
1 

 

 االسم: حيزية كروش
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 التخصص:  التداخل اللغوي وأثره التداولي.

 المشرف: د/ مختار درقاوي.

 الجامعة: حسيبة بن بوعلي.

 الكلية: اآلداب والفنون.

 .114205571312رقم الهاتف: 

 com.ramygassi@gmailعنوان البريد اإللكتروني:

 استراتيجيات المعلم في بناء الحلقة التواصلية مع المتعلم غير الناطق باللغة العربية. عنوان المداخلة:

 ملخص: 

ترتكز العملية التعليمية على جملة من العناصر المتفاعلة فيما بينها وفق نسيج بيداغوجي محكم،   

لية مدركة من قبل يضمن سالمة التواصل بين طرفي العملية التعليمية، وال يتم ذلك إلى وفق عمليات عق

مضبوطة تسمح بتبادل الخبرات بين كل قطب تعليمي ، ألن الغاية األساسية من التعليم هي خلق أهداف 

 معلمي ومتعلمي اللغة العربية.

اللغة هي الوسيلة األهم، أو االستراتيجية األمثل في إنشاء حلقة تواصلية بين المعلم والمتعلم، ألن       

ة مرهونة بكينونة الفهم واإلفهام، فالمعلم يلجأ إلى أنماط متعددة ومتنوعة لكي يعلم اللغة العملية الديداكتيكي
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العربية لغير الناطق بها سواء كانت استراتيجيته قائمة على خطاب مكتوب، أو خطاب منطوق، أو 

 خطاف حركي، أو خطاب تصويري، وهو في نفس الوقت يعزز هذا بذاك لكي يحقق غايته.

لفضاء الديداكتيكي على رسم خطط بيداغوجية قابلة للتنفيذ داخل المؤسسة التعليمية، والتي يقوم ا    

ترتكز على العالقة بين المعلم والمتعلم، فهو يحاول استغالل كل المهارات اللغوية التي من شأنها إنجاح 

دول عنها، عندما نقدم تعليم اللغة العربية، ألن هذه العالقة التكاملية هي العالقة التي ال ينبغي الع

 في تعليم العربية للناطقين بغيرها.المهارات اللغوية 

ال يختلف اثنان في كون أن الهدف الرئيسي في العملية التعليمية هو إنشاء جسر تواصلي متين     

وفّعال بين المعلم والمتعلم، وذلك حتى يصبح الفرد غير الناطق بالعربية قادرا  على إنشاء نسيج لغوي 

سليم، يتواصل به ضمن السياق التداولي الذي يخضع له جراء حيثيات اجتماعية، وتعامالت حياتية، 

تجبره على أن يكون ملما ومتمكنا من المعجم العربي، ومتحكما في المعطيات اللغوية )صوتية، وصرفية، 

 ونحوية، وداللية( داخل الموقف السوسيولغوي.

الية كبيرة، تفرض على الباحث اإلجابة عنها، ونحن على غرار تتولد القضية اللغوية عن  إشك     

الباحثين اللغويين، انطلقنا من إشكالية محددة نحاول الوصول إلى إجابات واضحة عنها في خضم البحث 

مد إليها المعلم إلنجاح العملية التعليمية؟ وماذا يمكننا القول ما هي أهم االستراتيجيات التي يعومفادها: 

قع التواصلي بين المعلم والمتعلم غير الناطق باللغة العربية؟ وهل يمكننا القول بأن  غير الناطقين عن الوا

 ؟باللغة العربية قادرون على احتواء لغة ثانية  بشكل يضاهي احتواءهم للغة األم

 عربية.الكلمات المفتاحية: الديداكتيك، المعلم، المتعلم، االستراتيجيات التعليمية، غير الناطق بال

Titre de l'intervention: Stratégies de l'enseignant dans la construction de la 

communication avecl'apprenant non-arabophone. 
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Sommaire: 

      Le processus éducatif est basé sur un certain nombre d'interagir les uns avec 

les autres éléments selon le tissu de texture pédagogique, il assure la sécurité de 

la communication entre les parties au processus éducatif, et ne doit pas en 

conformité avec la mentalité des opérations au courant par chaque tutoriel pôle, 

parce que l'objectif fondamental de l'éducation est de créer des objectifs fixés 

permettent l'échange d'expériences entre Enseignants et apprenants d'arabe. 

      La langue est le moyen le plus important, ou l'optimisation stratégique pour 

créer un lien de communication entre l'enseignant et l'apprenant, car aides à 

l'enseignement pratique sont soumis à la compréhension créaturelle et 

incompréhensible, en tant que professeur se tournent vers des modèles multiples 

et variés afin d'enseigner l'arabe aux non francophones savoir si sa stratégie est 

basée sur un discours écrit, ou de la parole operative, ou Exposé écrit, ou 

phonétique, tout en se renforçant l'un l'autre pour atteindre son but. 

    L'espace Didactique d'élaborer des plans pédagogiques une action au sein de 

l'établissement d'enseignement, qui est basé sur la relation entre l'enseignant et 

l'apprenant, il tente d'exploiter toutes les compétences linguistiques qui 

assureront le succès de l'enseignement en langue arabe, parce que cette 

complémentarité est la relation qui ne devrait pas être réversible, lorsque nous 

offrons des compétences Dans l'enseignement de l'arabe aux non-arabophones. 

    Deux est pas différent dans le fait que l'objectif principal dans le processus 

éducatif est de créer un pont de communication solide et efficace entre 

l'enseignant et l'apprenant, de sorte que l'individu devient capable non 

arabophones pour créer le langage des tissus correctement, continuer à faire dans 

le contexte délibératif, ce qui lui est soumis par le bien-fondé social et les 

relations de la vie, le forcer à être bien informé et compétent dans le lexique 

arabe, et le contrôle des données linguistiques (voix et morphologique et 

syntaxique, et étiquette) dans la position Interaction sociale. 
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     Generated la question linguistique pour problématique, imposons au 

chercheur de répondre, et nous aimons les linguistes, les chercheurs, nous 

partons d'un problème spécifique que nous essayons d'atteindre des réponses 

claires au sujet du milieu de la recherche: Quelles sont les stratégies les plus 

importantes qui baptise l'enseignant à la réussite du processus éducatif? Que 

pouvons-nous dire sur la réalité communicative entre l'enseignant et l'apprenant 

non arabe? Pouvons-nous dire que les non-arabophones peuvent contenir une 

deuxième langue d'une manière comparable à leur langue maternelle? 

Mots-clés: pédagogique, enseignant, apprenant, stratégies éducatives, non 

arabophones. 

