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 المهارات اللغوية
إن الوضع األمثل في تقديم المهارات اللغويةة ال  ققةدل لللالةه مهةارتيت متتل تةيت فةي وقة  واحةد  

كأن قدربه على تركيه جمل جديدة مت كلمةات لةم يكةت لللالةه  ةاب  عهةد بهةا فتهةيع عليةه  ةعوبتيت  

مالحة  فةي بعةت كتةه تعلةيم إحداهما ضرورة فهم الكلمات الجديدة واألخرى ترتيه جمل جديدة. ومةت ال

العربية الن تدريباتها تشتمل على م ردات وتراكيه لم ترد في الدروس السابقة مما يربة  اللالةه ويجعلةه 

 في بعت األحيان عاجزا عت حل هذه التدريبات ومت ثم لم تتحق  الهدافها . 

 

هو الذي يهةد  إلةى وتنقسم المهارات الرئيسية للغة إلى مهارات  غيرة و  ش  الن الكتاب الجيد 

إكساب اللالب الكبر عدد مت هذه المهارات  وعلى القائم بتحليل كتاب لتعليم العربيةة الن يتأكةد مةت وجةود 

 هذه المهارات قبل إ دار الحكم على الكتاب . 

ولقد يكون مةت الم يةد هنةا تقةديم تلةور لمجموعةة مةت المهةارات اللغويةة الت لةيلية التةي تنهةوي 

يسية األربع ) ا  تماع  الكالل  القراءة  الكتابة ( . تح  المهارات الرئ
1
 

 

 مهارة فهم المسموع

يحظى ا  تماع في حياة األفراد بدور مهم  إ  الن قليبه في برامج تعليم اللغة العربية قليل. 

 وللو ول بلالب  إلى القدر الذي تنشده مت التمكت مت جواقه هذه المهارة ققترح الن  

 درس ا  تماع  وتوضح لهم طبيعة ما  يستمعون إليه والهد  منه .ل بلالال ةتهيئ-1

تعةةرا المةةادة بأ ةةلوب يةةتالءل مةةع الهةةد  المللةةوبا كةةالبدء فةةي قةةراءة المةةادة المسةةموعة  إ ا كةةان -2

 الهد  تنمية مهارات معقدة.

 اللالب فيما ا تمعوا إليه بلرح ال ئلة محددة  ترتبد بالهد  الموضوع.  ةناقشم-3

  يسةةتليع اللةةالب  -وخا ةةة فةةي األ ةةابيع األولةةى مةةت دروس ا  ةةتماع -ويات األولةةىفةةي المسةةت

القراءة و  الكتابة. ومت ثم ينبغي الن قوفر لهم مواد يسيرة يستليعون مت خاللهةا التةدرب علةى ا  ةتماع. 

م ويمكت ا تغالل اللور والر ول والترائد وغيرهةا  ومةا علية  إ  الن تعةرا  ةورام المةال اللةالب  ثة

الن تقبةل مةنهم ااجابةة  -لقلةة مةا لةديهم مةت م ةردات-تلقي عليهم ال ئلة تدور حولها  ويمكةت فةي هةذه الحالةة

 بااشارة  الو باايماء.

  مثلةةه فةةي  لةة  مثةةل القةةراءة المكث ةةة  ويكةةون الهةةد  منةةه االستتاماع المف تت هنةةاا ا ةةتماع يسةةمى 

ت برقامج تعليم اللغة العربيةة  كمةا يهةد  تدريه اللاله على ا  تماع إلى بعت عنا ر اللغة  كجزء م

ا  تماع المكثع إلى تنمية القدرة على ا تيعاب محتوى النص المسموع بلورة مباشرة. وهذا النوع مةت 

 ا  تماع المكثع    بد الن يجري تح  إشرا  المعلم مباشرة  وهو في  ل  متالع لال تماع المو ع.

 ةتماع إلةى مةواد  ةب  الن عرضة  علةى اللةالب  ولكةت   إلةى إعةادة ا االساماع الموست يهد  

تعرا اآلن في  ورة جديدة الو موقع جديد. كمةا القةه يتنةاول م ةردات الو تراكيةه   يةزال اللالةه غيةر 

 قادر على ا تيعابها الو لم يأل ها بعد .

