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 ملّخص البحث:

هذا حبث وصفي حتليلّي، يهدف إىل تبيني كيفية اكتساب مهارات الّتواصل الّلغوي      
عن طريق  األساسّية بالنسبة لطالب مبتدئي الّلغة العربّية. يالحظ أّن الّتواصل الّلغوّي عادة يتمّ 

الّتفاعل املتبادل بني طرفني: مرسل ومستقبل وبينهما رسالة لغويّة مكتوبة أو منطوقة تسري يف 
 قناة تواصل لتؤّدي إىل إشباع حاجات هذا الّتواصل الّلغوّي.

واجلدير بالذكر ميكن أن يلعب الّتواصل الّلغوّي دورًا فّعااًل وسط مبتدئ تعّلم الّلغة العربّية      
لّطالب إذا استخدم يف عملية الّتعليم والّتعّلم مهارات الّتعّلم األساسّية األربعة أال وهي من ا

 االستماع والقراءة والكالم والكتابة. 

واهتمامنا مبهارات الّتعّلم هنا جاء من منطلق تعّقد احلياة احلديثة، وكثرة وسائل االّتصال      
اجة إىل امتالك مهارات الّتواصل الّلغوّي من فنون وتنّوعها، وهذا جيعل اإلنسان يف أمّس احل

 مسعية شفويّة ، وفنون قرائية وكتابّية حّّت يكون قادرًا على اإلقناع واالقتناع.
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Abstract: 
     This research and descriptive analysis aims to identify how to 

gain basic language communication skills for base Arabic 

students. Language and communication is usually through the 

interaction between the two parties exchanger: sender and the 

future and their message to written or spoken language going in 

the channel continues to lead to satisfy the needs of this linguistic 

communication. 

     It is worth mentioning could play linguistic communication 
active role amid the novice to learn Arabic if it is used in the 
process of teaching and learning the four basic learning skills 
namely listening, reading, speaking and writing. 
And our skills learning here came out of the complexity of modern 
life, and the many means of communication and diversity, and this 
makes a man in desperate need of owning communication skills 
linguistic arts audio oral such as listening and talking, and arts 
literacy written such as reading and writing in order to be able to 
persuasion and conviction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقّدمة:
هذا حبث وصفّي حتليلي، يهدف إىل إكساب مبتدئي اللغة العربّية من الّطالب مقدرة      

االستماع والقراءة االّتصال والّتواصل الّلغوّي شفاهة وكتابة عرب مهارات الّتعّلم األساسّية )
 سبقت اإلشارة إىل هذا يف املقّدمة. والكالم والكتابة( كما

ة االّتصالية أي ذلك العنصر الذي نستطيع به أن ننقل الّرسائل إّن اكتساب القدر      
ونفّسرها ونتفاوض به مع اآلخرين يف سياقات حمّددة بطريقة فّعالة بالّنسبة ملبتدئي الّلغة 

الّتواصل الّلغوّي األساسّية اليت سبق وأخص الّلغة العربية، ميكن أن يتّم من خالل مهارات 

ذكرها
3

ات بالّنسبة للطّالب يف بداية تعّلم الّلغة جيعله إجيابيًّا يف املستقبل ، فإتقان هذه املهار 
على االّتصال مع الغري شفويًا أو كتابيَّا، وهلذا نالحظ االهتمام الكبري هبا من قبل الرتبويني 

وواضعي املناهج يف كتبهم الّتعليمّية الّتعّلمّية.
4
  

حلاجة الطّالب املبتدئ إليه، وملا له من أمهّية وجاء اهتمام هذا البحث بقضّية االّتصال،      
يف كافة جماالت احلياة االجتماعية وخاّصة جمال الّتعامل اليومّي فيما يتعّلق بالّتحايا والبيت 
واملدرسة والّسوق إخل ... ونسبة لضيق الّزمن قد اكتفينا بإيراد منوذج واحد يف هذا البحث 

 صال املعين للّطالب املعنّيني.يوّضح كيفّية إكساب مهارة هذا االتّ 
عموًما تناولنا يف هذه الورقة دور االستماع والقراءة والكالم والكتابة يف اكتساب مهاريت      