 مفهوم تعليمية اللغة العربية: -1

تقوم العمليات الديداكتيكية على إعادة بناء الخبرات المكتسبة من قبل المتعلم، وتعليم اللغة العربية      

المعلم معلومات اللغة العربية إلى أذهان المتعلمين، وا عادة بناء خبرة التي يكتسب  المتعلم  هو إيصال

 ا.بواسطتها معرفة اللغة  العربية  ومهاراتها واتجاهاته

، لهذا نجد la didactique des languesوضع مصطلح تعليمية اللغات مقابال للمصطلح األجنبي     

 1يستعملون الترجمة الحرفية للمصطلح السابق ذكره بقولهم : ديداكتيكفي بعض األحيان علماء اللغة 

يرى محمد علي السمان أن التعليم هو إيصال المعلم العلم والمعرفة إلى أذهان التالميذ، بطريقة قويمة     

و وهي طريقة االقتصادية، التي توفر لكل من المعلم والمتعلم الوقت والجهد في سبيل الحصول على العلم 

 .2المعرفة"

                                         

ينظر: جعفري نسيمة ربيعة، الخطأ اللغوي في المدرسة األساسية الجزائرية، مشكالت وحلول، دراسة نفسية لسانية  - 1

 .831، ص3002تربوية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
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يعمل المعلم على تزويد متعلم اللغة  العربية بالمعطيات المستوياتيةبميكانيزماتسانكرونية تسمح بتلقي      

 المعلومات واستيعابها وتحقيق الفهم المؤدي إلى التعلم.

ذا تهتم تعليمية اللغات بوجه عام بمختلف األقطاب التي تركبها من جهة، والمناهج المطبقة في ه    

المجال الجوهري، من جهة ثانية، حيث تحاول اإلحاطة بكل أطراف العملية التعليمية، وا عطاء كل ذي 

حق حقه وفق منهج محدد ييسر العملية التعليمية ويبسط الحلقة التواصلية القائمة بين المعلم والمتعلم غير 

 الناطق باللغة العربية.

 من هو المتعلم غير الناطق بالعربية:-1

رد الذي يكتسب معجما لغويا غير المعجم اللغوي العربي، فقد ينتمي إلى بيئة غير ناطقة فلك الهو ذ

عربية لكنه ترعرع في محيط أجنبي، وبذلك يفقد كل باللغة العربية ) كأن يكون صينيا(، أو له جذور 

اكتساب أو استعادة المهارات اللغوية العربية التي تؤهله للخطاب بها، فيلجأ إلى معلم يساعده على 

 المهارات التي يفتقدها.

المتعلم غير الناطق بالعربي له لسان أعجمي ينتج خطابات تختلف مستوياتها التفاعلية، وبنياتها      

 التركيبية عن اللغة الثانية، وبذلك يصبح مزدوج القاموس، اكتسب لغة ثانوية إلى جانب لغته األم.

 مجاالت الديداكتيكية اللغوية:-4

ال يمكن إغفال صعوبة هذا الميدان، ألنه يضم مجاالت عدة، ويتكلف بتحمل مسؤوليات تطبيقية       

على أرض الواقع، فهو تجسيد فعال للنظريات التعليمية التي سطرت من أجل توسيغ جغرافية التعليم 

 اللغوي وهي:
                                                                                                                               

 .83، ص8812محمد علي السمان، التوجيه في تعليم اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة، مصر،   -2
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 .تعليم اللغة والتخطيط لها 

 .طرائق تدريس اللغة والتصميم البحوث 

 .تصميم اختبارات اللغة 

 .إعداد مواد تعليم اللغة وتعلمها 

 .اكتساب اللغة وتعلمها 

 .الوسائل المعينة في تعلم اللغة 

 .الثنائيات اللغوية وآثارها النفسية واالجتماعية والتربوية 

 .تحليل األخطاء اللغوية 

 .الدراسات التقابلية بين اللغات 

 .محو األمية 

  3بهاتعليم اللغة لغير الناطقين 

 عناصر العملية الديداكتيكية اللغوية: -3

لكل عملية تعليمية عدد من الركائز التي تقوم عليها لنجاح العملية، حيث تحدث تفاعالت تواصلية    

وتعليمية وتعلمية بينها إلنتاج الهدف التربوي الذي من شأنه أن يحقق الغاية من وضعها، وتتراص هذه 

 ضمن سالمتها )العملية التعليمية(، نذكرها:العناصر وفق خطط بيداغوجية ت

  المعلم l’enseignant المعلم عنصر أساسي في العملية التعليمية، بحيث يجب أن يتميز :

بخصائص محددة، وان يكون تكوينا خاصا للتعامل مع المتعلم )نفسيا، وبداغوجيا، وعلميا(، فهو الموجه 
                                         

ينظر: محمود إسماعيل الصيني، اللسانيات التطبيقية في العالم العربي، دار الغرب اإلسالمي، الرباط، المغرب،   - 3

 .381، ص8811
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ضمان االستمرارية والنشاط الدائم لتحسين مهاراته  لكن البد منوالمرشد والملقن في نفس الوقت،  

ومهارات المتعلم الخاص به، " التحسن المستمر الذي يجب  أن ينحصر في التكوين اللساني والنفسي 

 .4والتربوي، بطريقة تجعل األستاذ نفسه يقبل على تجديد معلوماته وتحسينها باستمرار"

كن من اللغة العربية، من حيث اإليديولوجيات الثقافيةن والقدرات يتم المنجز التعليمي بوجود معلم متم     

اللغوية التي تؤهله لتعليمها لغير الناطقين بها باستعمال استراتيجيات فعالة تؤدي إلى إنجاح العملية 

التعليمية، وأن يمتلك القدرة على التحليل والتوظيف والتمثيل، وتحقيق الفهم، وان يكون هدف المعلم من 

عليم ليس مجرد استيعاب القاعدة فحسب، بل تمكين المتعلم من تعليمها وتوظيفها في مختلف المجاالت الت

 ليكون قادرا على اإلبداع.

حلقة الوصل بين المتعلم والمجتمع، لذلك يجب أن بعمل جاهدا بكل قدراته الذهنية والجسدية هو      

سويا وفق تناسق رائع، وكل هذا بالطبع يجب أن يمتلك ، فيعمالن معا، لتحقيق  المواءمة بين متطلباتها

 .5مقومات التفكير الصحيح

إذا المعلم هو الواسطة الفاعلة بين المتعلم وبيئتهن فهو يسهم في بناء شخصية المتعلم الذي يضطر 

 لالندماج في محيطه، وال يتم ذلك إال بتوافر لغة تساعده على التواصل مع أفراد حيزه االجتماعي.

