراساتٍـ إلِ أٌهية هٍار  الكالـه ه ؿ: 
Morreale  (6...ه التي أ ارت إلِ أف هٍار  الكالـ تعد أهرا)   حركريا في التعميـ الذم

ي هٍار  أساسية يجا ىمِ كؿ طالا أف  يقدـ لمطمبة في جهيت الهكحكىات الدراسيةه ٌك
( 8..6)(ه كدراسة ىبدالىكر هحهد الهاجي6..6أبكبكر ىبدا ) يتقىٍاه كيت ؽ هت دراسة

المتيف أ ارتا إلِ تكفر جهيت هٍارات المغة في كتا المغة العربية سمسمة العربية بيف يديؾه 
 إلِ ىكصمت التي( 6.86)سعيد ريٍاـ دراسةهت  تت ؽك كهٍار  التحدث إحدل ٌذي الهٍاراته 
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( كالكتابة كالقراة ه ه كالتحدث اسستهاعه)  كفىكىٍا المغة تعمـ  ركط هف  رط أم تكافر ىدـ
  0اسبتدائي اسكؿ الصؼ تالهيذ ىمِ الهقرر الكتاا في
بغيػر المغػة هٍار  اسستهاع في الهرتبػة ا ميػر  فػي كتػاا القػراة  لمطػالا الىػاطقيف  جاةت -1

 كىسػػبتٍا%(ه 404(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة )45هجهػػكع هع ػػراتٍا )الهسػػتكل ال الػػثه ك  العربيػػة
ػػذا حػػعؼ كاحػػ  جػػدا  ه(3063)القػػراة  كتػػاا ىميٍػػا ا ػػتهؿ التػػي التحميػػؿ كحػػدات لعػػدد ٌك

لهٍػػػار  اسسػػػتهاع فػػػي كتػػػاا القػػػراة ه فكػػػاف سبػػػد هػػػف التركيػػػز ىمػػػِ ٌػػػذي الهٍػػػار  الهٍهػػػة  
يسػاىد فػي ك ؛ فٍككسيمة لتىهية ال رك  المغكيػةه بغير المغة العربيةبالىسبة لمطالا الىاطقيف 

سػٍؿ هٍهػة الت اىػؿ هػت اآلمػريفه اكتساا مبرات اآلمريف كاسػتقباؿ هعمكهػات جديػد ه ك ي
كيعكػػػد أٌهيػػػة الهتحػػػدث بإىصػػػات اآلمػػػريف لػػػً  هكيحسػػػف العالقػػػات هعٍػػػـ كالتػػػم ير ىمػػػيٍـ

ػػػذا هػػػا أكػػػدي أحهػػػد بػػػك  حػػػركرم ل ٍػػػـ الحػػػديث كتحقيػػػؽ اسسػػػتجابات الهىاسػػػبة لػػػًه ٌك
( حيث أ ار إلِ أف هٍار  اسستهاع هٍهمة فػي هىػاٌج المغػة العربيػةه 886ه .6.6ىىبك)
  ػركط هػف  ػرط أم تػكافر ىػدـ إلػِ كصػمتت التػي( 6.86)سػعيد ريٍػاـ هت دراسةكيت ؽ 
 ىمػػِ الهقػػرر الكتػػاا فػػي( كالكتابػػة كالقػػراة ه ه كالتحػػدث اسسػػتهاعه)  كفىكىٍػػا المغػػة تعمػػـ
( التػي تكصػمت 6.84كيت ؽ هت دراسة سػٍاـ هحهػد ىمػي ) 0اسبتدائي اسكؿ الصؼ تالهيذ

كيت ػؽ ه بغيػر المغػة العربيػةإلِ أف هٍار  اسستهاع أقؿ الهٍارات اٌتهاها في كتا الىػاطقيف 
(ه كدراسػػة أكػػـر 6..6)  Ramanathan & Burningهػػت دراسػػة أيحػػا ٌػذا البحػػث 

هاع لػـ تمػؽ اٌتهاهػا كبيػرا ( المتػيف أ ػارتا إلػِ أف هٍػار  اسسػت5..6الب يركسعاد الكائمي)
بيف هٍارات المغة ا مرل في هحتكل الكتاه كيمتمؼ هت الدراسات التػي أكػدت تػكفر جهيػت 
الهٍػػػػػارات المغكيػػػػػة بىسػػػػػا ىاليػػػػػة فػػػػػي الكتػػػػػا التػػػػػي حممتٍػػػػػاه ه ػػػػػؿ: دراسػػػػػة أبػػػػػكبكر 

( المتػيف أ ػارتا إلػِ تػكفر جهيػت 8..6(ه كدراسة ىبػدالىكر هحهػد الهػاجي)6..6ىبدا )
المغة في كتا المغة العربية سمسمة العربية بيف يديؾه كهٍار  اسسػتهاع إحػدل ٌػذي هٍارات 

 الهٍارات كلكف ىسبتٍا حعي ة جداه كلـ تمؽ اٌتهاها كبيرا0
جاةت ىسبة هٍارات التكاصؿ المغكم فػي كتػاا القػراة   لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف  -2

%( 2805)  القػػراة ي ا ػػتهؿ ىميٍػػا كتػػاا بغيػػر العربيػػة بالىسػػبة لعػػدد كحػػدات التحميػػؿ التػػ
ػػي ىسػػبة هىم حػػةه كتػػدؿ ىمػػِ أىػػً لػػـ يػػراع هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم فػػي كتػػاا   القػػراة ٌك

 ب كؿ كاؼ0
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إلجابػػة ىػػف السػػعاؿ ال ػػاىي لمبحػػثه كىصػػً:ل هػػا هػػدل تػػكافر هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم ل - اىيػػا
تػػـ إىػػداد  ؟لفػػي كتػػاا التعبيػػر العربيػػةبغيػػر المغػػة الهىاسػػبة لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف 

ه بغيػر المغػة العربيػةقائهة هٍارات التكاصؿ المغكم الهىاسػبة لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف 
ػا فػي كتػاا التعبيػره كتػـ ىرحػٍا ىمػِ هجهكىػة هػف الهحكهػيف كالهمتصػيف فػي  كالالـز تكافٌر

التكصػؿ إلػِ الصػكر  الىٍائيػة هجاؿ هىاٌج كطرؽ تدريس المغة العربيةه كفي حػكة لرائٍػـ تػـ 
لمقائهةه كالتي تككىت هف أربت هٍارات رئيسةه ٌي: )اسستهاعه كالتحػدثه كالقػراة ه كالكتابػة(ه 

 ( هع راه كفي حكة ٌذي القائهة تـ إىداد استهار  تحميؿ الهحتكل340ته مت في )
 ( 7جذٔل)  

                                   ٙ كزبة انزعجٛشانزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح انكزبثخ انٕاسدح ف 

 ثغٛش انهغخ انعشثٛخنطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ 

انُسجخ  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انًئٕٚخ

انًٓبسح 

 انشئٛسخ

 % 4.9 ٚكزت يشاعًٛب عاليبد انزشلٛى. .1 13

انكزبثخ
 

ٚكزت يشاعٛب انذبشٔ  انزبٙ رذبز  ٔانذبشٔ  انزبٙ  .1 35

 رضاد.

13% 

 %13.8 ًٚٛض فٙ كزبثزّ ثٍٛ انف انٕصم ًْٔضح انمطع. .3 37

ٚكزت يشاعٛبب لٕاعبذ انزُلبٛى )انٓببيات ٔانًسببفبد  .4 36

 ثٍٛ انكهًبد ٔانسطٕس(.

13.4% 

ٚكزبببت دشٔفبببب ٔكهًببببد ٔجًبببال يُبببببجخ نهًٕظبببٕت  .5 35

 كزبثخ صذٛذخ.

13% 

 %5.97 ٚسزخذو أدٔاد انشثػ فٙ كزبثزّ. .6 16

 1 األنف انفبسلخ ثعذ ٔأ انجًبعخ. ٚكزت يشاعًٛب .7 1

ٚكزبببت يسبببزخذًيب أنبببف ا صُبببٍٛت ٔأ انجًبعبببخت ٚببببء  .8 3

 انًخبغجخ.

1.1% 

 %1.1 ٚكزت يسزخذًيب أدٔاد انزٕكٛذ انًخزهفخ. .9 3

 1 ٚكزت انفكش يشرجخ دست ٔسٔدْب فٙ انًٕظٕت.               .11 1

 1 ٚذز  دشٔ  انعهخ عُذ كزبثخ فعم يجضٔو.   .11 1

 %11.1 ٚكزت يسزخذًيب انعًبئش انًزصهخ. .11 31

 1 ٚكزت ثشلٛخ يشاعًٛب عُبصشْب ٔأفكبسْب. .13 1

 1 ٚكزت سببنخ يشاعًٛب عُبصشْب ٔأفكبسْب. .14 1

 %7.5 ٚكزت يشاعًٛب جًع انًزكش انسبنى ٔجًع انزكسٛش.  .15 11

 1 ًٚأل انفشاغبد ثكهًبد يُببجخ. .16 1

 1 ثٛئزّ.ٚكزت عٍ يٕظٕعبد يزعهمخ ثٕٓاٚبرّت أٔ  .17 1

 %14.9 ٚكزت إجبثخ األبئهخ انزٙ رعشض عهّٛ. .18 41

168 

 

 111 انًــــــجـــــــــًٕت
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( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 85يتبيف هػف الجػدكؿ السػابؽ ا ػتهاؿ هٍػار  الكتابػة ىمػِ )
 ( تكراراه كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:635ٌذي الهع رات في كتاا التعبير )

( كىصػػًل يكتػػا إجابػػة ا سػػئمة 85هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ ) يتحػػ 
التي تعرض ىميًل ىمِ الهرتبة ا كلِ هف بيف هع رات هٍار  الكتابة فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار 

ا ).1بمػػا ) ( كىصػػًل يهيػػز فػػي 3%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )8106(ه كبىسػػبة هئكيػػة هقػػداٌر
هز  القطت ل ىمِ الهرتبة ال اىية هف بػيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي  كتابتً بيف الؼ الكصؿ ٌك

ا )34كتاا التعبير بتكرار بما ) ( كىصػًل 1%(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ )8305(ه كبىسبة هقػداٌر
يكتا هراىبا قكاىد التىظيـ )الٍاهشه كالهسافات بيف الكمهات كالسػطكر(ل ىمػِ الهرتبػة ال ال ػة 

ا )33التعبير بتكرار بما ) هف بيف هع رات هٍار  الكتابة في كتاا %( 8301(ه كبىسبة هقػداٌر
( كىصػػػٍها ىمػػػِ التػػػكاليل يكتػػػا هراىيػػػا الحػػػركؼ التػػػي تحػػػذؼ 2ه 6كحصػػػؿ الهع ػػػراف رقػػػـ )

كالحركؼ التػي تػزاد ل كل يكتػا حركفػا ككمهػات كجهػال هىاسػبة لمهكحػكع كتابػة صػحيحةل ىمػِ 
(ه كبىسػػبة 32تعبيػػر بتكػػرار بمػػا )الهرتبػػة الرابعػػة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  الكتابػػة فػػي كتػػاا ال

ا ) ( كىصًل يكتا هستمدهنا الحهائر الهتصمة ل ىمػِ 86%(ه كحصؿ الهع ر رقـ ) 83هقداٌر
(ه كبىسػبة .3الهرتبة الماهسة هف بيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا )

ا ) هػذكر السػالـ كجػت ( كىصًل يكتا هراىينػا جهػت ال82%(ه كحصؿ الهع ر رقـ )8806هقداٌر
التكسير ل ىمِ الهرتبة السادسة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا 

ا ).6) ( كىصػًل يسػتمدـ أدكات الػربط فػي 3%(ه كحصػؿ الهع ػر رقػـ )402(ه كبىسبة هقػداٌر
ر بمػػا كتابتػػً ل ىمػػِ الهرتبػػة السػػابعة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  الكتابػػة فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرا

ا )83) ( كىصػػًل يكتػػا هراىيػػا ىالهػػات 8%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )2064(ه كبىسػػبة هقػػداٌر
التػػرقيـ ل ىمػػِ الهرتبػػة ال اهىػػة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  الكتابػػة فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا 

ا )86) ( كىصػٍها ىمػِ التػكاليل يكتػا 6ه 5الهع ػراف رقػـ ) %( كحصػؿ106(ه كبىسبة هقداٌر
هسػػػتمدهنا ألػػػؼ اس ىػػػيفه كاك الجهاىػػػةه يػػػاة الهماطبػػػة ل كل يكتػػػا هسػػػتمدهنا أدكات التككيػػػد 
الهمتم ة ل ىمِ الهرتبة التاسعة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا 

ا )3) ( كىصػً يكتػػا ال كػر هرتبػة حسػػا .8) %(ه كحصػؿ الهع ػػر رقػـ808(ه كبىسػبة هقػداٌر
كركدٌا في الهكحكع ل ىمِ الهرتبة العا ر  هف بيف هع ػرات هٍػار  الكتابػة فػي كتػاا التعبيػر 

ا )6بتكػػرار بمػػا ) ه  83ه   88 ه.8 ه4رقػػـ ) اتالهع ػػر  تكحصػػمه  (03.(ه كبىسػػبة هقػػداٌر
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 ل الجهاىػػػة كاك بعػػػد ال ارقػػػة ا لػػػؼ هراىينػػػا يكتػػػال ـ ىمػػػِ التػػػكالي ( كىصػػػ84ٍه  83ه  81
 فعػػؿ كتابػػة ىىػػد العمػػة حػػركؼ يحػػذؼل ك الهكحػػكعل فػػي كركدٌػػا حسػػا هرتبػػة ال كػػر كليكتػػا
ػا لكل  هجزـك ا كأفكاٌر ال كل يكتػا برقيػة هراىينػا ىىاصػٌر  يهػتل كل يكتػا رسػالة هراىيػا ىىاصػٌر

الهرتبػة ىمػِ ك ل  بيئتػً أك بٍكاياتػًه هتعمقة هكحكىات ىف يكتال كل  هىاسبة بكمهات ال راغات
ا .ا ميػػر  هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  الكتابػػة فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) (ه كبىسػػبة هقػػداٌر

الكبيػر ه ك أف ٌػذا يػدؿ  ارغـ أٌهيتٍ اتالهع ر  يه كبذلؾ يككف الكتاا قد أٌهؿ تهاها ٌذ(%.)
ىمػػػِ ىػػػدـ كجػػػكد رعيػػػة كاحػػػحة لػػػدل القػػػائهيف ىمػػػِ إىػػػداد هىػػػاٌج طػػػالا الهسػػػتكل ال الػػػث 

ا هف هجاست الكتابة الكظي يػة ته ػؿ كالرسالة ؛ فكتابة البرقية بغير المغة العربيةالىاطقيف  كغيٌر
ا حيػاتٍـه فبٍػا حاجػات تتطمبٍػ بغيػر المغػة العربيػةغرحا كظي يا يقحي بٍػا الطػالا الىػاطقكف 

تىهػػِ العالقػػات كتكػػكف الصػػداقات هػػت اإلمػػريفه فكػػاف سبػػد هػػف تحػػهيىٍا فػػي هحتػػكل كتػػاا 
ه ككتابػػة هكحػػكىات هتعمقػػة بٍكاياتػػً أك بيئتػػً هػػف ا ٌػػداؼ التػػي يىبغػػي اسٌتهػػاـ بٍػػا التعبيػػر

س ككتابة هػا يػدكر بمػاطريه ككػذلؾ بقيػة الهٍػارات التػي كذلؾ كي يتهكف هف التعبير ىف ى سً 
كجػػكد لٍػػا فػػي كتػػاا التعبيػػر يىبغػػي اسٌتهػػاـ بٍػػا كهراىاتٍػػا حتػػِ س يحػػدث لػػبس كمطػػم أ ىػػاة 

 0 الكتابة
 ( 8جذٔل)

  انزعجٛشانزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح انزذذس انٕاسدح فٙ كزبة 

 ثغٛش انهغخ انعشثٛخنطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ 
انًٓبسح  األداءاد(انًؤششاد) انزكشاس انُسجخ انًئٕٚخ

 انشئٛسخ
 ُٚطك األصٕاد َطمًب صذًٛذب. -1 16 14.1%

س
ذذ
انز

 

