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 "مستخلص البحح"

المغة العربية لمصؼ األوؿ  تضميف مقررعف درجة استيدؼ البحث الحالي الكشؼ            
. ولتحقيؽ ذلؾ االستماع، التحدث، القراءة، الكتابةالمتمثمة في :  لمميارات المغويةالثانوي 

المناسبة لطبلب  الميارات المغويةقائمة  المنيج الوصفي التحميمي، وأعدتاستخدمت الباحثة 
في بطاقة تحميؿ ىذه القائمة تمثمت  ويارة، ( مٕٔالصؼ األوؿ الثانوي، حيث اشتممت عمى )

المغة العربية لمصؼ  مقرروقد تكَّوف مجتمع البحث مف جميع أنشطة  كتاب المغة العربية.
، األوؿ، أما عينة البحث تمثمت في مجتمعيا في المستوى "المستوى األوؿ" األوؿ الثانوي

الباحثة عدًدا مف األساليب  وجرى اختيار األنشطة بطريقة العينة القصدية.كما استخدمت
والمعالجات االحصائية وصواًل إلى نتائج البحث، مثؿ: التكرارات والنسب المئوية، ومعادلة 

(Holsti:لحساب ثبات أداة التحميؿ. وتوصؿ البحث إلى نتائج عديدة منيا )  درجة تضميف
ضعيفة بالنسبة  أنشطة مقرر المغة العربية لمميارات المغوية في المستوى الدراسي األوؿ

لبلستماع والتحدث، أما ميارة القراءة فدرجة تضمينيا متوسطة، و بينما أتت درجة تضميف 
توجيو نظر القائميف عمى  وخرجت الدراسة بعدة توصيات مف أبرزىا: .ميارة الكتابة مرتفعة

العمميات تخطيط وتأليؼ مناىج المغة العربية إلىى مراعاة الميارات المغوية التي تعكس طبيعة 
العقمية العميا بصورتيا الدقيقة، المستندة عمى ميارات التفكير العميا؛ وذلؾ كما ورد في 

 األدبيات التربوية، عند بناء أنشطة مقررات المغة العربية.

. 
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 ى:ــــــــمكدم

تحظى المغة العربية بمكانة رفيعة مف بيف لغات العالـ، فيي المغة المقدسة التي اختارىا      
ـْ  ا لكتابو المقدس فقد قاؿ_سبحانو وتعالى_ في محكـ تنزيمو: ﴿ِإنَّا َجَعْمَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعمَُّك

﴿َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرآِف ِمْف   -تقدست أسمائو  -[، وقاؿ  َٖتْعِقُموَف﴾ ] الزخرؼ: 
ـْ َيَتَذكَُّروفَ  ـْ َيتَُّقوَف﴾ ُكؿِّ َمَثٍؿ َلَعمَُّي  * ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذي ِعَوٍج َلَعمَُّي

وتعد المغة العربية مف أسمى المغات، وأشرفيا عمى وجو األرض،  ،[ ٕٛ -ٕٚ] الزمر: 
، وأقدرىا أداًءا، ا، وأجمميا أسموبً خير كتبو فصاحًة، وأوضحيا بياًنا كرميا ا بأف أنزؿ بيا

  وأطوعيا استيعاًبا
 -جمت قدرتو -بالحفظ والخمود؛ حفظًا ليذا الديف فقد قاؿ –جؿ شأنو -غًة تعيدىا ا وىي ل

نَّا َلُو َلَحاِفُظوَف ﴾ ] سورة الحجر:  ﴿ ْلَنا الذِّْكَر َواِ   [ ِٜإنَّا َنْحُف َنزَّ
و المغة العربية وعاء تراثنا وحضارتنا اإلسبلمية فيي المغة التي عّبر بيا العربي عف      

وعّما اختمج في صدره، وعّما دار في عقمو مف أفكار ورؤى، وبيا حصؿ التفاعؿ نفسو، 
اإلجتماعي والفكري والنفسي بيف أفراد المجتمع، وىي المغة التي نعبر بيا عف واقعنا وأحبلمنا 
وتخيبلتنا، وكؿ ما يتصؿ بحاضرنا وماضينا، ىذا فضبًل عمى أنيا لغة نعبر بيا عف حضارتنا، 

 عموـ وفنوف وثقافة .                        بما تحممو مف 
و ىي تتمتع بقدرة فائقة عمى احتواء العمـو والمعارؼ المختمفة، واحتواء كؿ جديد فييا،      

فالمغة وعاء الفكر، المحددة لمبلمحو الخاصة والعامة، والمؤثرة في حاضره ومستقبمو 
 (ٕ٘ـ، صٕٚٓٓوالمستيدؼ منو. )يوسؼ،

التكيؼ مع  التفكير و مف العوامؿ الميمة التي تساعد اإلنساف عمى المغوية والميارات     
المجتمع ورفع استعداداتو نحو بيئات التعمـ المختمفة، فضبًل عف إرتكازه عمى الخبرة الذاتية 

بميارات االتصاؿ المغوية  وتنظيميا واستخداميا بطريقة مرنة توصمو لحؿ مشاكمو المختمفة
 .الفاعمة

الميارات المغوية قناة اتصاؿ لغوية عمى درجة مف األىمية لتنمية شخصية الطالب، د عوت     
وتزويده باألساليب المبلئمة لمتكيؼ مع مجتمعو، سواء كاف تخصصو عمميا أـ أدبيا، وسواء 

ال يرسؿ  ة واالقتصاد أـ غير ذلؾ، فالطالبكاف يدرس التربية أـ الطب أـ اليندسة أـ اإلدار 
بؿ يستقبؿ أيضا، ويحتاج في إرسالو واستقبالو إلى قناة اتصاؿ ذات ميارات طواؿ حياتو، 
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لى رسالة تجعؿ االتصاؿ ذا فائدة. وليس ىناؾ بيئة كالبيئة التعميمية  لغوية مناسبة وجيدة، وا 
فرصة التدرب عمى الميارات المغوية واالتصاؿ باآلخريف، والكشؼ عف  التعممية توفر لمطالب

 ( ٛ-ٚ، ص صٕٗٓٓتو المغوية. )الفيصؿ وجمؿ ، استعداداتو وميارا
تعتبر الركيزة األولى في إمكانية السيطرة عمى المغة وأنيا مف أىـ لميارات المغوية فا     

مايمكف أف يتسمح بو الطالب: فكمما تمكف منيا وامتمكيا سيؿ عميو استعماؿ المغة دوف عناء 
ـ األخرى إنما ىو وقؼ عمى مدى تمكنو مف أو مشقة: كما أنو قدرة الطالب عمى اتقاف العمو 

ىذه الميارات التي تجعمو قادرا عمى التمكف العممي بكثير مف المرونة واليسر والسيولة. 
 (ٕٔ، صٕٗٔٓ)الخويسكي، 

ليس عممية آلّية، بؿ عممية ذىنية تحتاج إلى تدريب وممارسة حتى وتنمية الميارات      
لدى الطبلب إحدى النتائج  المترتبة  الميارات المغوية يصؿ الفرد إلى نتائج جديدة، وتنمية

 (.ٕٙٓـ، صٕٔٔٓعمى مرورىـ بخبرات محددة ضمف كتب ومواد مقررة ) العياصرة،
تطمب تعميَما وتوجيًيا مقصوًدا ( إف الميارات المغوية تٙٔـ، صٕٗٔٓ) يقوؿ الخويسكي     

طرؽ متعددة منيا: أف تمارس  وأف الكتساب وتنمية الميارات المغويةمستمرًا وممارسة، 
الميارات المغوية في مجاؿ النشاط الطبيعي ليا تحت توجيو           مشرؼ: فعند تعمـ 
الميارات المغوية ال بد مف مراعاة أف يكوف تعمميا والتدريب عمييا في مجاؿ الحقؿ الطبيعي 

، والندوات، والحفبلت، وعف طريؽ المناشط الطبيعية مثؿ: اإلذاعة والصحافة اليومية والشيرية
 والمحاضرات....إلى غير ذلؾ: مما يعيف عمى تقوية الميارات المغوية ودعميا لدى الطبلب.

تمثؿ إحدى الركائز األساسية في األنظمة التربوية  إف قضية تنمية الميارات المغوية      
ؿ عممية التعمـ، فقد يمكف اكتسابيا مف خبل  تنمية الميارات المغويةالحديثة، ولما كانت عممية 

أصبح مف واجب القائميف عمى العممية التربوية تحقيؽ أىداؼ األنظمة التربوية المتمثمة في 
مف خبلؿ تييئة المواقؼ التعميمية والتعممية التي تحفز الطبلب عمى  تمؾ المياراتتنمية 

 .الميارات المغوية المختمفةالقياـ بالعمميات النشطة التي تستند إلى 
 (ٗ٘ـ،صٕٔٔٓوسى،)الم

لذلؾ حظيت المناىج الدراسية والسيما مناىج المغة العربية في المرحمة الثانوية باىتماـ       
وعناية وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية، فقد اىتمت بتطويرىا وفؽ ما نادت 
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مف خبلؿ مخرجات تعميمية  بو االتجاىات التربوية الحديثة وذلؾ وصواًل لتحقيؽ أىداؼ التربية
 الميارات المغوية البلزمة.تمتمؾ 
إف مناىج المغة العربية البد أف ُتبنى حسب اىتمامات الطبلب، فيـ ال يتعمموف المغة       

لغرض، أو ليدؼ، أو لوظيفة واحدة، بؿ يتعممونيا ألغراض عديدة، ويستخدمونيا في سياقات 
 (ٕٕٔـ، صٕٙٓٓواقؼ مختمفة )الكخف،وم

بمراعاة التوازف بيف الميارات المغوية ( ـٕ٘ٓٓ)البشيرلذا أوصت دراسة       
األربع"االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة" عند بناء منيج المغة العربية بحيث يتـ التركيز 

سالـ  ، وأوصت دراسةعمى جميع الميارات المغوية بشكؿ متكافئ يضمف اكتساب الطبلب ليا
ميف كتاب المغة العربية عمى ميارات القياـ بالنقد والتحميؿ والتفسير بضرورة تضـ( ٜٕٓٓ)

( ـٕٛٓٓجميـو )دراسة  ، كما أوصتا وأف تتبع موضوعاتو المدخؿ التكاممي في إعدادىالغويً 
، وتوجيو بضرورة االىتماـ بالجانب العممي التطبيقي في دروس المغة وربطيا بحياة المتعمميف

المغة العربية إلى إحداث الترابط والتكامؿ بيف فروعيا، وتحديد القائميف عمى وضع مناىج 
أىداؼ تدريسيا وأىـ المناشط المغوية المساعدة عمى تحقيؽ أىدافيا، كما أوصت بضرورة 
توظيؼ الميارات والخبرات المكتسبة مف فروع المغة العربية وتوظيفيا في جميع فنونيا نظرا 

بالتركيز عمى األسئمة ذات المستويات ـ( ٕٗٔٓ) مالكيزكية ال، وكذلؾ أوصت دراسة لوحدتيا
 . العميا مف التفكير، والتقميؿ مف األسئمة التقميدية التي تقيس التذكر مف المادة المقروءة

واستجابة لما سبؽ تبنت العديد مف المناىج، ومف بينيا مناىج المغة العربية سياسة      
فبنيت المناىج وفؽ  الطبلب: المختمفة لدى ةالمغويميارات التطويرية تيدؼ إلى تنمية 

المدخؿ التكاممي بيف فنوف المغة العربية ووظفت أنشطة: النصوص األدبية، والقواعد 
يقؼ عند تنمية المستويات  النحوية، والنصوص القرائية، وسائر فروع المغة العربية، توظيًفا ال

 .العميا ةالمغوي اتت، بؿ يتعداىا إلى الميار االدنيا مف الميار 
وقد واكب ىذا التطوير لمناىج المغة العربية ظيور عدد غير قميؿ مف الدراسات التقويمية      

 .(ـٕٚٔٓ)مدكور ودراسة ـ( ٕٛٓٓ) المالكيودراسة  (ـٕ٘ٓٓ) البشيركدراسة 
 الميارات المغويةلعربية في ضوء إف جميع ىذه الدراسات دعت إلى تحميؿ كتب المغة ا     

مطبلب الذيف يدرسوف ىذه الكتب. فعممية التطوير لف تؤتي ثمارىا المرجوة ما لـ المناسبة ل
 تواكبيا عممية التقويـ التي تطمئف لما ىو واقع وتقدـ رؤى مستقبمية لما ىو مأموؿ.
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يماًنا مف الباحثة بأف المدخؿ المياري ىو أحد االتجاىات التربوية الحديثة التي تولييا       وا 
ىو  الميارات المغويةاىتماًما جيًدا، وأف  والتعميـ في المممكة العربية السعوديةوزارة التربية 

ضمف األىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا. وأف الوزارة لـ تطور منيج المغة العربية  لمصؼ 
 األوؿ الثانوي إال مف أجؿ ذلؾ. 