يهع المعلم الكعء في حسباقه الن تمكيت طالبه مت الت كير باللغة العربية )دون اللجوء إلى 

لترجمة إلى اللغة األل الو م(. وهذا يعني ضرورة تنمية مهارة  رعة ا تيعاب اللالب لما يسمعوقه  ا

دون تكرار. لذا فإن عامل السرعة في طرح السؤال  وتلقي ااجابة بالسرعة المللوبة  ي رق بيت الولئ  

الو م إلى الت كير باللغة اللالب الذيت بدؤوا يأل ون الت كير باللغة العربية  وغيرهم مت الذي يلجؤون 

                                      
1
 اقظر دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة .  
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األل  ومت ثم ينتقلون إلى اللغة العربية . ومت هنا علي  قياس  رعة ال هم و هولته لدى طالب   عت 

 طري  طرح ال ئلة عليهم  وتلقي إجاباتهم  بسرعة توق ِّ  لها.

 ألن فهم النص المسموع يعد ال عه مت فهم النص المقروء )المكتوب(  لةذا   يتوقةع مةت اللةالب

ااجابةة عةت األ ةئلة إجابةة كاملةةا فقةد يتةردد بعهةهم  الو يللةه بعهةهم  -خا ة فةي المسةتويات األول -

التكرارا لذا يمكن  الن تةزودهم بةبعت التعليمةات  الو ااشةارات التةي تيسةر لهةم ااجابةة  ولكةت   تعلهةم 

م  ااجابة كاملة  و  تكرر لهم الجمل  الو العبارات  الو الحوارات  إ  إ ا ما اتهح ل  القهةم عةاجزون تمامةا

 عت ااجابة اللحيحة.

 مجاالت مهارات االساماع :
 تعر  األ وات العربية وتمييز ما بينها مت اختالفات  ات د لة. -1
 تعر  الحركات اللويلة والحركات القليرة والتمييز بينها . -2
 التمييز بيت األ وات المجاورة في النل  والمتشابهة في اللوت . -3
 لعالقات بيت الرموز اللوتية والمكتوبة والتمييز بينها.إدراا ا  -4
إدراا الوجةةه التشةةابه وال ةةروق بةةيت األ ةةوات العربيةةة ومةةا يوجةةد فةةي لغةةة اللالةةه األولةةى مةةت  -5

 ال وات .
 التقاط األفكار الرئيسية .  -6
 فهم ما يلقي مت حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي في حدود الم ردات المدرو ة. -7
 نبغي الن يستمع إليه . اقتقاء ما ي  -8

 التمييز بيت األفكار الرئيسية واألفكار الثاقوية . -9
م . -11  تعر  التشديد والتنويت وتمييزهما  وتيا
 التمييز بيت الحقائ  واآلراء مت خالل  ياق المحادثة العادية. -11
 متابعة الحديث وإدراا ما بيت جواقبه مت عالقات. -12

 معرفة تقاليد ا  تماع وآدابه . -13
 إلى اللغة العربية وفهمها دون الن يعوق  ل  قواعد تنظيم المعنى . ا  تماع -14
 إدراا مدى ما في بعت جواقه الحديث مت تناقص . -15
 إدراا التغييرات في المعاقي الناتجة عت تعديل الو تحويل في بنية الكلمة . -16
 ئيت فيه.التكيع مع إيقاع المتحدث   فيلتقد بسرعة الفكار المسرعيت في الحديث ويتمهل مع المبل -17
 التقاط الوجه التشابه وا ختال  بيت اآلراء . -18
 تتيل األحداث التي يتناولها المتكلم في حديثه . -19
 ا تتالص النتائج مت بيت ما  معه مت مقدمات . -21
 التمييز بيت قغمة التأكد والتعبيرات  ات اللبغة ا ق عالية . -21
 تحدث .ا تتدال السياق في فهم الكلمات الجديدة   وإدراا الغراا الم -22
إدراا ما يريد المتحدث التعبير عنه مت خالل النبر والتنغيم العادي.  -23

2
 

 
 عرا قص فهم المسموع

 اطله مت اللالب إغالق الكته  وا  تماع جيدام إلى النص. •

 الدر التسجيل  الو اقرال النص قراءة واضحة  دون إ راع الو إبلاء . •

 ه  وحل التدريبات .بعد ا تماع اللالب للنص  وجههم إلى فتح الكت •

                                      
2
 امج تعليم اللغةاقظر دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبر  



 ربيةعالكلية اآلداب /قسم اللغة  قواعد الكتابة /المرحلة األولى                                                                    

 
3 

بعد ا تماع اللالب للنص  وحل جميع التدريبات  اطلةه مةنهم قةراءة قةص فهةم المسةموع الموجةود فةي  •

 آخر الكتاب  وتلحيح إجاباتهم بأق سهم.