 

                                         

، 8أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط - 4

 .843، ص3000
ينظر: نور الهدى عكيشي، المكانة االجتماعية للمعلم ودورها في العملية التربوية، مذكرة ماستر في علم اجتماع  - 5

 .40، ص3084-3082التربية، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 
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  المتعلمapprenant :  ،هو السبب األول  لقيام العملية التعليمية، فلواله لما وجد التعليم أصال

"فهو مهيأ سلفا لالنتباه واالستيعاب، ودور األستاذ بالدرجة األولى هو ان يحرص كل الحرص على 

 .6تعداده للتعلم"التدعيم المستمر الهتماماته وتعززها، ليتم تقدمه وارتقاؤه الطبيعي الذي يقتضيه اس

يتبلور دور المتعلم في العملية التعليمية من خالل إدراكه التام بأنه الهدف األول الذي يرمي إليه      

حيث يفرض عليه التفاعل مع المادة الفعل التعليمي،  نتاج المعلم، فهو الخزان أو الوعاء الذي يصب فيه

م بصفة مطلقة، بل له الحق في مناقشة واكتناه كل المقدمة إليه، وأن ال يستسلم لكل ما يقدمه المعل

المعطيات التي يستقبلها، فهو ليس مجرد مجتر يمضغ كل ما قدم له دون أن يحاول إجراء تفكيكات 

 واستقراءات وتحليالت مبنية على احتماالت قابلة للقبول أو التفنيد.

  )المادة التعليمية )المعرفةconnaissanes :  هي ذلك الكم الهائل من المعارف  المادة التعليمية

التي تقدم إلى المتعلم، وتبنى على خطط تعليمية تعلمية تراعي كل العوامل المؤثرة في هذه األخيرة 

)سياسية واجتماعية ونفسية وحتى اقتصادية...(، فهي تعكس المستوى الذي وصل إليه المتعلم، فال يمكن 

 .تقديم ذخائر تفوق القدرات العقلية له

 

                                         

 .83المرجع نفسه، ص - 6

عناصر 
العملية 
التعليمية 

المحتوى 
التعليمي

المعلم

المتعلم

بيئة 
المتعلم

الطرق 
جواالستراتي
يات

مصادر 
التعلم
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 مستويات تدريس تعليم اللغة العربية لغير الناطق بها:-5

تخضع عملية تعليم اللغات لمستويات اللغة التي تشد أواصر االكتساب اللغوي، حيث يفرض على        

المتعلم المرور بمدارج المستوى النظامي للغة العربية، وهذه المستويات هي:  تدريس المستوى الصوتي، 

 ، تدريس المستوى الداللي.ي، تدريس المستوى النحوي ى الصرفتدريس المستو 

 تدريس المستوى الصوتي:-1

يبدأ المعلم بتلقين المتعلم جملة من األصوات التي تشكل النظام الهجائي للغة العربية، محددا المخارج     

والصفات التي يتميز بها كل صوت لغوي، حتى يصبح المتعلم غير الناطق بالعربية قادرا على التمييز 

  .البد من شريك خطي يدعم األذن.بين األصوات التي تتلقاها القناة السمعية، ولكن هذا لوحده ال يكفي ف

يبدأ المعّلم بالتركيز على هذه المفارقات حّتى يكتسب الطالب هذه المهارة، فُيقّدم المعلم بعض "     

الكلمات التي تحتوي على صورة ثنائيات، وذلك بإيجاد كلمتين متشابهتين بجميع األصوات ما عدا 

ألم" فتحتويان على نفس األصوات إاّل صوت حرف الصوت الذي يكون مصدر الصعوبة، مثاًل "علم و 

"ع"؛ فاللفظ الصحيح يكون "علم"، أّما الصوت المنطوق من الطالب فيكون "ألم"، فهنا يجب توضيح 

 .7"المعنى عن طريق تقديم الرسومات والصور الواضحة للطالب

لى جهازه النطقي الذي يتعلم الطالب أو المتعلم بصفة عامة كيف يتحكم في مدارج الكالم،  ويسيطر ع

أصبح يتعامل مع ذبذبات صوتية جديدة على أعضائه النطقية من جهة، وعلى إدراكه العقلي من جهة 

 أخرى.

                                         

 .mawdoo3.com ،0:218 ،34/80/3081شهد محمد، كيف تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها،   -7
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يعتمد المعلم على النماذج الخطية لكي يرسخ الفكرة والصورة والصوت في ذهن المتعلم، لذلك غالبا       

ها توصيل المعلومة اللغوية بأسلوب بيداغوجي مكيف ما نجده يعتمد على جملة من  اآلليات التي من شأن

 مع السياق التعليمي الذي يحتوي المتعلم.

 نموذج تعليمي ألصوات اللغة العربية: -

، فهذه الدينامية السمعية نعرض من خالل هذا النموذج األصوات العربية، ومحاكاتها خطيا    

 إلعانة المتعلم على االستيعاب، وة التيسير والتبسيط التعليميين البصرية تعتبر بمثاب

 

 

المستقرئ  لحزم األصوات التي بين أيدينا يالحظ المحاكاة الخطية للصوت المنطوق، طبعا هذه منهجية 

 دقيقة إلعطاء الموقف التعليمي زواياه التلقينية لكي يستوعب المتعلم النظام اللغوي الجديد.
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 وات اللغة العربية وهي: يركز المعلم على عدة جوانب أثناء تعليمه ألص

  من جانب المتكلمإنتاجهاكيفية تطقها أو. 

  السامع أذنكيفية انتقالها من فم المتكلم إلى. 

 كيفية سمعه. 

 إدراكها كيفية. 

التي تشكل بداية النمو اللغوي بالنسبة للمتعلم، لكن بناء القاموس ينطلق من هذه المرحلة الذرية،      

النطقي على أداء وظيفته بشكل سليم، بعيد عن أي تداخالت لغوية تحرف النظام بشرط ان يروض جهازه 

 عن مجراه األصيل، أو تشوه الصفات الصائتية، التي تثبت إيديولوجية النظام.

 تدريس المستوى الصرفي:-1

مل بعد تمكن المتعلم من نطق األصوات، واكتسابه القدرة على تأليف البنى المفرداتية، وبعض الج     

القصيرة، ويكتسب مهارة القراءة ، يجب عليه التمييز بين األبنية، والتفريق بين الحروف األصلية والمزيدة، 

ويعي الظواهر الصرفية والتغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة  في وضع اإلدراج داخل النسيج اللغوي، 

 المتقمص لسياق معين.

احق والسوابق وكل الدواخل التي تنتمي إلى المفردة في كما يجب عليه إدراك تلك اللواصق واللو     

مواقف لغوية مضبوطة، يحكمها الزمن أو العدد، وغيرها من العوامل التي تتحكم في بنية اللفظ، وبالتالي 

يتعلم كيف يتعامل مع المرونة اللفظية للغة  العربية، ويتجنب االنفالتات التي قد تحدث أثناء استعماله 

 جمية.لذخيرته المع

يجب على المتعلم غير الناطق بالعربية أن يمتلك القدرة على التعامل مع الوزن الهيولي الذي       

يتقولب بحسب نمط الكلمة التي تسكب داخله، ويدرك كل التمحورات الناتجة عن التنقالت التداولية في 



11 

 

ة التي تواجهه، ويتعامل مع االستعمال العام والخاص، ليتمكن من إنتاج الخطاب وفقا للظاهرة الصرفي

 المعايير المورفولوجية .

