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 امللخص
 الصف لتالميذ املناسبة اللغوي دا األ مهارات أهم على الوقوف إىل احلالي البحث هدف             

 ملتغريات نظريًا الباحثة أسست أن بعد اللغوية، املباريات باستخدام وتنميتها االبتدائي، الثالث

 من املكون التجرييب شبه التصميم على اعتمدت ،(اللغوية واملباريات اللغوي، األدا ) الدراسة

 الثالث الصف تالميذ من وتلميذة يذاتلم( 08) عددها بلغ( وجتريبية ضابطة) جمموعتني

 الضابطة وللمجموعة اللغوية املباريات باستخدام التجريبية للمجموعة التدريس ومت االبتدائي،

 املباريات فعالية إىل الدراسة وخلصت اللغوي، األدا  مهارات اختبار واستخدمت املعتادة، بالطريقة

 البحث توصل كما. االبتدائي الثالث الصف الميذت لدى اللغوي األدا  مهارات تنمية يف اللغوية

 اإلدارة تقصري: أهمها من اللغوي األدا  مهارات يف التالميذ ضعف أسباب من جمموعة إىل

 ممارسة بأهمية املعلمني وعي وقلة وخارجها، املدرسة داخل املختلفة األنشطة ممارسة يف املدرسية

 متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد) ثالبح نتائج أهم من وكانت اللغوية، املهارات

 اللغوي األدا  الختبار البعدي التطبيق يف( والتجريبية الضابطة) اجملموعتني تالميذ درجات

 املباريات وخاصة اللغوية األنشطة استخدام بأهمية البحث وأوصى ،(التجريبية اجملموعة لصاحل

 .خاصة اللغوي ا األد ومهارات عامة اللغوية املهارات تنمية يف

 األدا ، األدا  اللغوي الشفهي، األنشطة اللغوية، املباريات اللغوية.: الكلمات املفتاحية
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The effectiveness of using language matches in developing 

some language performance skills for third graders of 

primary school. 

Summary 
   The aim of the current research is to identify the most important linguistic 

performance skills appropriate for the third grade students, and to develop 

them using language matches, after the researcher theoretically established the 

study variables (language performance and language matches), which 

depended on the semi-consisting design of two control groups) using the third 

grade of primary school, Teaching for the experimental group using language 

matches, and for the control group in the usual way, concluded the language 

performance skills test, and concluded the effectiveness of language matches 

in developing language skills for students of the third grade of primary school. 

The research found a number of reasons for students’ weakness in language 

performance skills, the most important of which are: the school 

administration’s failure to practice various activities inside and outside the 

school, and the teachers’ lack of awareness of the importance of practicing 

language skills, and the most important results of the research were that there 

are statistically significant differences between the average scores of students 

of the two groups (the control group). and experimental) in the post 

application of the linguistic performance test for the benefit of the 

experimental group, and the research recommended the importance of using 

language activities, especially matches, in developing language skills in 

general and language performance skills in particular. 

Keywords: performance, oral language performance, language activities, 

language matches. 
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 :البحث مقدمة
 القرآن لغة ألنها -يوم بعد يوما -أهميتها وتزداد عظيم شأن العربية للغة            

 وال الشريف احلديث لغة أنها كما عنه، لإلنسان غنى ال الذي السماوي الدستور الكريم

 فهي العربية، للغةا بتعلم إال – وسلم عٌليه اهلل صلى – الرسول أحاديث فهم إىل سبيل

 .واجملتمع الفرد هوية عن تعرب

 والقارا ة  والتحاد   االساتما  ) هاي  فناون  أربعاة  علاى  ترتكاز  تعليمهاا  يف العربية واللغة         

 جيا   الا   اجلوانا   مان  اللغاوي  األدا  أن إىل( 26 ،6802) بياومي  نشاأت  أشار وقد ،(والكتابة

 هااذا ماان املرجااوة الثماارة ميثاال حيااث لعربيااة ا اللغااة وتعلاام تعلاايم جمااال يف بهااا االهتمااام

 .للتلميذ اللغوي املستوى تطور مدى على للحكم مقياس وهو التعلم،

 املرحلة تالميذ بعض أن إىل( 28: 6802) اهلل عبد وهشام الكاشف، إميان وأشارت           

 تقييمو توجيه على القدرة لديهم وليس املختلفة، املهارات يف عجز لديهم االبتدائية

 ذلك إىل إضافة االستدالل، على القدرة يف وضعف اآلخرين، على وتأثرياته سلوكهم

 منظومة فإن احلديثة، االجتاهات ضو  ويف. الشفوي اجلان  يف اللغوية قدرتهم ضعف

 تدريس، واسرتاتيجيات وطرائق وحمتوى، أهداف من تشمل مبا العربية اللغة فنون تعليم

 . العلمي بالتطور تتأثر تقويم وأسالي  تعليمية، ووسائط وأنشطة

 أو األفراد بني املنافسة عنصر تشجيع إىل اللغوية املباريات أهمية وترجع           

 على للحفاظ به، واإلفراط تصعيده جتن  نفسه الوقت يف وتؤكد اجملموعات،

 أو لفردا حتصيل يف والرغبة أواًل، الصحيحة اإلجابة حتصيل رغبة وتعزيز االستمرارية،

 غرفة يف حيد  ما بني الفجوة تقليل يف اإلسهام إىل تؤدي املباريات أن كما اجملموعة،

 من لكل التقليدي الدور لتغيري كذلك الفرصة وتتيح اليومية، احلياة مواقف ويف الصف

 .والتقييم املهمات وتوزيع واملتابعة والتنظيم اإلعداد دور حنو املعلم توجه إذ واملتعلم، املعلم
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 التالميذ دفع على تعتمد اللغوية املباريات باستخدام التدريس إجرا ات أن كما           