 .ًٚٛض عُذ انُطك ثٍٛ األصٕاد انًزشبثٓخ -1 11 5.9%
 انز٘ ٚزذذس فّٛ.عٔت نهًٕٛهزصو جبإلغبس انعبو    -3 15 8.1%
 ٚجزعذ عٍ انزكشاس أصُبء انذذٚش. -4 18 9.7%
 ٚشرت انفكش انزٙ ٚزذذس عُٓب. -5 18 9.7%
ٚشربببت انجًبببم أٔ انعجببببساد نٛكبببٌٕ يُٓبببب لصبببخ  -6 1 1

 لصٛشح.
 .دست انًٕلفُٛٔت انصٔد  -7 1 1

ب. -8 16 14.1% ًً  ُٚطك انكهًبد انًَُٕخ َطمًب بهٛ
 غ جًال يُببجخ نهفَِكش فٙ يٕظٕت انزذذس.ٕٚص -9 11 6.5%

 ٕٚظف انمٕاعذ انُذٕٚخ فٙ دذٚضّ. -11 17 14.6%
 ٚسشد لصخ ثكهًبد ٔعجبساد ٔاظذخ. -11 1 1
جبنمدس انًُبسة ًٌ انعُبصببببببببببببش ٛعجس عٌ انفكس/  -11 1 1

 انهغخ.
 ٚشاعٙ انٕلف عُذ رًبو انًعُٗ فٙ دذٚضّ. -13 14 7.6%
 ٛجٛة عٌ األسئهخ انزٙ زٔجّ إنّٛ.  -14 18 9.7%
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًٕتانًجـ 185 111%
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( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 81هف الجدكؿ السػابؽ ا ػتهاؿ هٍػار  التحػدث ىمػِ ) يتبيف
 ( تكراراه كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:852ٌذي الهع رات في كتاا التعبير )

( كىصػً يكظػؼ القكاىػد الىحكيػة .8هف الجدكؿ السابؽ حصكؿ الهع ر رقػـ ) يتح 
في حدي ً ل ىمِ الهرتبة ا كلِ هف بػيف هع ػرات هٍػار  التحػدث فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا 

ا )64) ( كىصػػػٍها ىمػػػِ 5ه 8%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػراف رقػػػـ )8103(ه كبىسػػػبة هئكيػػػة هقػػػداٌر
ا  ل كل يىطػؽ الكمهػات الهىكىػة ىطقنػا سػميهنا ل ىمػِ الهرتبػة التكاليل يىطؽ ا صكات ىطقنػا صػحيحن

ا 63ال اىيػة هػػف بػيف هع ػػرات هٍػػار  التحػدث فػػي كتػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػا ) (ه كبىسػػبة هقػػداٌر
( كىصػػٍـ ىمػػِ التػػكاليل يبتعػػد ىػػف التكػػرار 81ه 2ه 1%(ه  كحصػػؿ الهع ػػرات رقػػـ )8108)

ىمػػػِ يب ىو ا سئمة التي تَجً إليًل يجأ ىػػػاة الحػػػديث ل يرتػػػا ال كػػػر التػػػي يتحػػػدث ىىٍػػػال 
(ه كبىسػػبة 85الهرتبػػة ال ال ػػة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  التحػػدث فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا )

ا ) الػػػذم حَع لمهػػػكيمتزن باإلطار العان  ( كىصػػػًل 3%(ه كحصػػػؿ الهع ػػػر رقػػػـ )604هقػػػداٌر
ا التعبيػر بتكػرار بمػا يتحدث فيً ل ىمِ الهرتبة الرابعة هف بيف هع رات هٍار  التحدث فػي كتػا

ا )82) ( كىصػًل يراىػي الكقػؼ ىىػد تهػاـ 83%(ه كحصؿ الهع ػر رقػـ )508(ه كبىسبة هقداٌر
الهعىِ في حدي ً ل ىمػِ الهرتبػة الماهسػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  التحػدث فػي كتػاا التعبيػر 

ا )81بتكػػرار بمػػا ) غ جهػػال ك ىصػػًل يصػػ( ك 6%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )403(ه كبىسػػبة هقػػداٌر
هىاسبة لم فك ر في هكحكع التحدث ل ىمِ الهرتبة السادسة هف بيف هع رات هٍار  التحػدث فػي 

ا )86كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) ( كىصػػًل 6%(ه كحصػػؿ الهع ػػر رقػػـ )302(ه كبىسػػبة هقػػداٌر
يهيػػز ىىػػد الىطػػؽ بػػيف ا صػػكات الهت ػػابٍة ل ىمػػِ الهرتبػػة السػػابعة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  

ا )88التعبير بتكرار بما )التحدث في كتاا  رقػـ  اتالهع ػر  ت%(ه كحصم206(ه كبىسبة هقداٌر
ل يرتػػا الجهػػؿ أك العبػػارات ـ ىمػػِ التػػكالي كىصػػٍىمػػِ الهرتبػػة ا ميػػر  ( 86ه  88ه 4ه  3  )

 قصػة كليسػردل يتحدث ىىدها الترقين ىالهات ؿليه  الصَت يىَعل ليككف هىٍا قصة قصػير 0ل 
ىمػػػػػِ ك ل  المغة هو الهىاسب بالقدر العىاصػػػػػر/ال كر ىو يعبر" ٔل كاحػػػػػحة كىبػػػػػارات بكمهػػػػػات

 كبىسػػبة ه(.) بمػػا بتكػػرارالهرتبػػة العا ػػر  هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  التحػػدث فػػي كتػػاا التعبيػػر 
ا  الكبيػر  ا ٌهيػة رغػـ التعبيػر كتػاا فػي الهع ػر ٌػذي هراىػا  ىػدـ ىمِ يدؿ هها%( .) هقداٌر

ذا هلٍـ  الهسػتكل طػالا هىػاٌج إىػداد ىمِ القائهيف لدل كاححة رعية كجكد ىدـ ىمِ يدؿ ٌك
 لػػدل يىهػي الهى صػمة كالجهػؿ العبػارات هػف قصػة فتكػكيف ؛بغيػر المغػة العربيػة الىػاطقيف ال الػث



 .................................................................. تصور مقترح لتطوير محتوى كتابي القراءة والتعبير

- 8348 - 

 كاحػحة بعبػارات القصػة سػرد أف كهػا التركيػاه هٍػار  هىٍا كالتي العميا الت كير هٍارات الطالا
ىف ال كر بالقدر الهىاسػا هػف المغػة لػً أٌهيػة  كالتعبير التحدثه هٍار  لديً يىهي تككيىٍا بعد

 كتػػاا هحتػػكل فػػي الهع ػػرات ٌػػذي تحػػهيف هػػف سبػػد كاإلفٍػػاـه فكػػاف ال ٍػػـ حػػدكث كبػػرل فػػي
 0التعبير

 ( 9جذٔل)

 انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح انمشاءح انٕاسدح فٙ كزبة انزعجٛش 

 ثغٛش انهغخ انعشثٛخنطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ 

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

انًٓبسح  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انشئٛسخ

 ٚسزخهص انفكش انشئٛسخ يٍ انُص انًمشٔء. -1 7 3.4%

ءح
انمشا

 

 ٚسزخهص انفكش انفشعٛخ يٍ انُص انًمشٔء. -1 5 1.5%

 ٚمزشح عُٕاَب يُببجب نهُص انًمشٔء. -3 8 3.9%

 ٚجٛت عٍ أبئهخ يٍ انُص انًمشٔء. -4 17 11.1%

 ٚسزخهص انًعبَٙ يٍ انُص انًمشٔء. -5 5 1.46%

 ٚهخص انُص انًمشٔء. -6 9 % 4.4 

 ٚجذ٘ سأّٚ فٙ انُص انًمشٔء. -7 15 7.4%

 ٚذذد ْذ  انكبرت يٍ انُص انًمشٔء. -8 3 1.5%

 ٚذذد ثعط انجًبنٛبد فٙ انُص انًمشٔء. -9 11 5.4%

ًعُبٗ ٔادبذ؛ نٛخزببس األجًببم نٚبٕاصٌ ثبٍٛ رعجٛبشٍٚ  -11 9 % 4.4

 يٍ ٔجٓخ َلشِ 

 ٚذذد انشخصٛبد انخٛشح ٔانششٚشح. -11 8 3.9%

 ٚهمٙ لصٛذح يشاعٛب يٓبساد انمشاءح انجٓشٚخ. -11 1 1

 ٚذذد انزُبلط فٙ انُص انًمشٔء. -13 7 3.4%

 ٚصم إنٗ انًعبَٙ انعًُٛخ ثٍٛ انسطٕس. -14 7 3.4%

 ٚمشأ يشاعٛب انعجػ انُذٕ٘ انصذٛخ نهكهًبد. -15 33 16.1%

 انٕاسدح فٙ انُص انًمشٔء.ٚذذد يعبد انكهًبد  -16 8 3.9%

 ٚعع أبئهخ ألجٕثخ ٔسدد فٙ انُص انًمشٔء. -17 1 1

 ٚمشأ يشاعٛب انٕلف عُذ رًبو انًعُٗ. -18 18 13.8%

 ًٚٛض ثٍٛ انٓبء ٔ انزبء انًشثٕغخ فًٛب ٚمشأ. -19 13 11.3%

 ــــــــــــــــــــــــــــًٕتــــــــنًجــــــــــــــا 113 111%

( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 86هػف الجػدكؿ السػابؽ ا ػتهاؿ هٍػار  القػراة  ىمػِ ) يتبيف
 ( تكراراه كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:6.3ٌذي الهع رات في كتاا التعبير )
ل  يقػػرأ هراىيػػا الحػػبط الىحػػكم الصػػحي  لمكمهػػاتل( كىصػػً 82حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )

(ه 33فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) لقػػراة ىمػػِ الهرتبػػة ا كلػػِ هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  ا
ا ) يقرأ هراىيا الكقػؼ ىىػد  ل( كىص85ًحصكؿ الهع ر رقـ )ك %(ه 8308كبىسبة هئكية هقداٌر
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فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا  القراة هف بيف هع رات هٍار   ال اىيةل ىمِ الهرتبة  تهاـ الهعىِ
ا )65) يهيز بػيف الٍػاة ( كىصً 86الهع ر رقـ )حصكؿ ك  %(ه8305(ه كبىسبة هئكية هقداٌر

فػػي كتػػاا  القػػراة هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار   ال ال ػػةل ىمػػِ الهرتبػػة  ك التػػاة الهربكطػػة فيهػػا يقػػرأ
ا )63التعبيػػػر بتكػػػرار بمػػػا ) ( 1حصػػػكؿ الهع ػػػر رقػػػـ )ك  %(ه8803(ه كبىسػػػبة هئكيػػػة هقػػػداٌر

بػػيف هع ػػرات هٍػػار   هػػف الرابعػػةل ىمػػِ الهرتبػػة  يجيػػا ىػػف أسػػئمة هػػف الػػىص الهقػػركةكىصػػً 
ا )84فػػػي كتػػػاا التعبيػػػر بتكػػػرار بمػػػا ) القػػػراة  حصػػػكؿ ك   %(ه608(ه كبىسػػػبة هئكيػػػة هقػػػداٌر

هػػف بػػيف  الماهسػػةل ىمػػِ الهرتبػػة  يبػػدم رأيػػً فػػي الػػىص الهقػػركة ل ( كىصػػ4ًالهع ػػر رقػػـ )
ا )82فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا ) القػراة  هع رات هٍار   %(ه201(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر

ل ىمػػِ الهرتبػػة  يحػػدد بعػػض الجهاليػػات فػػي الػػىص الهقػػركة( كىصػػً 6حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )ك 
(ه كبىسػبة هئكيػة 88فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا ) القػراة هػف بػيف هع ػرات هٍػار   سادسػةال

ا ) يقتػػرح ىىكاىػػا  ها ىمػػِ التػػكاليل( كىصػػٍ.8ه 3رقػػـ )ف ير حصػػكؿ الهع ػػك  %(ه201هقػػداٌر
 ل  يكازف بيف تعبيريف ىف هعىِ كاحد؛ ليمتار ا جهػؿ هػف كجٍػة ىظػري ل هىاسبا لمىص الهقركة

(ه كبىسػبة 6في كتاا التعبير بتكرار بمػا ) القراة هف بيف هع رات هٍار   سابعةىمِ الهرتبة ال
ا ) ( كىصػػػٍها ىمػػػِ التػػػكاليل 83ه  88ه 3رقػػػـ ) الهع ػػػراتحصػػػكؿ ك  %(ه101هئكيػػػة هقػػػداٌر

 الػكارد  الكمهػات هحػاد يحػددلك لل ال مصػيات الميػر  كال ػرير يحػدد ل ل يممص الػىص الهقػركة
ىمػِ الهرتبػة ال اهىػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  القػراة  فػي كتػاا التعبيػر  ل  الهقػركة الػىص في

ا )5بتكػػرار بمػػا ) ( 81ه 83ه 8رقػػـ ) اتحصػػكؿ الهع ػػر ك  %(ه306(ه كبىسػػبة هئكيػػة هقػػداٌر
يحػدد التىػاقض فػي الػىص ل  هف الػىص الهقػركةيستممص ال كر الرئيسة  ـ ىمِ التكاليلكىصٍ

هػف بػيف هع ػػرات  لتاسػعةىمػِ الهرتبػة ال يصػؿ إلػِ الهعػاىي الحػهىية بػيف السػػطكر ل الهقػركة
ا )4فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا ) القػراة هٍػار   حصػكؿ ك   %(ه301(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر

 ل يسػػتممص ال كػر ال رىيػة هػف الػىص الهقػػركة ( كىصػٍها ىمػِ التػكاليل2ه 6الهع ػريف رقػـ )
 ػر  هػف بػيف هع ػرات هٍػار  القػراة  اعالىمػِ الهرتبػة   يستممص الهعاىي هف الىص الهقػركةل

ا )2في كتاا التعبير بتكرار بما ) ( 5حصػكؿ الهع ػر رقػـ )ك  %(ه602(ه كبىسبة هئكية هقداٌر
هػف بػيف هع ػرات  ى ػر  الحاديػةال ىمِ الهرتبػة  يحدد ٌدؼ الكاتا هف الىص الهقركة لكىصً
ا )3فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا ) لقػراة هٍػار  ا كحصػكؿ  (ه %802(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر
 يحػتل كل  يمقػي قصػيد  هراىيػا هٍػارات القػراة  الجٍريػةل ها( كىص84ٍه86  رقـ ) يفالهع ر 
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هع ػرات هٍػار  القػراة  ىمِ الهرتبة ا ميػر  هػف بػيف ل  الهقركة الىص في كردت  جكبة أسئمة
ا ).فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) فمػػـ ي ػػتهؿ كتػػاا التعبيػػر  %(0.(ه كبىسػػبة هئكيػػة هقػػداٌر

ػا هػف القػراةات فػي  ىمِ قصيد  كاحد  يهكف هف ماللٍا تىهية هٍارات القراة  الجٍرية أك غيٌر
ككػذلؾ لػـ اة0حبط الهمارجه كصػ ات الحػركؼه كتعكيػد الطػالا ىمػِ ته يػؿ الهعىػِ أ ىػاة اإللق

يٍػػتـ الكتػػاا بكحػػت أسػػئمة  حػػداث كردت فػػي الػػىص الهقػػركة بػػالرغـ هػػف أٌهيػػة ٌػػذا الهع ػػر 
 ىمِ قياس ال ٍـ ليتحقؽ التكاصؿ المغكم 0 

 ( 11جذٔل)

 انٕاسدح فٙ كزبة انزعجٛش  بزًبت انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًؤششاد يٓبسح ا

 انعشثٛخثغٛش انهغخ ٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ نطالة انًسز

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

انًٓبسح  انًؤششاد)األداءاد( انزكشاس

 انشئٛسخ

ٚصبببف انشخصبببٛبد انزبببٙ ٔسد ركشْبببب فبببٙ انبببُص  -1 1 1

 انًسًٕت انزٙ بًعٓب.

ت
بزًب

 
ا

 

ٚسببزخهص األفكبببس انشئٛسببخ يببٍ انًٕظببٕت انببز٘  -1 4 3.8%

 ابزًع إنّٛ.