االتصال عن طريق الكالم أو الكتابة، وتلي هذا اخلامتة مبا فيها من نتائج ومقرتحات 
 وتوصيات.
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 اكتساب مهارة االّتصال األربعة في في معلّ التّ دور مهارات  األّول: القسم
 مهارة االستماع – 1

االستماع هو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شئ مسموع مثل االستماع إىل متحّدث،      
خبالف الّسمع الذي هو حاّسة وآلته األذن، ومنه الّسماع وهو عملية فسيولوجية يتوّقف 

حدوثها على سالمة األذن.
5

هذه الطّريقة باسم الطريقة ويف هذا اجملال نشأت طريقة عرفت 

السمعّية الشفهّية كما عرفت بالطريقة املباشرة
6

، وقد ظهرت أمهيتها حني اندلعت احلرب 
العاملية الثّانية، ووجدت الواليات املتحدة نفسها منغمسة يف صراع عاملي اشتدت احلاجة عند 

على الّسواء، وهكذا  األمريكيني إىل اكتساب الكفاءة الّشفهية يف لغات حلفائها وأعدائها
تّولت املؤّسسة العسكرية األمريكّية جهوًدا لغويّة مكثّفة ترّكز على املهارات الشفهية، وكان هذا 
الربنامج يعتمد أساًسا على الّنشاط الّشفهي، أي تدريبات الّنطق وممارسة احملادثة، وما لبث 

بعد جناحها، وعرفت هذه الطّريفة  األمر أن اندفعت املؤّسسات الّتعليمّية تطّبق هذه الطّريقة

يف اخلمسينات بالطّريقة الّسمعّية الّشفهية
7

 . 
جتدر اإلشارة إىل أّن الرّتبويني حياولون تقريب معىن االستماع بقوهلم أّن الّنظام الّصويت      

لإلنسان شبيه مبا يعرف بالفلرت أو مصافاة ذات فتحات حمّددة بشكل معنّي، وسعة معّينة 
لغة األّم خترتق هذه الفتحات بسهولة ويسر ألّّنا سارت يف هذا الطّريق سنوات. أّما  وأصوات

أصوات الّلغة اجلديدة اليت ختتلف عن أصوات الّلغة األّم، فإّّنا جتد صعوبة يف التكّيف مع 
 الذي يتبعه الّرديءهذه الفتحات ألّّنا مل تتعّود عليها، ومن َثمّ كانت املقاومة وكان الّسماع 

                                                           
5
. Harris. T. L. et al : A Dictionary of reading and related Terms, International Reading Association, New Delaware 

1982 pp. 182- 183.  
.125م، دار الّنهضة العربّية، بيروت، ص 1994دوجالس براون، أسس تعلّم اللّغة وتعليمها، ترجمة عبده الّراجحي،  
6
  

.125المرجع الّسابق نفسه، ص  
7
  



، ولذلك فاألجنيب الذي ال ينطق صوت الـ/ط / مثاًل فهو معذور ألنّه مل يسمع رديءنطق 
هذا الّصوت جّيًدا؛ ولذلك كانت ضرورة االستماع املتكّرر ألصوات الّلغة اجلديدة حّّت 

تعتادها األذن ومن َّث ميكن نطقها نطًقا سليًما.
8

ومن أهّم خصائص الطّريقة الّسمعّية الّشفهّية 

يليما 
9

: 
ُم املاّدة يف شكل حوار. -  تُقدِّ

 تعّلم األمناط البنائّية باستعمال أمثلة متكّررة. -

 ال مكان لشرح الّنحو. -

 سليم.  حتّدد املفردات حتديًدا صارًما، وتقّدمها يف سياق -

 توّجه اهتماًما كبريًا إىل الّنطق. -

 ة.تكثر من استخدام شرائط الّتسجيل، ومعامل الّلغة واملعينات البصريّ  -

 ال يسمح للمعّلم استخدام الّلغة األّم يف الّشرح إالّ عند الّضرورة القصوى. -

 تعزز االستجابات الّناجحة. -

 تشّجع الّطالب على إنتاج لغة خالية من األخطاء. -

 متيل إىل االهتمام بالّلغة ال باحملتوى. -

االتصال الّلغوي يالحظ فيما سبق، أن االستماع ميكن أّن يلعب دورًا مهمًّا يف أداء      
بطريقة سليمة بالّنسبة ملبتدئ الّلغة العربّية، ولكن بشرط أن يتكامل مع بقّية املهارات الّلغويّه 
اليت سيأيت توضيحها يف الّصفحات الّتالية. ويرى بعض الرّتبوّيني، أّن االستماع ليس فقط جملرد 