 مهارة الفالم

 اللغة في األ اس  هي الكالل  الما الكتابة فهي محاولة لتمثيل الكالل  والدليل على  ل  ما يلي  

سان الكالل قبل الن يعر  الكتابة بزمت طويةل  حيةث رهةرت الكتابةة فةي فتةرة متةأخرة عر  ااق -1

 مت تاريخ ااقسان.

 يتعلم الل ل الكالل قبل الن يأخذ في تعلم الكتابة  التي يبدال في تعلمها عند دخول المدر ة. -2
رفةةون   يتحةةدثون لغةةاتهم األل بلالقةةة  ويوجةةد عةةدد كبيةةر مةةت النةةاس   يعءجميةةع النةةاس األ ةةويا -3

 الكتابة في لغاتهم .
 هناا بعت اللغات ما زال  منلوقة غير مكتوبة.  -4

 وبناء على ما تقدل مت ال باب  ينبغي الن قجعل مت تعليم الكالل الحد الهم األهدا  في تعليم اللغة العربية.

 الهمية تعليم مهارة الكالل  

ولقةةد اشةةتدت  للغةةات األجنبيةةة.الكةةالل مةةت المهةةارات األ ا ةةية  التةةي يسةةعى اللالةةه إلةةى إتقاقهةةا فةةي ا

الحاجةةة إلةةى هةةذه المهةةارة فةةي ال تةةرة األخيةةرة  عنةةدما زادت الهميةةة ا تلةةال الشةة هي بةةيت النةةاس. ومةةت 

الهرورة بمكةان عنةد تعلةيم اللغةة العربيةة  ا هتمةال بالجاقةه الشة هي  وهةذا هةو ا تجةاه  الةذي قرجةو الن 

تمكيت اللالب مت الحديث بالعربيةة  ألن العربيةة لغةة يسلكه مدرس اللغة العربية  والن يجعل همه األول  

ةة لمةت يهمةل الجاقةه الشة هي  ويهةتم بالجاقةه الكتةابي   اتلال  ي همهةا ماليةيت النةاس فةي العةالم  و  حجن

م الن اللغة العربية ال ليحة   وجود لها  و  الحد يتكل مها .  مدعيا

 

 دور الحوار في تعليم اللغة .

في تعليم اللغة  فهو غاية وو يلة في الوق  ق سه  غاية ألقه اللورة المركزة للحوار الهمية كبيرة 

لمحتويات الدرس  واأل اس الذي يمد اللاله بألوان مت الجمل والتعبيرات واألل ار واأل وات  التي 

يحتاج إليها اللاله  وبتا ة عند التدريه على مهارة الكالل. والحوار و يلة  ألقه يهم التراكيه 

حوية والم ردات في مواقع و ياقات متتل ة  تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد اللاله قحو الن

ا تعمال اللغة وممار تها في التعبير وا تلال. وعلى المدرس الن ينظر إلى الحوار  والتدريبات التي 

الحوار وح ظه  وإقما تليه  باعتبارها كالم   يتجزال  كما الن دور اللاله   ينتهي بمجرد ا تيعاب 

 با تتدامه في مواقع الحياة المماثلة.

   مهارة الكالل في المستوى األول

في المستوى األول مت تعليم اللغة  تدور تدريبات مهارة الكالل  حول األ ئلة التي يلرحها 

م قيال  اللالب الكتاب  الو المدرس  الو اللالب الق سهم  ويقول اللالب بااجابة عنها. ومت  ل  اليها

م  وفي فرق ) م  وثنائيا  طالب( ثم هناا ح   الحوارات وتمثيلها.  3/4بالتدريبات الش هية  فرديا

 تشجيع اللالب على الكالل  

م كبيرام عندما يتحدثون   ينبغي على المدرس تشجيع اللالب على الكالل  عت طري  منحهم اهتماما

ستر مت اللاله إ ا الخلأ  وال  يسمح لزمالئه والن يشعرهم با طمئنان  والثقة في الق سهم  وال  ي