 ٚذذد عُٕاٌ انًٕظٕت انًسًٕت. -3 8 7.7%

 ٚجٛت عٍ أبئهخ رزعهك ثًب ابزًع إنّٛ. -4 31 18.8%

زذذس. -5 6 5.8% ًُ  ٚذذد ْذ /غشض ان

 ٚذذد ثعط َٕادٙ انجًبل فًٛب ابزًع إنّٛ. -6 1 1

 ٚجذ٘ سأّٚ فًٛب ابزًع إنّٛ. -7 14 13.5%

 ٚذذد انزفبصٛم انًًٓخ فًٛب ابزًع إنّٛ.    -8 16 15.4%

ٚذببذد عُبصببش انمصببخ انًسببًٕعخا انشخصببٛبدت  -9 11 11.6%

 انذذست انضيبٌت انًكبٌا.

 ٚسزُزج ٔجٓخ َلش/فكش انًزذذس. -11 1 1

 ٚمزشح دهٕ  يُببجخ نهًشكالد انزٙ ابزًع إنٛٓب. -11 1 1

ٚسزُزج يعُٗ كهًخ جذٚذح غٛش يأنٕفبخ يبٍ ببٛبق  -11 9 8.7%

 يسًٕت.

ٚزببزكش رسهسببم األدببذاس ٔانزفبصببٛم فًٛببب ابببزًع  -13 1 1.96%

 إنّٛ.

ٔانفكش انخطأ فًٛب ابزًع ًٚٛض ثٍٛ انفكش انصٕاة  -14 1 1

 إنّٛ.

ٚسزُزج يعبد كهًخ جذٚذح غٛش يأنٕفخ يبٍ ببٛبق  -15 1 1.9%

 يسًٕت.

ٚسزُزج جًع كهًخ جذٚبذح غٛبش يأنٕفبخ يبٍ ببٛبق  -16 3 1.9%

 يسًٕت.

 ــــــــــــــــــــــــــــًٕتانًجــــــــــــ 114 111%
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( هع ػراه بمػا ىػدد تكػرار 83هف الجدكؿ السابؽ ا تهاؿ هٍار  اسستهاع ىمِ ) يتبيف
 ( تكراراه كفيها يمي ت صيؿ لهحتكل ٌذا الجدكؿ:8.1ٌذي الهع رات في كتاا التعبير )
( كىصػػًل يجيػػا ىػػف أسػػئمة تتعمػػؽ بهػػا اسػػتهت إليػػً ل ىمػػِ 1حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )

(ه كبىسػبة .3اع فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا )الهرتبة ا كلِ هف بيف هع ػرات هٍػار  اسسػته
ا ) يحػػدد الت اصػػيؿ الهٍهػػة فيهػػا ( كىصػػًل 5حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )ك  %(ه6505هئكيػػة هقػػداٌر

ل ىمػِ الهرتبػة ال اىيػة هػف بػيف هع ػرات هٍػار  اسسػتهاع فػي كتػاا التعبيػر بتكػرار  استهت إليً
ا )83بمػا ) يبػدم رأيػً ( كىصػًل 4الهع ػر رقػـ ) حصػكؿك  %(ه8201(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر

 ت هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا التعبيػػرهػػف بػػيف هع ػػرا ل ال ػػةل ىمػػِ الهرتبػػة ا فيهػػا اسػػتهت إليػػً
ا )81بتكرار بمػا ) يحػدد ( كىصػًل 6حصػكؿ الهع ػر رقػـ )ك  %(ه302(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر

هػف بػيف  ل ىمِ الهرتبة الرابعة ىىاصر القصة الهسهكىةل ال مصياته الحدثه الزهافه الهكاف
ا 88هع ػػػػرات هٍػػػػار  اسسػػػػتهاع فػػػػي كتػػػػاا التعبيػػػػر بتكػػػػرار بمػػػػا ) (ه كبىسػػػػبة هئكيػػػػة هقػػػػداٌر

يسػتىتج هعىػِ كمهػة جديػد  غيػر هملكفػة هػف ( كىصػًل 86حصكؿ الهع ػر رقػـ )ك  %(ه8.03)
 هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا التعبيػػرل ىمػػِ الهرتبػػة الماهسػػة سػػياؽ هسػػهكع
ا )6بتكػػرار بمػػا ) يحػػدد ( كىصػػًل 3حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )ك  %(ه504(ه كبىسػػبة هئكيػػة هقػػداٌر

هف بيف هع رات هٍػار  اسسػتهاع فػي كتػاا  ل ىمِ الهرتبة السادسة ىىكاف الهكحكع الهسهكع
ا )5التعبير بتكػرار بمػا ) ( كىصػًل 2حصػكؿ الهع ػر رقػـ )ك  %(ه404(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر
هف بيف هع رات هٍار  اسستهاع فػي كتػاا ل ىمِ الهرتبة السابعة  الهنتحدثيحدد ٌدؼ/غرض 
ا )3التعبير بتكػرار بمػا ) ( كىصػًل 6حصػكؿ الهع ػر رقػـ )ك  %(ه205(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر

هػف بػيف  ل ىمػِ الهرتبػة ال اهىػة إليػً يستممص ا فكار الرئيسة هف الهكحكع الذم استهت إليً
ا )1هع رات هٍار  اسستهاع في كتػاا التعبيػر بتكػرار بمػا )  %(ه305(ه كبىسػبة هئكيػة هقػداٌر

ل  يستىتج جهت كمهة جديد  غير هملكفة هف سػياؽ هسػهكع( كىصًل 83حصكؿ الهع ر رقـ )ك 
(ه 3هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا القػػراة  بتكػػرار بمػػا ) ىمػػِ الهرتبػػة التاسػػعة

ا )كبىسػػبة  يسػػتىتج هحػػاد كمهػػة ( كىصػػًل 82حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ )ك  %(ه606هئكيػػة هقػػداٌر
هف بيف هع ػرات هٍػار  اسسػتهاع  ل ىمِ الهرتبة العا ر  جديد  غير هملكفة هف سياؽ هسهكع

ا )6فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) حصػػكؿ الهع ػػر رقػػـ ك  %(ه806(ه كبىسػػبة هئكيػػة هقػػداٌر
 ل ىمِ الهرتبػة الحاديػة ى ػر  ا حداث كالت اصيؿ فيها استهت إليًيتذكر تسمسؿ ( كىصًل 83)
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ا 8هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) (ه كبىسػػبة هئكيػػة هقػػداٌر
 يصػػؼل ـ ىمػػِ التػػكالي( كىصػػ81ٍه  88 ه .8ه3ه 8رقػػـ ) اتحصػػكؿ الهع ػػر ك  %(ه063.)

ا كرد التي ال مصيات يحػدد بعػض ىػكاحي الجهػاؿ ل كل  سػهعٍا التػي الهسػهكع الػىص في ذكٌر
 لمه ػػكالت هىاسػػبة حمػػكس يقتػػرحل ك ل الهتحػػدث فكػػر/ىظػػر كجٍػػة يسػػتىتجل ل  فيهػػا اسػػتهت إليػػً

ىمػِ الهرتبػة ل  إليػً اسػتهت فيهػا المطػم كال كػر الصػكاا ال كر بيف يهيزل كل  إليٍا استهت التي
(ه كبىسػػبة هئكيػػة .هػػف بػػيف هع ػػرات هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا التعبيػػر بتكػػرار بمػػا ) ا ميػػر 

ا ) تىهيػػة هٍػػارات الكصػػؼ ككػػذلؾ يٍهػػؿ (ه ههػػا يػػدؿ ىمػػِ أف كتػػاا التعبيػػر يٍهػػؿ %.هقػػداٌر
 كػػذلؾ س يٍػػتـ بتىهيػػة هٍػػارات حػػؿ اله ػػكالت كالتهيػػز السػػهعي  لػػدلتىهيػػة الجاىػػا الجهػػالي ك 

فكػاف س بػد هػف تػكفر  بػالرغـ هػف أٌهيػة ٌػذي الهع ػراته  مغػة العربيػةبغيػر الالطالا الىاطقيف 
 زياد  تحهيف الهع رات الكارد  بىسبة حئيمة جدا0كذلؾ ٌذا الهع ر في كتاا التعبيره ك 

 الماصػػػة ا ربعػػػة الهٍػػػارات هػػػف هٍػػػار  بكػػػؿ الماصػػػة الهع ػػػرات تكػػػرارات ىػػػدد تكحػػػي  كبعػػػد
 كركد ىسػبة هعرفػة يتبقػِ التعبيػر؛ كتػاا فػي كرد هع ػر لكؿ الهئكية كالىسبة المغكم بالتكاصؿ

ه بالىسػػبة لمهجهػكع الكمػػي لمهع ػرات الػػكارد  فػي كتػػاا التعبيػػر ا ربعػة الهٍػػارات هػف هٍػػار  كػؿ
 ( ذلؾ:88كجدكؿ )كيبيف 

 (  11جذٔل)  

ثبنُسجخ نًجًٕت انكهٙ نًٓبساد انزٕاصم  انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ انزٙ دصهذ عهٛٓب كم يٓبسح

 انهغٕ٘ انٕاسدح فٙ كزبة انزعجٛش نطالة انًسزٕٖ انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ

يجًٕت ركشاساد  انًٓبسح

 يؤششارٓب

 سرجخ انًٓبسح انُسجخ انًئٕٚخ نهًٓبسح

 األٔنٗ %35.3 168 انكزبثخ

 انضبنضخ %14.3 185 انزذذس

 انضبَٛخ %16.7 113 انمشاءح

 انشاثعخ %13.68 114 ا بزًبت

انًجًبببببببببببببٕت انكهبببببببببببببٙ 

نهًؤشبببشاد انبببٕاسدح فبببٙ 

 كزبة انمشاءح

761 111% 

*انُسبببجخ انًئٕٚبببخ نهًٓببببسح = يجًبببٕت انزكبببشاساد نكبببم يٓببببسح فبببٙ كزببببة انمبببشاءح / انًجًبببٕت انكهبببٙ 

 (761نهًؤششاد انٕاسدح فٙ كزبة انزعجٛش )

 الكمػػي لمهجهػػكع بالىسػػبة ا ربعػػة الهٍػػارات هػػف هٍػػار  كػػؿ كركد كبعػػد تكحػػي  ىسػػبة 
 يتبقِ هعرفػة ىسػبة كركد كػؿ هٍػار  هػف الهٍػارات ا ربعػة االتعبيره كتاا في الكارد  لمهع رات

بالىسبة لعدد كحدات التحميؿ التي ا تهؿ ىميٍا كتاا التعبير لطالا الهستكل ال الػث الىػاطقيف 
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التػػي حصػػمت ىميٍػػا كػػؿ هٍػػار  رئيسػػة فػػي ( الىسػػا الهئكيػػة 86بغيػػر العربيػػة؛ كيبػػيف جػػدكؿ )
   0كتاا التعبير

 (  11جذٔل)    

انُست انًئٕٚخ انزٙ دصهذ عهٛٓب كم يٓبسح سئٛسخ ثبنُسجخ نعذد ٔدذاد انزذهٛم انزٙ ٔانزكشاساد  

 انضبنش انُبغمٍٛ ثغٛش انعشثٛخ اشزًم عهٛٓب كزبة انزعجٛش نطالة انًسزٕٖ

يجًبببببببببٕت ركبببببببببشاساد  انًٓبسح

 يؤششارٓب

 كزبة انزعجٛش فٙ

انُسجخ انًئٕٚخ نهًٓبسح 

ثبنُسجخ نعذد ٔدذاد 

 انزذهٛم

 سرجخ انًٓبسح

 األٔنٗ %15.9 168 انكزبثخ

 انضبنضخ %11.6 185 انزذذس

 انضبَٛخ %11.11 113 انمشاءح

 انشاثعخ %6.1 114 ا بزًبت

 %45 761 انًجًٕت انكهٙ 

انزكشاساد نكم يٓببسح فبٙ كزببة انزعجٛبش / يجًبٕت ٔدبذاد انزذهٛبم  *انُسجخ انًئٕٚخ نهًٓبسح = يجًٕت

(688, 1) 

 مياقشة اليتائج:

بغيػر المغػة فػي كتػاا التعبيػر لمطػالا الىػاطقيف  ا كلػِفػي الهرتبػة  هٍػار  الكتابػة  جاةت -8
ه %(3203(ه كىسػػػبتٍا الهئكيػػػة )635الهسػػػتكل ال الػػػثه ك هجهػػػكع هع ػػػراتٍا ) العربيػػػة

فممكتابػػة  ؛%(8206 ) لتعبيػػركحػػدات التحميػػؿ التػػي ا ػػتهؿ ىميٍػػا كتػػاا ا كىسػػبتٍا لعػػدد
فبٍػػػا تتكػػكف العالقػػات هػػػت  بغيػػػر المغػػة العربيػػةأٌهيػػة كبيػػر  بالىسػػػبة لمطػػالا الىػػاطقيف 
ذا غايػة فػي ا ٌهيػة لمطػالا الىػاطقيف  هاآلمريفه كتقحي أغراحا تتطمبٍا الحيا  بغيػر ٌك

(ه كدراسػػة ىبػػدالىكر 6..6ه كيت ػػؽ ٌػػذا البحػػث هػػت دراسػػة أبػػكبكر ىبػػدا )المغػػة العربيػػة
( المتيف أ ارتا إلِ تكفر جهيت هٍارات المغة في كتػا المغػة العربيػة 8..6هحهد الهاجي)

ػذا يت ػؽ  سمسمة العربية بيف يديؾه كهٍار  الكتابة إحدل ٌذي الهٍارات في ٌذا البحػثه ٌك
أ ػػارت إلػػِ أف التركيػػز  تػػي( ال6..6)   Ramanathan & Burningهػػت دراسػػة

 كيمتمػػػؼ هػػػت دراسػػػة ريٍػػػاـ ا كبػػػر لمهٍػػػارات المغكيػػػة كػػػاف لهٍػػػارتي القػػػراة  كالكتابػػػة0
 كفىكىٍػػا المغػػة تعمػػـ  ػػركط هػػف  ػػرط أم تػػكافر ىػػدـ إلػػِ تكصػػمت التػػي( 6.86)سػػعيد

 اسكؿ الصػؼ تالهيػذ ىمػِ الهقػرر الكتػاا فػي( كالكتابػة كالقػراة ه ه كالتحػدث اسستهاعه) 
 0اسبتدائي
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بغيػػر المغػػة  لمطػػالا الىػػاطقيف التعبيػػرفػػي كتػػاا  ال اىيػػةهٍػػار  القػػراة  فػػي الهرتبػػة  جػػاةت -6
 %(؛6304(ه كىسػػػبتٍا الهئكيػػػة) 6.3هجهػػػكع هع ػػػراتٍا) الهسػػػتكل ال الػػػثه ك  العربيػػػة

ب ػارؽ ىػف  %(ه860.6)  التعبيركىسبتٍا لعدد كحدات التحميؿ التي ا تهؿ ىميٍا كتاا 
بغيػر المغػة ا ٌهيػة الكبيػر  لمقػراة  بالىسػبة لمطػالا الىػاطقيف  بػالرغـ هػفهٍػار  الكتابػة ه 

فبٍا تىهك ال رك  المغكية لديٍـه كها أىٍا ىهمي ػة تتػي  لٍػـ ربػط الػتعمـ الجديػد بهػا  العربية
اصػؿ لديٍـ هف مبرات سابقةه جرل اكتسػابٍا هػف المغػة ا ـه كتػعدم بٍػـ إلػِ ال ٍػـ كالتك 

ػذا يت ػؽ هػت دراسػة   Ramanathanهت اآلمريفه كاسطالع ىمِ ال قافػة اإلسػالهيةه ٌك
& Burning   (2002) إلػِ أف التركيػز ا كبػر لمهٍػارات المغكيػة كػاف  أ ػارت تػيال

(ه كدراسػػة ىبػػدالىكر 6..6لهٍػػارتي القػػراة  كالكتابػػةه كيت ػػؽ هػػت دراسػػة أبػػكبكر ىبػػدا )
( كالمتػػيف أ ػػارتا إلػػِ تػػكفر جهيػػت هٍػػارات المغػػة فػػي كتػػا المغػػة 8..6)هحهػػد الهػػاجي

هػت دراسػة العربية سمسمة العربية بيف يديؾه كالقراة  إحدل ٌذي الهٍاراته كلكىػً يمتمػؼ 
 كفىكىٍػا المغة تعمـ  ركط هف  رط أم تكافر ىدـ إلِ تكصمت التي( 6.86)سعيد ريٍاـ
 اسكؿ الصػؼ تالهيػذ ىمػِ الهقػرر الكتػاا فػي( كالكتابػة كالقػراة ه ه كالتحػدث اسستهاعه) 