 
استيعاب المتعلم للميزان الصرفي ضرورة  البد من توفيرها، ألنه أثناء تعامله مع القاموس العربي البد   

 نذكرها: يزوده المعلم بتقنيات تطبيقها آدائها له من مراعاة عدة مسائل

:االشتقاق وأنواعه,والنسبوالتصغير,والزيادة ومعانيها,ومسائل تصرف الكلمة لغاية معنوية,وفيه :ألولىا

 .التعريف والتنكير والتذكير والتأنيبوالتثنية

وحدات التغيير التي تعتري )تدخل( على الكلمات لغير غاية معنوية وفيهاإلعالل واإلبدال والقلب : الثانية

 .نينوالنقل واإلدغام ومسائل أخرى كالوقف واإلمالةوالتقاء الساك
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مسائل التمرين: وهي تطبيقات على قواعد الصرف جيء بها لتدريب الطالب على إتقان : الثالثة

 .8التصريف

يضمن هذا المستوى للمتعلم غير الناطق باللغة العربية سالمة استخدام الوحدات اللغوية التي       

 يكتسبها، ويعطي لكل وحدة وظيفتها األصلية التي تخلق في السياق.

 تدريس المستوى النحوي:-4

فرض على المتعلم أن يكون على علم بالقواعد النحوية التي تضبط العالقات التركيبية، فال يمكن         

بناء نسق سليم من حيث الداللة إال بنظام متناسق من القواعد، على محور استبدالي يخضع لمعيار 

للخطابات يتواشج وفق تشابكات نحوية تنظم الكالم  الداللة، ألن التكاثف اللفظي والتراص الجملي المشكل

 وتقوم اللسان، وتمنع الّلحن والخطأ.

بنية اللغة ال تقتصر على مجرد المعايير الصرفية، بل تتعداها إلى وظائف نحوية تؤدى على نسق     

عاني إلى بعضها التموقعالمفرداتي داخل األوعية السياقية، المربوطة بقرائن لفظية أو غير لفظية، تشد الم

 المؤشرات اإلعرابية لها وظائفها داخل التركيب.البعض، كما أن 

 :أهم  المعارف والمعطيات النحوية التي يتعلمها غير الناطق بالغة العربية 

 .يصنف الكلمة إلى اسم وفعل وحرف 

 .يشرح العالمة الدالة على كل قسم من أقسام الكلمة 

  المبنيات من األسماء واألفعال، كالضمائر واألسماء اإلشارة يميز المعرب والمبني، ويحصي

 واألسماء الموصولة.

 .يميز العالمات اإلعرابية، األصيلة من الفرعية ويربطها بأبوبها 
                                         

ينظر: ندى سعود عبد العزيز الدايل، مستويات التحليل اللغوي )المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي والداللي(،  - 8

fac.ksu.edu.sa/nsaldayel/course-material/55265 ،88:82 ،34/80/3081. 
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 .يفصل بين اإلعراب المحلي واللفظي والتقديري 

 .يفرق بين المعرفة والنكرة 

 9...( يحدد وظيفة الكلمات داخل الجملة )فعل وفاعل ومفعول به 

يقوم اللحن لسان المتعلم، ويكسبه حسا تصويبيا فقد يصبح قادرا على تحسس الخطأ أثناء حديثه، أو      

 قراءته لخطاب ما،   ألنه  امتلك إمكانية التعرف على قوانين النظام اللغة العربية.

المستوى الداللي: وهنا يستطيع المتعلم أن يستشف الدالالت، ويفرق بين المعاني  األصلية للكلمة -4

والمعاني الثانوية، ويميز بين التعابير المجازية والحقيقة، فيوسع دائرة تعبيره ويفتح أفق الحديث والتواصل 

 مع اآلخرين من بني البيئة المتكلمة باللغة العربية. 

الفهم واإلفهام من خالل توفر خاصية التلقي، فالمتعلم يستبطن الدالالت الصوتية والصرفية تحقق غايتا 

 والنحوية المضمّنة في شبكة من العالئق الكالمية.

 المهارات اللغوية:   -6

إال أن تقديم المهارات ، 10المهارة هي عبارة عن عمل حركي يمتاز بالسهولة والمرونة والدقة والسرعة

باألخذ او العطاء في السياق عة واحدة يمكن أن يكون عائقا أمام تعلم الطالب، فال يسمح له اللغوية دف

 التعليمي، بل يكون مجرد حاضر غائب، يستقبل المعطيات بال وعي لما يحصله من معلومات ومعارف.

ت واحد، كأن " الوضع األمثل لتقديم المهارات اللغوية هو أن نقدم للطالب مهارتين مختلفتين في وق     

ندربه على تركيب جمل جديدة من كلمات ليس للطالب سابق عهد بها، فتتشكل أمامه صعوبتان: فهم 
                                         

ينظر: فيصل بن عبد هللا آل مشاري وآخرون، معايير  معلمي اللغة العربية، مراجعة: أحمد بن زيد المسعد وآخرون،  - 9

 .1المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ص
اهرة، مصر، تدريسها_ صعوبتها(، دار الفكر العربي، الق -ينظر: رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية )مستوياتها - 10

 .38، ص3004، 8ط
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الكلمات المحدثة، وبناء جمل جديدة، مما يربك الطالب ويعجزه، ومن ثم ال تتحقق األهداف التعليمية 

 .11والكتابة"المنوط بها تدريس مهارات اللغة األربع: االستماع، والتحدث، والقراءة 

اها القارئ، وتتطلب الربط مهارة القراءة: تعرف القراءة بأنها عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلق-أ

 .12بين الخبرة الشخصية ومعاني هذه الرموز

القراءة  ركيزة العلم والمعرفة، فهي تضمن ديمومة االتصال المباشر بالمواد المعرفية المتنوعة، وذلك       

، فهي قبل أن تكون أصواتا مركبة 13ألنها تسمح بالتعرف البصري والنطقي على الرموز المطبوعة وفهمها

تقوم على السرد ية معقدة، ومتآلفة تدرك بالعين المجردة، هي نشاط عقلي فكري يتطلب عمليات ذهن

 النطقي للمتتاليات الصوتية .