ولعؿ تحميؿ  والتقويـ.وؿ ىذا المنيج بالتحميؿ فإف الباحثة ترى أنو مف األىمية بمكاف تنا     
ج الحديث والذي المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي يمقي الضوء عمى ىذا المني مقررأنشطة 

. فالكتاب المدرسي أحد العناصر الميمة التي ُيقدـ المنيج مف خبلليا، ُيقدـ في مدارسناػ
 .وأنشطة الكتاب ركف رئيسي جدير بالتحميؿ والتقويـ والتطوير إف تطمب األمر

  مشللة البحح:

إف التطوير الشامؿ الذي حظيت بو مناىج المغة العربية في مراحؿ التعميـ العاـ في      
المممكة العربية السعودية يتطمب تقويمًا مستمرًا ومتابعة في الميداف في أثناء تجريبو وتطبيقو 

ائميف عميو، وتمثؿ وذلؾ بإخضاعو لمزيد مف الدراسات التقويمية، لتقديـ التغذية الراجعة لمق
أنشطة الكتاب عنصًرا رئيًسا مف عناصر مناىج المغة العربية مما يجعميا جديرة بالتحميؿ 
والدراسة لمكشؼ عف جوانب القوة فييا وتعزيزىا، وتعرؼ جوانب الضعؼ والقصور لتبلفييا 

فكير سيما ميارات الت فأنشطة الكتاب تقـو بدور كبير في تنمية الميارات وال ؛مستقببلً 
اإلبداعي، محققة بذلؾ أحد أىـ األىداؼ التي تسعى مناىج المغة العربية إلى تحقيقيا لدى 

 الطبلب. 
وانطبلًقا مف الرؤى السابقة واستجابة لتوصيات العديد مف الدراسات السابقة التي نادت      

(، ودراسة ـٕٚٓٓبضرورة إجراء دراسات تحميمية لكتب المغة العربية، مثؿ دراسة أبو جبيف )
الذي ييدؼ ـ(. أعدت الباحثة ىذا البحث ٕٕٔٓ)ـ(، ودراسة بني عيسى ٕٔٔٓالفيومي )

 ىػػ.ٓٗٗٔ -ٜٖٗٔاـ ػػػػػػػػلعالمغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي  مقررإلى تحميؿ أنشطة 
 و يمكف تحديد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي:     

 "؟لمميارات المغويةربية لمصؼ األوؿ الثانوي المغة الع مقررأنشطة  تضميف"ما درجة  -
 ومف السؤاؿ الرئيس تتفرع األسئمة اآلتية:

 الصؼ األوؿ الثانوي؟التي ينبغي توافرىا لدى طبلب  الميارات المغويةما  -ٔ
 ؟باالستماعالمتعمقة  لمميارات المغويةالمغة العربية  مقررأنشطة  تضميفما درجة  -ٕ
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 ؟المتعمقة بالتحدث لمميارات المغويةة العربية المغ أنشطة مقرر تضميفما درجة  -ٖ
 ؟ المتعمقة بالقراءة لمميارات المغويةالمغة العربية  مقررأنشطة  تضميفما درجة  -ٗ
  ؟المتعمقة بالكتابة لمميارات المغويةالمغة العربية  مقررأنشطة  تضميفما درجة  -5

 :ححالب أهداف

 تتمثؿ أىداؼ البحث الحالي في اآلتي: 
 الصؼ األوؿ الثانوي. المناسبة لطبلب ارات المغويةالميتحديد  -ٔ
( في  الكتابة –القراءة – التحدث – االستماع)  الميارات المغوية تضميفتحديد درجة  -ٕ

كتاب المغة العربية ) المستوى األوؿ( لمصؼ األوؿ الثانوي في المممكة أنشطة  محتوى
 العربية السعودية.

 أهمية البحح:

 :يمثؿ حث في أنوف تفصيؿ أىمية البكيم 
استجابة لضرورة تطوير وتجويد األنشطة التعممية بما يتمشى مع اإلتجاىات التربوية  -ٔ

 .الميارات المغوية الحديثة، وتحقيؽ الغايات التربوية المرجوة في مجاؿ تنمية
مساعدة القائميف عمى تأليؼ كتب المغة العربية في مراحؿ التعميـ العاـ، بتحديد جوانب  -ٕ

أنشطة الكتب الدراسية، ليتـ تعزيزىا، وجوانب الضعؼ، ليتـ معالجتيا في ضوء القوة في 
 نتائج البحث العممي.

، واالسترشاد بيا عند الميارات المغويةمساعدة معممي المغة العربية في التعرؼ عمى  -ٖ
 تخطيط وتنفيذ دروس المغة العربية.

المرحمة  البلزمة لطبلب المغوية المياراتإمداد القائميف عمى مناىج المغة العربية بقائمة  -ٗ
 الثانوية، بحيث يتـ توجيو الممارسات التدريسية في ضوئيا لتنميتيا.

 تقديـ أداة بحثية يمكف االستفادة منيا في مجاؿ التخطيط والتقويـ. -٘
 :البحح حدود

 تقتصر حدود البحث الحالي في اآلتي:      
وذلؾ في كامؿ ( المستوى األوؿأنشطة كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي )  -1

 وحدات الكتاب. 
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ي رأى المتخصصوف مناسبتيا ( التالكتابة، القراءة، التحدث، االستماع) الميارات المغوية -2
 الصؼ األوؿ الثانوي. لطبلب

 مصطلحات البحح:

 حتليل احملتوى:-1

منيجًيا ـ( أنو "طريقة تقدـ وصًفا موضوعُيا ٕٙٓٓيعد تحميؿ المحتوى كما عرفو داوود )   
 (.ٕٕكمًيا لممحتوى الظاىر" )ص

ـ( أف تحميؿ المحتوى "أسموب بحثي ييدؼ إلى وصؼ ٕٛٓٓويرى سمارة والعديمي )     
المحتوى الظاىر لمادة دراسية وصًفا كمًيا وموضوعًيا ومنتظًما وفؽ معايير محددة مسبًقا" 

 (.ٖ٘)ص
استخدـ لتحميؿ الظاىر  وصفي: أنو أسموب ويقصد بتحميؿ المحتوى في البحث الحالي     

، تحميبًل الميارات المغويةمف محتوى أنشطة كتاب المغة العربية )المستوى األوؿ( في ضوء 
 .يجًيا، موضوعًيا، منتظًمامنكمًيا 

 األنشطة اللػوية: -0
ـ( أف األنشطة المغوية " ألواف منوعة مف الممارسة العممية لمغة، ٕٗٓٓذكر الخميفة )      

طبلب، ويستخدموف المغة استخداًما موجًيا في المواقؼ التعميمية التعممية التي يقوـ بيا ال
 (.ٖٖٚ" )ص تتطمب الحديث واالستماع والقراءة والكتابة

ـ( أف األنشطة المغوية "مف الوسائؿ الفّعالة التي يستخدميا المعمـ ٕ٘ٓٓويرى طعيمة )      
ميـ المغة العربية، ويتـ تعميميا بالتقميد وتستعيف بيا المدرسة الحديثة في تحقيؽ أىداؼ تع

 (.ٚٔوالمحاكاة والممارسة السميمة، في مواقؼ تشبو مواقؼ الحياة" )ص
غة العربية المتضمنة في كتاب الم :  الممارسات المغويةويقصد بيا في البحث الحالي    

نمية بيدؼ ت لمصؼ األوؿ الثانوي، يقوـ بيا الطبلب تحت إشراؼ معممييـ وبتوجيييـ
 .(الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع) الميارات المغوية
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 :املوارات اللػوية -4

 :االستماع -
 ؿعممية مقصودة لذات المسموع، فييا مف االىتماـ، وبذ( بأنيا "ـٕٓٔٓ) فيا حسيفعرّ      

 .(ٓٓٔالجيد ما يجعميا تحتاج إلى إلقاء السمع، إحضار القمب، والتدبر فيما يقاؿ")ص
فف يشتمؿ عمى عمميات معقدة، فإنو ليس مجرد سماع بؿ عممية ـ( أنيا " ٕٙٓٓ) مدكوررى وي 

 (.ٗٛ)ص" يعطي فييا المستمع اىتماًما خاًصا، وانتباًىا مقصوًدا لما تتمقاه أذنو مف أصوات
االستماع الجيد لماتتمقاه أذنو مف أصوات عمى  : قدرة الطالبفي البحث الحالي باالستماع ويقصد
 في فترة زمنية.المناسبة لممثير المغوي ، ية مقصودةكعمم

 :التحدث -
ـ( "أنيا ثاني عناصر االتصاؿ المغوي، وىي ترجمة المساف ٕٗٔٓ) الخويسكي عرفيا      

، فالتحدث ىو المفظ واإلفادة، والمفظ عما تعممو اإلنساف عف طريؽ االستماع والقراءة والكتابة
واإلفادة ىي ما دلت عمى معنى مف المعاني في  ىو الصوت المشتمؿ عمى بعض الحروؼ،

 (ٔٙذىف المتحدث" )ص
ـ( بأنيا "المظير الحقيقي لتحقيؽ تواصؿ جيد بيف الفرد ٕٔٔٓويقصد بيا الباري )     

 (.ٜٛوبأفراد الجماعة المغوية التي ينتمي إلييا" )ص
صدار الجيدالتواصؿ المفظي عمى  : قدرة الطالبالحالي البحثفي  بالتحدثويقصد      ، وا 

 .لغوي معيف لموقؼ ومناسبة متنوعة  استجابات
 :القراءة -

" الرموز المطبوعة، وفيـ ىذه الرموز المكونة لمجممة والفقرة والفكرة والموضوع"ىي   
 (.ٜٕٔصـ، ٕٙٓٓ،مدكور)
نطؽ الرموز وفيميا وتحميؿ المقروء ونقده أنيا "بـ( ٕٗٔٓ) الخويسكي ويعرفيا     

واإلفادة منو في حؿ المشكبلت، واالنتفاع بو في المواقؼ الحيوية، والمتعة والتفاعؿ معو، 
 (.ٜٛ" )صالنفسية بالمقروء

 وفؾ الرموز المسنودة قراءةعمى  الجيدة : قدرة الطالبفي البحث الحالي بالقراءة ويقصد    
 .لغوي إلى فكرة أو صورة أو موقؼ معيف
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 :الكتابة -
" فرد بتركيب وتحويؿ الرموز مف خطاب شفوي إلى نص مطبوععممية يقوـ فييا ال" ىي       
 (.ٜٛٔصـ، ٕٙٓٓ، طعيمة)