للرتديد إذا دعت الّضرورة، أي  االستماع للجملة مرّة أو مرّات، بل هناك ما يعرف باالستماع

                                                           
.223بتصّرف من حمادة، إبراهيم، االّتجاهات المعاصرة،  
8
  

9
. Partor, Clifford H. and Celece-Murcia, Marianne. 1979 P. 79. 



أن يستمع املتعّلم َّث يُرّدد ما مسعه بعد املعّلم وينبغي أن يالحظ املعّلم أّن النّطق يأيت سليًما 

من ِقبمل املتعّلم حّّت ال يكون ترديًدا ببغاويًّا.
10

 
عنها ومثلما يف االستماع جوانب ينبغي االلتزام هبا فهناك جواتب أخرى جيب االبتعاد      

:من أمّهها
11

 

 التنغيم املتقّطع.  -

 استخدام العامّية. -

 عدم حتديد املفردات املستخدمة. -

-  
 مهارة القراءة – 2

بعد أن استمع الطّالب املبتدئ ما شاء اهلل أن يسمعه ويرّدده من نصوص ودروس معنّية،      
أغراض يف هذه  فينبغي بعد ذلك أن يقرأ ما مسعه ورّددده من قبل معّلمه. ولدروس القراءة

املرحلة منها
12

: 
 نطقه وأدائه ومتثيله للمعمى. وجودة، الّدارس على القراءة وسرعة فهمه تنمية قدرة -

 تنمية قدرة الّدارس على تتّبع ما يسمع. -

 تنمية ميل الّدارس  إىل القراءة. -

 حتصيل املعلومات وتنميتها وتنسيقها. -

 الكسب الّلغوي. -
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 ليم من خالل قراءته..تدريب الّدارس على الّتعبري السّ  -

والقراءة تشمل ثالثة أنواع وهي:     
13

القراءة الّصامتة، والقراءة اجلهريّة، والقراءة لالستماع، 
القراءة اجلهريّة وقراءة االستماع حلاجة الّدارس  هيونرى هنا أّن القراءة املناسبة يف هذه املرحلة 

 يتّم إاّل هجهر الصوت. ويف هذا اجملال يشري إليهما إذ أنه يف هنا يف حاجة إىل الّسماع وهذا ال
إلتقان الّنطق، وإجادة األداء ومتثيل املعىن، وال  الوسائل هي إبراهيم عبد العليم إىل أّن القراءة

للكشف عن أخطاء الّدارسني يف الّنطق، األمر  وسيلةسيما يف الّصفوف األوىل، كما أّّنا 

ناسبالذي يساعد على معاجلتها يف وقتها امل
14

. 
  
 مهارة الكالم: -3

مضى، ونعين هنا  يف ماالكالم هو أن يعرّب الّدارس بأسلوبه عن ما مسعه ورّدده وقرأه      
بالكالم احملادثة، وهذا عادة حيدث بني شخصني أو أشخاص عّدة شفاهة يف أمر خاّص هبم. 

فال بّد أن نثريه مبا قّدمناه له يف  وجتدر اإلشارة هنا، أنّنا إذا أردنا أن يتكّلم مبتدئ الّلغة العربية
مراحل االستماع والرتديد والقراءة، فمثاًل إذا ما قّدمنا له حوارًا عن الّتعارف فنسأله مثالً:  
كيف حالك؟ ما امسك؟ ما بلدك؟ وهكذا... ولكن بشرط أن تكون مثل هذه األسئلة وردت 

 مسعه وقرأه من قبل. يف ما
أو ما يعرف بطريقة املناقشة أّّنا تساعد الّدارس على حتقيق  ويالحظ أّن طريقة الكالم     