يرى طه حسين أن القراءة هي االستجابة البصرية لما هو مكتوب ثم النطق، أي: تحويل الرموز       

المطبوعة إلى أصوات ذات معنى، ثم الفهم، أي ترجمة الرموز المذكورة ومنحها المعاني المناسبة، وهذه 

 .14وليست في الرمز ذاته" ئ كون في ذهن القار المعاني في الواقع ت

إذن القراءة هي استنطاق المكتوب، وا عطاؤه صبغة حية تمنحه حركية فيزيائية،  تخرج الكالم من      

روتين الطبع و النسخ على الورق الصامت إلى  تلك التفاعالت اللسانية واالنفعالية، فالقارئ له ردوده 

 النفسية عما يقرؤه.

                                         

 .www.alukah.net 81:44 ،34-80-3081وليد ممدوح عمر، تدريس المهارات اللغوية،  - 11
 .80، ص3008ينظر:  أحمد السعيدي، مدخل إلى الدسيليسيا، دار اليازوري، عمان، األردن،  - 12

 .71، ص8881علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  - 13
وسعاد عبد الكريم، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دار الشروق، عمان، األردن،  الديلمي،ينظر: طه حسين  - 14

 .807، ص3002، 8ط

http://www.alukah.net/
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فعل القراءة عند المتعلم بجملة من العوامل والمتغيرات،  فالبد من سالمة  الجهاز النطقي، وأن ر يتأث     

يكون عمر المتعلم غير الناطق بالعربية مناسبا لتنفيذ هذا المنجز العقلي الفيزيائي، إضافة إلى سالمة 

تراكم في الذهن وتتمحور في القناة السمعية التي تحمل في أعصابها اإليصالية األصوات والكلمات التي ت

 شكل خطابات لغوية مفهومة موافقة لشفرات البيئة اللغوية التي يتعلم لغتها.

 :أنواع القراءة: القراءة عملية معقدة تتدخل في حدوثها آليات وحواس متعددة، ولها أنواع هي 

  القراءة الجهرية: مجرد اسمها يدل على ماهية هذه القراءة، فهي تقوم على إخراج الحرف من

فهي" نطق الكالم بصوت مسموع بحسب قواعد اللغة مع مخرجه، وا عطاءه صفة مسموعة لدى المتلقي، 

خراج الحروف من مخارجها وتمثيل المعنى بمعنى آخر، فإن  هذه مراعاة صحة النطق وسالمة الكلمات، وا 

القراءة تجمع بين التعرف البصري للرموز، واإلدراك العقلي للمدلول والتعبير الشفوي عنها، ينطق الكلمات 

 .15والجهر بها"

 البد للقراءة ان تمر بثالثة مراحل:

 . رؤية العنصر بالعين 

 .نشاط الذهن في إدراك معنى الرمز 

 .التلفظ بالصوت المعبر عما يدل عليه ذات الرمز 

هذا النوع من القراءة يدرب المتعلم على نطق الحروف نطقا سليما، وتساعده على اكتساب الطالقة      

في الكالم، وتمنحه قدرة على إدراك الهنه واللحن في الكالم، سواء في النصوص الخاصة، أو الكالم 

 العادي، فهو قبل كل شيء يتعلم اللغة العربية لكي يستطيع التواصل بها.

                                         

 .881-881طه حسين الديلمي وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، ص - 15
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ما تسمح بتعلم قواعد اللغة العربية، وتعطيه القدرة على المواجهة أثناء الخطاب المباشر، فهي ك     

اللغة العربية تكسبه الجرأة اللغوية، وتنمي الحس السمعي لديه، وهي أداة يستخدمها المتعلم غير الناطق ب

 .16خرى في تعلم المواد األ

تعلم إلنشاء حوارات وخطابات سانكرونية، باعتبارها تساعده القراءة الجهرية هي القراءة التي تهيأ  الم     

 على تعويد الجهاز النطقي على التعامل مع الكلمات والجمل والتراكيب المعقدة بصفة  مجهورة.

  القراءة الصامتة: وهنا يغيب النطق بشكل كلي، حيث يلجأ المتعلم إلى قراءة المكتوب بأسلوب

، " فهي القراءة التي يحصل فيها القارئ على المعاني واألفكار، من  نطق الباطني،بصري، يعتمد على ال

الرموز المكتوبة دون االستعانة بالصوت، أو النطق أي البصر والعقل، وهما العنصران الفاعالن في 

 .17أدائها، ولذلك تسمى القراءة البصرية"

لم غير الناطق بالعربية أن يقرأ تكون القراءة  الصامتة قراءة عينية، حيث يفرض المعلم على المتع    

النص بعينيه، ثم يناقشهم في المضمون، فهي تدريب على قراءة الفكرة، وتشريح المعنى، على أساس 

 القراءة الباطنية، والفهم الضمني في المرحلة المتقدمة.

دراك مدلوالتها ومعانيها في ذهن القارئ"        يتضاعف عمل ، 18" هي عملية تفسير الرموز الكتابية، وا 

العقل في هذه المرحلة، فالقارئ يحرص على التأمل الجيد وحصر اإلجراءات العقلية في تفكيك البنى 

                                         

 .888، 8888ينظر: زكريا إبراهيم، تدريس فنون اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية،  - 16

، 1774، آذار، www.schoolarabia.netينظر: وليد جابر، طرق تعليم القراءة للمبتدئين، تحرير المدرسة العربية،  -17

 .71ص

 .174، ص1771، 1عبد الفتاح حسن البجة، تعليم األطفال المهارات القرائية والكتابية، دار الفكر، ط -18

http://www.schoolarabia.net/
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فيكبح كل هفوة او شرود او سهو إذا أراد الوصول إلى الدالالت النسقية المدونة على آليات ورقية، 

 السليمة، والفهم التام للنص المقروء.

 

المرحلة المتأخرة التي يصل إليها المتعلم، فهي تعتمد على الحرف الذي هو  مهارة الكتابة: الكتابة هي-ب

.أي أنها مجموعة من الحركات الفيزيائية المنظمة والمقصودة، التي تنتج أشكاال 19وسم أو ركز للصوت

مهندسة بآليات خطية اصطالحية تتفق عليها الجماعة اللغوية الواحدة لتعزيز المنطوق المتداول ضمن 

 هم، وتكون مفهومة ومقروءة عند كل األفراد.بيئت

" الكتابة عملية ذات شقين، أحدهما آلي، واآلخر عقلي، والشق اآللي يحتوي على المهارات اآللية      

)الحركية(، الخاصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة التهجئة والترقيم،  في العربية، أما الجانب العقلي 

 20بالنحو، والمفردات، واستخدام اللغة"فيتطلب المعرفة الجيدة 

 : أنواع الكتابة: للكتابة عدة انواع منها 

 الكتابة التعليمية. -

 الكتابة العلمية. -

 الكتابة األدبية. -

 .21الكتابة الصحافية -
                                         

، 1قع، دار الراية، عمان، األردن، طالتو  وآفاقينظر: أحمد سعدي، اللسانيات التطبيقية والملكات اللغوية، حدود الواقع  -19