م  والن يكثر مت ا  بتسال  ويلغي بعناية بالسترية منه. وعليه الن يثني على اللاله  كلما كان الداؤه طيبا

م. لما يقوله.  وتوجيه اللالب إلى ا تتدال ال لوب مهذب  عندما يتاطه بعههم بعها

 تصحيح األخطاء الشفهية :

ع اللاله الثناء الكالل  ألن  ل  يعوقه عت ا  تر ال في الحديث  ويشت  على المدرس ال  يقاط

األولا األخلاء التي ت سد  الفكاره  وبتا ة في المستوى األول. ومت األفهل الن قميز بيت المريت 
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ا تلال  وفي هذه الحالة  للمدرس الن يتدخل  وينبه اللاله إلى التلأ  ويشجعه على تلحيحه بن سه  

الثاقيا األخلاء التي   تؤثر في فهم الر الة  ولكنها تتعل  بشكل الر الة  وهذه   يلح ما المكت. و

المدرس عليها في المرحلة األولى  وإقما يعالجها برف . إن اللاله يحتاج في بداية األمر  إلى كثير مت 

 التشجيع.

 :الطالب الفالم بالعربية ممارسة
ضةةهم لمواقةةع تةةدفعهم لتحةةدث اللغةةة. واللالةةه  اللةةالب الكةةالل   لتعلةةيمالفهةةل طريقةةة  إن هةةي الن قعر ِّ

 هةوعليه الن يتكلم. وقود الن قنبه هنةا  إلةى الن اللالةه لةت يةتعلم الكةالل  إ ا رةل المةدرس  الكالل ليتعلم 

القةرب إلةى  الكالل فإن المدرس الكعء يكون قليل   الذي يتكلم طول الوق   واللاله يستمع. ومت هنا

 وتوجيه األقشلة. للكالل المهارة  إ  عند عرا النما ج  وإثارة اللالب  اللم  عند تعليم هذه

 مجاالت مهارات النطق والفالم :

 العربية قلقا  حيحا . تقل  األ وا-1

 التمييز عند النل    بيت األ وات المتشابهة تمييزا واضحا مثل       ز   ر   الخ .(-2

 اللويلة .التمييز عند النل  بيت الحركة القليرة و-3

 تأدية القواع النبر والتنغيم بلريقة مقبولة مت متحدثي العربية . -4

 قل  األ وات المتجاورة قلقا  حيحا ) مثل   ب  ل  و  ..الخ .(-5

 التعبير عت األفكار با تتدال الليغ النحوية المنا بة .-6

 اختيار التعبيرات المنا بة للمواقع المتتل ة .-7

 مجاملة والتحية ا تتداما  ليما في ضوء فهمه للثقافة العربية .ا تتدال عبارات ال-8

 ا تتدال النظال اللحيح لتراكيه الكلمة العربية عند الكالل .-9

   تمكنه مت ا ختيار الدقي  للكلمة .التعبير عند الحديث  عت توافر ثروة ل ظية-11

 ترتيه األفكار ترتيبا منلقيا يلمسه السامع .-11

   فال هو باللويل الممل  و  هو بالقلير المتل.األفكار بالقدر المنا ه مت اللغةعت التعبير  -12

  ومتةةرابد ل تةةرات زمنيةةة مقبولةةة ممةةا ينبةةن عةةت ثقةةة بةةالن   وقةةدرة علةةى التحةةدث بشةةكل متلةةل -13

 مواجهة اآلخريت .

 قل  الكلمات المنوقة قلقا  حيحا يميز التنويت عت غيره مت الظواهر . -14

تدال ااشارات واايماءات  والحركةة غيةر الل ظيةة ا ةتتداما معبةرا عمةا يريةد تو ةيله  مةت ا ت -15

 الفكار .

شيء منهةا  الو  حالتوقع في فترات منا بة عند الكالل   عند ما يريد إعادة ترتيه الفكار. الو توضي-16

 مراجعة  ياغة بعت الل اره .

يةة ينةوع فيهةا الشةكال التعبيةر والقمةاط التركيةه  مت حةديث ا ةتجابة تلقائ ها  تجابة لما يدور المام-17

 مما ينبن عت تحرر مت القواله التقليدية في الكالل.