املشاركة الّنشطة الفّعالة، واكتساب املعرفة اليت تؤّدي إىل الّتمّكن من الّتعبري بنحو أفضل
15

  .
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كما أّن طريقة املناقشة تساعد يف إجياد العالقة الّشخصّية اإلجيابّية بني املتعّلم واملعّلم، فكالمها 

خر، ويتفاعل معه بطريقة من شأّنا أن توجد الثّقة واالحرتام املتبادل بينهماحيتّك باآل
16

 . 
تنمية مهاراة الّتعبري الكالمي إذا روعيت كيفية البدء، وفن  باإلمكانيرى الرّتبويون أنّه      

استخدام مهارات الّتعّلم والّتدرّج فيها إخل ... األمر الذي يسّهل عملية مهارة االّتصال 

غويّ اللّ 
17

. 

موضوع  حولواملالحظ أنّه ميكن استخدام الّنقاش الّشفوي يف صورة جمموعات صغرية      
معنّي للّتغذية الرّاجعة، وهنا يتّم تكليف الّدارسني مبناقشة أفكار موضوع ما يف جمموعات 

صغرية
18

 . وهذه اخلطوة تساعد الّدارس على الّتعبري الكالمي والكتايب يف آٍن واحٍد.
 

 مهارة الكتابة: – 4

الّتعبري الكتايب بالنسبة للمبتدئ هو وسيلة لالّتصال بينه وبني غريه من النّاس، بقطع      

الّنظر عن بعدي الّزمان واملكان، وهذا الّتعبري نوعان:
19

وظيفّي وإبداعّي: فالّتعبري الوظيفي 
يف جمال احلياة،  هيقصدبالّنسبة للمبتدئ حيّقق اّتصاله بالّناس، ويعرّب عن ما يريده أو 

ملء لتنظيم حياته، وقضاء حاجاته، مثل: كتابة الّرسائل أو الواجبات املنزلية، أو 
 واألحاسيساملشاعر  فينقلاالستمارات أوكتابة الّتقارير املبّسطة. وأّما الّتعبري اإلبداعي 

ّدمني يف واخلواطر الّنفسّية األخرى، بأسلوب أديّب مشّوق مثري، وهذا يصلح للطالب املتق
. وخيتلف الّتعبري األدبيةدارسة الّلغة، مثل كتابة الّشعر والرّتاجم والّتمثيليات والقصص 
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الوظيفي باختالف جماالت العمل ونوعيات األعمال إخل...
20

وبرنامج الّتعبري اجليد، البّد 

أن يتضّمن الّتعبري الشفوّي قبل الّتعبري الكتايب
21

بل. . كما سبقت اإلشارة إىل ذلك من ق

وعند كتابة الّدارس للّتعبري يف هذه املرحلة املبّكرة البد أن يراعي اآليت
22

: 
دقة مالحظة األشياء ووصفها كما هي ومبنهجّية سليمة خاصة يف وصف األلوان  -

 واألشكال واألحجام واألجناس.

االستناد إىل إحساس جّيد وسليم يساعده على انتقاء الكلمة املناسبة للّتعبري أثناء  -
 لية ملء الفراغات.عم

الوضوح يف الّتفكري حبيث حيّدد األفكار الرّئيسة وينظمها قبل الكتابة خاّصة يف  -

الّتعبريات الروتينّية
23
 ، مثل ماذا تفعل من الّصباح حّّت املساء؟ 

البعد عن الّسرد اجلاف، بل البّد من أن يستخدم املتعّلم األفعال املعرّبة، واحلوار البّناء  -
 البسيطة.واملوازنات 

مراعاة الّدقّة قي استخدام عالمات الرّتقيم البسيطة مثل الّنقطة واالستفهام، وشرطة   -
 كتابة األرقام. 