 .115، ص1710

 .11حسن محمد غرسان،  تدريس المهارات اللغوية، مركز التكنولوجيا التربوية، ص -20

إزوالدديكروجان ماري ستايفر، القاموس الموسوعي لعلوم اللسان، تر: منذر العياشي، المركز الثقافي العربي، الدار  -21

 .101، ص1770، 1البيضاء، المغرب، ط
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يكتسب المتعلم المهارة الكتابية من خالل  تعلم النظام الهجائي العربي، فيبدأ بتخطيط أول الحروف       

ا سماعا، وخزنا في ذاكرته وفق المحاكاة الخطية التي سبق للمعلم أن قدمها له، وبذلك يتدرج التي تلقاه

والتشكيل الحركي للكلمات والجمل والحروف، وتنسيق الترقيمية، العالماتعلى محور دياكرونيكي في تعلم 

 النسيج الخطابي السمعي بصورة خطية.

 مجاالت مهارة الكتابة اآللية: 

 .الكلمات التي يراها على السبورة في الدفاتر نقاًل صحيًحانقل  -أ

 .نقل المادة اللغوية من الكتاب المقرر إلى دفتر الواجبات المنزلية  -ب

 .أداء مهارة الكتابة عن طريق اإلمالء للتأكد من قدرة الطالب على إتقان الشق اآللي للكتابة -ج

 .القصاصات التي قد يدون فيها الطالب سؤااًل أو مالحظةاستخدام الكتابة في التعليق على الصور، و  -د

 (ملء النماذج واألوراق الرسمية )طلب التحاق أو الحصول على منحة دراسية  -هـ

 

 

 .صياغة اإلعالنات والالفتات -و

 .ا22تلخيص النصوص المقروءة تلخيًصا وافيً  -ز

                                         

 3084هـ / إبريل 8427جمادى اآلخرة  ، 4، عمجلة أعاريبوليد ممدوح عمر، تدريس المهارات اللغوية،  - 22
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طق بالعربية أن يدرك العالقة القائمة بين الرمز والصوت المنطوق، فقد تسمح الكتابة للمتعلم غير النا   

يحاول أن يمشي على وتيرة تلك المتتاليات الصوتية، إال أنه يضبط بنظام خطي يتوجب عليه التقيد به، 

 فالكتابة لها قواعدها وضوابطها وهي: 

 االكتمال: احتواء الرسالة على كل المعطيات والحقائقز 

 ختزال السبل الموصلة إلى المعاني.اإليجاز: ا 

 .الدقة: اعتماد النظرة الثاقبة، والحس الصياغي في النصوص 

  الموضوعية: إعطاء الفرص المتكافئة، وفصل الرأي عن الحقيقة، وسلخ الذاتية عند إنتاج نسق

 مغلق، متميز بالتوازي .

 .البساطة: العرض المبسط لألحداث واألفكار 

 االت النفسية، واهتمامات القارئ.المناسبة: بحسب االنفع 

 23التأكيد: التركيز على معاني محددة ذات أبعاد داللية 

: االستماع هو أبو الملكات اللسانية، فمن خالله يستطيع اإلنسان تعلم اللغة، ألنه مهارة االستماع-ج

الصادرة عن يستوعب الكالم المنطوق من خالل عملية السمع التي تنقل إلى المخ الذبذبات الصوتية 

 اإلنسان، والمنتقلة إلى عقله عن طريق موجات هوائية، وقنوات عضوية تعمل على نقل الصوت.

االستماع من زاوية المهارات اللغوية هو عبارة عن تلقي األصوات وفهمها وتحليلها، فهو ذلك الوصول    

عطي فيها المستمع اهتماما المتسلسل للصوت إلى األذن بقصد االنتباه. فهو عملية اتصالية معقدة " ي

                                                                                                                               

 

 .staff.kfupm.ed/sينظر: أحمد كامل سليمان، خمسة أسباب لمهارة االتصال،  -23
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ا تتلقاه أذنه، من أصوات فهو يعتبر فنا يعتمد على عمليات معقدة يتآزر فيها خاصا وانتباها مقصودا لم

 24الفكر مع حاسة السمع"

 عناصر االستماع: 

 .فهم المعنى اإلجمالي 

 .تفسير الكالم والتفاعل معه 

 .تقويم ونقد الكالم 

 25تكامل خبرات المتكلم المستمع. 

 :أهداف مهارة االستماع 

 .التعرف على األصوات اللغوية والتمييز بينها 

 .معرفة الحركات القصيرة والطويلة 

 .التمييز بين األصوات المتجاورة في المخرج والمتشابهة في النطق 

 .إدراك العالقة بين الرموز المكتوبة ومسمياتها المنطوقة 

 .فهم الظواهر الصوتية المختلفة 

  يقاع المتحدث.تخمين بعض  معاني المفردات، من خالل السياق وا 

 .محاولة إيجاد ربط معنوي بين أجزاء النص المستمع إليه 

 مهارة الكالم: الكالم هو ذلك النشاط اليومي الذي يمثل الواسطة الفاعلة في عملية التواصل،  فهو-ج

 .26يعد" أساس اللغة وهو النشاط الشفوي للغة"
                                         

 .4طرق تدريس اللغة العربية )الوحدة الرابعة(، جامعة الملك خالد، ص - 24

الحاج ولدانا، مهارة االستماع والكالم دراسة علم اللغة النفسي، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية،  - 25

 .3ماالنج، ص
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التحدث في اللغة، وهو المهارة الثانية بعد مهارة االستماع، ويشكالن معا في الكالم يشمل جانب      

ألنه يمثل الجانب العلمي التطبيقي في تعليم اللغة، فقد يبدأ الدارس الكالم قبل القراءة المرحلة الشفوية، 

حياتية  فيتم والكتابة، وهذه المرحلة تبدأ صوتية وتنتهي باتصال الدارس مع غير في موقف من المواقف ال

فهام الرسالة للسامع.  نقل المعنى من متحدث إلى آخر، فالغرض هو فهم رسالة المتكلم، وا 

o  :أهداف مهارة الكالم 

 .نطق األصوات اللغوية نطقا صحيحا 

 .التمييز بين األصوات المتشابهة 

 .استخدام التراكيب الصحيحة عند التحدث 

 .التعبير عن األفكار بطريقة صحيحة 

  تقانه.إدارة  الحوار والتدرب عليه وا 

 .توظيف الرصيد اللغوي في الخطابات التواصلية 

 .بناء حلقة تواصلية 

  فتح أفق الحوار بين المتعلم غير الناطق بالعربية واألفراد الناطقون باللغة العربية األصل بالنسبة

 أللسنتهم.