 التركيز عند الكالل على المعنى ولي  على الشكل اللغوي الذي يلوغ فيه هذا المعنى. -18

 تغيير مجرى الحديث بك اءة عند ما يتلله الموقع  ل . -19

 ريقة جذابة ومنا بة.حكاية التبرات الشتلية بل -21

 إلقاء خلبة قليرة مكتملة العنا ر .-21

وتحديد الدوار األعهةاء المشةتركيت فيهةا وا ةتتالص النتةائج  –إدارة مناقشة في موضوع معيت  -22

 مت بيت اآلراء التي يلرحها األعهاء.
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إدارة حوار تلي وقي مع الحد الناطقيت بالعربية.  -24
3
 

 خلوات عرا الحوار 
 التحية  حي اللالب بتحية اا الل  وتل  إجاباتهم عليها. – 1

 إعداد السبورة  اكته التاريخ  وعنوان الوحدة  الو الدرس  ورقم الل حة. – 2

المراجعةةة  وتشةةمل مراجعةةة الواجةةه المنزلةةي  إن وجةةد  ومراجعةةة الوحةةدة  الو الةةدرس السةةاب    – 3

 والمحتوى الثقافي.وتتهمت المراجعة العنا ر والمهارات اللغوية  

 التمهيد للدرس  قاقش اللالب في اللور الملاحبة للحوار  عت طري  األ ئلة. – 4

الم ردات الجديدة  اختر مت الم ةردات الجديةدة  مةا تعتقةد الن اللةالب لةت ي همةوا معاقيةه عةت طرية   -5

 السياق  و جلها على السبورة  وقاقش اللالب في معاقيها.

مغلقة  اطله مت اللالب إغالق الكته  وا  تماع جيدام. الدر التسجيل  الو الد  ا  تماع والكته  – 6

 الحوار.

الدر التسةةجيل  الو الد  ا  ةةتماع والكتةةه م توحةةة  اطلةةه مةةت اللةةالب فةةتح الكتةةه  وا  ةةتماع جيةةدام و – 7

 الحوار.

م  – 8   ثةم قسةم اللةالب ا  تماع وااعادة  اطله مت اللالب إغالق الكته  وإعادة الحوار بعدا جماعيةا

إلى مجموعات  واطله مت كةل مجموعةة الن تةؤدي جةزءام مةت الحةوار. اختةر بعةد  لة  طةالبيت  ألداء 

م.  الحوار ثنائيا

م . –9 م  وعت طري  المجموعات  وثنائيا  اطله مت اللالب الداء الحوار قراءة  جماعيا

 

 مهارة القراءة

للاله خارج اللع  وهي مهارة تحتاج إلى تعد القراءة الملدر األ ا ي لتعلم اللغة العربية ل

الذي لم يسب  لةه تعلةم اللغةة العربيةة -تدريبات خا ة ومتنوعة . وينبغي الن تقد ل القراءة لللاله المبتدئ 

م مةةت علةة بالتةةدرج  -مةةت قبةةل م(اقلالقةةا الجملةةة  ثمى مسةةتوى الكلمةةة  فالجملةةة البسةةيلة)مبتدال الو خبةةر غالبةةا

 قراءة النلوص اللويلة .  ثم المركبة ثم قراءة ال قرة

فةةي المرحلةةة األولةةى مةةت تعلةةيم مهةةارة القةةراءة    بةةد الن قهةةع فةةي حسةةباقنا بعةةت اللةةعوبات 

المتوقعة  التي قد يواجهها اللالب. وفي هذه المرحلة تةرتبد  ةعوبات القةراءة بةتعلم األ ةوات خا ةة 

لتمييةةز بةيت الحركةةات اللويلةةة فةي القةةراءة الجهريةة . ومةةت بةيت اللةةعوبات المتوقعةةة فةي هةةذا المجةال   ا

م  وائ  والخرى  وام  )و+ي(.  والقليرة  وكذل  الحرو  التي ترد الحياقا

هناا مهارات خا ة بةالقراءة  ينبغةي العنايةة بكةل واحةدة منهةا فةي وقتهةا المنا ةه  وإ ا الهملة  

 معالجتها في حينها  تؤدي إلى ضعع في تعلم القراءة فيما يلي مت مراحل .