(؛ حيث جػاةت هٍػار  القػراة  فػي 5..6هت دراسة أكـر الب يركسعاد الكائمي)ك  0اسبتدائي
الهرتبة ال ال ة؛ فتكصمت إلِ أف ٌىاؾ تبايىا كبيرا فػي تقػدير الػكزف الىسػبي لهٍػار  الكػالـ 

 كلػػِ ب ػػارؽ بسػػيط ىػػف هٍػػار  الكتابػػةه هقارىػػة هػػت الهٍػػارات ا مػػرله فاحتمػػت الهرتبػػة ا
 كجاةت القراة   ال ةه كاسستهاع رابعا0

بغيػػر المغػػة لمطػػالا الىػاطقيف  التعبيػرفػي كتػػاا  ال ػػةهٍػػار  التحػدث فػػي الهرتبػة ال  جػاةت -3
 %(؛6103(ه كىسػػػبتٍا الهئكيػػػة) 852الهسػػػتكل ال الػػػثه ك هجهػػػكع هع ػػػراتٍا) العربيػػػة

ػػذا يػػدؿ  %(ه 8.03) لتعبيػػركحػػدات التحميػػؿ التػػي ا ػػتهؿ ىميٍػػا كتػػاا ا كىسػػبتٍا لعػػدد ٌك
ك ىدـ كجكد رعية كاححة لػدل القػائهيف  هىمِ ىدـ هراىا  التكازف بيف الهٍارات المغكية

لتىهية هٍػار  الكػالـ  بغير المغة العربيةىمِ إىداد هىاٌج طالا الهستكل ال الث الىاطقيف 
ـ ىمِ هٍار  القراة  كهٍار  الكتابةه  كيت ػؽ ٌػذا البحػث هػت هػا تكصػؿ إليػً في ظؿ تركيٌز

ك يػػر هػػف البػػػاح يف الػػذيف تىػػػاكلكا هٍػػارات المغػػة بالبحػػػث كالدراسػػةه كالػػػذيف أ ػػاركا فػػػي 
ه التػي أ ػارت إلػِ Morreale (2000)دراساتٍـ إلِ أٌهية هٍػار  الكػالـه ه ػؿ: دراسػة 

أف هٍار  الكالـ تعد أهػرا  حػركريا فػي التعمػيـ الػذم يقػدـ لمطمبػة فػي جهيػت الهكحػكىات 
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ي هٍار  أساسية يجػا ىمػِ كػؿ طالػا أف يتقىٍػاه كيت ػؽ هػت دراسػة أبػكبكر  الدراسيةه ٌك
( المتيف أ ارتا إلػِ تػكفر جهيػت 8..6(ه كدراسة ىبدالىكر هحهد الهاجي)6..6ىبدا )
المغة في كتا المغة العربية سمسمة العربية بيف يديؾه كهٍار  التحػدث إحػدل ٌػذي هٍارات 
 هػػت دراسػػة ريٍػػاـ ت ػػؽه كيكلكىٍػػا ٌىػػا كردت بىسػػبة أقػػؿ هػػف القػػراة  كالكتابػػة الهٍػػارات
 كفىكىٍػػا المغػػة تعمػػـ  ػػركط هػػف  ػػرط أم تػػكافر ىػػدـ إلػػِ كصػػمتت التػػي( 6.86)سػػعيد

 اسكؿ الصػؼ تالهيػذ ىمػِ الهقػرر الكتػاا فػي( كالكتابػة كالقػراة ه ه كالتحػدث اسستهاعه) 
   0اسبتدائي

لمطػالا الىػاطقيف بغيرالعربيػة  التعبيػرهٍار  اسستهاع في الهرتبة ا مير  فػي كتػاا  جاةت -1
كىسػبتٍا %(ه 83035(ه كىسػبتٍا الهئكيػة )8.1الهستكل ال الػثه ك هجهػكع هع ػراتٍا )

ػذا حػعؼ كاحػ  جػدا %(ه 306) التعبيػركحدات التحميؿ التي ا تهؿ ىميٍا كتػاا  لعدد ٌك
فكػػاف سبػػد هػػف التركيػػز ىمػػِ ٌػػذي الهٍػػار  الهٍهػػة    هتعبيػػرلهٍػػار  اسسػػتهاع فػػي كتػػاا ال

يسػاىد  ك كسيمة لتىهية ال رك  المغكيػةه ؛ فٍكبغير المغة العربيةبالىسبة لمطالا الىاطقيف 
فػػػي اكتسػػػاا مبػػػرات اآلمػػػريف كاسػػػتقباؿ هعمكهػػػات جديػػػد ه كيسػػػٍؿ هٍهػػػة الت اىػػػؿ هػػػت 

ه كيعكػػػد أٌهيػػػة الهتحػػػدث بإىصػػػات سػػػف العالقػػػات هعٍػػػـ كالتػػػم ير ىمػػػيٍـاآلمػػػريفه كيح
اآلمريف لً حركرم ل ٍػـ الحػديث كتحقيػؽ اسسػتجابات الهىاسػبة لػًه كيت ػؽ ٌػذا البحػث 

 تعمػـ  ػركط هػف  ػرط أم تػكافر ىػدـ إلػِ تكصػمت التي( 6.86)سعيد دراسة ريٍاـ هت 
 تالهيػذ ىمػِ الهقػرر الكتػاا فػي( كالكتابػة كالقػراة ه كالتحػدثه اسسػتهاعه)  كفىكىٍػا المغة
 إلػِ تكصمت التي( 6.84) ىمي هحهد سٍاـ دراسة هت كيت ؽ ك 0اسبتدائي اسكؿ الصؼ

دراسػة ك ه بغيػر المغػة العربيػة الىػاطقيف كتػا فػي اٌتهاهػا الهٍػارات أقؿ اسستهاع هٍار  أف
Ramanathan & Burning  (2002)(5..6ه كدراسػة أكػـر الب يركسػعاد الػكائمي )

المتيف أ ارتا إلِ أف هٍار  اسستهاع لـ تمؽ اٌتهاهػا كبيػرا بػيف هٍػارات المغػة ا مػرل فػي 
هحتػػكل الكتػػاه كيمتمػػؼ هػػت الدراسػػات التػػي أكػػدت تػػكفر جهيػػت الهٍػػارات المغكيػػة بىسػػا 

(ه كدراسػػة ىبػػدالىكر 6..6يػػة فػػي الكتػػا التػػي حممتٍػػاه ه ػػؿ: دراسػػة أبػػكبكر ىبػػدا )ىال
( المتيف أ ارتا إلِ تكفر جهيت هٍارات المغة في كتػا المغػة العربيػة 8..6هحهد الهاجي)

سمسػمة العربيػػة بػػيف يػديؾه كهٍػػار  اسسػػتهاع إحػدل ٌػػذي الهٍػػارات كلكػف ىسػػبتٍا حػػعي ة 
 0جداه كلـ تمؽ اٌتهاها كبيرا
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جاةت ىسبة هٍارات التكاصؿ المغكم في كتاا التعبيػر لطػالا الهسػتكل ال الػث الىػاطقيف   -2
%( 12بغيػػر العربيػػة بالىسػػبة لعػػدد كحػػدات التحميػػؿ التػػي ا ػػتهؿ ىميٍػػا كتػػاا التعبيػػر ) 

ي ىسػبة هىم حػةه لتػدؿ ىمػِ أىػً لػـ يػراع هٍػارات التكاصػؿ المغػكم فػي كتػاا التعبيػر  ٌك
 ب كؿ كاؼ0

ها التصكر الهقتػرح لتطػكير هحتػكل كتػابي لمبحثه كىصً:ل   ال الثإلجابة ىف السعاؿ ل - ال ا
فػػي حػػكة  بغيػػر المغػػة العربيػػةالقػػراة  كالتعبيػػر لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف 

 لهٍارات التكاصؿ المغكم؟
 :يمتيتـ كحت تصكر هقترح كها 

 :املكرتح التصور أٍداف حتكيل إدزاءات

 هحتكل في هٍارات التكاصؿ المغكم  بعض تحهيف في القصكر جكاىا تطكير إجراةات -
 ب كؿ بغير المغة العربيةكالتعبير لطالا الهستكل ال الث لمطالا الىاطقيف   كتابي القراة 

 :هتكازف
 :جاىبيف في التطكير إجراةات جاةت ذلؾ كلتحقيؽ 
 وبشهل التواصل اللغوي مَارات ببعض نتاب الكزاءة  تطويز حمتوي إدزاءات: األول اجلاىب 

 :التالية اإلدزاءات اقرتاح اجلاىب ٍذا يف يته متواسٌ،

كتػػاا القػػراة  لطػػالا  هحتػػكم فػػي تحػػهيف ىسػػبة ا قػػؿ هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم حصػػر -
 هػػا حػػكة فػػي ىميٍػػا الحصػػكؿ تػػـ كالتػػي هبغيػػر المغػػة العربيػػةالهسػػتكل ال الػػث الىػػاطقيف 

 هحتػكم تحميػؿ ىتػائج حكة فيك  البحثه أسئمة هف ا كؿ السعاؿ ىف اإلجابة ىىً أس رت
 تػكازف كجػكد ىػدـ تبػيف بغير المغػة العربيػة الىاطقيف ال الث الهستكل كتاا القراة  لطالا

 هػف ٌػذي هٍػار  كػؿ أٌهيػة هػف ىمِ الػرغـ الهحتكمه ٌذا في هٍارات التكاصؿ المغكم بيف
   الهٍارات الرئيسةه ككاىت كها يمتي:

المغػة هٍار  القراة  في الهرتبة ا كلِ في كتاا القػراة  لمطػالا الىػاطقيف بغيػر  جاةت -8
ه %(3603(ه كىسػبتٍا الهئكيػة)  1.1هجهػكع هع ػراتٍا) العربية الهستكل ال الػثه ك 

   0(6.02كىسبتٍا لعدد كحدات التحميؿ التي ا تهؿ ىميٍا كتاا القراة  )
 فػػي كتػػاا القػػراة  لمطػػالا الىػػاطقيف بغيػػر ال اىيػػةهٍػػار  الكتابػػة فػػي الهرتبػػة  جػػاةت -6

ه %(3.04(ه كىسػبتٍا الهئكيػة )383العربية الهستكل ال الػثه ك هجهػكع هع ػراتٍا )
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ػػذا يػػدؿ  (ه 8206القػػراة ) كتػػاا ىميٍػػا ا ػػتهؿ التػػي التحميػػؿ كحػػدات لعػػدد كىسػػبتٍا ٌك
ث ىمِ ىدـ كجكد رعية كاححة لدل القائهيف ىمِ إىداد هىاٌج طالا الهسػتكل ال الػ

ـ ىمِ هٍػار  القػراة ؛   بغير المغة العربيةالىاطقيف  لتىهية هٍار  الكتابة في ظؿ تركيٌز
فبٍػا تتكػكف  بغيػر المغػة العربيػةأٌهيػة كبيػر  بالىسػبة لمطػالا الىػاطقيف أيحا فممكتابة 

ػػػذا غايػػػة فػػػي ا ٌهيػػػة  هالعالقػػػات هػػػت اآلمػػػريفه كتقحػػػي أغراحػػػا تتطمبٍػػػا الحيػػػا  ٌك
   0المغة العربية بغيرلمطالا الىاطقيف 

في كتاا القراة  لمطالا الىػاطقيف بغيػر المغػة  ال ال ةهٍار  التحدث في الهرتبة  جاةت -3
ه %(6608(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة) 663العربيػػة الهسػػتكل ال الػػثه كهجهػػكع هع ػػراتٍا) 

ػػذا(ه 8801القػػراة ) كتػػاا ىميٍػػا ا ػػتهؿ التػػي التحميػػؿ كحػػدات لعػػدد كىسػػبتٍا يػػدؿ  ٌك
ىمِ ىدـ كجكد رعية كاححة لدل القائهيف ىمِ إىداد هىاٌج طالا الهسػتكل ال الػث 

ـ ىمػِ هٍػار  القػراة  التحدثلتىهية هٍار   بغير المغة العربيةالىاطقيف   0في ظؿ تركيٌز
ػػذا غايػػة فػػي  فبٍػػا تتكػػكف العالقػػات هػػت اآلمػػريفه كتقحػػي أغراحػػا تتطمبٍػػا الحيػػا  ٌك

ػي 0 بغير المغة العربيةا ٌهية لمطالا الىاطقيف   الهػتعمـ هػف تتطمػا إىتاجيػة هٍػار  ٌك
 ترتيػػػا كىظػػػاـ الىحكيػػػة الصػػػيا هػػػف كالػػػتهكف بدقػػػةه ا صػػػكات اسػػػتمداـ ىمػػػِ القػػػدر 
 فهٍػػار  الحػػديث؛ هكاقػػؼ فػػي يقكلػػً أف يريػػد ىهػػا التعبيػػر ىمػػِ تسػػاىدي التػػي الكمهػػات
ي ا ساسية المغكية الهٍارات هف التحدث  العربيػة المغػة فػركع كػؿ دراسػة هف الغاية ٌك
 0لتجاىا

هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي الهرتبػػة ا ميػػر  فػػي كتػػاا القػػراة  لمطػػالا الىػػاطقيف بغيػػر  جػػاةت -1
%(ه 403(ه كىسػبتٍا الهئكيػة )45المغة العربية الهستكل ال الثه كهجهكع هع ػراتٍا )

ػذا حػعؼ  ه(3063)القػراة  كتػاا ىميٍػا ا ػتهؿ التػي التحميػؿ كحدات لعدد كىسبتٍا ٌك
كاح  جدا لهٍار  اسستهاع في كتاا القراة ه فكاف سبد هف التركيز ىمِ ٌػذي الهٍػار  

؛ فٍككسػػػيمة لتىهيػػػة ال ػػػرك  بغيػػػر المغػػػة العربيػػػةالهٍهػػػة  بالىسػػػبة لمطػػػالا الىػػػاطقيف 
يسػػاىد فػػي اكتسػػاا مبػػرات اآلمػػريف كاسػػتقباؿ هعمكهػػات جديػػد ه ك يسػػٍؿ ك المغكيػػةه 

 0ه كيحسف العالقات هعٍـ كالتم ير ىميٍـكالتكاصؿ هعٍـ يفهٍهة الت اىؿ هت اآلمر 
 ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا  القػػراة  كتػػاا فػػي المغػػكم التكاصػػؿ هٍػػارات ىسػػبة جػػاةت  -2

 القػراة  كتػاا ىميٍػا ا ػتهؿ التػي التحميػؿ كحػدات لعػدد بالىسبة العربية بغير الىاطقيف
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ي%( 2805)   فػي المغػكم التكاصؿ هٍارات يراع لـ أىً ىمِ كتدؿ هىم حةه ىسبة ٌك
 0كاؼ ب كؿ القراة  كتاا

بغيػر المغػة لطالا الهستكل ال الث لمطالا الىػاطقيف  هحتكل كتاا القراة لذا يهكف تطكير 
 هف مالؿ إ راة الهحتكل كها يمتي: العربية

ىسبة كؿ هف هٍار  التحدث كالكتابػة كاسسػتهاع فػي هحتػكل كتػاا القػراة  لطػالا  زياد  -
؛ لتتقػػارا هػػت ىسػػا تحػػهيف هٍػػار  بغيػػر المغػػة العربيػػةالهسػػتكل ال الػػث لمطػػالا الىػػاطقيف 

 القراة 0
إيجاد تكازف بيف ىسا تحهيف الهٍػارات ال رىيػة فػي كػؿ هٍػار  هػف الهٍػارات الرئيسػةه  -

 كذلؾ كها يمتي:
  لمطػػػالا ال الػػػث الهسػػػتكل لطػػػالا   الكتابػػػة: إ ػػػراة هحتػػػكل كتػػػاا القػػػراة هٍػػػار 

بزيػػاد  ىسػػا الهٍػػارات التاليػػة: يكتػػا ال كػػر هرتبػػة  بغيػػر المغػػة العربيػػة الىػػاطقيف
ػاه يكتػا رسػالة  ا كأفكاٌر حسا كركدٌا في الهكحكعه يكتا برقية هراىيا ىىاصػٌر