مجموعة مف الرموز المكتوبة الدالة عمى أنيا " ـ(  ٕٗٓٓالفيصؿ وجمؿ )كما عرفيا      
 (.ٕٚٔ" )صمعاف محددة متفؽ عمييا

دراؾ العبلقة فيو ا  االتصاؿ المكتوب و قدرة الطالب عمى  في البحث الحالي: بالكتابة ويقصد     
 مثير. لغوي ، عند االستجابة لموقؼبيف الرمز والمرموز

 " الفصل الجاني "

  أوًلا: اإلطار الهظري:

 .االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة: الميارات المغوية -األوؿالمبحث  -
 املوارات اللػوية:

ير مقصودة، فبل بد مف إف تنمية الميارات المغوية ال تتـ بمحض الصدفة، وال بطرؽ غ    
تحديد المسار وتحديد العمميات العقمية التي تنشط ذىف الطالب أواًل، وتدربو عمى استخداـ 

 الطرؽ العممية الصحيحة في المواقؼ المغوية:
 :ومف أبرز الميارات المغوية التي ينبغي تنميتيا لدى الطبلب، ما يمي    
 االستماع:موارة ا: أوًل

أىـ فنوف المغة: وذلؾ ألف الناس يستخدموف االستماع والكبلـ أكثر مف االستماع مف      
استخداميـ لمقراءة والكتابة، وقد صور أحد الكتاب ىذه األىمية في االستخداـ قائبل: إف 
اإلنساف المثقؼ العادي يستمع ما يوازي كتابا كؿ أسبوع، ويقرأ ما يوازي كتابا كؿ شير، 

 .ويكتب ما يوازي كتابا كؿ عاـ
 .(48ص  ،6002، مدكورطبيعة مفووم االستماع:)

ىناؾ فروؽ جوىرية بيف السماع، واالستماع، واإلنصات: فالسماع ىو مجرد استقباؿ      
، األذف لذبذبات صوتية مف مصدر معيف دوف إعارتيا انتباىا مقصودا، كسماع صوت الطائرة

التقاط الذبذبات الصوتية، كما  فيو عممية بسيطة تعتمد عمى فسيولوجية األذف وقدرتيا عمى
 أنو أمر اليحتاج إلى تعمـ.
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أما االستماع فيو عممية معقدة في طبيعتيا. فيو يشتمؿ أوال عمى إدراؾ الرموز المغوية      
المنطوقة عف طريؽ التمييز السمعي، وفيـ مدلوؿ تمؾ الرموز، ثـ إدراؾ الوظيفة االتصالية 

و الكبلـ المنطوؽ، ثـ تفاعؿ الخبرات المحمولة في تمؾ أو الرسالة المتضمنة في الرموز أ
الرسالة مع خبرات المستمع وقيمو ومعاييره، وصوال إلى نقد ىذه الخبرات وتقويميا والحكـ 

 –وفيـ  -عمييا في ضوء المعايير الموضوعية المناسبة لذلؾ. فاالستماع إذف )إدراؾ
 وتقويـ( -ونقد -وتطبيؽ -وتفسير -وتحميؿ
بالتسبة لئلنصات، فالفرؽ بينو وبيف االستماع فرؽ في الدرجة، وليس في طبيعة  أما     

األداء: فكما أف االستماع ىو التعرؼ عمى األصوات، والفيـ، والتحميؿ، والتفسير، والتطبيؽ، 
والنقد، والتقويـ، لممادة المسموعة، فإف اإلنصات ىو تركيز االنتباه عمى ما ينصت إليو 

حقيؽ ىدؼ معيف. فاإلنصات استماع مستمر، أما االستماع قد يكوف الطالب مف أجؿ ت
متقطعا كاالستماع لخطيب يتابعو بعض الوقت ثـ ينصرؼ عنو بذىنو، ثـ يعاود االستماع.... 

وتعالى:  ، لكف اإلنصات يجب أف يكوف استماعا مستمرا غير متقطع: يقوؿ الحؽ تبارؾوىكذا
َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُف َفاْستَ  ـْ ُتْرَحُموفَ )َواِ  فالميارة المطموبة لمتعمـ ىي  ؛( ِمُعوا َلُو َوَأنِصُتوا َلَعمَُّك

"االستماع" ألنيا عممية تسمح باالنتباه إلى المتكمـ، وسؤالو ومناقشتو فيما يقوؿ، والحكـ 
 عميو، واتخاذ قرار بشأنو.

 :األهداف العامة لتعلم موارة االستماع

غوي التي يجب التي تعنى بيا المناىج الدراسية والسيما إف مخططي برامج التصاؿ الم     
 مناىج المغة العربية، يخصوف برامج االستماع بحظ وافر مف األىداؼ، مف أبرزىا ما يمي:

 (ٜٛ-ٛٛ، صٕٙٓٓ:)مدكور، 
 أف يقدر المتعمموف  االستماع كفف ميـ مف فنوف المغة واالتصاؿ المغوي. .ٔ
ماع السئ، وأف تنمو لدييـ الميارات األساسية أف يتخمص المتعمموف مف عادات االست .ٕ

 والمفيومات واالتجاىات لعادات االستماع الجيد.
أف يتعمموا كيؼ يستمعوف بعناية، مع االحتفاظ بأكبر قدر مف الحقائؽ والمفاىيـ و  .ٖ

 التصورات مع القدرة عمى تذكر نظاـ األحداث في تتابعو الصحيح.
حروؼ الناقصة في الكممات في كممات منطوقة، أف تنمو لدييـ القدرة عمى إكماؿ ال .ٗ

 والكممات المفصمة في جمؿ مفيدة.
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كماؿ الحديث فيما لو سكت. .٘  أف تنمو لدييـ القدرة عمى توقع ما سيقولو المتكمـ وا 
أف يكونوا قادريف عمى التفكير االستنتاجي، والوصوؿ إلى المعاني الضمنية في الحديث  .ٙ

 وتمييزىا.
استخبلص الفكرة الرئيسية والفرؽ بينيا وبيف األفكار العامة  أف يكونوا قادريف عمى .ٚ

دراؾ العبلقات المعنوية بيف الكممات والحقائؽ والمفاىيـ واألفكار.  وا 
 ( األىداؼ اآلتية:ٗٓٔ، ص ٕٓٔٓوأورد حسيف )

 القدرة عمى الفيـ. .ٔ
 القدرة عمى االنسجاـ واالىتماـ والتفاعؿ. .ٕ
 ميؿ.القدرة عمى التفسير والتحميؿ والتع .ٖ
 القدرة عمى التقويـ والنقد. .ٗ
 ماع:ــــــارات االستـــــــمو

 ( فيما يمي:ٓٔٔ، صٜٜٛٔ) شعبافأوجزىا 
 ميارات تقطيع سيؿ الحديث إلى كممات وعبارات ذات معنى. .ٔ
 التعرؼ عمى أقساؾ الكمـ )األسماء واألفعاؿ والحروؼ وغيرىا(. .ٕ
 الربط بيف المنطوؽ وخمفية المستمع المعرفية. .ٖ
 ؼ عمى المضموف الببلغي والوظيفي لمنطوؽ ما أو لجزء مف نص منطوؽ.التعر  .ٗ
 تفسير دالالت اإليقاع والنبر والتنغيـ لتحديد المعمومات المحورية في المنطوؽ. .٘
 استنباط المعمومات المحورية مف نصوص طويمة شفوية دوف فيـ كؿ كممة فييا. .ٙ

 ة لممستوى المتقدـ:( الميارات اآلتيٕٓٔ، صٕٙٓٓواقترح طعيمة )          
 التقاط األفكار الرئيسة. .ٔ
 التغيير بيف الحقائؽ واآلراء مف خبلؿ سياؽ المحادثة العادية. .ٕ
 إدراؾ مدى ما في بعض جوانب الحديث مف تناقض. .ٖ
االنتباه لما يقاؿ وعدـ إثارة موضوعات جانبية تشتت المتحدث وتبعده عف الموضوع  .ٗ

 الرئيسي لمحديث.
لمعاني الناتجة عف تعديؿ أو تحويؿ في بنية الكممة )المعنى إدراؾ التغييرات في ا .٘

 االشتقاقي(.
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 التقاط أوجو التشابو واالختبلؼ بيف األراء. .ٙ
 تخيؿ األحداث التي يتناوليا المتكمـ في حديثو. .ٚ
 إدراؾ نوع االنفعاؿ الذي يسود الحديث، واالستجابة لو. .ٛ

  ثالًجا: موارة التحدخ:
لحقيقي لمغة، فإذا كانت المغة أصوات يعبر بيا كؿ قوـ عف يعد التحدث ىو المظير ا    

أغراضيـ، فإف الكبلـ ىو اإلطار العاـ الذي يوظؼ ىذه األصوات في إنتاج كممات وجمؿ ذات 
 معنى. وعميو يمكف توضيح مفيـو التحدث فيما يمي:

 مفووم موارة التحدخ:  

والمشاعر، واألحاسيس، والخبرات، أنو عممية فسيولوجية وعقمية تتضمف نقؿ المعتقدات،     
والمعمومات، والمعارؼ، واألفكار، واألراء ووجيات النظر مف المتحدث إلى اآلخريف، نقبل يقع 
منيـ موقع القبوؿ والفيـ والتفاعؿ واالستجابة مع طبلقة وانسياب في النطؽ، وصحة في 

 (.ٜٗ، ص ٕٔٔٓالتعبير وسبلمة في األداء. )عبد الباري،
( أف التحدث فف لغوي يتضمف أربعة عناصر أساسية، ٖٕٚ، ص ٕٙٓٓر الفي )وأشا     
 ىي:
  ال تحولت عممية االتصاؿ إلى إشارات وحركات الصوت: فبليوجد تحدث دوف صوت، وا 

 لئلفياـ.
  المغة: فالصوت يحمؿ حروفا وكممات وجمبل يتـ النطؽ بيا وفيميا، وليس مجرد أصوات

 ال مدلوالت ليا.
 ال كاف الكبلـ أصواتا ال التفكير: فبل م عنى لمكبلـ ببل تفكير يسبقو، يكوف أثناءه وا 

 مضموف ليا وال ىدؼ.
  األداء: وىو عنصر أساسي مف عناصر التحدث يشير إلى الكيفية التي يتـ بيا الكبلـ

مف تمثيؿ لممعنى، وحركات الرأس واليديف، مما يسيـ في التأثير واٌلناع ويعكس المعنى 
 المراد.

( أف التحدث ميارة إبداعية إنتاجية تعتمد عمى ٕٛ، صٕٙٓٓحيف ذكر الفرماوي ) في     
إخراج األصوات المغوية وفيميا، ويتصؿ بذلؾ عدة عمميات فسيولوجية كاتنفس تذبذب أو 
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سكوف الثنايا الصوتية الموجودة بالحنجرة، والنطؽ في ذلؾ يعني القدرة عمى إصدار األصوات 
 بشكؿ صحيح. 