 ارتان ال ا يتان هما   التعر   وال هم. والمهارات األ ا ية للتعر  هي  وللقراءة مه

 ربد المعنى المنا ه بالرمز )الحر ( الكتابي . – 1

 التعر  إلى الجزاء الكلمات مت خالل القدرة على التحليل البلري. – 2

 التمييز بيت ال ماء الحرو  وال واتها. – 3

 ربد اللوت بالرمز المكتوب. – 4

 عر  إلى معاقي الكلمات مت خالل السياقات .الت – 5

   لل هم هيوالهم المهارات األ ا ية 

 القدرة على القراءة في وحدات فكرية . – 1

                                      
3
 اقظر دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة.  
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 فهم التنظيم الذي اتبعه الكاته. – 2

 فهم ا تجاهات . – 3

 تحديد األفكار الرئيسة وفهمها. – 4

 القدرة على ا  تنتاج ...إلخ . – 5

 اءة  هما هناا قوعان مت القر

 . القراءة المكث ة – 1

 .  القراءة المو عة – 2

  حاول الن تنمي قدرات اللاله على ال هم الت ليلي لما يقرؤه  وتنمية القراءة المكث ةفي 

قدرته على القراءة الجهرية  وإجادة قل  األ وات والكلمات  وكذل  السرعة  وفهم معاقي الكلمات 

 والتعبيرات .

فتعتمد على قراءة قلوص طويلة  ويلالعها اللاله خارج اللع   عةالقراءة الموالما 

بتوجيه مت المعلم  وتناقش الهم الفكارها داخل اللع  لتعمي  ال هم ا وبذا تأخذ القراءة المو عة بيد 

 اللاله  ليعتمد على ق سه في اختيار ما يريد مت كته عربية  تقع داخل دائرة اهتمامه .

ارات  ليمة للقراءة  اعتتِّ بالقراءة الجهرية  وينبغي الن يحاكي لتلل بلالب  إلى بناء مه

ب  م  قد يكون بلوت المعلم  الو مت شريد )إن وجد( . در ِّ م مثالي ا على النل  اللحيح   اللالبقمو جا

ه اقتباههم إلى خلأ  وعالج المشكالت اللوتية حالما تظهر لديهم  ويجه الن تراعي األداء المعبر  ووج 

الوتيرة الواحدة  التي   تهع المعاقي في اعتبارها    وشجع اللالب بعد فهمهم للجمل الو  القراءة  ات

 النلوص على القراءة السريعة .

يوجه المعلم اللالب إلى الن يقرؤوا بأعينهم فقد  ثم يناقشهم للو ول إلى  القراءة اللامتةفي 

 لمتقدمة(.معاقي الم ردات  وال هم العال )وال هم الهمني في المرحلة ا

فيبدال فيها اللالب بعد الن يكون قد وضح لديهم الهد  الذي يدفعهم إلى القراءة الجهرية  الما   

 القراءة الجهرية  كااجابة عت  ؤال  الو حل مشكلة ...إلخ

 مجاالت مهارات القراءة :

 قراءة قص مت اليميت إلى اليسار بشكل  هل ومريح. -1

 ة ويسر .ربد الرموز اللوتية بالمكتوبة بسهول -2
 معرفة كلمات جديدة لمعنى واحد )مرادفات (. -3
 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة)المشترا اللغوي(. -4
م. -5  تحليل النص المقروء إلى الجزاء ومعرفة العالقة بيت بعهها بعها
 متابعة ما يشتمل علية النص مت الفكار  وا حت ار بها حية في  هنه فترة  القراءة. -6
 ت النص المقروء.ا تنتاج المعنى العال م -7
 التمييز بيت األفكار الرئيسية واألفكار الثاقوية في النص المقروء. -8
 إدراا ما حدث مت تغيير في المعنى في ضوء ما حدث مت تغيير في التراكيه. -9
 اختيار الت ليالت التي تؤيد الو تنقص راليا ما . -11