اه يكتا ىف هكحكىات هتعمقة  ا كأفكاٌر بٍكاياتً أك بيئتػًه يحػذؼ هراىيا ىىاصٌر
ه يكتػػا هسػػتمدها أدكات التككيػػد الهمتم ػػةه  حػػركؼ العمػػة ىىػػد كتابػػة فعػػؿ هجػػزـك
يكتػػا هراىيػػا ا لػػؼ ال ارقػػة بعػػد كاك الجهاىػػةه يسػػتمدـ أدكات الػػربط فػػي كتابتػػًه 

 يكتا هستمدها ألؼ اس ىيفه كاك الجهاىةه ياة الهماطبة0
 لمطػػػالا ال الػػػث الهسػػػتكل لطػػػالا  هٍػػػار  التحػػػدث: إ ػػػراة هحتػػػكل كتػػػاا القػػػراة 

بزيػػػاد  ىسػػػا الهٍػػػارات التاليػػػة: يرتػػػا الجهػػػؿ أك  بغيػػػر المغػػػة العربيػػػة الىػػػاطقيف
العبػػارات ليكػػكف هىٍػػا قصػػة قصػػير ه يسػػرد قصػػة بكمهػػات كىبػػارات كاحػػحةه يرتػػا 

يعبػػر ىػػف ال كػػر بالقػػدر الهىاسػػا هػػف المغػػةه يراىػػي ه ال كػػر التػػي يتحػػدث ىىٍػػا
 الهعىِ في حدي ًه يىكع الصكت ليه ؿ الهعى0ِالكقؼ ىىد تهاـ 

  لمطػػػالا ال الػػػث الهسػػػتكل لطػػػالا هٍػػػار  القػػػراة : إ ػػػراة هحتػػػكل كتػػػاا القػػػراة 
بزيػػاد  ىسػػا الهٍػػارات التاليػػة: يمقػػي قصػػيد  هراىيػػا  بغيػػر المغػػة العربيػػة الىػػاطقيف

 هٍارات القراة  الجٍريةه يحدد ال مصيات الميػر  كال ػرير ه يحػت أسػئمة  جكبػة
كردت في الىصه يبدم رأيً في الىص الهقركةه يصؿ إلػِ الهعػاىي الحػهىية بػيف 

 السطكر0
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  لمطػػالا ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا هٍػػار  اسسػػتهاع: إ ػػراة هحتػػكل كتػػاا القػػراة 
بزيػػاد  ىسػػا الهٍػػارات التاليػػة : يصػػؼ ال مصػػيات  بغيػػر المغػػة العربيػػة الىػػاطقيف

ا في الىص الهسهكع التي سػه عٍا0 يسػتممص ا فكػار الرئيسػة هػف التي كرد ذكٌر
الهكحػػػػكع الػػػػذم اسػػػػتهت إليػػػػًه يحػػػػدد ىىػػػػكاف الػػػػىص الهسػػػػهكعه يحػػػػدد غػػػػرض 
الهتحدثه يبدم رأيً فيها استهت إليًه يحػدد ىىاصػر القصػة الهسػهكىةه يسػتىتج 
كجٍة ىظػر الهتحػدثه يقتػرح حمػكس هىاسػبة لمه ػكالت التػي اسػتهت إليٍػاه يتػذكر 

هػػا اسػػتهت إليػػًه يحػػدد بعػػض ىػػكاحي الجهػػاؿ فيهػػا تسمسػػؿ ا حػػداث كالت اصػػيؿ في
استهت إليػًه يسػتىتج هحػاد كمهػة جديػد  غيػر هملكفػة هػف سػياؽ هسػهكعه يحػدد 

فيها استهته يستىتج هعىِ كمهة جديد  غير هملكفة هف سػياؽ   الت اصيؿ الهٍهة
هسهكعه يهيز بيف ال كػر الصػكاا كال كػر المطػم فيهػا اسػتهت إليػًه يسػتىتج جهػت 

 يد  غير هملكفة هف سياؽ هسهكع0كمهة جد
 كتػاا هحتػكل كحػدات فػي إ ػراة إلػِ تحتػاج التي الهٍارات(   1)  همحؽ كيكح 
 هٍػػارات حػػكة فػػي بغيػػر المغػػة العربيػػة الىػػاطقيف ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا القػػراة 
 المغكم التكاصؿ

 وبشهل اللغويالتواصل  مَارات نتاب التعبري ببعض تطويز حمتوي إدزاءات: الجاىي اجلاىب 

 :التالية اإلدزاءات اقرتاح اجلاىب ٍذا يف يته متواسٌ،

كتاا التعبير لطالا  هحتكم في تحهيف ىسبة ا قؿ هٍارات التكاصؿ المغكم حصر -
 أس رت ها حكة في ىميٍا الحصكؿ تـ كالتي هبغير المغة العربيةلىاطقيف الهستكل ال الث ا

كتاا  هحتكم تحميؿ ىتائج حكة فيه ك البحث أسئمة هف ال اىي السعاؿ ىف اإلجابة ىىً
 بيف تكازف كجكد ىدـ تبيف بغير المغة العربية الىاطقيف ال الث الهستكل التعبير لطالا

 هف ٌذي هٍار  كؿ أٌهية هف ىمِ الرغـ الهحتكمه ٌذا في هٍارات التكاصؿ المغكم
  الهٍارات الرئيسةه ككاىت كها يمتي:

في كتاا التعبير لمطالا الىاطقيف بغيػر المغػة  ا كلِفي الهرتبة  هٍار  الكتابة  جاةت -8
ه %(3203(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة )635العربيػػة الهسػػتكل ال الػػثه كهجهػػكع هع ػػراتٍا )

فممكتابػة  %( ه8206) التعبيػركىسبتٍا لعدد كحدات التحميؿ التي ا ػتهؿ ىميٍػا كتػاا 
فبٍػػا تتكػػكف العالقػػات هػػت  العربيػػةبغيػػر المغػػة أٌهيػػة كبيػػر  بالىسػػبة لمطػػالا الىػػاطقيف 
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ػػذا غايػػة فػػي ا ٌهيػػة لمطػػالا الىػػاطقيف  اآلمػػريفه كتقحػػي أغراحػػا تتطمبٍػػا الحيػػا  ٌك
 لذلؾ يجا اسٌتهاـ بٍا في كتا التعبير لٍعسة الطالا0  بغير المغة العربية

ة في كتاا التعبيػر لمطػالا الىػاطقيف بغيػر المغػ ال اىيةهٍار  القراة  في الهرتبة  جاةت -6
 %(؛6304(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة) 6.3العربيػػة الهسػػتكل ال الػػثه كهجهػػكع هع ػػراتٍا) 

ب ػارؽ  ؛%(860.6) لتعبيػركىسبتٍا لعدد كحدات التحميػؿ التػي ا ػتهؿ ىميٍػا كتػاا ا
ا ٌهية الكبير  لمقراة  بالىسػبة لمطػالا الىػاطقيف بالرغـ هف  بيىٍا كبيف هٍار  الكتابةه

فبٍػػا تىهػػك ال ػػرك  المغكيػػة لػػديٍـه كهػػا أىٍػػا ىهمي ػػة تتػػي  لٍػػـ ربػػط  بغيػػر المغػػة العربيػػة
التعمـ الجديد بها لديٍـ هف مبرات سابقةه جرل اكتسػابٍا هػف المغػة ا ـه كتػعدم بٍػـ 

   0إلِ ال ٍـ كالتكاصؿ هت اآلمريفه كاسطالع ىمِ ال قافة اإلسالهية
هٍار  التحدث في الهرتبة ال ال ة في كتاا التعبير لمطالا الىػاطقيف بغيػر المغػة  جاةت -3

 %(؛6103(ه كىسػػبتٍا الهئكيػػة) 852العربيػػة الهسػػتكل ال الػػثه كهجهػػكع هع ػػراتٍا)
ػذا يػدؿ  ه %(8.03) لتعبيركىسبتٍا لعدد كحدات التحميؿ التي ا تهؿ ىميٍا كتاا ا ٌك

ىمػػِ ىػػدـ هراىػػا  التػػكازف بػػيف الهٍػػارات المغكيػػةه كىػػدـ كجػػكد رعيػػة كاحػػحة لػػدل 
لتىهيػة  بغير المغة العربيػةالقائهيف ىمِ إىداد هىاٌج طالا الهستكل ال الث الىاطقيف 

ـ ىمِ هٍار  القراة  كهٍار  الكتابػة فبٍػا تتكػكف العالقػات ه هٍار  الكالـ في ظؿ تركيٌز
ذا غاية في ا ٌهيػة لمطػالا الىػاطقيف هت اآلمريفه كتقح ي أغراحا تتطمبٍا الحيا  ٌك
ػػي 0 بغيػػر المغػػة العربيػػة  اسػػتمداـ ىمػػِ القػػدر  الهػػتعمـ هػػف تتطمػػا اىتاجيػػة هٍػػار  ٌك

 ىمػِ تسػاىدي التػي الكمهػات ترتيػا كىظاـ الىحكية الصيا هف كالتهكف بدقةه ا صكات
 المغكيػة الهٍػارات هػف التحػدث فهٍػار  الحػديث؛ هكاقػؼ في يقكلً أف يريد ىها التعبير

ي ها ساسية  0لتجاىا العربية المغة فركع كؿ دراسة هف الغاية ٌك
 هٍػػار  اسسػػتهاع فػػي الهرتبػة ا ميػػر  فػػي كتػػاا التعبيػر لمطػػالا الىػػاطقيف بغيػػر جػاةت -1

%(ه 83035(ه كىسػبتٍا الهئكيػة )8.1العربية الهستكل ال الثه كهجهكع هع ػراتٍا )
ػػذا  %(ه 306)  التعبيػػركحػػدات التحميػػؿ التػػي ا ػػتهؿ ىميٍػػا كتػػاا  كىسػػبتٍا لعػػدد ٌك

حعؼ كاح  جدا لهٍار  اسستهاع في كتاا التعبيره فكاف سبد هف التركيػز ىمػِ ٌػذي 
كسػػيمة لتىهيػػة  ؛ فٍػػكبغيػػر المغػػة العربيػػةالهٍػػار  الهٍهػػة  بالىسػػبة لمطػػالا الىػػاطقيف 
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اآلمػػريف كاسػػتقباؿ هعمكهػػات جديػػد ه ال ػػرك  المغكيػػةه ك يسػػاىد فػػي اكتسػػاا مبػػرات 
   0كيسٍؿ هٍهة الت اىؿ هت اآلمريفه كيحسف العالقات هعٍـ كالتم ير ىميٍـ

 ال الػػػث الهسػػػتكل لطػػػالا التعبيػػػر كتػػػاا فػػػي المغػػػكم التكاصػػػؿ هٍػػػارات ىسػػػبة جػػػاةت -2
 التعبيػر كتػاا ىميٍػا ا ػتهؿ التػي التحميػؿ كحػدات لعػدد بالىسبة العربية بغير الىاطقيف

ػي%( 12)   فػي المغػكم التكاصػؿ هٍػارات يػراع لػـ أىػً ىمػِ لتػدؿ هىم حػةه ىسػبة ٌك
 0كاؼ ب كؿ التعبير كتاا

بغيػر المغػة لطالا الهستكل ال الث لمطالا الىػاطقيف  هحتكل كتاا التعبيرلذا يهكف تطكير 
 هف مالؿ إ راة الهحتكل كها يمتي : العربية

زياد  ىسبة كؿ هف هٍار  التحدث كاسستهاع في هحتكل كتػاا القػراة  لطػالا الهسػتكل  -
 ؛ لتتقػػارا هػػت ىسػػا تحػػهيف هٍػػار  القػػراة بغيػػر المغػػة العربيػػةال الػػث لمطػػالا الىػػاطقيف 

 0 كالكتابة
إيجاد تكازف بيف ىسا تحهيف الهٍػارات ال رىيػة فػي كػؿ هٍػار  هػف الهٍػارات الرئيسػةه  -

 تي:كذلؾ كها يم
 الىػػاطقيف لمطػػالا ال الػػث الهسػػتكل هٍػػار  الكتابػػة: إ ػػراة هحتػػكل كتػػاا التعبيػػر لطػػالا 

ػا بزيػاد  ىسػا الهٍػارات التاليػة : بغير المغػة العربيػة ا كأفكاٌر ه يكتػا برقيػة هراىينػا ىىاصػٌر
ػػػا ا كأفكاٌر يكتػػػا ىػػػف ه يهػػػت ال راغػػػات بكمهػػػات هىاسػػػبة هيكتػػػا رسػػػالة هراىينػػػا ىىاصػػػٌر

يكتػا ه يحذؼ حركؼ العمة ىىػد كتابػة فعػؿ هجػزـك ه بٍكاياتًه أك بيئتًهكحكىات هتعمقة 
 ه يكتػػا ال كػر هرتبػة حسػا كركدٌػا فػي الهكحػػكعه هراىينػا ا لػؼ ال ارقػة بعػد كاك الجهاىػة
يكتػا هسػتمدهنا ألػؼ اس ىػيفه كاك الجهاىػةه يػاة  ه يكتا هستمدهنا أدكات التككيد الهمتم ة

 يكتا هراىينا ىالهات الترقيـ0    هكركدٌا في الهكحكع يكتا ال كر هرتبة حسا هالهماطبة
  :الىػاطقيف لمطػالا ال الػث الهسػتكل إ ػراة هحتػكل كتػاا التعبيػر لطػالاهٍار  التحدث 

ه يسػػرد قصػػة بكمهػػات كىبػػارات كاحػػحة بزيػػاد  ىسػػا الهٍػػارات التاليػػة : بغيػػر المغػػة العربيػػة
ىالهات الترقين ؿ يىَع الصَت ليه ه يرتػػا الجهػػؿ أك العبػػارات ليكػػكف هىٍػػا قصػػة قصػػير 

يهيػػز ىىػػد الىطػػؽ بػػيف ه بالقدر الهىاسب هو المغةالعىاصػػر يعبر ىو ال كر/ه ىىدها يتحدث
 غ جهال هىاسبة لم فك ر في هكحكع التحدث0ك يصه ا صكات الهت ابٍة
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 : الىػػاطقيف لمطػػالا ال الػػث الهسػػتكل إ ػػراة هحتػػكل كتػػاا التعبيػػر لطػػالا هٍػار  القػػراة 
يمقػػي قصػػيد  هراىيػػا هٍػػارات القػػراة  بزيػػاد  ىسػػا الهٍػػارات التاليػػة:  المغػػة العربيػػةبغيػػر 

يحػػدد ٌػػدؼ الكاتػػا هػػف الػػىص ه يحػػت أسػػئمة  جكبػػة كردت فػػي الػػىص الهقػػركةه الجٍريػػة
يسػػتممص الهعػػاىي هػػف الػػىص ه يسػػتممص ال كػػر ال رىيػػة هػػف الػػىص الهقػػركةه الهقػػركة
 هيحػدد التىػاقض فػي الػىص الهقػركةه الهقركةيستممص ال كر الرئيسة هف الىص ه الهقركة

ه يصؿ إلِ الهعػاىي الحػهىية بػيف السػطكره يحدد هحاد الكمهات الكارد  في الىص الهقركة
يممػػص الػػىص ه يقتػػرح ىىكاىػػا هىاسػػبا لمػػىص الهقػػركةه يحػػدد ال مصػػيات الميػػر  كال ػػرير  

ىػف هعىػِ كاحػد؛  يػكازف بػيف تعبيػريف هيصؿ إلِ الهعػاىي الحػهىية بػيف السػطكره الهقركة
 يحدد بعض الجهاليات في الىص الهقركة0ه ليمتار ا جهؿ هف كجٍة ىظري

 :الىػاطقيف لمطػالا ال الػث الهسػتكل إ راة هحتكل كتاا التعبير لطالا هٍار  اسستهاع 
يحػدد بعػض ىػكاحي الجهػاؿ فيهػا اسػتهت  بزياد  ىسا الهٍػارات التاليػة : بغير المغة العربية

ػا فػي الػىص الهسػهكع التػي سػهعٍايصؼ  ه إليً يقتػرح حمػكس  ه ال مصيات التػي كرد ذكٌر
يهيػز بػيف ال كػر الصػكاا كال كػر المطػم فيهػا اسػتهت ه هىاسبة لمه كالت التي اسػتهت إليٍػا

يػػذكر تسمسػػؿ ا حػػداث كالت اصػػيؿ فيهػػا اسػػتهت ه يسػػتىتج كجٍػػة ىظر/فكػػر الهتحػػدثه إليػػً
يسػػتىتج جهػػت كمهػػة  ه لكفػػة هػػف سػػياؽ هسػػهكعيسػػتىتج هحػػاد كمهػػة جديػػد  غيػػر هم ه إليػػً

