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 :الثانيةاحملاضرة 
 

 أقسام املهارات اللغوية:
 االستماع

 حيظى االستماع يف حياة األفراد بدور مهم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم اللغة العربية قليل.         
 ع االستماعأنوا 
: يهدددا االسددتماع ا إىلددن إة تلميددة ال دددرة بلددى اسددتيعاس وتددصو الددلش ا  ددمصع بصددصرة مباتددرة. و دد ا اللددصع مدد  االسددتماع االستتتماع املكثتتف -1

 ا إىلن، ال بد أن جيري حتت إتراا ا علم مباترة، و ص يف ذلك خمالن لالستماع ا صسع.
ستماع إة مصاد سبق أن برضت بلى الطالس، ولإ  تعرض اآلن يف صصرة جديدة أو مصقن جديد؛ ألن : يهدا إة إبادة االاالستماع املوسع -2

 فهم اللش ا  مصع يعد أصعب م  فهم اللش ا  روء )ا إتصس(.
 جماالت مهارات االستماع :

 التعرا بلى األصصات العربية ومتييز ما بيلها م  اختالفات. -1
 كات ال صرية والتمييز فيما بيلها .التعرا بلى احلركات الطصيلة واحلر  -2
 التمييز بني األصصات اجملاورة يف اللطق وا تشاهبة يف الصصت . -3

 : َم االستماع ألسباب هيُقد   
 اإلن ان ي مع أكىلر مما ي رأ أو يتحدث أو يإتب . -1
 أداة االستماع و ي األذن أول وسيلة تعمل بلد اإلن ان بعد والدته . -2
 و ي األذن تعمل ابستمرار يف الي ظة وا لام . وسيلة االستماع -3
 

 الفرق بني السمع والسماع و االستماع واإلنصات 
 يطلق بلى حاسة ال مع و ي األذن . السمع :
 و ص وصصل الصصت إة األذن دون قصد أو انتباه ، وال ي تصبب فيه ال امع ما ي ال . السماع :

 األذن ب صد و انتباه ، قد يتخلله ان طاع . و ص است بال الصصت ووصصله إة االستماع :
  ص است بال الصصت ووصصله إة األذن ب صد مع تدة االنتباه والرتكيز و ال يتخلله ان طاع . اإلنصات :
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 مهارة الكالم                                                                 
 د وغري ا فيد.:  ص اللفظ ا فيالكالم يف أصل اللغة

 : ا عىن ال ائم ابللفس ال ي يعرب بله أبلفاظ .عند املتكلمني
 : اللفظ ا فيد فائدة حي   ال إصت بليها . عند اصطالح النحاة

 
 أنواع الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم :

مله اتصال اللاس بعضهم ببعض، لتلظيم حياهتم وقضاء  : و ص ما يؤدي غرضاً وظيفياً يف احلياة يف ويط اإلن ان، و يإصن الغرض الكالم الوظيفي -1
 ( .... أخل حصائجهم مىلل)احملادثة، ا لاقشة، أحاديث االجتمابات والبيع والشراء

 : و ص إظهار ا شابر واإلفصاح ب  العصاطن وخلجات اللفس وترمجة اإلح اسات.الكالم اإلبداعي -2
 هي واولة لتمىليل الإالم، والدليل بلى ذلك ما يلي: فاللغة يف األساس،  ي الإالم، أما الإتابة ف

 برا اإلن ان الإالم قبل أن يعرا الإتابة بزم  طصيل، حيث ظهرت الإتابة يف فرتة متأخرة م  اتريخ اإلن ان. -1
 يتعلم الطفل الإالم قبل أن أيخ  يف تعلم الإتابة، اليت يبدأ يف تعلمها بلد دخصل ا درسة. -2
 يتحدثصن لغاهتم األم بطالقة، ويصجد بدد كبري م  اللاس ال يعرفصن الإتابة يف لغاهتم . مجيع اللاس األسصايء، -3
  لاك بعض اللغات ما زالت ملطصقة غري مإتصبة.  -4
 

 جماالت مهارات النطق والكالم :
 نطق األصصات العربية نط ا صحيحا .-1
 اخل .( ...ذ ، ز ، ظ ،)التمييز بلد اللطق ، بني األصصات ا تشاهبة متييزا واضحا مىلل : -2
 التمييز بلد اللطق بني احلركة ال صرية والطصيلة .-3
 اخل .(. نطق األصصات ا تجاورة نط ا صحيحا ) مىلل : س، م، و، ..-4
 التعبري ب  األفإار ابستخدام الصيغ اللحصية ا لاسبة .-5

 
 