 موارة التحدخ:  أهداف تعلم

تعد ميارة التحدث مف أىـ ميارات االتصاؿ الشفوي: الرتباطيا الوثيؽ بالميارات        
المغوية األخرى، وعميو، ىدفت مناىجنا إلى تنمية تمؾ الميارة مف خبلؿ محتوى جيد يسيـ في 

وية أىدافا تنميتيا، وألف تنمية ميارة التحدث عممية غير عشوائية، فقد ذكرت األدبيات الترب
، ص ٕٗٔٓلتعمميا: ويمكف تمخيص جممة ما ىدفوا إليو في النقاط اآلتية: )الخويسكي، 

ٜٚ :) 
 توسيع دائرة الفكر. -1
 التعود عمى ممارسة األلواف المختمفة لمنشاط المغوي. -2
 التعود عمى التفكير المنطقي. -3
 القدرة عمى مواجية اآلخريف. -4
 إتقاف المبلحظة الصحيحة والسميمة. -5
 دائرة التكيؼ مع  مواقؼ الحياة. اتساع -6
 تيذيب المشاعر واألحاسيس. -7
 التعود عمى كيفية اختيار األلفاظ واألساليب. -8
 القدرة عمى التعبير عف الذات. -9

 (131، ص0222موارات التحدخ: )طعيمة، 

 نطؽ األصوات العربية نطقا صحيحا. .ٔ
 التمييز عند النطؽ بيف األصوات المتشابية تمييزا صحيحا. .ٕ
 ز عند النطؽ بيف الحركات القصيرة والطويمة.التميي .ٖ
 ث.....ألخ( -ت -نطؽ األصوات المتجاورة نطقا صحيحا )ب .ٗ
 تأدية أنواع النبر والتنغيـ بطريقة مقبولة مف متحدثي العربية. .٘
 اختيار التعبيرات المناسبة لممواقؼ المختمفة. .ٙ
 استخداـ النظاـ الصحيح لتركيب الكممة العربية عند الكبلـ. .ٚ
 كيؼ مع ظروؼ المستمعيف، مف حيث سرعة الحديث ومستواه.الت .ٛ



 ................. درجة تضمين المهارات اللغوية في مقرر اللغة العربية للصف األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية

- 099 - 

( ميارات التحدث المناسبة لمصؼ األوؿ الثانوي فيما ٖٗ٘، ص ٕٓٔٓوذكر عمراف )    
 يمي:
 نطؽ األصوات والكممات والجمؿ نطًقا صحيًحا: -ٔ
 .ينطؽ أصوات الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة 
 والتعجب. يعبر بصوتو عف المواقؼ المختمفة كاالستفياـ 
 .يبتعد عف تأثير العامية في حديثو 
 .يضبط أواخر الكممات ضبًطا صحيًحا في حدود ما تعمـ مف قواعد 
 اختيار األفكار وتنظيميا تنظيًما مناسًبا: -ٕ
 .يقدـ وصًفا تفصيمًيا لؤلشياء المحسوسة المحيطة بو 
 .يمتـز بالموضوع الذي يتحدث فيو، واليخرج خروًجا الفًتا عنو 
 ني عف التفصيبلت التي ال قيمة ليا.يستغ 
 .يمخص بعض الموضوعات 
 اختيار الكممات والجمؿ والعبارات المعبرة عف مضموف المواقؼ: -ٖ
 .يرتب الجمؿ في تسمسؿ واضح 
 .يستخدـ الجمؿ والعبارات العربية السميمة 
 .يعبر عف رأيو بجمؿ تامة 
 يطرح أسئمة محدودة وواضحة عف أي موضوع يسمعو أو يقرأه. 
 تكييؼ الحديث وااللتزاـ بآدابو مع جميور المستمعيف: -ٗ
 .يبدأحديثو بمقدمة تثير انتباه السامعيف 
 .يظير الود واالحتراـ لآلخريف أثناء حديثو 
 .يستخدـ االيماءات واإلشارات وتعبيرات الوجو بصورة مناسبة 
 .ينيي حديثو بخاتمة مناسبة 

 الكراءة:موارة ا: ثانًي

ءة مف الميارات المغوية األساسية التي يستعاف بيا في وصؼ المستوى ميارة القرا     
الثقافي لمفرد، والمستوى الحضاري لؤلمة، وىي مف الميارات التي تؤثر إلى حد كبير في 
بقية الميارات المغوية األخرى، خاصة التحدث والكتابة واالستماع. كما أنيا تعد الوسيمة 
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صمى ا عميو –ا كانت أوؿ ما أوحى بو عمى النبي الميمة في المعرفة، ومف ذلؾ أني
 في قولو تعالى: )اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ(. -وسمـ

 (ٜٛـ، ص صٕٗٔٓمراحؿ مفيـو تعميـ القراءة:)الخويسكي، 
 مر مفيـو القراءة بعدة مراحؿ يمكننا إيجازىا فيما يمي:

 معرفتيا باعتبارىا حروفا وكممات ينطؽ بيا: .ٔ
ود مف تعميـ القراءة حيث االىتماـ بالنطؽ فقط بغض النظر عف الفيـ، فكاف ىذا ىو المقص

 فاإلنساف ما داـ ينطؽ المكتوب، فيو قارئ، فيـ أـ لـ يفيـ ما ىو مكتوب.
 :التعرؼ عمى الرموز ونطقيا .ٕ

وذلؾ نتيجة األبحاث التي قاـ بيا ثورندايؾ حوؿ األخطاء في قراءة المتعمميف لمفقرات، حيث 
ير في مفيـو القراءة والذي تحوؿ إلى التعرؼ عمى الرموز ونطقيا، لوحظ ىذا التغ

وترجمتيا إلى ما يؤدي إليو مف أفكار ومعاف و أفكار، لتصير القراءة متضمنة لمنطؽ 
والفيـ، والقارئ يقرأ ليفيـ، وترتب عؿ ذلؾ أف القراءة الصمتة قد نالت مف العناية 

 لمتعمقة بالقراءة القدر الوفير.واالىتماـ لدى الباحثيف في ميداف البحوث ا
 النطؽ والفيـ والنقد والتحميؿ:-ٔ

وذلؾ نتيجة أبحاث )جد( و)بوزويؿ( حيث ظير أف القراءة تختمؼ باختبلؼ غرض      
القارئ، وباختبلؼ مواد القراءة ذاتيا. ويفيـ مف ذلؾ أف القارئ أصبح عمى حالة مف 

فاعبل يمكنو مف الحكـ عميو، بالقبوؿ أو التغير التي تتيح لو أف يتفاعؿ مع ما يقرأ ت
الرفض، وعميو، أصبح مفيـو القراءة عمى ذلؾ موجيا إلى نطؽ الرموز وفيميا ونقدىا 

 والتبادؿ في رد الفعؿ بالنسبة ليا. وتحميميا، والتفاعؿ معيا
 النطؽ والفيـ والتفاعؿ واالختيار:-ٕ
اط الفكري وقد استعاف بيا القارئ عمى وفييا أف القراءة أصبحت واحدة مف أساليب النش      

ما يواجو مف مشكبلت تخصصو حيف تحولت لديو إلى معنى وىدؼ ليصبح مفيوميا، 
نطؽ الرموز وفيما والتفاعؿ معيا واستخدلـ ما يفيمو منيا في مواجية ما يعترضو مف 

 مشاكؿ وأزمات فضبل عف االنتفاع بيا في مواقفو الحياتية.
 ية:وسيمة استمتاع وتسم-ٖ
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فبعد ظيور مشكمة وقت الفراغ وظيور وسائؿ اإلعبلـ المسموعة والمرئية وما رآه      
اإلنساف مف ضرورة أف يرفو عف نفسو، تغير مفيـو القراءة ليصبح باإلضافة إلى جميع 
ما سبؽ أف رصدنا مف مفاىيـ )أداة الستمتاع اإلنساف بما يقرأ، حتى ال تغطي عميو 

 المسمية(. وسائؿ اإلمتاع األخمرى
 ، ص(ٕٗٔٓ: )الخويسكي، ةتنمية الميارات القرائيأىداؼ 

تنمية القدرة المفظية والفكرية والميارات الضرورية الستعماليا، وذلؾ لتحقيؽ غذاء متكامؿ  .ٔ
 لمفنوف األخرى لمغة.

 إتقات ميارات القراءة واستغبلؿ القراءة في تكويف اىتمامات وأغراض جديدة. .ٕ
لقراء،مع تيذيب العادات واألذواؽ والميوؿ التي تتكوف منيا األنواع توسيع الخبرات لدى ا .ٖ

 المختمفة لمقراءة.
تنمية القدرات عمى استخداـ المصادر والمراجع والمعاجـ بكفاءة واقتدار والتعبير عف ذلؾ  .ٗ

 بأسموب جيد ومقبوؿ.
الجوىرية  تنمية القدرة عمى القراءة في سبلسة وانطبلؽ، مع الفيـ والتمييز بيف األفكار .٘

 والثانوية فيما يقرأه القارئ وما يقؼ عميو مف معمومات.
 تنمية االستمتاع بالقراءة، وجعميا عادة يومية مسمية وممتعة. .ٙ

 ( األىداؼ التالية:٘ٔٔص  ـ،ٕٓٔٓ) حسيف وأضاؼ     
 صقؿ الشخصية وتربيتيا وترسيخ القيـ والفضائؿ لدييا. .ٔ
 طريقة ووسيمة أساسية لمعمـ.اكتساب  .ٕ
 :راءةيارات القم -ٕ

ر في أذىاننا أف القراءة ليست "إف مف المفيد أف يستق :(ٛٓٔص ،ٜٜٛٔ) شعباف ذكر     
ميارة واحدة ثابتة، فيناؾ أنماط عديدة مف ميارات القراءة، يتحدد كؿ منيا في ضوء 
األغراض المختمفة مف القراءة" وعميو، يمكف تحديد مجمؿ تمؾ الميارات فيما يمي: 

 (ٜٓٔ،ص ٕٗٔٓ، )الخويسكي
 الدقة والعمؽ في الفيـ. -ٔ
 السرعة في القراءة. -ٕ
 تعرؼ الكممات وزيادة الثروة المفظية. -ٖ
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 إدراؾ المعنى المقصود مف خبلؿ إشارات النص والسياؽ. -ٗ
 وتزيد القراءة الجيرية عمى ذلؾ في:        
 تفسير محتويات المادة المقروءة لممستمعيف. -٘
 قيد بيا.معرفة عبلمات الترقيـ والت -ٙ
 الضبط النحوي والصرفي لمنص المقروء. -ٚ
 حسف أداء النطؽ ومراعاة إخراج األصوات مف مخارجيا الصحيح في الجياز الصوتي. -ٛ
 تمثيؿ المعنى ومعايشتو بالصوت والحركة. -ٜ

 تعرؼ إشارات الطباعة ورموزىا وتفسيرىا وفيميا. -ٓٔ
 موارة اللتابة:رابًعا: 

إذا كانت القراءة إحدى نوافذ المعرفة، وأداة مف أىو أدوات  ( ٜٔٛٔيقوؿ يونس )       
 -في الواقع –التثقيؼ التي يقؼ بيا اإلنساـ عمى نتائج الفكر البشري، فإف الكتابة تعتبر 

مفخرة العقؿ اإلنساني، بؿ مف إنيا مف أعظـ ما أنتجو العقؿ، ولقد ذكر عمماء األنثربولوجي 
 بة بأ تاريخو الحقيقي.اخترع الكتاأف اإلنساف حيف 
 مفيـو الكتابة:

االتصاؿ المكتوب في المغة العربية يمكف أف ينصرؼ إلى العبلقة المجازية بيف الرمز      
والمرموز إليو، كما يمكف أف ينصرؼ إلى العبلقة الحقيقية المباشرة والعبلقة االصطبلحية 

 .(ٕٚٔ، ص ٕٗٓٓوالعبلقة الخاصة بينيما )الفيصؿ وجمؿ، 
( أف الكتابة عممية إبداعية ووظيفية، وليست عممية ٜٔٔ، ص ٕٙٓٓذكر طعيمة )     

آلية بحتة، يكتفى فييا برص مجموعة مف الكممات لتكوف جمبل والجمؿ لتكوف فقرات والفقرات 
لتكوف موضوعا، لذا ينبغي أف يسأؿ الطالب نفسو دائما قبؿ أف يكتب: لماذا أريد أف أكتب؟ 

 ير عنو؟ ثـ لمف أوجو ىذه الكتابة؟ما الذي أود التعب
( إف الكتابة نشاط معرفي ٔ٘ٔ، ص ٕٗٔٓبينما أورد بيؿ وبرنابي في )الخويسكي،      

بالغ التعقيد يقتضي مف الكاتب أف يظير سيطرتو عمى عدد مف المتغيرات في آف واحد، وىذا 
وبنية الجممة، عمى المضموف والشكؿ،  -فيما يتعمؽ بمستوى الجممة -يتطمب سيطرتو عمى

، ورسـ الحروؼ. أما فيما فوؽ مستوى الجممة، فاألمر والمفردات، وعبلمات الترقيـ واليجاء
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يتطمب أف يسيطر الكاتب عمى بناء الجمؿ والربط بيف المعمومات في فقرات ونصوص 
 متضامنة ومترابطة.