يسػػتممص ا فكػػار الرئيسػػة هػػف الهكحػػكع الػػذم  ه جديػػد  غيػػر هملكفػػة هػػف سػػياؽ هسػػهكع
يسػتىتج هعىػِ ه يحدد ىىكاف الهكحكع الهسػهكعه يحدد ٌدؼ/غرض الهنتحدث ه استهت إليً

ال مصػياته يحدد ىىاصر القصػة الهسػهكىةل ه كمهة جديد  غير هملكفة هف سياؽ هسهكع
   0يبدم رأيً فيها استهت إليً ه الحدثه الزهافه الهكافل

 كتػػاا هحتػػكل كحػػدات فػػي إ ػػراة إلػػِ تحتػػاج التػػي الهٍػػارات(   2)  همحػػؽ كيكحػػ  
 التكاصػػؿ هٍػػارات حػػكة فػػي بغيػػر المغػػة العربيػػة الىػػاطقيف ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا التعبيػػر
 المغكم
 كيهكف تكحي  التصكر الهقترح فيها يمتي:  
 الهسػػتكل لطػػالا كالتعبيػػر القػػراة  كتػػابي هحتػػكل لتطػػكير  الهقتػػرح التصػػكر هىطمقػػات 
 تػـ هػا إلػِ اسػتىادا: المغػكم التكاصػؿ هٍػارات حػكة في بغير المغة العربية الىاطقيف ال الث

القػػراة  كالتعبيػػر لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث  كتػػابي هحتػػكل تحميػػؿ ىتػػائج هػػف إليػػً التكصػػؿ
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 ىرحػً تػـ هػا حػكة كفػي هٍػارات التكاصػؿ المغػكمه حػكة فػي بغير المغة العربيةلمىاطقيف 
 فػي الهٍػارات ٌػذي تحهيف في قصكر جكاىا كجكد يتح  سابقة كدراسات ىظرم إطار هف

ػذي0 المغػة العربيػةبغيػر القراة  كالتعبير لطالا الهستكل ال الػث لمىػاطقيف  كتابي هحتكل  ٌك
بغيػر القراة  كالتعبير لطالا الهستكل ال الػث لمىػاطقيف  كتابي هحتكل أف إلِ ت ير الىتائج

ك ه أساسيا ٌدفا يحقؽ س المغة العربية  هٍارات التكاصؿ المغكم0 تىهية ٌك
 التصػكره ٌػذا لكحػت أساسػية هىطمقػات هجهمٍا في ت كؿ ٌذي القصكر جكاىا كافةك  

 :التالي في الهىطمقات ٌذي حصر كيهكف
بغيػر المغػة القراة  لطالا الهستكل ال الث لمىػاطقيف  كتاا هحتكل تحهيف في القصكر - 

 هػػف تحػػهيىً تػػـ هػػا تػػكازف لعػػدـ باإلحػػافة التكاصػػؿ المغػػكمه هٍػػارات بعػػض العربيػػة
 0  الهحتكل ٌذا كحدات بيف التكاصؿ المغكم هٍارات

بغيػر المغػة التعبير لطالا الهسػتكل ال الػث لمىػاطقيف  كتاا هحتكل تحهيف في القصكر -
 هػػف تحػػهيىً تػػـ هػػا تػػكازف لعػػدـ باإلحػػافة التكاصػػؿ المغػػكمه هٍػػارات بعػػض العربيػػة
 0الهحتكل ٌذا كحدات بيف التكاصؿ المغكم هٍارات

هحتػكل كتػابي القػراة  كالتعبيػر لطػالا الهسػتكل  لتطػكير  الهقتػرح صكرتلم ا سس العاهة
 في حكة هٍارات التكاصؿ المغكم بغير المغة العربيةال الث الىاطقيف 

بغيػػػر المغػػػة يراىػػِ أف تكػػػكف الهكحػػػكىات تركػػػز ىمػػػِ احتياجػػػات الهتعمهػػػيف الىػػػاطقيف  -
 كاتجاٌاتٍـ كاحتياجاتٍـ المغكية كال قافية0 العربية

 أف تعتهد الهاد  في هىٍجٍا ىمِ المغة العربية ال صح0ِ يراىِ -
 ربط الهكحكىات بحيا  الهتعمهيف كبمبراتٍـ0 -
اسػػتهاىاه تزكيػػد الهػػىٍج بالهٍػػارات التػػي تسػػاىد الهتعمهػػيف ىمػػِ إجػػاد  المغػػة العربيػػة  -

 كتحد اه كقراة ه ككتابة ب كؿ هتكاهؿ في كؿ جكاىبٍا0
لطػػالا الهسػػتكل كالتعبيػػر القػػراة   يهحتػػكل كتػػاب تحػػهيف فػػي القصػػكر جكاىػػا تطػػكير  -

 هػف تحتكيػً كهػا هٍػارات التكاصػؿ المغػكم  بعػض بغيػر المغػة العربيػةال الث لمىػاطقيف 
 0  هتكازف ب كؿ فرىية هٍارات
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التكاصػػؿ المغػػكم قػػي كتػػابي القػػراة  كالتعبيػػر لطػػالا الهسػػتكل ال الػػث  هٍػػارات تحػػهيف -
لٍذي الهٍارات في تعمـ المغػة  الطالا تكظيؼ في تسٍـ بطريقة بغير المغة العربيةالىاطقيف 

 0ماصة بص ة حياتٍـ كفي العربية بص ة ىاهةه
 ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا كالتعبيػػر القػػراة  كتػػابي هحتػػكل لتطػػكير  فمسػػ ة التصػػكر الهقتػػرح

   المغكم التكاصؿ هٍارات حكة في بغير المغة العربية الىاطقيف
تعتهػػد فمسػػ ة كرعيػػة التصػػكر الهقتػػرح الحػػالي ىمػػِ استجاٌػػات الحدي ػػة فػػي تػػدريس المغػػة 
ػػػاه كلػػػذلؾ فٍػػػي تعتهػػػد ىمػػػِ هعرفػػػة مصػػػائص المغػػػة العربيػػػة  العربيػػػة لمطػػػالا الىػػػاطقيف بغيٌر

تهاد ىمِ ىهمية التكاصؿ المغكم هػت كهٍاراتٍا هعرفة دقيقة ه كالبعد ىف الح ك كالح ظه كاسى
 تحقيؽ الهٍارات0الطالا لمتكصؿ ل

 مهوىات التصور املكرتح

 الجالــح املضــتوى لطــالب والتعــبري الكــزاءة نتــابي حمتــوى أوال : األٍــداف العامــة للتصــور املكــرتح لتطــويز 

 اللغوي التواصل مَارات ضوء يف بغري اللغة العزبية الياطكني

 الىػاطقيف ال الػث الهسػتكل تطكير جكاىا القصكر في هحتكل كتابي القراة  كالتعبير لطػالا  -
 0بغير المغة العربية

 لطػػالا كالتعبيػػر القػػراة  كتػػابي هراىػػا  التػػكازف بػػيف هٍػػارات التكاصػػؿ المغػػكم فػػي هحتػػكل -
 0بغير المغة العربية الىاطقيف ال الث الهستكل

 كسػػرىة يدرسػػكىٍا التػػي الهكحػػكىات هػػت اإليجػػابي الت اىػػؿ هرحمػػة إلػػِ بالدارسػػيف اسىتقػػاؿ_ 
 0السميـ كالتعبير كاسستىباط الهىاق ةه ىمِ كالقدر  كالهعرفيه المغكم كاسستيعااال ٍـ 

كامتزاىٍػػػاه  الىصػػػكصه ىميٍػػػا ت ػػػتهؿ التػػػي ا فكػػػار اسػػػتمالص ىمػػػِ الدارسػػػيف تػػػدريا - 
ـ في كاستعهالٍا  0كالكتابي ال  كم تعبيٌر

 هسػػتكاٌـ هػػت تت ػػؽ التػػي العربيػػة الكتػػا فػػي الحػػر  القػػراة  ىمػػِ القػػدر  الدارسػػيف إكسػػاا - 
 0ا فكار هف هافيٍا المغكمه كاستيعاا

 هػف أكبػر هػىظـ قػدر كتقػديـ سػريعةه بطريقػة المغكية الدارسيف حصيمة تىهية في اسستهرار - 
 0 هىٍا دراستً هاسبقت تعزيز هت المغكيةه اله ردات كالتراكيا
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 الهسػهكىة اإلىػالـ كسػائؿ فػي تى ػر التػي كا مبػار ا حاديػث هتابعػة ىمػِ الدارسيف إقدار - 
كالهجػػالت ككسػػائؿ التكاصػػؿ  الصػػحؼ فػػي تى ػػر التػػي كالهقػػاست ا مبػػار كالهرئيػػةه كقػػراة 

 0  فيٍا هايرد كفٍـ اسجتهاىيه
 لغكيػة تراكيػا هػف تقتحػيً كهػا كالكتابيػةه كالصػرفيةه الىحكيػةه القكاىػد هػف أكبػر قدر تقديـ -

 0اإلسالهية كالححار  كال قافة العربيه التراث هف طرفا تعرض لغكية ىصكص مالؿ هف
 .اسستعهاؿ الصحي  اربط كالتككيد كاستعهالٍا أدكات بعض ىمِ التعرؼ - 
ـ ىف كالتعبير الصحي ه كالحبط الصحيحةه القراة  الدارسيف تعكيد -  0  أفكاٌر
 0اإلهالئية ا مطاة هف المالية السميهةه الكتابة ىمِ القدر  تىهية -

بغـري   اليـاطكني  الجالـح  املضـتوى  لطـالب  والتعـبري  الكزاءة نتابي حمتوى التصور املكرتح لتطويز: حمتوى ثاىيا

 اللغوي التواصل مَارات ضوء يف اللغة العزبية

 العربيػػة المغػػة تعمػػيـ سمسػػمة كتػػا فػي الهتكسػػطة الهرحمػػة ال الػػث الهسػػتكل كتػػا ته ػؿ 
 بالجاهعػة لاللتحػاؽ الػدارس تعد التي التمٌيؿ هرحمة هف ا كؿ ال طركته ؿ  بٍا الىاطقيف لغير
 . العربية بالمغة الماصة كالدراسات ال رىيةه الدراسة هجاؿ في

كلػذلؾ فػإف  ؛العربيػة المغػة دراسػة فػي كأىهػؽ أكست الهرحمة ٌذي  في الطالا كيحتاج 
 تهٍيػدا هإ راة هحتكل هػىٍج كتػابي القػراة  كالتعبيػر بهٍػارات التكاصػؿ المغػكم هتطمبػا حػركريا

مً التي المغكية القدر  الدارس إلكساا    .كالعربية ال رىية الكتا أهٍات هت لمتعاهؿ تٌع
 القػػراة  كتػػاا هحتػكل لتطػػكير الهقتػػرح التصػكر كدركس كحػػدات (  3همحػػؽ ) كيبػيف  
 هػػت المغػػكم0 التكاصػػؿ هٍػػارات حػػكة فػػي العربيػػة المغػػة بغيػػر الىػػاطقيف ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا

هراىػػا  إ ػػراة كحػػدات الكتػػاا كدركسػػً بالهٍػػارات التػػي تحتػػاج إلػػِ إ ػػراة كالتػػي أظٍرتٍػػا ىتػػائج 
 0تحميؿ الهحتكل

 كتػػاا هحتػػكل لتطػػكير الهقتػػرح التصػػكر كدركس (  كحػػدات 4ككػػذلؾ يبػػيف همحػػؽ )  
المغػكم0  التكاصػؿ هٍػارات حكة في العربية المغة بغير الىاطقيف ال الث الهستكل التعبير لطالا

هت هراىا  إ راة كحدات الكتاا كدركسً بالهٍارات التي تحتاج إلػِ إ ػراة كالتػي أظٍرتٍػا ىتػائج 
 تحميؿ الهحتكل0

كها تـ إ راة هحتكل الدركس بىصػكص كقصػائد  ػعرية ككػذلؾ أييػات قرلىيػة كأحاديػث  
 كأى طة كتدريبات هتىكىة تراىي هٍارات التكاصؿ المغكم الالزهة لٍعسة الطالا0 ىبكية
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: طزم التدريط املياصبة حملتوى نتابي الكزاءة  والتعبري لطالب املضتوى الجالح الياطكني بغري  ثالجا

 اللغة العزبية 

 الهستكل لطالا كالتعبير  القراة  كتابي هحتكليهكف استمداـ طرؽ التدريس التالية لتدريس 
 العربية المغة بغير الىاطقيف ال الث

 الطريقة السهعية ال  كية 0 -
 الطريقة الهبا ر  0 -
 الطريقة اسىتقائية0 -
 طريقة الهٍاـ المغكية التكاصمية ه كتتىكع لتحـ ها يمتي:  -
  الذٌىي كالعصؼ قكائـ حتك. 
 • كتسمسؿ كتصىيؼ ترتيا. 
 • كاسمتالفات الت ابٍات بيف هقارىة. 
 • الىص  كتقديـ التمطيط تتحهف كالتي اله كالت حؿ. 
 • ال مصية المبرات تبادؿ. 
 • اسبداىية كالهٍاـ اله اريت. 
 • الذاكر  تحدم. 
 الحكار كالهىاق ة 

األىشطة املياصبة للتصور املكرتح  حملتوى نتابي الكزاءة  والتعبري لطالب املضتوى الجالح :  رابعا

 الياطكني بغري اللغة العزبية 

 لطالا كالتعبير  القراة  كتابي تدكر ا ى طة الهىاسبة لمتصكر الهقترح لهحتكل 
 العربية حكؿ القراة   كالكتابة  كاسستهاع  كالتحدث0 المغة بغير الىاطقيف ال الث الهستكل
هػف هرتبطػة بالػدرس فػي بدايػة الػدرس لالسػتهاع لقصػة اسستهاع : تمصػيص كقػت ػ 

أك حػكار  هأك هف مالؿ ا جٍز  اسلكتركىية ) الحاسكا كالهحهكؿ كالهسػجالت(الهعمـ 
كهىاق ػة الطػالا حػكؿ اإلجابػة ىػف أسػئمة تتعمػؽ  ا حكؿ الػدرسبيف ا ىيف هف الطال
بػػداة رأيػػً فيهػػا يسػػهت كتحديػػد الت اصػػيؿ الهٍهػػةه كتحديػػد ىػػكاحي ا  بهػػا اسػػتهت لػػًه ك 

ػػا كرد التػػي ال مصػػيات الجهػػاؿ فيهػػا اسػػتهت اليػػًه ككصػػؼ  الهسػػهكع الػػىص فػػي ذكٌر
 كتحديػػد إليػػًه اسػػتهت الػػذم الهكحػػكع هػػف الرئيسػػة ا فكػػار كاسػػتمالص0 سػػهعٍا التػػي
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بػػداة رأيػػً الهتحػػدثه غػػرض كتحديػػد الهسػػهكعه الػػىص ىىػػكاف  إليػػًه اسػػتهت فيهػػا كا 
 حمػػكؿ كاقتػػراح الهتحػػدثه ىظػػر كجٍػػة كاسػػتىتاج الهسػػهكىةه القصػػة ىىاصػػر كتحديػػد
 اسػتهت فيهػا كالت اصػيؿ ا حػداث تسمسػؿ كتػذكر إليٍاه استهت التي لمه كالت هىاسبة
 جديػػد  كمهػػة هحػػاد كاسػػتىتاج إليػػًه اسػػتهت فيهػػا الجهػػاؿ ىػػكاحي بعػػض كتحديػػد إليػػًه
 كاسػػتىتاج اسػػتهته فيهػػا الهٍهػػة الت اصػػيؿ كتحديػػد هسػػهكعه سػػياؽ هػػف هملكفػػة غيػػر
 كال كػر الصػكاا ال كػر بيف كالتهييز هسهكعه سياؽ هف هملكفة غير جديد  كمهة هعىِ
 .هسهكع سياؽ هف هملكفة غير جديد  كمهة جهت كاستىتاج إليًه استهت فيها المطم

 سػردالتحدث : إحافة أى طة ت جت الطالا ىمِ الكالـ كالتكاصػؿ ال ػ كم ه ػؿ:  -
جراة حكار بيف الطػالا كبعحػٍـ الػبعضه   القصػة كالتمكيػد ىمػِ سػردالقصصه كا 