 تعر  معاقي الم ردات الجديدة مت السياق . -11
 همنة الو التي بيت السلور .الو ول إلى المعاقي المت -12
 تكييع معدل السرعة في القراءة  حسه األغراا التي يقرال مت اجلها . -13
 العناية بالمعنى في الثناء القراءة السريعة وعدل التهحية به. -14
 ا تتدال المعاجم  ودوائر المعار  العربية . -15
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 التمييز بيت اآلراء والحقائ  في النص المقروء.  -16
 عية مت آخر السلر  إلى الول السلر الذي يليه.الدقة في الحركة  الرج -17
 الكشع عت اوجه التشابه وا فتراق بيت الحقائ  المعروضة. -18
 تلنيع الحقائ  وتنظيمها وتكويت رالي فيها . -19
 تمثيل المعنى والسرعة المنا بة عند القراءة  الجهري ة. -21
 تلتيص األفكار التي يشتمل عليها قص مقروء تلتيلا وافيا. -21
 إخراج الحرو  إخراجا  حيحا  ومراعاة حركات ااعراب عند القراءة الجهري ة.دقة النل  و -22
ا تتدال المقدمة وال هةرس وقائمةة المحتويةات والهةوامش واللةور وال لةول ورؤوس ال قةرات  -23

وإشارات اللباعة والجداول  والر ول البياقية وفهارس األعالل واألمكنة والقةوامي  التةي توجةد 

في آخر الكته. 
4
 

 ات درس القراءة  المكث  ة خلو

 التحية  حي اللالب بتحية اا الل  وتل  إجاباتهم عليها. – 1

 إعداد السبورة  اكته التاريخ  وعنوان الوحدة  الو الدرس  ورقم الل حة. – 2

المراجعةةة  وتشةةمل مراجعةةة الواجةةه المنزلةةي  إن وجةةد  ومراجعةةة الوحةةدة  الو الةةدرس السةةاب .  – 3

 عنا ر والمهارات اللغوية  والمحتوى الثقافي.تتهمت المراجعة ال

التمهيد للدرس  قاقش اللالب في اللور الملاحبة للنص  عت طري  األ ئلة  ثم اطرح عليهم  – 4

 األ ئلة التي تسب  النصا ليجيبوا عنها مستعينيت بالنص القرائي. 

ب لت ي هموا معاقيه عت طري  الم ردات الجديدة   اختر مت الم ردات الجديدة ما تعتقد الن اللال – 5 

 السياق  و جلها على السبورة  وقاقش اللالب في معاقيها .
 القراءة اللامتة  وجه اللالب لقراءة النص  رام  دون  وت  لل هم وا  تيعاب. – 6

 تدريبات ا  تيعاب والم ردات  بعد القراءة اللامتة  اقتقل إلى تدريبات ا  تيعاب والم ردات. – 7

 القراءة الجهرية  اختر بعت اللالب  لقراءة الجزاء مت النص قراءة جهرية. – 8

 بقية تدريبات الدرس  اقتقل إلى بقية تدريبات الدرس . – 9

كلع اللالب بواجه منزلي . – 11  

 مهارة الفاابة
تةةأتي مهةةارة الكتابةةة متةةأخرة بحسةةه ترتيبهةةا بةةيت بقيةةة المهةةاراتا فهةةي تةةأتي بعةةد مهةةارة القةةراءة . 

شةةير هنةةا إلةةى الن الكتابةةة عمليةةة  ات شةةقيتا الحةةدهما آلةةي  واآلخةةر عقلةةي. والشةة  اآللةةي يحتةةوي علةةى وق

كية( التا ة بر م حرو  اللغةة العربيةة  ومعرفةة التهجئةة  والتةرقيم فةي العربيةة.  المهارات اآللية )الحر 

 .الما الجاقه العقلي  فيتلله المعرفة الجيدة بالنحو  والم ردات  وا تتدال اللغة

يقلد بالمهارات اآللية في الكتابة العربية  النواحي الشةكلية الثابتةة فةي لغةة الكتابةةا مثةل عالمةات 

التةةرقيم  ور ةةم الحةةرو  والشةةكالها  والحةةرو  التةةي يتلةةل بعهةةها بةةبعت  وتلةة  التةةي تتلةةل بحةةرو  

م  ر ةم الحركةات فةوق الحةر ِّ اآللةي اليهةا    الو تحتةه  الو  ابقة لها  و  تتلل بحرو   حقة. ومت الش ِّ  

في قهايته  ور م  الو عدل ر م همزات القلع والو ل. وهذه العنا ةر وإن كةان بعهةها   يمة  جةوهر 

م -اللغة كثيرام  إ  القها مهمة في إخراج الشكل العال لما يكته  وقد يحدث إ قاطها م  -الحياقةا م  الو غموضةا لبسةا

م  ثم التو ع رويةدام رويةدام  و لة  في المعنى. عند عرا مهارة الكتابة  ينبغي البدء بالجاق ه اآللي تدريجيا

 لمساعدة اللالب على تعر  الشكل المكتوب للكلمة العربية.

