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 احملاضرة األوىل:
 

 يةالقسم األول: املهارات اللغو 
 الـــمــهــــارة

 مفهوم املهارة :
 اعة مبعىن أنه أجاد وأحكم فيها .، فاملاهر هو احلاذق بكل عمل يقال مهر يف العلم ويف الصناحلذق واإلجادة بكل عمل أبهنا :هارةعرفت امل

 عين إحكام الشيء وإجادته واحلذق فيه .لذلك فإهنا ت
 د اللغوية املنطوقة و املكتوبة .يت أو غري صويت( يتميز ابلسرعة والكفاءة والفهم، مع مراعاة القواعللمهارة اللغوية :أداء )صو  االصطالحي لتعريفا

 يشمل: القراءة، التعبري الشفهي، أداء النصوص، التذوق اجلمايل البالغي . أداء صويت
 دقة والكفاءة والسالمة اللغوية .ذا األداء يتميز ابلسرعة واليشمل: االستماع، الكتابة أبنواعها، التذوق اجلمايل اخلطي وغري اخلطي، ه أداء غري صويت

 
 الفرق بني املهارة والقدرة 

 طاقة واستعداد عام يتكون عند اإلنسان نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية هتيئ له اكتساب تلك املقدرة . : القدرة
 درجة السرعة واإلتقان يف تصل إىل تدريبات متكررة ومتدرجة ومتصلة، تيجةاستعداد خاص أقل حتديدا من القدرة، يتكون عند اإلنسان ن : املهارة
 ، أو استعداد الكتساب شيء معني .العمل

 فاملهارة استعداد أو طاقة تساعد يف امتالك القدرة .
 موجودة لدى كل اإلنسان ولكن ليس كل إنسان ماهر فيها .فالقدرة الكالمية : 

 :مهارات الكالم ومن 
ترابطها، الضبط النحوي ترتيب األفكار، تسلسلها و  متثيل املعىن ابحلركات واإلشارة،يم، إخراج احلروف من خمارجها، التنغيم الصويت، النطق السل

 .والصريف
 موجودة لدى كل إنسان تعلم الكتابة ولكن ليس كل إنسان ماهر فيها . :القدرة الكتابية

 :مهارات الكتابة ومن 
، وضع عالمات الرتقيم مع مراعاة قواعد النحو والصرف، سالمة اخلط ، التناسق بني احلروف والكلمات واجلمل والعبارات، تطبيق القواعد اإلمالئية

 التنظيم ... .و  استقامة السطور، التنسيق،
 : موجودة لدى كل إنسان تعلم القراءة ولكن ليس كل إنسان ماهر فيها .القدرة القرائية

الصحيح للكلمات واجلمل والفقرات، حسن األداء، إخراج احلروف من خمارجها، التعبري عن املعاين، الفهم، السرعة، : النطق مهارات القراءة من 
 احلكم .و النقد، 

 اخلصائص العامة للغة 
 : ) النظام الصويت يسبق النظام الرمزي (بدأت صوتية مث صارت رمزية مقروءةأهنا  -1

 .فقطسان واحليوان والطري وأرقاها الكالم الذي يوجد عند اإلنسان وظاهرة التعبري الصويت مشرتكة بني اإلن
 أهنا مكتسبة: فاللغة مكتسبة غري موروثة يكتسبها من البيئة اليت يولد فيها أو ينشأ فيها . -2
 مة اجتماعية ( .أهنا اجتماعية ال تنشأ من فراغ: إن اللغة ال تنشأ إال يف جمتمع)فاللغة جتعل للمعارف واألفكار اإلنسانية قي -3
أهنا انمية وحية: مبعىن أهنا يف تفاعل مستمر على مر األزمان، تدخلها كلمات واستعماالت جديدة، وخترج منها كلمات واستعماالت مل يعد  -4
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 قدم وتطور أهلها والعكس .اجملتمع يستخدمها، فتتقدم اللغة وتتطور بت
 
 خصائص اللغة العربية 
 : مثل نضاختان: تدفق بغزارة ونضاحتان تدفق برفق .ارتباط احلروف ابملعىن - 1
 تتميز بظاهرة الرتادف: أي أن املعىن الواحد له عدة أمساء)كالسيف واحلسام والبتار...(. - 2
رآن على أهنا نزلت يف القاللغة العربية لغة اشتقاقية: استخدام املصطلحات األجنبية مثل كلمة )تلفاز(و)إستربق(كلمة فارسية وأصبحت عربية و  - 3

 تستطيع استيعاب املتغريات .و اللغة العربية قادرة على مواجهة التغريات اليت تصيب اجملتمع: بفضل االشتقاق فعربية 
 