 ال كػػر كالتعبيػر ىػػف 0ىىٍػػا يتحػدث التػػي ال كػر كترتيػػا كاحػحةه كىبػػارات بكمهػات
 كتىكيػت حدي ػًه فػي الهعىػِ تهػاـ ىىػد لكقػؼا كهراىػا  المغةه هف الهىاسا بالقدر
 .الهعىِ ليه ؿ الصكت

إحػػػافة أى ػػػطة يسػػػتمدـ فيٍػػػا الطػػػالا التكاصػػػؿ الكتػػػابيه ه ػػػؿ: كتابػػػة الكتابػػػة:  -
كتابػػة  كتابػػة هكحػػكىات هتعمقػػة بٍكاياتػػً أك بيئتػػًهالرسػػائؿه ككتابػػة البرقيػػاته 

تعميقػػات ىمػػِ هكحػػكىات هى ػػكر  فػػي كسػػائؿ التكاصػػؿ اسجتهػػاىيه هػػت هراىػػا  
اسستمداـ الصحي  لقكاىد المغة كهراىاتٍا ىىد الكتابة )ه ؿ: حذؼ حػركؼ العمػة 
ه اسػػتمداـ أدكات التككيػػد الهمتم ػػةه كتابػػة ا لػػؼ ال ارقػػة  ىىػػد كتابػػة فعػػؿ هجػػزـك
بعػػػد كاك الجهاىػػػةه اسػػػتمداـ أدكات الػػػربط فػػػي كتابتػػػًه كتابػػػة ألػػػؼ اس ىػػػيفه كاك 

 0كتابة صحيحة الجهاىةه ياة الهماطبة
القػػراة : إحػػػافة أى ػػطة قرائيػػػة ت ػػػجت الطالػػا ىمػػػِ اسػػتمداـ القػػػراة  الجٍريػػػة  -

كالقراة  الصاهتة ه ؿ قػراة  الػدركسه كقػراة  الصػحؼ كالهجػالت الكرقيػة كقػراة  
ه قػػػراة  قصػػػائد أك أبيػػػات ا حػػػداث اليكهيػػػة فػػػي صػػػ حات التكاصػػػؿ اسجتهػػػاىي
بداة الرأم فيٍاه كفٍـ الهعاىي اله تهمة اله    تحهىة0 عريةه كا 

  القػػراة  كتػػابي لهحتػػكل  الهقتػػرح الهىاسػػبة لمتصػػكر الكسػػائؿ التعميهيػػة: ماهسػػا
العربيػػة فػػي حػػكة هٍػػارات  المغػػة بغيػػر الىػػاطقيف ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا كالتعبيػػر

 التكاصؿ المغكم
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 :هف الكسائؿ التعميهية التي يهكف استمداهٍا في التصكر الهقترح
 استمداـ الكهبيكتر0 -
 المكحية ه ؿ ) لاآليبادل كلالتابمتل كالهحهكؿ(0ا جٍز   -
 السبكر  التقميدية0 -
 السبكر  اسلكتركىية0 -
 اسىترىت0 -
 الكتا الهدرسية 0 -
 0الصحؼ كالهجالت -

  القػػػراة  كتػػػابي لهحتػػػكل  الهقتػػػرح : أسػػػاليا التقػػػكيـ الهىاسػػػبة  لمتصػػػكرسادسػػػا
فػػي حػػكة هٍػػارات  العربيػػة المغػػة بغيػػر الىػػاطقيف ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا كالتعبيػػر

 التكاصؿ المغكم
 كيـ التي يهكف استمداهٍا في التصكر الهقترح:قهف أساليا الت

 -إكهػاؿ الىػاقص –اسمتيػار هػف هتعػدد  –أسئمة هكحكىية ) الصكاا كالمطػم  -ػ
 الترتيا(

 –التعبير   ٍيا ىػف الهكحػكىات  –أدائية ) سرد القصص   كيا أسئمة   ٍية  -
 اإلجابة ىف ا سئمة   ٍيا(

هكحػػػكىات هتعمقػػػة  –التممػػػيص  –أسػػػئمة هقاليػػػة ) كتابػػػة الرسػػػائؿ كالبرقيػػػات  -
 كتابة قصة( – بٍكاياتً كبيئتً

في حكة ها تـ ىرحً في ٌذا البحث هف أٌهية هٍارات التكاصؿ المغكم لطالا  
التكاصؿ بالمغة العربية  عد ٌذي الهٍاراته حيث تن بغير المغة العربيةالهستكل ال الث الىاطقيف 

 العربيةه كالمغة ال ريعة هجاؿ في  بالجاهعة لاللتحاؽ الدارس يعد فٍذا الهستكل ب كؿ فاىؿ0
 في كالهعمكهات الكمهات هف أك ر ككهان  المغكيةه لمهٍارات كأىهؽه أكست تدريبا يقتحي كذلؾ
ؿ كالديفه المغة هكاد  0 الكتا أهٍات هت لمتعاهؿ الدارس كيٌع
 كفي حكة ها سبؽ يهكف اقتراح اإلجراةات اآلتية:    
التركيز ىمِ هٍارات التكاصؿ المغكم في كتابي القراة  كالتعبير لطالا الهستكل  -أ 

 ه بها يمبي احتياجات الدارسيف في ٌذا الهستكل0بغير المغة العربيةال الث الىاطقيف 
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دكر الطالاه كيته ؿ في إتاحة ال رصة لمطالا بههارسة المغة في هكاقؼ  إبراز -ا 
 0كه اركة فعالة حقيقية

 تىظيـ الهحتكل بطريقة تعكد ىمِ ترابط هٍارات المغة العربية كتكاهمٍا0 -ج 
 هراىا  التكازف بيف هٍارات التكاصؿ المغكم 0 -د 

 التوصيات

 كصي بها يمي:ت ةفي حكة ها أس رت ىىً ىتائج البحث؛ فإف الباح  
 ) اسستهاعه كالتحدثه كالقػراة ه كالكتابػة( بيف هٍارات المغة العربية ا ربتهراىا  التكازف  -8

ػػاه بحيػػث يػػتـ التركيػػز ىمػػِ جهيػػت  ىىػػد بىػػاة هىػػاٌج المغػػة العربيػػة لمطػػالا الىػػاطقيف بغيٌر
 الهٍارات ب كؿ هتكافئه يحهف اكتساا الطالا لٍا0

لػػـ تظٍػػر فػػي هحتػػكل كتػػابي القػػراة  كالتعبيػػره حتػػِ حػػركر  اسٌتهػػاـ بالهع ػػرات التػػي  -6
 يتهكف الطالا هف إكتسابٍا0

 بغيػر المغػة العربيػةحركر  إجراة العديد هف الدراسات حكؿ تحميػؿ كتػا الطػالا الىػاطقيف  -3
 في جهيت هستكياتٍـ0

التكصؿ إليٍا ىىد تحميؿ أك تقػكيـ كتػا  اإلفاد  هف قائهة هٍارات التكاصؿ المغكم التي تـ -1
 0بغير المغة العربيةالطالا الىاطقيف 

بغيػػر المغػػة  الىػػاطقيف ال الػػث حػػركر  اٌتهػػاـ همططػػي كهطػػكرم هىػػاٌج طػػالا الهسػػتكل -2
بإيجاد ىكع هف التكازف في تحهيف هحتكل ٌذا الهىٍج بهٍارات التكاصػؿ الرئيسػة  العربية

 لكؿ هٍار  رئيسة0ككذلؾ الهٍارات ال رىية التابعة 
 املكرتحات

 استكهاس لها أس ر ىىً البحث يهكف اقتراح الهقترحات التالية: 
ه ككتاا الصرؼه ككتػاا ا دا فػي حػكة جراة دراسات هها مة لتطكير هحتكل ككتاا الىحكإ -

 هٍارات استصاؿ المغكم0
هحتكل هىٍجي القراة  كالتعبير لطالا الهستكل ال الث الىػاطقيف بغيػر المغػة العربيػة  فاىمية -

 في تىهية هٍارات التكاصؿ المغكم لدل الطالا0
 بغيػر تصكر هقترح لتطكير هحتكل كتابي القراة  كالتعبيػر لطػالا الهسػتكل ال ػاىي الىػاطقيف -

 المغكم0 التكاصؿ هٍارات حكة في العربية المغة
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 المغػػة بغيػػر الىػػاطقيف ال الػػث الهسػػتكل لطػػالا ا دا كتػػاا هحتػػكل لتطػػكير هقتػػرح تصػػكر -
 0المغكم التكاصؿ هٍارات حكة في العربية

 بغيػر الىػاطقيف ال الػث الهسػتكل لطػالا القراة  كالتعبيػر يكتاب هحتكل لتطكير هقترح تصكر -
 0هعايير الجكد  حكة في العربية المغة
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 املزادع

 العزبية. املزادع -أوال

(، تحميل كتب المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى سمسمة العربيةة بةين 2009أبوبكر عبداهلل عمي) -1
 نيمين، الخرطوم.ال، جامعة هيديك، رسالة دكتورا

 (، سيكولوجية الميارات االجتماعية، القاىرة، مكتبة زىراء الشرق.2003أبوىاشم السيد) -2
(، نحةو تسسةيس منيجةي لميةارات المغةة العربيةة لةدى طةاب لةةو  الحمقةة 2020أحمد بو عنبو) -3

مةةمتمر المغةةة العربيةةة الةةدولي الرابةة، بالشةةارلة، تطةةوير تعمةةيم المغةةة العربيةةة الكتةةاب الةةل لاألولةة، ، 
مت وتعمميا: المتطمبةات واألبعةاد، وااقةاق ، المركةز التربةوي لمغةة العربيةة لةدول الخمةيت، ا مةارات،

(1 ، )179- 189 . 
(، دراسةةة ولةةةية تحميمةةة تقويميةةة لمةةنيت القةةراءة، رسةةالة دكتةةوراة، 2007إحسةةان عبدالماجةةد محمةةد) -4

 معيد المغة العربية، جامعة إقريقيا.
 والحمةول، المةمتمر المعولةات:  بيةا الناطقين لغير العربية المغة (، تعميم2016أحمد طعمة حمبي) -5

 ابةن ، معيةد العالميةة والمعاىةد الجامعةات قةي لمناطقين بغيرىا العربية المغة تعميم: العاشر السنوي
( 5العربيةة ، مةت) المغةة لخدمةة الةدولي ابن عبةدالعزيز اهلل عبد الممك ومركز االنسانية لمعموم سينا
 ،268 - 279 

 المممكةة قةي الثانويةة بالمرحمةة العربيةة المغةة كتةب محتةوى تحميةل ،(2016)  النشةوان أحمد محمةد -6
الحياتية، مجمة العموم ا نسةانية وا داريةة ، جامعةة المجمعةة  الميارات ضوء قي السعودية العربية
 . 167 -135،  (9)، ع 

(، مشةةكات تعمةةةيم المغةةة العربيةةةة لمنةةاطقين بغيرىةةةا قةةي ماليزيةةةا، منتةةةدى 2011أسةةماء عبةةةدالرحمن) -7
 لوت العربية.

(، ميارات التوالل المغوي وعالتيا بالتةاعل االجتماعي ألبنةاء بعة  2017أشر  محمد عمي) -8
الجاليات األقريقية بالسودان، مجمة دراسات أقريقية،  مركز البحوث والدراسات األقريقيةة ، جامعةة 

 . 111 -83(، 87أقريقيا العالمية ، ع)
وطةةةةرق عاجيةةةةا قةةةةي تعمةةةةيم العربيةةةةة (، اللةةةةعوبات المغويةةةةة 2013عتمةةةةاد عبداللةةةةادق عةيةةةةةي)إ -9

 لمناطقين بغيرىا، كمية الدراسات ا سامية، جامعة األزىر.
(، ميةارة الكام)التعبيةر الشةةةوي( قةي منيةةاج 2008أكةرم عةادل البشةةير، وسةعاد عبةدالكريم الةةوا مي) -10

ة العمةوم المغة العربية لمل  الساب، األساسي: دراسة تحميمية، مجمة العموم التربويةة والنةسةية، كمية
 .255-235، ( 2ع)، (9 مت)التربوية، الجامعة الياشمية،
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(، تحميةل محتةوى الكتةاب المدرسةي لتعمةيم المغةة العربيةة لملة  الثةامن قةي 2013ألةةا رزلةي سةند) -11
المدرسةةةة المتوسةةةطة ، رسةةةالة ماجسةةةتير، كميةةةة الدراسةةةات العميةةةا، جامعةةةة مالةةةك إبةةةراىيم ا سةةةامية 

 بماالنت ، اندونيسيا.
قعاليةةة برنةةامت تةةدريبي قةةي تنميةةة بعةة  ميةةارات التوالةةل المغةةوي  ،(2017محمةةود محمةةد )بثينةةة  -12

الداعمةةةة لابةةةداع لةةةدى الطالبةةةات المعممةةةات لمغةةةة العربيةةةة وأثةةةره قةةةي تنميةةةة بعةةة  ميةةةارات التةكيةةةر 
 -237( ،  7ا بةةداعي لةةدى طالبةةات المرحمةةة الثانويةةة ، مجمةةة جامعةةة شةةقراء، جامعةةة شةةقراء، ع)

269 . 
(، تحميل المحتوى الثقاقي لكتاب التعبير قي معيد تعميم المغةة العربيةة 2015رو  جالو)جرنو مع -13

لغيةةةةر النةةةةاطقين بيةةةةا قةةةةي الجامعةةةةة ا سةةةةامية بالمدينةةةةة المنةةةةورة المسةةةةتوى األول نمو جةةةةا ، رسةةةةالة 
 ماجستير ، معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا ، الجامعة ا سامية بالمدينة المنورة.

 الثانيةةةة، الطبعةةةة والنةسةةةية، التربويةةةة الملةةةطمحات معجةةةم ،(۳۱۲۲) النجةةةار زينةةةب شةةةحاتو، حسةةةن -14
  المبنانية الملرية الدار القاىرة،

(، أثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجية الموالةة  التعميميةةة الوديةيةةة قةةي تةةدريس 2016حسةةن محمةةد لةةب  ) -15
، رسةةةةالة دكتةةةةوراه، كميةةةةة المغةةةةة العربيةةةةة لمنةةةةاطقين بغيرىةةةةا قةةةةي تحسةةةةين ميةةةةارات التوالةةةةل المغةةةةوي 

 الدراسات العميا، جامعة العموم ا سامية العالمية، األردن.
(، تعميم المغة العربية قي المرحمةة األبتدا يةة، األسةكندرية، مركةز 2005علر)عبد الباري حسني  -16

 األسكندرية لمكتاب.
ي المغةةةة (، أ ةةر النشةةةاطات التعميميةةة الملةةةاحبة والتحلةةيل السةةةابق قةة2009حمةةدان عمةةي نلةةةر) -17

العربية قي تنمية القدرة عم، التخيةل لةدى عينةة مةن طةاب اللة  السةادس، المجمةة األردنيةة قةي 
 .398-385العموم، العدد الخامس، 

 التوالةةل ميةةارات تحسةةين قةةي الدراسةةية المةةواد معممةةي إسةةيام مةةدى ،(2013)نلةةر عمةةي حمةةدان -18
 ، مجمةة األردن بشةمال التعميميةة كنانةة بنةي منطقة قي األساسي العاشر الل  طمبة لدى المغوي
( ، 1المةتوحة، مت) القدس ، جامعة والنةسية التربوية والدراسات لألبحاث المةتوحة القدس جامعة
 . 132-107( ، 4ع )

(، رمية حول مةيوم التوالل المغوي ، مجمة كمية المغات والترجمة، 2011حمدي إبراىيم حسن ) -19
 . 26 -1( ، 1جامعة الممك سعود، ع)

(، القةةيم ا نسةةانية قةةي مقةةررات تعمةةيم المغةةة العربيةةة لغةةة ثانيةةة: العربيةةة 2019حنةةان قيةةد العتيبةةي) -20
 جامعةة ، التربيةة كمية ، والمعرقة لمقراءة الملرية الجمعيةلمعالم أنمو جا، مجمة القراءة والمعرقة، 

 264 -229،  شمس عين
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 ة لمنةةاطقين بغيرىةةا، كتةةاب معةةايير(، معةةايير تقةةويم ميةةارة المحادثةة2018خالةةد حسةةين أبةةو عمشةةة ) -21
 - 95 تركيةةا، ، التركةةي العربةةي المنتةةدى ،(محكمةةة أبحةةاث)بغيرىةةا لمنةةاطقين العربيةةة المغةةة ميةةارات
120 .  