( أف مفيـو تعميـ الكتابة يعني االىتماـ بأمور ثبلثة ٕ٘٘، صٕٙٓٓوأضاؼ مدكور)       
 رئيسة، ىي:

الكتابة بشكؿ يتصؼ باألىمية، واالقتصاديية، والجماؿ، ومناسبتو لمقتضى الحاؿ، وىذا  .ٔ
 ما يسمى بالتعبير التحريري.

كتابية األخرى، الكتابة السميمة مف حيث اليجاء، وعبلمات الترقيـ والمشكبلت ال .ٕ
 كاليمزات، وغير ذلؾ، وىذا يتصؿ بآليات الكتابة، أو ميارات الكتابة العربية.

 الكتابة بشكؿ واضح وجميؿ، زىذا يتص أيضا بآليات الكتابة أو ميارات الكتابة العربي. .ٖ
 أىداؼ تعميـ الكتابة:

)االستماع، تعد الكتابة ىي الميارة األصعب مف بيف الميارات المغوية األخرى       
ال تأتي بسيولة ويسر: حيث يمـز ليا طوؿ مراف وتدريب، مف ىنا  انيأل  ( التحدث، القراءة

مف خبلؿ مناىج المغة العربية،  ما طبلب المرحمة الثانوية،، السيأتت أىمية تنميتيا لمطبلب
وعميو يمكف توضيح أـ الميارات التي تنمية مخططة مقصودة وفؽ أىداؼ محددة مسبًقا، 

 يمي: جب تنميتيا لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي فيماي
 (ٜٓٔ-ٛٓٔ، ص صٕٙٓٓ)طعيمة،  ميارات الكتابة:

 تمخيص موضوع يقرؤه تمخيصا كتابيا صحيحا ومستوفى. .ٔ
 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب. .ٕ
االستخداـ الجيد لعبارات المجامبلت االجتماعية عند كتابة الخطابات )تحية، شكر،  .ٖ

 ينئة، ترحيب، تعزية، مواساة....(ت
 مستعمبل المفردات والتراكيب المناسبة. ترجمة أفكاره في فقرات .ٗ
 سرعة الكتابة وسبلمتيا معبرا عف نفسو بيسر. .٘
 صياغة برقية يرسميا إلى صديؽ في مناسبة اجتماعية معينة. .ٙ
 وصؼ منظر مف مناظر الطبيعة أو مشيد معيف وصفا دقيقا وصحيحا لغويا. .ٚ
 تقرير مبسط حوؿ مشكمة أو قضية ما. كتابة .ٛ
 معرفة قواعر اإلمبلء ومراعاتيا عند كتابة نص يماى عميو. .ٜ
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تطبيؽ أصوؿ الكتابة الصحيحة السميمة في وضع النقط واليمزات ومراعاة حجـ حجـ  .ٓٔ
 الحروؼ.

 تنظيـ المعمومات المطموبة بدقة. .ٔٔ
الميارات تنمية ورىا في األنشطة المغوية: أىميتيا، وأسس بنائيا، ود -المبحث الثالث

 .المغوية
 أىمية األنشطة المغوية: -ٔ

تعد األنشطة المغوية مجااًل رحًبا لتوفير العديد مف الخبرات التربوية لمطبلب،       
مختمفة تسيـ اسياًما كبيًرا في  مف خبلليا عمى ممارسة المغة العربية في مواقؼ وفيدرب
األنشطة المغوية تكمف في النقاط اآلتية  ثرائيـ المغوي، ويمكف القوؿ أف أىميةإ

 (: ٕٓٙـ، صٕٔٔٓ؛ محمود، ٖٖٚ-ٕٖٚصص ـ، ٕٗٓٓ)الخميفة، 
 تعد األنشطة المغوية مصدًرا ميًما لزيادة الدافعية والرغبة لمطالب نحو التعميـ والتعمـ.  .ٔ
تكسب الطبلب القيـ والسمات االيجابية، وتسيـ في تنميتيا مثؿ: النشاط والفاعمية،  .ٕ

عاوف، وحب العمؿ، والمبادأة، والقيادة، والشعور بالمسئولية، وتكويف اتجاىات ايجابية الت
 نحو اإلنجاز التعميمي، وتحصيؿ المعرفة.

ت لمطبلب مف خبلؿ القياـ باألنشطة التي تناسب اتحقؽ التوازف النفسي وتقدير الذ .ٖ
 ميوليـ، فيستمتعوف بيا، ليشعروا بعد ذلؾ بمتعة اإلنجاز.

نشطة المغوية في تنمية الثروة المغوية لمطبلب، مف خبلؿ الرجوع إلى مصادرىا تسيـ األ  .ٗ
المتعددة: في المكتبات، والصحافة ،والمسرح، مما يسيـ في إكساب الطبلب الميارات 

 المغوية التي تساعد عمى االطبلع الواسع مدى الحياة.
يعاني منيا الطبلب تعد األنشطة المغوية مجااًل خصب لعبلج المشكبلت الصفية التي  .٘

 كالممؿ، والسرحاف، وعدـ القدرة عمى التركيز.
تساعد األنشطة المغوية الطبلب عمى التحوؿ مف االعتماد عمى األساليب التمقينية إلى  .ٙ

أساليب اإلبداع المعتمدة عمى االيجابية الفردية، والحرية الشخصية في القياـ باألنماط 
 غوي والتميز األدبي في شتى فنوف المغة العربية.المغوية، فيعمؿ ذلؾ عمى اإلبداع الم

تسيـ في اكتشاؼ القدرات واإلمكانات واالستعدادات لدى الطبلب ورعايتيا وتوجيييا  .ٚ
 وتنميتيا.
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تقدـ لمطبلب تغذية راجعة تساعدىـ في تشخيص األخطاء المغوية، والتعرؼ عمى أسبابيا  .ٛ
 وأساليب عبلجيا.

 :أسس األنشطة المغوية  -ٕ
عة مف األسس، لكي تحقؽ األنشطة المغوية فاعميتيا المنشودة، البد أف تقوـ عمى مجمو      

مرعي والحيمة،  ؛ٕ٘ٚ-ٕٗٚص ص ـ، ٕٗٓٓالخميفة،  )ولخص أىـ ىذه األسس 
 :( فيما يأتيٖٕٙ-ٕٕٙصص ـ، ٕٚٓٓ

رحمة نمو الطبلب ومستوى نضجيـ، فما يبلئـ طفؿ المرحمة االبتدائية غير مناسبة النشاط لم .ٔ
 بلئـ لتمميذ المرحمة المتوسطة وما يبلئـ ىذا،  ال يناسب طالب المرحمة الثانوية.م

بالصدؽ بحيث يكوف كؿ ما فيو مف عمؿ الطبلب تفكير، وتخطيط، وتصميـ،  اتساـ النشاط .ٕ
 وتنفيذ، وبتوجيو متزف مف المعمـ ال تطغى فيو شخصيتو عمى شخصياتيـ.

 معمـ والطبلب وموضوع الدرس.ارتباط األنشطة باألىداؼ ضمف امكانات ال .ٖ
 ارتباط األنشطة بفمسفة المجتمع، وأىدافو، ومشكبلتو، وحاجاتو . .ٗ
حتى يجد الطبلب الفرص التي تشبع  تنوع الخبرات التي تقدميا األنشطة المغويةتعدد و   .٘

 ميوليـ واتجاىاتيـ، وتساعد عمى تكويف شخصياتيـ.
 تفقد فاعميتيا المطموبة.  بعتيا، حتى الالتخطيط عند إعداد األنشطة وعند تنفيذىا ومتا  .ٙ
الناحية التعاونية في إنجاز األعماؿ بشكؿ تكاممي، وأف تتسع قاعدة المشاركة فييا حتى  بروز .ٚ

 تشمؿ جميع الطبلب وال تقؼ عند أعداد قميمة.
الحرص عمى األسموب الديمقراطي الصحيح، واالحتراـ المتبادؿ في التعامؿ بيف الطبلب  .ٛ

 والمعمـ.
  نًيا: الدراسات السابكة:ثا

 يزخر مجاؿ تحميؿ محتوى كتب المغة العربية بالعديد مف الدراسات التربوية التي     
في الحركة  المغة العربية، إسياًما منيـالتي قاـ بيا عدًد غير قميؿ مف الباحثيف في مجاؿ 

تحميؿ كتب المغة الدراسات التي تناولت  ىذه التطويرية لمعممية التعميمية التعممية، ومف
تعرؼ الوزف النسبي لميارة االستماع في ـ( التي ىدفت إلى ٕ٘ٓٓ) البشيرالعربية دراسة 

منيج المغة العربية في األردف، كما وردت في أدلة المعمميف لمصفوؼ الخامس والسادس 
ضة والسابع األساسييف، باإلضافة إلى األىداؼ الواردة في منيج المغة العربية وخطوطو العري
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، تحميؿ المحتوى منيجاستخدـ الباحث  في مرحمة التعميـ األساسي، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة
وأعد قائمة بميارات االستماع، وبعد التأكد مف صدقيا وثباتيا طبقت عمى عينة الدراسة، 

يرت النتائج أف ىناؾ تباينا كبيرا في تقدير الوزف النسبي لميارة االستماع مقارنة مع وأظ
 .المغوية األخرى: إذ احتمت المرتبة األخيرة مف االىتماـ الميارات

ميارات فت إلى التعرؼ عمى ىد فقد ـ(ٕٛٓٓ) والدىماني المالكيدراسة  أما     
الفيـ القرائي ومستوياتو البلزمة لتبلميذ المرحمة المتوسطة، والكشؼ عف مدى مراعاة 

ءة ميارات الفيـ القرائي ومستوياتو النشاطات التعممية والتقويمية المتضمنة في كتب القرا
البلزمة لمتبلميذ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي وأعد قائمة 

( ميارة وبعد التأكد مف صدقيا وثباتيا طبقت األداة عمى ٖ٘بميارات الفيـ القرائي شممت )
طات التعممية والتقويمية عينة الدراسة، ومف أبرز ما توصمت إليو مف نتائج: أف النشا

( ميارة قيس ٖ٘المتضمنة في كتب القراءة لصفوؼ المرحمة المتوسطة بشكؿ عاـ راعت )
 .بعضيا بنسب مرتفعة، وقميؿ منيا بنسب متوسطة، وكثير منيا بنسب منخفضة

يا نالميارات المغوية وأوزاـ( إلى التعرؼ عمى ٕ٘ٔٓ) العمارنةكما ىدفت دراسة      
المطورة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ  لغتي الجميمة لممرحمة االبتدائيةكتب النسبية في 

وبعد تطبيؽ أداة  سبة،الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وأعد قائمة بالميارات المغوية المنا
الدراسة عمى عينة البحث، توصمت النتائج إلى نتائج مف أبرزىا: أف ىناؾ تباينا كبيرا بيف 

 .الكمية والنسبية في تمؾ الكتب، إضافة إلى أف توزيعيا كا ف عشوائيا أوزاف الميارات
تحديد  ـ( بدراسة ىدفت إلى الوقوؼ عمىٕٓٔٓ)العمري قاـ في ذات السياؽ و      