الرّتبويني إىل كتبوللمزيد من الّتعرف على طرق تعليم التمعبري ميكن الّنظر      
24
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،153بتصّرف من: عبد العليم إبراهيم، الوّجه الفّني، ص  
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.244المصدر الّسابق ص  
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.246بتصّرف من حسن شحاتة، ص  
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.223علي عمران بك، هداية المدرس للّنظام المدرسي وطرق الّتدريس، مطبعة مصر، القاهرة، ص 
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 يّ االّتصال القسم الثّاني: نموذج الّدرس
 إرشادات للمعّلم -أ
ارسني حوارًا عن الّتحايا مصحوبًا بالّصور. أو ميكنك تقدميه بأي وسيلة أخرى قّدم للدّ  – 1

 تراها مناسبة.
 حاول تطبيق عبارت احلوار يف أوقاهتا املناسبة مع الّدارسني، وشّجعهم على ذلك. – 2
 استخدم يف احلوار مجاًل بسيطة من املبتدأ واخلرب أو الفعل والفاعل. – 2
 الكلمات املتداولة يف احلياة اليومّية. استخدم يف احلوار – 3
 

 : الّتحايا اليومّيةالحواريّ  الّنصّ  –ب 
 
 استمع إلى الحوار اآلتي: - 1

 مجممال: السَّالُم عملمْيُكم.
 نُور عمْييِن: ومعمليمُكُم السَّالم.

 مجممال: صمباحم اخلمرْي.
 نُور عمْييِن: صمباحم النُّور.

 مجممال: ممسماءم اخلمرْي.
 عمْييِن: ممساءم النُّور. نُور

اُرِك. ال: طابم ّنم  مجم
. اُركم  نُور عمْيىِن: طابم ّنم

ُلِك. ال: طابم لميـْ  مجم
.  نُور عمْييِن: طابم ليلكم



ال: يف أممماِن اهلل.   مجم
 نُور عمْييِن: يف رِعايِة اهلل.

ال: ممعم السَّالممة .  مجم

 نُور عمْييِن: ِإىل اللِّقماء.
ال: ُتْصِبحِ   نيم عملمى خمرْي.مجم

 نُور عمْييِن: أمْنتم ِمْن أمْهِلِه.
 
 اْسَتِمْع ثُمَّ َردِِّد الِحواَر اآلِتي: - 2

 مجممال: السَّالُم عملمْيُكم.
 نُور عمْييِن: ومعمليمُكُم السَّالم.

 مجممال: صمباحم اخلمرْي.
 نُور عمْييِن: صمباحم النُّور.

 مجممال: ممسماءم اخلمرْي.
 : ممساءم النُّور.نُور عمْييِن 

اُرِك. ال: طابم ّنم  مجم
. اُركم  نُور عمْيىِن: طابم ّنم

ُلِك. ال: طابم لميـْ  مجم
.  نُور عمْييِن: طابم ليلكم

ال: يف أممماِن اهلل.   مجم
 نُور عمْييِن: يف رِعايِة اهلل.

ال: ممعم السَّالممة .  مجم



 نُور عمْييِن: ِإىل اللِّقماء.
ال: ُتْصِبِحنيم عملمى خم   رْي.مجم
 نُور عمْييِن: أمْنتم ِمْن أمْهِلهِ 

 
 يباترِ دْ التَّ  

 ي:اآلتِ  ارَ وَ أ الحِ رَ اق ْ التَّْدرِيْب األموَّل: 
 مجممال: السَّالُم عملمْيُكم.

 نُور عمْييِن: ومعمليمُكُم السَّالم.
 مجممال: صمباحم اخلمرْي.

 نُور عمْييِن: صمباحم النُّور.
 مجممال: ممسماءم اخلمرْي.

 ْييِن: ممساءم النُّور.نُور عم 
اُرِك. ال: طابم ّنم  مجم

. اُركم  نُور عمْيىِن: طابم ّنم
ُلِك. ال: طابم لميـْ  مجم

.  نُور عمْييِن: طابم ليلكم
ال: يف أممماِن اهلل.   مجم

 نُور عمْييِن: يف رِعايِة اهلل.
ال: ممعم السَّالممة .  مجم
 نُور عمْييِن: ِإىل اللِّقماء.