(، تحمبةةل المحتةةوى: مةيومةةو، اىميتةةو، خلا لةةو، أىداقةةو، إدارة 2018خالةةد حسةةين أبةةو عمشةةة) -22
 التوجيو التربوي، وزارة التعميم العالي، لطر.

(، قاعميةةة نشةةاطات لا مةةة عمةة، عمميةةات الكتابيةةة قةةي تنميةةة ميةةارات 2009خةةاطر العبيةةدي)خالةةد  -23
غير منشورة، كميةة تربيةة، جامعةة  هكتابة القلة لدى تامي  الل  األول المتوسط، رسالة دكتورا

 أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.
طقين بيةا بالجامعةة ا سةامية لعوبات تعميم المغة العربية لغير النةا (،2019خالد محمد النجار) -24

بالمدينة المنورة ، المجمة الدولية لمبحوث قي العموم التربوية ، الممسسة الدوليةة اقةاق المسةتقبل ، 
 . 353 -289(، 4(، ع )2مت)

(، ميةةةارات التعبيةةةر الكتةةةابي قةةةي كتةةةب القةةةراءة العربيةةةة لطمبةةةة لةةةةو  2004راتةةةب لاسةةةم عاشةةةور) -25
القةةةدس المةتوحةةةة لألبحةةةاث والدراسةةةات، كميةةةة التربيةةةة، جامعةةةة  المرحمةةةة األساسةةةية، مجمةةةة جامعةةةة

 .104-73اليرموك، األردن، 
لةعوباتيا، القةاىرة، دار الةكةر  -تدريسيا -(، الميارات المغوية: مستوياتيا2004رشدي طعيمة ) -26

 العربي.
(، تحميةةل المحتةةوى قةةي العمةةوم ا نسةةانية : مةيومةةو ، أسسةةو، اسةةتخداماتو، 2004رشةةدي طعيمةةة) -27

 ، القاىرة ، دار الةكر العربي.19ط
(، تعميم المغة اتلاليا بين المنةاىت وا سةتراتيجيات، القةاىرة، 2006رشدي طعيمة ومحمود النالة) -28

 المندمة ا سامي لمتربية والعموم الثقاقية.
(،  مةيةةةوم المغةةةة وودا ةيةةةا، القةةةاىرة، المندمةةةة ا سةةةامي 2010رشةةةدي طعيمةةةة ومحمةةةود النالةةةة) -29

 عموم الثقاقية.لمتربية وال
(، تحميةةةةةل محتةةةةوى كتةةةةاب المغةةةةةة العربيةةةةة )توالةةةةل( لملةةةةة  األول 2019رييةةةةام سةةةةعيد عبةةةةد اهلل) -30

 . 83 -15، 210، ع 2019/  2018لمعام  -الةلل الدراسي األول –االبتدا ي 
 (، طرا ق تدريس المغة العربية، عمان، دار الةكر.2007زكريا أبو الضبعات) -31
تدريس وتقويم ميةارة القةراءة قةي تعمةيم المغةة العربيةة الغيةر ( ، 2018) بمبكاي ، جمال عمي سعيد -32

 لمنةةةةةةاطقين العربيةةةةةةة المغةةةةةةة ميةةةةةةارات معةةةةةةايير ، كتةةةةةةابالنةةةةةةاطقين بيةةةةةةا: قةةةةةةاة الكةةةةةةاميرون أنمو جةةةةةةا
 . 228 -209 تركيا، ، التركي العربي المنتدى ،( محكمة أبحاث)بغيرىا
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ي لسمسةمة تعمةيم المغةة العربيةة لمنةاطقين (، تحميل المحتوى المغةو 2017سيام محمد عمي محجوب) -33
بغيرىا بجامعة السودان المةتوحة )المستوى األول نمو جا( ، رسةالة دكتةوراه ، كميةة المغةات لمعمةوم 

 والتكنولوجيا، جامعة السودان.
 الرابة، لملة  المقةرر المطالعةة كتةاب محتةوى تحميل( 2015)قيا  وسمير طارق حسين، سي  -34

جامعةة  القرا يةة، مجمةة كميةة التربيةة األساسةية لمعمةوم التربويةة وا نسةانية، الميةول ضةوء قةي األدبي
 . 378 -341 (،24 )ع بابل، العراق،

(، إسةةةةتراتيجيات تعمةةةةيم ميةةةةارة الكةةةةام لةةةةدى الدارسةةةةين المةةةةاليزيين، مجمةةةةة 2011لةةةةال  التنقةةةةاري) -35
 . 74-51الجامعة ا سامية العالمية ، ماليزيا، الدراسات المغوية األدبية،

 (، المدخل إل، البحث قي العموم السموكية، الريا ، دار العبيكان.2006لال  حمد العسا ) -36
(، ميةةارات اسةةتخدام اسةةتراتيجيات القةةراءة الةعالةةة ومةةدى تواقرىةةا 2020عبةةد الةةرازق مختةةار محمةةود) -37

مةةةمتمر المغةةةة العربيةةةة الةةةدولي الرابةةة، الكتةةةاب األول للةةةدى معممةةةي المغةةةة العربيةةةة لمنةةةاطقين بغيرىةةةا، 
بالشارلة، تطوير تعميم المغة العربية وتعمميا: المتطمبات واألبعةاد، وااقةاق ، المركةز التربةوي لمغةة 

 .  256 -237(، 1العربية لدول الخميت، ا مارات، مت)
ل قاعميةةةة برنةةةامت إلكترونةةةي قةةةي تنميةةةة ميةةةارات التوالةةة ،(2018عبةةةد الةةةرحمن  محمةةةد الجينةةةي ) -38

وا بداع المغوي لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغةات أخةرى الةةا قين لغويةا ، رسةالة دكتةوراه، 
معيةةد تعمةةيم المغةةة العربيةةة لغيةةر النةةاطقين، الجامعةةة ا سةةامية بالمدينةةة المنةةورة، المممكةةة العربيةةة 

 السعودية..
يةر النةاطقين بيةا، الريةا ، جامعةة (، إعداد مواد تعميم المغة العربيةة لغ2007عبدالرحمن الةوزان) -39

 الممك سعود.
(، تحميةةل محتةةوى منةةاىت المغةةة العربيةةة رميةةة ندريةةة 2011عبةةدالرحمن الياشةةمي، ومحسةةن عمةةي) -40

 تطبيقية، عمان،دار اللةاء.
(، تحميةةةل مضةةةمون المنةةةاىت الدراسةةةية، عمةةةان،دار 2014عبةةةدالرحمن الياشةةةمي، ومحسةةةن عمةةةي) -41

 اللةاء.
(، سمسةةمة جامعةةة إقريقيةةا العالميةةة لتعمةةيم المغةةة العربيةةة لمنةةاطقين 2001)عبةةدالنور محمةةد المةةاجي -42

 السةةودان،بغيرىةةا دراسةةة ولةةةية تحميميةةة تقويميةةة، مجمةةة العربيةةة لمنةةاطقين بغيرىةةا، جامعةةة إقريقيا،
 .87-1، (2ع)

(، تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا وسبل تطويره، ورلة عمةل مقدمةة 2011)عزالدين البوشيخي -43
قي ممتمر" المغة بين أمجاد الماضي وتحديات المستقبل" مركزالمغات، كميةة الدراسةات ا سةامية، 

 الدوحة.
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(، العالةةةةة بةةةةين إتقةةةةان تةةةةاوة القةةةةر ن ومسةةةةتوى أول ميةةةةارات القةةةةراءة 2008عمةةةةي عبةةةةداهلل مشةةةةدود) -44
 .اليمنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة لنعاء، الجيري

( ، قاعميةةةة اسةةةتراتيجية تحةةةاور المقترحةةةة لةةةي تنميةةةة ميةةةارات 2018عمةةةي عبةةةد المحسةةةن الحةةةديبي) -45
التوالةل والكةةةاءة ال اتيةةة قةةي الحةةوار لةةدى متعممةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بمغةةات أخةةرى ، المجمةةة 

 .  241 -181، (127(، ع )32جامعة الكويت، مت ) التربوية،
(، ملةوقة مقترحة لميارات االستماع الازمة لمتعممةي المغةة العربيةة 2019عمي محمد الغامدي) -46

بمغات اخرى قي ضوء المعايير العالمية لتعمم المغة األجنبية ، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط 
 . 246 -215( ، 10( ، ع ) 35، مت)

غةةةوي لمعممةةةي المغةةةة العربيةةةة قةةةي لطةةةاع غةةةزة وعالتيةةةا (، التوالةةةل الم2019عمةةةر عمةةةي دحةةةان) -47
بتلةةوراتيم لةاعميةةة أدا يةةم، دراسةةات العمةةوم التربويةةة ، عمةةادة البحةةث العممةةي، الجامعةةة األردنيةةة، 

 .572- 554( ، 3( ، ع )46مت)
(، تعمةةةةيم العربيةةةةة لمنةةةةاطقين بغيرىةةةةا: مشةةةةكات وحمةةةةول 2015عةةةةوني الةةةةةاعوري وخالةةةةد أبوعمشةةةةة) -48

، (  3ع) (،32) مةةةتة نمو جةةةا، مجمةةةة دراسةةةات العمةةةوم ا نسةةةانية واالجتماعيةةةة، الجامعةةةة األردنيةةة
477-490. 

( تقيةيم) تقةويم معةاييرمعايير تقويم ميارة القراءة لغير الناطقين بالعربية (، 2018مختاري ) قاطمة -49
 لمنةةةاطقين العربيةةة المغةةة ميةةارات معةةايير كتةةاب بغيرىةةةا، لمنةةاطقين العربيةةة المغةةة قةةي القةةراءة ميةةارة
   .  208 -179 تركيا، ، التركي العربي المنتدى ،( محكمة أبحاث)بغيرىا

 (، المعجم الوجيز، طبعة خالة بوزارة التربية والتعميم بملر.2003مجم، المغة العربية) -50
(، معةةايير تعمةةيم المغةةة العربيةةة لملةةةو  2018محمةةد جةةابر لاسةةم ، عمةةي عبةةد المحسةةن الحةةديبي) -51

 السادس ، السعودية ، مكتب التربية العربي لدول الخميت .من الراب، إل، 
(، الضةةع  المغةةوي لةةدى متعممةةي المغةةة العربيةةة بجامعةةة ا نسةةانية الماليزيةةة: 2011محمةةد عبةةداهلل) -52

 .268-285أسبابو، وعاجو، مجمة الدراسات المغوية واألدبية، الجامعة ا سامية العالمية، 
 ل المغوي مياراتيا وتعميميا، عمان، دار المناىت.(، ميارات التوال2008) محمد عطية -53
(، المرجةةةة، المعالةةةةر قةةةةي تعمةةةةيم المغةةةةة العربيةةةةة لمنةةةةاطقين بغيرىةةةةا، 2017محمةةةةود كامةةةةل النالةةةةة ) -54

 القاىرة : دار الةكر العربي .
أساليب بناء التلور المقترح قي الرسا ل العممية، كميةة التربيةة  ،(2013محمد مجاىد زين الدين) -55

 القرى.، جامعة أم 
(، مشروع تربةوي لارتقةاء بمسةتوى التحلةيل قةي ميةارة الكتابةة، أسةاس 2013مريم حمد النعيمي) -56

 .البحرين، المنامةتعميم المغة العربية، 
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أثةةر اسةةتخدام موالةة، التوالةةل االجتمةةاعي قةةي تعزيةةز ميةةارات (، 2019مشةةاعل نالةةر  ل كةةدم ) -57
قةةةي المممكةةةة العربيةةةة ، مجمةةةة  غةةةة العربيةةةةبغيةةةر المالتوالةةةل المغةةةوي لةةةدى الدبموماسةةةيين النةةةاطقين 

 . 525 – 510( ، 3( ، ع )46دراسات العموم التربوية، الجامعة ااردنية ، مت )
(، اختبةةارات االسةةتماع قةةي المغةةة العربيةةة لمنةةاطقين بغيرىةةا، كتةةاب معةةايير 2018ملةةطة، شةةعبان) -58

 -12محكمةة(، المنتةدى العربةي التركةي ، تركيةا،  ميارات المغةة العربيةة لمنةاطقين بغيرىةا  )أبحةاث
40 . 

لمعيةةةةد ابةةةةن سةةةةينا لمعمةةةةوم  العاشةةةةرلمةةةةمتمر السةةةةنوي ا، (2016معيةةةةد بةةةةن سةةةةينا لمعمةةةةوم ا نسةةةةانية ) -59
 ، قرنسا. العالمية والمعاىد الجامعات قي بغيرىا لمناطقين العربية المغة تعميم –ا نسانية 

لمةمتمر السةنوي الحةادي عشةر لمعيةد ابةن سةينا لمعمةوم ا ،(2017معيد بن سينا لمعمةوم ا نسةانية ) -60
 ، قرنسا.تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا قي الوسا ط ا لكترونية –ا نسانية 

 ، جامعة جيرسون ، تركيا الحاضر والمستقبل (،2019)لممتمر الدولي العربية لمناطقين بغيرىاا -61
،   مسةتقبمية، جامعةةة كيةةراال ورمى تجةةارب ،(2019بغيرىةا) لمنةةاطقين العربيةةة المغةة تةةدريس مةمتمر -62

 اليند .
(، أىةةدا  تعمةةيم المغةةة العربيةةة لمنةةاطقين بغيرىةةا، جامعةةة سةةونن 2011نلةةر الةةدين إدريةةس جةةوىر) -63

 .إندونسيا أمبيل ا سامية الحكومية
 ا ستراتيجية القراءة مدخل ضوء قي األدبية النلوص تدريس ،(2018) أمين زىران محمد نورا  -64

 الثانويةة، المرحمةة طةاب لةدى لراءتيةا قةي ال اتيةة ونقةدىا والكةةاءة تحميميا ميارات لتنمية التعاونية
 شةمس، ع عةين جامعةة التربيةة، كميةة والمعرقةة، لمقةراءة الملرية الجمعية ، والمعرقة القراءة مجمة

(196)، 179-271. 
 ميةارات معةايير كتةاب الكتابةة لمنةاطقين بغيرىةا،(، معةايير ميةارة 2018ىاني إسماعيل رمضةان ) -65

 .244 -230 تركيا، ، التركي العربي المنتدى ،( محكمة أبحاث)بغيرىا لمناطقين العربية المغة
(، المتغيةةةةرات العالميةةةةة ودورىةةةةا قةةةةي تشةةةةكيل المنةةةةاىت وطرا ةةةةق التعمةةةةيم 2018ىدايةةةةة الشةةةةي  عمةةةةي) -66

جميوريةةة مةةوم التريويةةة، عوطةةرق التةةدريس، مجمةةة الوالةةتعمم، المةةمتمر الةةدولي األول لقسةةم المنةةاىت 
 .756-717، العدد الخاص، العربيةملر 

طاب الل  التاسة، النةاطقين معولات تعمم المغة العربية لدى  (،2019ىا بابكر عبد الماجد ) -67
 . 166 – 160، الممتمر الدولي الثامن لمغة العربية ، الكتاب األول ، إمارة دبي بغيرىا قي 

 المغةةة ميةةارات معةةايير (، تةةدريس ميةةارة الكتابةةة قةةي المغةةة العربيةةة ، كتةةاب2018القواسةةمية)ة دور  -68
 .260 -245 تركيا، ، التركي العربي المنتدى ،( محكمة أبحاث)بغيرىا لمناطقين العربية
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(، أسةس مقترحةة لبنةاء برنةامت لتعمةيم المغةة العربيةة ألغةرا  أكاديميةة، 2013يحي، نةاي  المحةام) -69
 .قمسطين  ،المبتد ين، جامعة األلل، لمدارسن

بغيرىةا،  لمنةاطقين العربية المغة قي القراءة ميارة( تقييم) تقويم (، معايير2018) يوس  إسماعيمي -70
 لمنةةةاطقين العربيةةةة المغةةةة ميةةةارات معةةةايير كتةةةاب بغيرىةةةا، لمنةةةاطقين المحادثةةةة ميةةةارة تقةةةويم معةةةايير
  . 178 -154 تركيا، ، التركي العربي المنتدى ،( محكمة أبحاث)بغيرىا
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