ميارات االتصاؿ المغوي التي يجب توفرىا في كتاب المغة العربية بمعيد تعميـ المغة العربية 
مية بالمدينة المنورة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ لغير الناطقيف بيا بالجامعة االسبل

الباحث النيج الوصفي التحميمي، وأعد قائمة بميارات االتصاؿ المغوي، وبيد التأكد مف صدؽ 
األداة وثباتيا طبقيا عمى عينة البحث وخرج بالعديد مف النتائج مف أىميا: أف كتاب المغة 

الناطقيف بيا يفتقر إلى ميارات االتصاؿ المغوي: حيث  العربية بمعيد تعميـ المغة العربية لغير
 %(.ٗ.ٜٕتوفرت بنسبة )
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 تعكيب عام على الدراسات السابكة:

 أفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في: -ٔ
 كتابة اإلطار النظري الخاص بالبحث الحالي. -
 .الميارات المغويةقائمة  بناء  -
 .الميارات المغويةبناء بطاقة تحميؿ  -
 المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي. الميارات المغويةاستخبلص  -
ىناؾ اختبلؼ بيف البحث الحالي والدراسات السابقة مف حيث عينة البحث، والفترة  -ٕ

 المنطقة التعميمية "المممكة العربية السعودية".واألسموب اإلحصائي، و  الزمنية،
ات السابقة في اتجاىو نحو تحميؿ وبالرغـ مف أف البحث الحالي يختمؼ عف الدراس 

في الوقوؼ ، إال أنو يمتقي معو في بعض الجوانب؛ لمصؼ األوؿ الثانويلعربية كتاب المغة ا
، ودرجة مراعاتيا، وفي الوقوؼ عمى منيجية الدراسات وأدواتيا، الميارات المغويةعمى 

جراءات تطبيقيا، ونتائجيا.  وا 
 " الفصل الجالح "

جراءات لمنيج البحث، ومجتمعو، وعينتو، وأدوات البحث صؿ وصًفايتضمف ىذا الف      ، وا 
، والمعالجة اإلحصائية التي إجراءات تطبيؽ البحث تضمف أيًضاالتحقؽ مف صدقيا وثباتيا، وي

 .يؿ بيانات البحثاستخدمت في تحم
 :البحح : مهوج أوًلا

، "إذ ييسر ىذا لبحثالتحميمي، لمناسبتو ليدؼ ا تبنت الباحثة المنيج الوصفي       
األسموب المبلحظة الموضوعية الدقيقة والتي يمكف الوثوؽ بيا لمدى تكرار صفات معينة 

كانت فردية مستقمة بذاتيا أـ جماعية مشتركة مع غيرىا، كما أنو يوفر لنا  لممحتوى سواءً 
البديؿ لئلنطباعات الذاتية، والحساب غير الدقيؽ لمدى تكرار الظواىر")طعيمة، 

 (.٘ٛ،صـٕٛٓٓ
 : جمتمع البحح:ثانًيا

مجموعة ذات خصائص مشتركة مف األشياء أو المفردات ذات "  يقصد بمجتمع البحث     
 (.ٓٔـ، ص ٕٗٓٓأىمية خاصة لدراسة عممية"           )بري، 
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ـ( بأنو "جميع األفراد أو العناصر التي تشترؾ في صفة واحدة أو ٕٚٓٓوعرفو الجادري )     
 .(ٕٓص عف بقية المجتمعات" ) أكثر تميزه

 "المستوى األوؿ" المغة العربية مقررومجتمع البحث الحالي يتكوف مف جميع أنشطة      
  .لمصؼ األوؿ الثانوي مف المرحمة الثانوية

 : عيهة البحح:ثالًجا

العينة ىي "جزء مف مجتمع الظاىرة، قيد الدراسة وتؤخذ بطريقة معينة بحيث تكوف       
ـ، ٕٙٓٓمثيبًل صحيًحا لممجتمع بقصد التعرؼ عمى خصائص ىذا المجتمع" )صبري، ممثمة ت

 (.ٕٔص
ـ( بأنيا "جزء مف المجتمع تتمثؿ فيو كافة خصائص ٕٚٓٓويقصد بيا الجادري )      

المجتمع الؤلصمي وعادة تؤخذ لعدـ القدرة في تناوؿ كافة مفردات المجتمع العتبارات مادية 
 (.ٕٓتو وقًتا وجيًدا" )صوفنية وما تتطمب دراس

جميع أنشطة  في قصدية حيث تمثمتال العينة واختارت الباحثة عينة البحث بطريقة      
 .لمصؼ األوؿ الثانوي مف المرحمة الثانوية "المستوى األوؿ" المغة العربية مقرر
 أداة البحح:: رابًعا

 :املوارات اللػويةقائمة  -1

المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي،  الميارات المغوية ىدؼ البحث الحالي إلى تحديد     
 العربية ليذه الميارات، فأعدت الباحثة قائمة المغة مقررومعرفة درجة مراعاة أنشطة 

 مر بناؤىا بعدة خطوات عمى النحو اآلتي: وقدلطبلب الصؼ األوؿ الثانوي،  بالميارات المغوية
المناسبة  الميارات المغويةئمة إلى تحديد القا تحديد اليدؼ مف بناء القائمة: ىدفت -أ  

 لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، بحيث تكوف الميارات األساس الذي تقوـ عميو عممية التحميؿ.
حيث اطمعت الباحثة  اختيار مصادر بناء القائمة: جرى اشتقاؽ القائمة مف عدة مصادر، -ب

 :عمى األدبيات ذات الصمة والمتمثمة في
 .بالميارات المغويةت الصمة األدبيات ذا

 .تحميبًل وتنمية الميارات المغويةالتي تناولت  البحوث والدراسات
أىداؼ تدريس المغة العربية في المرحمة الثانوية، كما حددتيا وزارة التعميـ في المممكة العربية 

 السعودية.
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، وتصنيفيا غويةالميارات الماسبؽ، جرى حصر بناء محتوى القائمة: بعد االطبلع عمى م -ج
، ٔ) كؿ محور عدًدا مف الميارات. ممحؽ رقـ في أربعة محاور رئيسة، بحيث يتضمف 

 (، كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي:٘ٙص
 انًهبراد انهغىَخ( لبئًخ 1) رلى  جذول

 ػذد انًهبراد انفرػُخ انًهبرح انرئُسُخ

 6 االستًبع

 5 انتحذث

 5 انمراءح

 5 انكتبثخ

 21 انًجًىع

 :حمتوى كتاب اللػة العربيةبطاقة حتليل  -0

تـ األداة الرئيسة لمبحث الحالي، حيث  كتاب المغة العربية محتوى تعد بطاقة تحميؿ     
مقرر بالمستوى األوؿ مف  " إلى بطاقة تحميؿ محتوى خاصالميارات المغويةتحويؿ "قائمة 

  .المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي
 :لبححصدق أداة اخامًسا: 

يعد صدؽ المحتوى مطمًبا أساسًيا ألي أداة بحثية، ويشير إلى مدى صبلحية استخداـ       
(، وعرؼ ٘ٙٗـ، صٕٚٓٓدرجات المقياس أو األداة في القياـ بتفسيرات أخرى ) أبو عبلـ، 

 (.ٜٕٗـ( الصدؽ بأنو "قدرة األداة عمى قياس ما وضعت لقياسو" )صٖٕٓٓاؼ )العسّ 
بالنسبة لمبحث الحالي قامت الباحثة بعرضيا عمى  الميارات المغويةؽ قائمة وإلجراء صد      

مجموعة مف المحكَّميف المختصيف في مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية، والمشرفيف 
 التربوييف في تخصص المغة العربية، وقد طمب مف المحكَّميف إبداء رأييـ في اآلتي:

 ئيسة التي صنفت فيو.انتماء الميارة لمحور الميارة الر  *
 مناسبة الميارات لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي. *
 لمميارات المغوية. ياغة المغوية وضوح الص *
 أي مقترح تودوف التقدـ بو سواء بالحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ. *

عددىـ  غعمى المحكَّميف البالفي صورتيا األولية  الميارات المغويةبعد عرض قائمة و      
استعادة االستبانات المحكَّمة مف قبميـ، عممت الباحثة عمى حساب متوسط بعد و ، احكمً ( مٛ)

%( وأكثر مف ٓٛالميارة التي لـ تحصؿ عمى نسبة ) استبعدتاستجابات الفئات، حيث 
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متوسط استجابات الميارات، ومف الجدير بالذكر أف الباحثة اعتمدت ىذه النسبة استناًدا إلى 
ـ(، ودراسة العبيدي ٕٚٓٓارتضت ىذه النسبة مثؿ دراسة الزىراني )بعض الدراسات التي 

 ـ(. ٜٕٓٓ)
 :البححثبات أداة سادًسا: 

يقصد بثبات التحميؿ أف " يعطى التحميؿ نفس النتائج فى المرات المتتالية إلجرائو عمى نفس  
                  .(ٛٚٔـ، صٕٛٓٓ )طعيمة، "لحساب ثبات التحميؿ المحتوى، وىناؾ طرؽ عديدة

قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية  في البحث الحالي لمكشؼ عف ثبات أداة التحميؿو        
المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي، ثـ القياـ بتحميميا مف قبميا ومف قبؿ  مقرر مف أنشطة

لؾ محممة أخرى مختصة في مجاؿ المغة العربية، بعد توضيح أىداؼ التحميؿ وضوابطو، بعد ذ
بيف المقدريف  االتفاؽ( التي تسمى نسبة Holstiتـ حساب معامؿ الثبات حسب معادلة )

 حسب القانوف اآلتي:
 معادلة ىولستي لثبات التحميؿ=   

 ملعاجلة اإلحصائية:ا: سابًعا

 لمتأكد مف ثبات األداة:
 (.Holstiاستخدمت الباحثة معادلة ىولستي  )

 لئلجابة عف أسئمة البحث:
يارات الفرعية، والميارات تخداـ التكرارات والنسب المئوية لحساب درجة مراعاة المتـ اس   

 المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي.مقرر في أنشطة  لمميارات المغويةة الرئيس

 عدد مرات االتفاؽ×  ٕ
 عدد وحدات التحميميف األوؿ والثاني
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 نتائج البحح وتفسريها ومهاقشتوا:

 ؟االستماعت المغة العربية لميارا مقررأنشطة  تضميفما درجة :  لئلجابة عمى السؤاؿ الثاني 
فٍ أنشطخ  نالستًبعانًهبراد انفرػُخ  تضًُن انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ( 2)رلى جذول 

 انهغخ انؼرثُخ يمرر

في المستوى  االستماعيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد األنشطة المتضمنة لميارة      
في  االستماع  أنشطة الكتاب المدرسي لميارات تضميفدرجة وأف  ،نشاًطا (ٕٛاألوؿ )
حيث بمغت درجة  "مراعاة أداب االستماع."" رة األولىضعيفة فيما عدا الميا ى األوؿالمستو 
" والميارة الثانية " فيـ دالالت االلفاظ والتراكيب المسموعة" أتت بدرجة متوسطة؛ ،مرتفعة

%، ومرتفعة إذا ٚٔحيث تعتبر درجة المراعاة متوسطة اذا تجاوزت النسبة المئوية نسبة 
  .(ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ%")مراد، ٕ٘تجاوزت النسبة المئوية 

  

 

 ًبعــــــــــاالست

 

 "انًستىي األوليمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 نتضًُنا

 يرتفؼخ %35,7 11 يراػبح أداة االستًبع. -1

 يتىسطخ %21,4 6 فهى دالالد االنفبظ وانتراكُت انًسًىػخ. -2

انتنجؤ ثبننتبئج انًحتًهخ نتُجخ االستًبع إنً أحذاث  -3

 يتسهسهخ.