ال: ُتْصِبِحنيم عم   لمى خمرْي.مجم



 نُور عمْييِن: أمْنتم ِمْن أمْهِلهِ 
 

 الِحواَر الّسابَق َمَع زَِميِلكَ ل ثِّ مَ  الّتْدرِيُب الثّاني:
 

 التَّْدرِيُب الثَّاِلُث:  َأْكِمِل الِحواَر اآلِتي َشَفاهًة َمَع زَِميِلَك، ثُمَّ اْكتُْبهُ 
 يِف رِعايمِة اهلِل. -أ 

 ___________ . -ب 
 عملمْيُكم. السَّالمُ  –أ 

 ___________ . -ب 
 صمباحم اخلمرْي. -أ 

 ___________ . -ب 
 ____________ . -أ 

. -ب   طمابم نـمهماُركم
. -أ   طابم لميـُْلكم

 _____________ . -ب 
 ممعم السَّالممة. –أ 

 _____________ . -ب 
 ______________ . -أ 

 مساء الّنور. -ب 
 ______________ . -ب 

 هله.أنِت من أ



 
 التَّْدرِيُب الرَّاِبُع: َأِجْب َعِن اأَلْسِئلِة اآلتيِة ِكتابًَة ِفي َجماعٍة، َواْسَأْل ُمَعلَِّمَك َما ال تَ ْعرُف. 

 _______________  ل؟يْ  اللَّ يِف  تـمُقوُل لِزمِميِلكاذا مم 
 كمْيفم حُتميِّي أمخماكم يف الصَّبماح؟ ______________

مسماء؟ _______________مماذما تـمُقوُل جلِمارِ 
 كم يف امل

 كمْيفم حُتميِّي صمِديقمكم إذا قامبـمْلتمُه؟ _____________
 ممّتم تـمُقوُل لِزمِميِلكم ُتصِبح عملمى خمرْي؟ ___________
 مماذما تـمُقوُل لِزمِميِلِك ِعْندم اللِّقماء؟ ______________

 __________ممّتم تـمُقوِلنيم لِزمِميلمِتك ممعم السَّالممة. _
 

 بةِ اسِ نَ المُ  ةِ مَ لِ الكَ  ابةِ كتَ بِ  اآلتيةَ  لَ مَ الجُ  لِ مِ كْ أَ التَّْدريُب الَخاِمُس: 
 صمباحم ________

 ____ عملمْيُكم.
 طمابم _______

 ______ يما فماِطممُة.
 ومعملمْيُكُم ________
 يف أمماِن ________

 
اِدُس:   ةٍ يدَ فِ مُ  لٍ مَ ي جُ فِ  ةَ يَ تِ اآل ماتِ لِ الكَ  مِ دِ خْ تَ اسْ التَّْدرِيُب السَّ

_________________ :  أْنتم
 السَّالُم: ________________



 ممسماءم: _________________
 ُتْصِبِحنيم: ________________
 اللِّقماء: _________________
 السَّالممة: ________________

 
اِبُع: اُْكُتْب ِبطَاقاٍت ُتَحيِّي ِفيهَ  ا َأْصِدقَاَءك َوزَُمالَءَك، َكَما ِفي اِلمثَالَْيِن التَّْدرِيُب السَّ

 اآلتِيَ ْيِن:
 املِثماُل األموَُّل: صمِديِقي فايـْزمال، صمباحم اخلمرْي؟
 املِثماُل الثَّاِن: زمِميلميِت فماِطممُة، السَّالُم عملمْيُكم.

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتم ة
 نتائج البحث –أ 
 ن وسائل اكتساب مهارة االّتصال ملبتدئ تعّلم الّلغة. ال حظنا نظريًّا أّن االستماع وسيلة م -
وجدنا يف ما قرأنا يف كتب الرّتبوّيني أّن الرّتديد وسلية من وسائل اكتساب مهارة االّتصال  -

 ملبتدئ تعّلم الّلغة، إذا مّتت معرفة مرّات هذا الرّتديد، ودوافعه أثناء عملية تّعليم املتعّلم. 



من وسائل اكتساب مهارة االّتصال ملبتدئ تعّلم الّلغة، إذا روعيت  ال حظنا أّن القراءة -
 عملية تقومي املتعّلم يف الوقت املناسب. 