 27التعود على تداول المفردات، واستخدام القاموس العربي. 

 استراتيجيات المعلم الخطابية  في خضم العملية التعليمية:-0

                                                                                                                               

 .15، ص1924محمد علي الخولي، أساليب تدريس اللغة العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  - 26

 وما بعدها. 15ينظر:  المرجع نفسه، ص - 27
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يستعمل المعلم عدة استراتيجيات خطابية أثناء عملية التعليم، فالسياق التعليمي الذي يتواجد فيه      

يفرض عليه أن يتميز بالمرونة البيداغوجية، فيغير الطريقة بحسب المستوى الذهني لطالبه، ويكيفها وفقا 

 العقلية ومن بينها: لقدراتهم

 :أول انطالقة يبدأ بها المعلم هي اللغة الشفوية المنطوقة، فهو يقدم الدرس   الخطاب المنطوق

باالعتماد على الشرح والتحليل والسرد والقراءة المنطوقة، فكأنه بذلك يحاول ان يعطي الفكرة األولية للمادة 

ين المتعلم غير الناطق باللغة العربية الحروف الهجائية اللغوية التي يجب تعلمها، مثال: يبدأ المعلم بتلق

سماعا، حتى يألفها ويتعود عليها باعتباره يتعامل مع قاموس جديد يحمل حزما صوتية لم يألفها لسانه 

 بعد، ويحاول جاهدا أن يكيف الصوت في البداية ويبسطه حتى يستوعبه المتعلم.

مدارج الصوتية المتالحقة، لكن البد من القول ان  الوحدات الصوامت العربية قائمة على تلك ال       

الصوتية المنطوقة في الخطاب تختلف عند المحاكاة الخطية، لهذا نجد المعلم يصب جل اهتمامه على 

بناء قاعدة مهيكلة من الصوامت والصوائتن ويعمل على توضيح الفرق بين الصوائت الطويلة والقصيرة 

ترسانة نطقية معززة بأيقونات صوتية متفاعلة حتى التختلط عليه األمور أثناء أثناء النطق، فيصنع له 

 بناء الخطاب المكتوب.

يقول عبد الجليل مرتاض:" ومن البديهي التصور بكل بساطة أن اللغتين متفقتان عالماتيا، ولكن     

ية أو الوحدة الصوتية التي األكثر بداهة أن الرمز الشفوي الذي تقوم عليه اللغة الخطية شيء وأن الفونيم

تقوم عليها اللغة الشفوية شيء ثان، فالعربية المرسومة بثمانية أو تسعة وعشرين رمزا شفوياأ هي غير 

العربية المنطوقة الممثلة بوحدات صوتية تفوق هذه الرموز الشفرية بكمية صوتية أو فونولوجية غير 
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تنا الفصحى من تباينات فونولوجية في النطق محصورة حصرا علميا دقيقا مؤسسا على ما اعترى لغ

 .28واألداء"

المعلم للغة العربية مدرك تماما تلك التبايانات اللهجية التي قد يواجهها المتعلم غير الناطق باللغة      

العربية، لهذا نجده يحاول ان يسد كل الثغرات الخطابية المنطوقة التي له سابق معرفة بهان ولربما له 

 ربة، وخبرات طويلة في مضمار التالقحات اللهجية التي تشكل عائقا أمام متعلم اللغة العربية.مواقف مج

  :يستعمل المعلم السبورة وغيرها من اآلليات التعليمية، لترجمة األصوات الخطاب المكتوب

تعليميه المنطوقة إلى كلمات مرسومة بخط اليد، فهو يعزز ما قيل بشكل شفهي بأسلوب آخر، فإلى جانب 

النطق للمتعلم، البد له من أن يرفع الستار عن القوالب الصوتية والكلمية وحتى الجملية والنصية  ليفك 

 اللبس الذي من الممكن الوقوع فيه أثناء القيام بعملية النطق.

اعتماد المعلم على استراتيجية الخطاب المكتوب تسهل عليه مهمة إيصال المعلومة، ألنه بمثابة     

 دليل المشهود لما نطق، ال

 :تدعيمها طريق عن الرسالة وا غناء اللغوي  الخطاب بتعزيز الخطاب الحركي يقوم    الخطاب الحركي 

 يلجأ النفسية،إذ المنعكسات و االنفعاالت عن يعبر نهأ كما ، التواصل استمرارية لضمان بالحركات

 األلفاظ عجزت التي الخفية المعاني بعض إلى الوصول أجل من الجوارح شفرات فك إلى المتلقي

 عن التعبير عن عاجز أنا: يقول المتكلم نجد الشديد األلم أو الفرح حالة في: مثال إيصالها عن اللغوية

 يديه يقبض القلب،أو منطقة نحو الصدر إلى موجهة حركات يصدر الشديد،وهو ألمي/ الشديدة فرحتي

                                         

، 1774عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل )اقترابات لسانية للتواصلين: الشفهي والكتابي(، دار هومة، الجزائ،  - 28

 .93ص
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 ،وذلك...(بالدموع العينين ،وامتالء ،واالصفرار االحمرار)لونه حتى لربما و مالمحه تغير إلى إضافة

 .عنها التعبير عن المنطوقة  اللغة قصرت التي المشاعر من الكبيرة الكتلة تلك عن التعبير بغية

يعتمد المعلم على تعزيز الخطابين المكتوب والمنطوق بجملة من الحركات الجسدية التي تشخص          

المفردة التي عسر فهمها على المتعلم غير الناطق بالعربية، ألن هذه اآللية لها فاعلية كبيرة في بناء 

كمال الحلقة التواصلية وتعزيزها.  الخطاب، وا 

 بيولوجية،وهو ضرورات فيه فيزيولوجية،تتحكم طبيعة ذو حيوية عملية اللساني غير التواصل يمثل      

 على المجتمعات من العديد في متداولة الحركات من الكثير نجد ،إذ مشتركة عالمية لغة ما حد إلى

 بدون  تواصل:"هو العام مفهومه في اللساني غير التواصل الحياتية،و وطبائعها ودياناتها ثقافاتها اختالف

 األكوستيكية األطر و اللفظية القوالب فإن عليه ،و29"صوتي و سمعي قيقتح بدون  أي ، األلفاظ لغة

 السلوكية المعززات تعكس(  الالمنطوق ) توجهاته و الجسم ،فهيئات اإلبالغ عملية تحصيل إلى تهدف

 بالتالي ،و المنطوق  عن انزاحت بأسلوبية مناقضة زاوية من اللغوي  الخطاب في الصادقة الصورة تفرض

 بالعين ترى  دالئل خالل من إال إدراكها يمكن ال التي الميتافيزيقيات عن تعبر أنها نقول نأ يصح ربما