 ضؼُفخ 7,1% 2

 ضؼُفخ %11,7 3 انتًُُس سًبًػب ثُن األفكبر انرئُسخ واألفكبر انخبنىَخ. -4

 ضؼُفخ %14,2 4 .انرثط ثُن انًبدح انًسًىػخ وانخجرح انسبثمخ -5

 ضؼُفخ %11,7 3 . تحهُم وتمىَى انًسًىع ثنبء ػهً يؼبَُر يىضىػُخ-6

 %111 22 انًجًىع
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 ؟التحدثرات المغة العربية لميا مقررأنشطة  تضميفما درجة :  لئلجابة عمى السؤاؿ الثالث
 يمررفٍ أنشطخ  تحذثنهانًهبراد انفرػُخ  تضًُن( انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ 3) رلى جذول

 انهغخ انؼرثُخ 

 

 ذثــــــــــانتح

 "تىي األولانًسيمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 انتضًُن

تمذَى وصفًب تأيهًُب نحذث يب ورثطه ثأفكبر ػبيخ  -1

 .يجردح.

 ضؼُفخ 13,3% 4

 يرتفؼخ %41 12 .انتؼجُر شفهًُب ػن األفكبر ثأسبنُت يتنىػخ -2

 ضؼُفخ %13,3 4 .إدارح اننذواد واالجتًبػبد -3

 ضؼُفخ %13,3 4 .ػذ انتمذَى انفؼبلانتحذث ثطاللخ يغ تطجُك لىا -4

إثذاء انرأٌ شفهًُب فٍ تنظُى األفكبر وػرض انًبدح -5

 .وانهغخ واألسهىة

 ضؼُفخ 13,3% 4

 %111 31 انًجًىع

 التحدثأنشطة الكتاب المدرسي لميارات  تضميفيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف درجة       
التعبير شفيًيا عف األفكار بأساليب " يةالميارة الثانضعيفة فيما عدا  المستوى األوؿفي 

حيث تعتبر درجة المراعاة متوسطة اذا تجاوزت النسبة المئوية  ،بمغت درجة مرتفعة "متنوعة.
 .(ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ%")مراد، ٕ٘%، ومرتفعة إذا تجاوزت النسبة المئوية ٚٔنسبة 

 ؟القراءةة لميارات المغة العربي مقررأنشطة  تضميفما درجة  : لئلجابة عمى السؤاؿ الرابع
 يمررفٍ أنشطخ  نهمراءحانًهبراد انفرػُخ تضًُن ( انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ 4) رلى جذول

 انهغخ انؼرثُخ

 

 راءحـــــــــــــــــــــانم

 "انًستىي األوليمرر انهغخ انؼرثُخ  "

 انتضًُندرجخ  اننسجخ انًئىَخ انتكرار

ُخ وانًجبزَخ انتًُُس ثُن انًؼبنٍ انحمُم -1

 .نهًمروء يستخذيب انسُبق نهتذنُم

 ضؼُفخ 13.15% 5

انتًُُس ثُن انًؼبنٍ انصرَحخ وانضًنُخ  -2

 نهًفرداد فٍ انًبدح انًمروءح.

 يتىسطخ 23,62% 9

 ضؼُفخ %2,63 1 .تىنُذ أسئهخ حىل انًمروء ين يىضىػبد -3

انًمبرنخ ثُن انًمروء وثُن يىضىع آخر ين  -4

ين حُج انجنبء انؼبو واألفكبر، يصبدر يختهفخ 

 .وانؼًك فٍ انتنبول

 ضؼُفخ 11,52% 4

لراءح يىضىع يب، حى إػبدح كتبثخ األفكبر  -5

 انؼبيخ يمبرنخ ونمًذا.

 يرتفؼخ 52% 21

 %111 41 ًىعــــــــــــــــــانًج

 



 ................. درجة تضمين المهارات اللغوية في مقرر اللغة العربية للصف األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية

 

فيما  يفةضعفي المستوى األوؿ  كتاب المدرسي لميارات القراءةدرجة مراعاة أنشطة ال أتت    
بدرجة  قراءة موضوع ما، ثـ إعادة كتابة األفكار العامة مقارنة ونقًدا." ضمنتعدا ميارة " 

وميارة " التمييز بيف المعاني الصريحة والضمنية لممفردات في المادة المقروءة "  مرتفعة،
بة حيث تعتبر درجة المراعاة متوسطة اذا تجاوزت النسبة المئوية نسبدرجة متوسطة؛  ضمنت
 (.ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ%")مراد، ٕ٘%، ومرتفعة إذا تجاوزت النسبة المئوية ٚٔ

 ؟الكتابةالعربية لميارات المغة  مقررأنشطة  تضميفما درجة  : لئلجابة عمى السؤاؿ الخامس
يمرر فٍ أنشطخ  نهكتبثخانًهبراد انفرػُخ  تضًُنانتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ ( 5) رلى جذول

 انهغخ انؼرثُخ 

لميارات  مقرر المغة العربيةأنشطة  تضميفويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف درجة       
تنظيـ األفكار والحجج في شكؿ " الثانيةة في المستوى األوؿ ضعيفة فيما عدا الميار الكتابة 

الخامسة " كتابة  الميارةو أتت درجة تضمينيا مرتفعة،  "منطقي ومتماسؾ في النص المكتوب 
حيث تعتبر درجة المراعاة متوسطة ، مرتفعةأتت بدرجة تمخيص لمموضوعات بطريقة جديدة." 

%")مراد، ٕ٘%، ومرتفعة إذا تجاوزت النسبة المئوية ٚٔالمئوية نسبة  اذا تجاوزت النسبة
 (..ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ
قامت  ،وؿالمستوى األ  مقرر المغة العربيةفي أنشطة  الميارات المغويةبالنسبة لدرجة      

تضمف  شطة التيتكرارات األن لمغة العربية بقصد معرفةا مقررأنشطة  الباحثة بتحميؿ محتوى
 اآلتي( ٙ)رقـ ويوضح جدوؿ  مجتمعة في المستوى األوؿ كبًل عمى حدة. لمغويةالميارات ا

 :المغويةمميارات للمغة العربية ا ررقمأنشطة  تضميفدرجة التكرارات والنسب المئوية ل
 

 

 بثخـــــــــانكت

 "انًستىي األوليمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 انتضًُن

كتبثخ رسبئم رسًُخ )يحضر اجتًبع، تمرَر،  -1

 .دػىح حضىر اجتًبع...(

 ضؼُفخ 11،17% 6

تنظُى األفكبر وانحجج فٍ شكم ينطمٍ ويتًبسك  -2

 .فٍ اننص انًكتىة

 يرتفؼخ 39.22% 22

 ضؼُفخ %11.17 6 .بثخ نهبَخ يحذدح نمصخ أو يىضىع يؼُنكت -3

 ضؼُفخ %7,14 4 تىظُف أدواد انرثط انًنبسجخ. -4

 يرتفؼخ %32.14 12 .كتبثخ تهخُص نهًىضىػبد ثطرَمخ جذَذح -5

 %111 56 انًجًىع
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انهغخ  نهًهبراد انهغىَخ فٍ أنشطخ يمرر تضًُن( انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ 6) رلى جذول 

 انؼرثُخ 

 

 د انهغىَخانًهبرا

 "تىي األولـــــانًسيمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 انتضًُن

 ضؼُفخ %12،66 22 االستًبع

 ضؼُفخ %12،66 22 انتحذث

 يتىسطخ %26.66 32 انمراءح

 يرتفؼخ %37,33 56 انكتبثخ

 %111 151 انًجًىع

 مقرر المغة العربية لمميارات المغويةأنشطة تضميف يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف درجة      
فدرجة القراءة ، أما ميارة لبلستماع والتحدثفي المستوى الدراسي األوؿ ضعيفة بالنسبة 

حيث تعتبر درجة بينما أتت درجة تضميف ميارة الكتابة مرتفعة،  ، ومتوسطة تضمينيا
تجاوزت النسبة  %، ومرتفعة إذإ٘المراعاة متوسطة إذا تجاوزت النسبة المئوية نسبة 

  .(ٖٙـ،صٖٕٓٓ، )السعيد%"ٖ٘المئوية 
 مهاقشة نتائج البحح:

بعد االستقراء السابؽ لمنتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي، اتضح ضعؼ تضميف      
الميارات المغوية المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، التي تراعي خصائص نموىـ المغوي 

اسماعيؿ، ؿ )مث في أدبيات ومؤلفات كثير مف المؤلفيف ةوالفكري واالجتماعي المذكور 
وتعزو الباحثة  (ٕٓ٘-ٖٕٚـ، ص صٕٔٔٓالعمرية، )؛ (ٖٔٙ-ٜٓ٘ـ، ص صٕٓٔٓ

 ىذا الضعؼ العاـ إلى األسباب اآلتية:
ضعؼ مستوى النصوص المغوية المضمنة وقمتيا، فاألساس المغوي المضمف ضعيؼ وال  .ٔ

فيناؾ عبلقة تأثرية  ة تناسب المرحمة الثانوية.يساعد عمى تنمية ميارات لغوية متقدم
 طردية بينيما. 

ضعؼ استناد األنشطة المغوية عمى العمميات العقمية العميا مف تحميؿ وتركيب وتقويـ،  .ٕ
وذلؾ باالستثمار األمثؿ لميارات التفكير العميا لدى الطبلب مثؿ ميارات التفكير الناقد، 

التفكير ما وراء المعرفي؛ فاألنشطة المغوية المبنية  ومياراتوميارات التفكير اإلبداعي، 
( تستثير عقوؿ الطبلب، ٕٛٔ، صٕٚٓٓعمى العمميات العقمية العميا كما ذكر أحمد )
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وتفتح آفاقيـ لمزيد مف التفكير الحر القائـ عمى التقصي واالستكشاؼ واإلبداع عند تنمية 
 الميارات المغوية.

الخمؿ  إلى رات المغوية الفرعية واألساسية، مما أدىضعؼ التوازف ي درجة تضميف الميا .ٖ
المنيجي عند بناء األنشطة المغوية، ال سيما أف الميارات المغوية تتساند وتتكامؿ فيما 
بينيا في الموقؼ المغوي الواحد؛ فالضعؼ والخمؿ في ميارة يؤدي إلى الضعؼ والخمؿ في 

 كامؿ الميارات المغوية في أغمب األحياف.
في المحتوى المغوي المضمف في مقرر المغة العربية لمصؼ  القّيـ راء المغويضعؼ الث .ٗ

 األوؿ الثانوي، في جميع وحدات المغة العربية.
 توصيات البحح:

 في ضوء ما خمص إليو البحث مف نتائج فإف الباحثة توصي باآلتي:    
الميارات اة توجيو نظر القائميف عمى تخطيط وتأليؼ مناىج المغة العربية إلىى مراع -ٔ

، المستندة عمى بصورتيا الدقيقة العمميات العقمية العمياكس طبيعة التي تع المغوية
 مقرراتلؾ كما ورد في األدبيات التربوية، عند بناء أنشطة وذ ميارات التفكير العميا؛

 المغة العربية.
والشموؿ ف لفت نظر القائميف عمى تخطيط وتأليؼ مناىج المغة العربية إلى مراعاة التواز -ٕ

 المغة العربية. مقرراتعند بناء أنشطة  الرئيسة والفرعية، لمميارات المغوية
 مقرراتالتي توصؿ إلييا البحث عند بناء أنشطة  مف قائمة الميارات المغويةاإلفادة  -ٖ

 المغة العربية لممرحمة الثانوية بصفة عامة، ولمصؼ األوؿ الثانوي بصفة خاصة.
 مكرتحات البحح:

البحث، وفي ضوء التوصيات السابقة،  اا مف النتائج التي جرى التوصؿ إلييا في ىذانطبلقً   
 تقترح الباحثة عدًدا مف البحوث، والدراسات المستقبمية وىي:

المغة العربية  مقرراتفي  الميارات المغوية تضميفدراسة وصفية تحميمية لتحديد درجة  -ٔ
 بتدائية والمتوسطة.لمصؼ الثاني والثالث الثانوي، وفي المرحمة اال

لممتعمميف في كؿ مرحمة مف مراحؿ  الميارات المغويةدراسة وصفية لقياس وتحديد  -ٕ
 التعميـ العاـ.