توفري البيئة  يتمّ الكالم من وسائل اكتساب مهارة االّتصال ملبتدئ تعّلم الّلغة بشرط أْن  -
 املباشرة أو صنعها بوسائل أخرى.

وسائل اكتساب مهارة االّتصال ملبتدئ تعّلم الّلغة إذا ال حظنا يف ما سبق أّن الكتابة من  -
 مّت تعليمها للمتعلم بالّتدرج والتقومي الّسليم.

توّصلنا من خالل تعليمنا لّلغة العربّية للّطالب املبتدئني هلا أنم الرّتكيز على الّنصوص احلوارية  -
 املتعلم مهارة االّتصال.أثناء عملية الّتعليم والّتعّلم، يلعب دورًا فّعااًل يف إكساب 

ال حظنا أّن عدم الفصل بني مهارات الّتعّلم األربعة ) االستماع، القراءة، الكالم، الكتابة(  -
 يف املرحلة األوىل ملبتدئ اللغة له أثره الفّعال يف سرعة اكتساب مهارة االّتصال.

ربعة بالّنسبة للطّالب يف وجدنا من خالل مالحظتنا الّنظريّة أّن إتقان مهارات الّتعّلم األ -
 يف املستقبل على االّتصال مع الغري شفويًا أو كتابيَّا دون ُعْسر.  إجيابيًّابداية تعّلم الّلغة، جيعله 

 
  

 

 
 
 
 

 مقترحات وتوصيات البحث –ب 
 يف ختام هذه الورقة البحثّية نقرتح ونوصي باآليت:     



وما األداء املطلوب تعليمه؟ وما اخلربات  أن يعرف معّلم الّلغة العربّية من أين يبدأ،  -
 املنتظمة املتتابعة اليت جيب أن يوّفرها لطالبه.

أن يدرك املعلم بوضوح مكّونات املهارة يف اجملال الذي يعّلمه حّّت يبدع الّطالب  -
 املعنّيون.

 يدها، ولكن يشرتط وضوح الّصوتبأي وسيلة ير  أن يقّدم املعّلم هذه الّتدريبات -
 ها.في والّدرس

علم  - ّّ أن يبتكر املعّلم تدريبات جديدة أخرى، شريطة أن يتقّيد خبطواط مهارات الّت
 األربع اليت أشرنا إليها يف هذه الورقة البحثّية، 

أن يوفر املعّلم املواقف احليويّة اليت ميكن ممارسة املهارات من خالهلا وقد تكون مباشرة  -
 أو صورًا أو حنو ذلك.

 على تتّبع ما يسمعه يف كّل مهارة.تنمية قدرة الّدارس  -

 أن يتدرّج املعّلم يف إكساب الّدارسني املهارات املعنّية، ألّن املهارة ُتْكتمسمُب تدرجييًّا. -

 أن يدّرب املعّلم طالبه على املهارات املعنية، ألّن الّتدريب شرط أساسي يف منّوها. -

وتناسب الفروق الفرديّة  أن يصّمم املعّلم تدريبات املهارات حبيث تكفل املرونة، -
 للّدارسنب.

 أن يكون الّتدريب على املهارات مستمرًّا بصورة متقنة، ألّن االستمرارية توّلد االتقان. -

من خالل الّتدريبات اليت تُقّدم له؛ إلتقان  ميّسرةأن يتزّود الّدارس املبتدئ بثروة لغويّة  -
 ى إتقان املهارات.املهارات املعنّية؛ ألّن ضآلة املفردات ال تساعد عل

 للمعّلم مطلق احلريّة يف استخدام األجهزة أو الوسائل الّتعليمّية اليت يراها مناسبة. -

أن ميارس الطّالب املبتدئ عملية الّتعّلم الّذايت عقب كّل مهارة من خالل تدريبات  -
 ميّسرة تصّمم له عرب أجهزة الّتعّلم.



وتنميتها وتنسيقها يف مهاريت الكالم تشجيع الطّالب املبتدئ على حتصيل املعلومات  -
 والكتابة.

الّنطق والّتعبري الّسليم، من خالل ما يقّدم له يف مهاريت  على تدريب الطّالب املبتدئ -
 .القراءة والكالم
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