                                      
4
 اقظر دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة .   
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لكل لغة رواهر تميز كتابتها. ومت الهم رواهر اللغة العربية  التي يركز عليها المعلم ويوليها 

بالشكل ) الي وضع الحركات الهمية عند تدريبه اللالب على الجاقه اآللي مت الكتابة ما يلي  الهبد 

القليرة على الحرو ( وتجريد الحر   والمد  والتنويت  والشدة  و)ال( الشمسية  و)ال( القمرية  

والتاء الم توحة والمربوطة  والحرو  التي تكته و  تنل   والحرو  التي تنل  و  تكته  

 والهمزات. 

لغويةةة  التةةي  ةةب  لللالةةه الن ا ةةتمع إليهةةا  الو مةت الم يةةد الن يبةةدال تعلةةيم الكتابةةة مةةت خةةالل المةةواد ال

قرالها. ومت الم يد في هذا اللدد الن يقول تنظيم المادة  ويتنا ه محتواها مع ما في  هةت اللالةه. فعنةدما 

م الكبةر للةتعلم والتقةدل.  يشعر اللاله الن ما  معه  الو قةراله  الو قالةه  يسةتليع كتابتةه  فةإن  لة  يعليةه دافعةا

تعليم المهارات الكتابية لللالها فمت األفهل الن يبدال اللاله بنسخ بعت الحةرو    والتدرج المر مهم في

 ثم ينسخ بعت الكلمات  ثم كتابة جمل قليرة.

 مجاالت مهارات الفاابة والخط :

 ققل الكلمات التي يشاهدها على السبورة  الو في كرا ات التد ققالم  حيحا . – 1

ة فةةي الشةةكالها المتتل ةةة  ومواضةةع تواجةةدها فةةي الكلمةةة تعةةر  طريقةةة كتابةةة الحةةرو  الهجائيةة – 2

 )األول  الو د  اآلخر (

 تعود الكتابة مت اليميت إلى اليسار بسهولة . – 3

 كتابة الكلمات العربية بحرو  من للة وحرو  متللة  مع تمييز الشكال الحرو  . – 4

 وضوح التد  ور م الحر  ر ما   يجعل للب  محال . – 5

ي كتابة الكلمات  ات الحرو  التي تنل  و  تكتةه ) مثةل هةذا .. ( وتلة  التةي تكتةه و  الدقة ف – 6

 تنل  ) مثل قالوا .. (

 مراعاة القواعد اامالئية األ ا ية في الكتابة . – 7

 مراعاة التنا   والنظال فيما يكتبه بالشكل  الذي يه ي عليه مسحة مت الجمال . – 8

 ة مت التد العربي ) رقعة قسخ  .. إلخ ( .إتقان األقواع المتتل  – 9

 مراعاة خلائص الكتابة العربية عند الكتابة ) المد   التنويت  التاء المربوطة والم توحة ...(  – 11

 مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .  – 11

م ومستوفي . – 12 م  حيحا م كتابيا  تلتيص موضوع يقرؤه تلتيلا

  ا ية عند كتابة خلاب .ا تي اء العنا ر األ – 13

 ترجمة الفكاره في فقرات مستعمالم الم ردات والتراكيه المنا بة . – 14

  رعة الكتابة و المتها معبرام عت ق سه بيسر . – 15

  ياغة برقية ير لها إلى  دي  في منا بة اجتماعية معينة .  – 16 

م دقيقا – 17    وكتابته بتد يقرال .و ع منظر مت منارر اللبيعة الو مشهد معيت و  ا

 كتابة تقرير مبسد حول مشكلة الو قهية ما . – 18

 كتابة طله يتقدل به لشغل وري ة معينة .  – 19

 ملء البياقات المللوبة في بعت ا  تمارات الحكومية . – 21

 كتابة طله ا تقالة الو شكوى  الو ا عتذار عت القيال بعمل معيت . – 21

م في  ل  األقماط الثقافية العربية .الحسا ية للمواقع ا – 22   لتي تقتهي كتابة ر الة مراعيا

مراعاة التنا ه بيت الحرو  طو  واتساعا  وتنا   الكلمات في الوضاعها والبعادها. – 23
5
 

                                      
 