 في مراحؿ التعميـ العاـ.الميارات المغوية دراسة وصفية لواقع تدريس  -ٖ
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- ٜٖٓ - 

 املرادع 

 الكرآن اللريم.

( ٖ-ٔمغة العربية لمصفوؼ مف )ميارات التفكير اإلبداعي في مناىج  الـ( ٖٕٔٓأبو جبيف، عطا. )
نوفمبر،  ٚٔإلى ٙٔ، ورقة عمؿ مقدمة لممجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف، مف في فمسطيف

 .ٜٜٖ-ٖ٘ٛجامعة القدس، فمسطيف، ص ص
 ، متاح عمى الرابط .األنشطة المغويةـ(. ٕٔٔٓأبو لبف، وجيو مرسي. )

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/26799 التصفح .
 ىػ،. ٜٖٗٔ/ٕٓ/ٕ٘بتاريخ: 

 الدماـ: دار عبدا صالح لمنشر. تنمية ميارات التفكير،ـ( ٕٚٓٓأحمد، محسف محمد )
دار الفكر ناشرف ، عماف: الطفؿ مف الحمؿ إلى الرشدـ( ٕٓٔٓإسماعيؿ، محمد عماد الديف )

 وموزعوف.
( الرياض: مكتبة ٗ)ط مبادئ اإلحصاء واالحتماالت،ـ( ٕٗٓٓبري، عدناف ماجد عبدالرحمف )

 الشقري.
ميارة االستماع في منياج المغة العربية لصفوؼ الحمقة الثانية مف ( ٕ٘ٓٓالبشير، أكـر عادؿ )

(، ص ص ٚٚ(، عدد )ٕٓية، مجمد ): دراسة تحميمية، المجمة التربو المرحمة األساسية في األردف
ٜٜ-ٕٔٚ. 
درجة تضميف كتاب المغة العربية لمصؼ السادس ـ( ٕٕٔٓبني عيسى، محمد رضا عبدالنبي، ) 

)رسالة ماجستيرغير منشورة( إربد:  األساسي لميارات القراءة اإلبداعية ودرجة اكتساب الطمبة ليا
 كمية التربية، جامعة اليرموؾ.

األنشطة المغوية ـ( ٕ٘ٓٓلشيزاوي، عبدالغفار محمد؛ جمؿ، محمد جياد )جاب ا، عمي سعد؛ ا
 العيف: دار الكتاب الجامعي. أنواعيا ومعاييرىا واستخداماتيا،

، عماف: دار المسيرة لمنشر اإلحصاء الوصفي في العمـو التربويةـ( ٕٚٓٓالجادري، عدناف حسيف، )
 والتوزيع.

 . الرياض، مكتبة العبيكاف.اؿ المغويميارات االتص( ٕٓٔٓحسيف، عبدالرزاؽ )
نشر  –( الرياض: عالـ الكتبٙ)ط فصوؿ في تدريس المغة العربيةـ( ٕٗٓٓالخميفة، حسف جعفر )

 .-وتوزيع وطباعة
 مصر، دار المعرفة الجامعية. الميارات المغوية.(. ٕٗٔٓالخويسكي، زيف كامؿ )

 أسامة لمنشر والتوزيع.، عماف: دار مناىج البحث العمميـ( ٕٙٓٓداوود، عزيز )

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/26799


 ................. درجة تضمين المهارات اللغوية في مقرر اللغة العربية للصف األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية

- ٜٖٔ - 

تقويـ نشاطات التعمـ في مقرر لغتي الخالدة في ضوء ـ( ٕٗٔٓالذبياني، ليمى جمعة سميماف )
)رسالة ماجستير غير منشورة( مكة ميارات الفيـ القرائي البلزمة لتمميذت لمصؼ األوؿ المتوسط 

 المكرمة: كمية التربية، جامعة أـ القرى.
فعالية مجمعات تعميمية في تنمية الميارات المغوية لدى طبلب ـ( ٕٚٓٓالزىراني، مرضي غـر ا )

 "أطروحة دكتوراة". جامعة أـ القرى.  المستوى األوؿ في كمية التربية،
تحميؿ محتوى كتاب لغتنا العربيىة لمصؼ السادس في المممكة األردنية ( ٜٕٓٓسالـ، محمد محمد )

-ٗٚ(، ص صٔة المصرية لمقراءة والمعرفة، مجمد )، المؤتمر العممي السادس، الجمعيالياشمية
ٔٔٙ. 

السريحي، حسف عواد؛ حافظ، عبدالرشيد عبدالعزيز؛ الضرماف، فالح عبدا؛ آؿ غالب، ليمى جابر؛ 
جدة: مركز  االتفكير والبحث العممي، ـ(ٕٛٓٓالسعد، صالح عبدالرحمف؛ يوسؼ، عواطؼ أميف )

 النشر العممي.
، القاىرة: دار اإلحصاء النفسي و التربوي : نماذج وأساليب حديثةـ( ٖٕٓٓالسعيد، رضا مسعد )

 الوثائؽ الجامعية.
، عماف: دار مفاىيـ ومصطمحات في العمـو التربويةـ( ٕٛٓٓسمارة، نواؼ؛ العديمي، عبدالسبلـ )

 المسيرة.
امعي ، القاىرة: المكتب الجتنمية التفكير اإلبداعي لمطبلبـ( ٕٔٔٓصالح، أسماء زكي محمد )

 الحديث.
 عماف: عالـ الكتب الحديث. ،Spssاإلحصاء الوصفي ونظاـ ـ( ٕٙٓٓصبري، عزاـ عبدالرحمف، )

 ( القاىرة: دار الفكر العربي. ٘)ط تحميؿ المحتوى في العموـ اإلنسانيةـ( ٕٛٓٓطعيمة، رشدي أحمد )
. القاىرة، دار امستوياتيا وتدريسيا وصعوباتي -الميارات المغوية( ٕٙٓٓطعيمة، رشدي أحمد )

 الفكر العربي.
عماف، دار المسيرة لمنشر  العممية واألداء. -ميارات التحدث(. ٕٓٔٓعبدالباري، ماىر شعباف )

 والتوزيع.
فاعمية نشاطات قائمة عمى عمميات الكتابة في تنمية ميارات القصة ـ( ٜٕٓٓالعبيدي، خالد خاطر )

اة غير منشورة( مكة المكرمة:كمية التربية، جامعة أـ )رسالة دكتور  لدى تبلميذ الصؼ األوؿ المتوسط
 القرى.

، كامؿ عمي سميماف، ) مدى تركيز كتب المغة العربية ومعممييا لممرحمة الثانوية في ـ( ٕٗٓٓعتـو
، )رسالة ماجستير غير منشورة( كمية الدراسات العميا، األردف عمى ميارات التفكير الناقد واإلبداعي

 الجامعة األردنية.
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( الرياض: مكتبة ٖ)ط المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكيةـ( ٕٙٓٓالعساؼ، صالح حمد )
 العبيكاف.

، األردف: دار القياس والتقويـ التربوي في العممية التدريسيةـ( ٕٚٓٓعبلـ، صبلح الديف محمود )
 المسيرة لمنشر والتوزيع.
ية بمعيد تعميـ المغة العربية لغير تقويـ محتوى كتاب المغة العرب( ٕٓٔٓالعمري، ماجد صالح )

. )رسالة ماجستير(. المدينة المنورة، الجامعة الناطقيف بيا في ضوء ميارات االتصاؿ المغوي
 اإلسبلمية.

 ، عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.عمـ نفس النموـ( ٕٔٔٓالعمرية، صبلح الديف )
 ، األردف: دار أسامة لمنشر والتوزيع.بر واإلبداعيالتفكير الساـ( ٕٔٔٓالعياصرة، وليد رفيؽ )

تحميؿ النشاطات التقويمية في كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع ـ( ٕٓٔٓالعيد، وساـ حسف شيخ، ) 
)رسالة ماجستير غير منشورة(  األساسي في ضوء ميارات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب الطمبة ليا

 بلمية، غزة.غزة:كمية التربية، الجامعة اإلس
، األردف: البحث العممي وفنية الكتابة العمميةـ( ٕٔٔٓفارس، عزت محمود؛ الصرايرة، خالد أحمد )

 زمـز ناشروف وموزعوف.
، تقويـ تدريبات المغة الحياتية في كتب لغتنا العربية لممرحمة األساسيـ( ٕٔٔٓالفيومي، خميؿ ) 

-ٗٗ٘(، األردف.ص ص ٕ٘آلداب الجامعية،  مجمد )مجمة النجاح لؤلبحاث، كمية العمـو التربوية وا
٘ٚٗ . 

التطبيقات الحياتية لمغة في كتب لغتنا العربية في الحمقة الثانية مف مرحمة ـ( ٕٙٓٓالكخف، أميف )
 )بحث(كمية التربية، الجامعة األردنية، األردف. التعميـ األساسي في األردف،
الرياض، جامعة االماـ محمد بف  لمغة التطبيقي،قراءات في عمـ ا( ٜٜ٘ٔشعباف، عمي عمي أحمد، )

  سعود.
تقويـ النشاطات التعممية والتقويمية ( ٕٛٓٓالمالكي، حسف محمد راجح؛ الدىماني، دخيؿ ا محمد )

، رسالة ماجستير، المتضمنة في كتب القراءة بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات الفيـ القرائي
 .جامعة أـ القرى، كمية التربية

ميارات القراءة االبداعية المقرر لطالبات الثالث المتوسط ( ٕٗٔٓالمالكي، زكية صالح صالح )
 .ٕٕٙ-ٜ٘٘(، ص صٔ(، مجمد )ٚ٘ٔمجمة التربية، عدد )بالمممكة العربية السعودية. 

 . القاىرة، دار الفكر العربي.تدريس فنوف المغة العربية( ٕٙٓٓمدكور، عمي أحمد )
، القاىرة: األساليب اإلحصائية في العمـو النفسية والتربوية واالجتماعيةـ( ٕٓٓٓمراد، صبلح أحمد )
 اإلنجمو المصرية.
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بناء الميارات المغوية في كتب المغة ( ٕٛٓٓالمراشدة، طبلؿ عبدا؛ الفاعوري، عوني صبحي )
 . عماف، الجامعة األردنية.العربية لمناطقيف بغيرىا في الجامعات األردنية الرسمية

عماف: دار المسيرة  طرائؽ التديس العامة،ـ( ٕٚٓٓمرعي، توفيؽ أحمد؛ الحيمة، محمد محمود )
 لمنشر والتوزيع والطباعة.
مدى إسياـ النشاطات التعميمية التقويمية في كتب المغة العربية ـ( ٕٔٓٓموسى، محمد محمود )

لعربية المتحدة في تنمية ميارات المقررة عمى الصفوؼ العميا بالمرحمة االبتدائية بدولة االمارات ا
 .ٖٙ-ٙٔ(، ص ص ٗمجمة القراءة والمعرفة، عدد )التفكير اإلبداعي، 

، اإلسكندرية: دار الوفاء المغة العربية بيف األصالة والمعاصرةـ( ٕٚٓٓيوسؼ، حسني عبدالجميؿ )
 لدنيا الطباعة والنشر.

تعميـ المغة العربية: أسسو ( ٜٔٛٔ) يونس، فتحي عمي؛ الناقة، محمود كامؿ؛ طعيمة، رشدي أحمد.
 . مصر، مطابع الطوبجيوا جراءاتو

 
 