 .تفنيد أو تام تصديق عنها ينتج ماالمجردة،فإ

 في اكبر نسبة يشكل مادام اإلنسان حياة في األصل هو الصامت السلوك يعتبر:"هول إدوارد يقول       

 وجها تمثل الطقوس و العادات وحتى األخالقية، و األنثربولوجية السلوكات هذه ،ومجموع30"التواصل عالم

 الذي المرئي العالم تمثل ،إذ والاألح من حال أي في عنه االستغناء يمكن ال اإلنسانية للغة آخر

                                         

 .71،ص3007،8ع األديب، دار االتصال،منشورات و العربية اللغة مخبر االتصال، و اللغة مجلة عزوز، أحمد  -29

 .1،ص8811القاهرة،مصر، ،الكتاب لوقا،دار نظمي:الحياة،تر هول،رقصة إدوارد -30
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 ككتلة جسده استخدام المتكلم على يفرض االجتماعية،حيث للسيرورة المساوقة الذاتية التجارب استوطنته

 .  الخطاب لسياق والموافقة المعبرة الحركات من هائل كم لتوليد النطاق للسان وموائمة متكاملة،

 :في وحصرها اللفظي، غير بالتواصل المتصلة العناصر بعض هاريسون  حدد   

 .اإلنجاز شفرة إلى ،وتنتمي...(مالمح،إشارات حركات،) الجسد بواسطة المنجزة التعابير -

 .االصطناعية الشفرة في اللباس،وتتمثل كطريقة النظامية العالمات -

 .السياقية الشفرة وتمثل المجال استعمال -

 .الوسيطة الشفرة المرور إشارات نظام: مثل االلوان و األصوات تحدثها التي اآلثار -

 واإلفهام الفهم تحقيق بغية اللفظية، حواراته لتعزيز اللفظية غير اآلليات من العديد اإلنسان يستعمل      

 تأويالت على باالعتماد المباشر، اإلدراك من نوع خلق في تسهم مختلف، بشكل تواصلية قنوات وفتح

 حية صبغة وا عطاءه الحوار عملية إحياء في كبيرة فاعلية له وهذا الحسية، المالحظة إلى تحتاج سيميائية

 .المجتمع ضمن توافرها من البد ماسة حاجة المتكامل فالحوار نشطة،

  

  

 

 

 

 تجسيد
 حركي

 الصورة الذهنية الصورة
 السمعية

 الصورة
 المرئية

.إشارة،إيماءة الدال
.. 

  المرجع المدلول

 مفهوم ة ر ج  ش
 في مخزن 

 الكالم إنتاج
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 لغوي  غير بتعزيز المرفقة الحلقة التواصلية أركان  يوضح مخطط

 اللفظي فالنتاج للكالم، المرافقة اللغوية غير التعزيزات أهمية إبراز هو المخطط هذا من الهدف       

 سلبةالمؤ  الحركية المنعكسات ،و للعيان الظاهرة المادية التكوينات و اإلشارات من بجملة مرفق اإلنساني

 واقع إقرار منها الغرض معينة غاية إلى حركة كل توجه المفرداتي،إذ اإلصدار يوافق داللي نسق على

بالغه  استغالل المنتج فيحاول إيمائية، هيولة  السمعية،إلى الهيولة من اللفظ فينتقل لآلخرين، خارجي،وا 

 للنتاج بةالمصاح( paralinguistique)اللغوية اللغوية،وغير الوسائط مختلف موظفا قدراته جميع

 المنطوق.

 خاتمة: تمخضت هذه الدراسة عن جملة من النتائج: 

بالمعجم العربي على  المتعلم غير الناطق بالعربية هو وعاء تصب فيه كل المعطيات المتعلقة .8

 اختالف مستوياته )صوتيا وصرفيا ونحويا ودالالليا(.

تتفاعل عناصر العملية التعليمية بشكل منسجم حتى تكتمل اإلجراءات الديداكتيكية  وفق أنماط  .3

 بيداغوجية ميسرة وسليمة.

 حركة
 أو جسدية
 تغير

 فيزيولوجي
 الجسم

 التعزيز الفهم
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 المهارات اللغوية هي األهداف األولى للعملية التعليمية. .2

م الخطابية ما بين اللغوي وغير اللغوي، حتى تتيسر وتبسط العملية تتنوع استراتيجيات المعل .4

 التعليمية، ويسهل التواصل بين الطرفين.

يهدف المعلم إلى بناء حلقة تواصلية متينة، إلنشاء عالقة  تفاعل بينه وبين المتعلم غير الناطق  .7

 بالعربية.

 نها أثناء التعليم.تجانس الخطابات التي يعتمدها المعلم، فهنالك تكامل واضح بي .1

 قائمة المصادر والمراجع: 

 ، 3008أحمد السعيدي، مدخل إلى الدسيليسيا، دار اليازوري، عمان، األردن،  .8

أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات  .3

 .3000، 8الجامعية، الجزائر، ط

والملكات اللغوية، حدود الواقع وآفاق التوقع، دار الراية، أحمد سعدي، اللسانيات التطبيقية  .4

 .1710، 1عمان، األردن، ط

 األديب، دار االتصال،منشورات و العربية اللغة مخبر االتصال، و اللغة مجلة عزوز، أحمد .3

 .8،3007ع

 .staff.kfupm.ed/sأحمد كامل سليمان، خمسة أسباب لمهارة االتصال،  .5

 .8811القاهرة،مصر، الكتاب، لوقا،دار نظمي:،ترالحياة هول،رقصة إدوارد .2

إزوالد ديكرو جان ماري ستايفر، القاموس الموسوعي لعلوم اللسان، تر: منذر العياشي، المركز  .0

 .1770، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

دراسة جعفري نسيمة ربيعة، الخطأ اللغوي في المدرسة األساسية الجزائرية، مشكالت وحلول،  .1

 .3002نفسية لسانية تربوية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
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الحاج ولدانا، مهارة االستماع والكالم دراسة علم اللغة النفسي، جامعة موالنا مالك إبراهيم  .9

 اإلسالمية الحكومية، ماالنج.

 .11حسن محمد غرسان،  تدريس المهارات اللغوية، مركز التكنولوجيا التربوية، ص .17

تدريسها_ صعوبتها(، دار الفكر  -رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية )مستوياتها .88

 .3004، 8العربي، القاهرة، مصر، ط

 .8888زكريا إبراهيم، تدريس فنون اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية،  .83

، mawdoo3.com ،80:21شهد محمد، كيف تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  .82

34/80/3081. 

 طرق تدريس اللغة العربية )الوحدة الرابعة(، جامعة الملك خالد. .13

طه حسين الديلمي، وسعاد عبد الكريم، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دار  .87

 .3002، 8الشروق، عمان، األردن، ط

عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل )اقترابات لسانية للتواصلين: الشفهي والكتابي(،  .12
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