 على التالميذ وتدري  مناسبة، لغوية صيغ إىل وصواًل ومراجعتها، اخلربات عن للتحد 

 مجال دراسة إليه أشارت ما وهو جيد، بشكل وكتابتها كلماتها، وإتقان عناصرها، فهم

 .خالهلا من اللغوية املهارات تنمية ثم ومن ،(608 ،6882) اخلري أبو وعصام اهلواري،

 اكتساب اللغوي األدا  أهداف من أن( 060 ،6802) احلليم عبد حسي  أضاف وقد          

 التالميذ جتارب دائرة وتوسيع احلياة، مواقف يف بااها لالنتفا  الثقافة  وزيادة املعلومات

 بالعلوم لالهتمام لديهم  القوية الدوافع وتنمية إليهااااا اجونحيت ال  باخلربات وإمدادهم

 .بها االعتزاز وتنمية التالميذ لدى العربية اللغة ح  وتأكيد املختلفة، واملهارات واملعارف

 التالميذ اختاذ أيًضا  االبتدائية املرحلة تالميذ لدى اللغوي األدا  أهداف ومن          

 التالميذ قدرات وتنمية الذهن يف الكلمة صورة ورسم ،لاتعلمهم أساسًا اللغوية مادتهم

 بني الدقيقة الفروق إدراكو ،الرسم يف املتشابهة والكلمات احلروف بني الفروق ملالحظة

 احلوار على قدراتهم وتنمية اآلخرين، أمام وثقة جبرأة والتحد  احلروف، خمارج

 اإللقا  فن واكسابهم سليما، ترتيبا راألفكا وترتي  معهم، والتخاط  بالناس واالتصال

 .التعبري ومهارة

 جتعل ألنها اللغوي األدا  تنمية يف اللغوية املباريات استخدام أهمية تتضح ذلك ومن     

 من وختفف وميوله، اهتماماته تشبع حيث التعلم، عملية أثنا  نشيطًا إجيابيًا التلميذ

 يف منها يعاني ال  السلبية من التخلص إىل وتؤدي العربية، اللغة بصعوبة التلميذ شعور

 .التدريسي املوقف

 :البحث إشكالية
 من يعانون االبتدائي الثالث الصف تالميذ أن يف احلالي البحث مشكلة تتحدد            

 داخل املختلفة الشفوي اللغوي األدا  مهارات وخاصة اللغوية املهارات يف واضح ضعف

 .االستكشافية والدراسة املقابالت عنه تكشف ما وهذا وخارجه الصف
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 : اآلتي الرئيس السؤال عن اإلجابة ينبغي املشكلة هذه لدراسة وللتصدي    

 تالميذ لدى اللغوي اإلدا  مهارات تنمية يف اللغوية املباريات استخدام ميكن كيف            

   االبتدائي؟ الثالث الصف

 : التالية الفرعية ةاألسئل الرئيس السؤال هذا من ويتفر  

   االبتدائي؟ الثالث الصف لتالميذ املناسبة الشفوي اللغوي األدا  مهارات ما .1

 اللغوية؟ املباريات باستخدام الشفوي اللغوي األدا  مهارات تنمية ميكن كيف .2

 اللغوي؟ األدا  مهارات تنمية يف اللغوية املباريات استخدام أثر ما .3

 
 :على احلالية الدراسة اقتصرت :البحث حدود

 :يف وتتمثل املوضوعية احلدود   -

 ال  االبتدائي الثالث الصف لتالميذ املناسبة الشفوي اللغوي األدا  مهارات بعض   

 . واحملكمني املتخصصني آرا  من باملائة 08 نسيب بوزن حتظى

 : يف وتتمثل البشرية احلدود   -

 اللغوي، األدا  مهارات بعض تسبوااك قد ألنهم العام  االبتدائي الثالث الصف تالميذ  

 اللغوية املعلومات يف الكمي التطور ليواكبوا وتعديلها  تنميتها أو لتأكيدها وحيتاجون

 .عليها شفهي تعليق أو لصور وصف تقديم منهم يطل  كأن الدراسية،

 :وزمانية مكانية حدود   -

 الزقازيق شرق رةبإدا عويضة طلبة طيار الشهيد مبدرسة املقرتح احملتوى تطبيق مت

 .6860/ 6868 الدراسي العام من األول الدراسي الفصل يف الشرقية مبحافظة التعليمية

 الالزمة الشفوي اللغوي األدا  مهارات تنمية: يف احلالي البحث هدف متثل :البحث هدف

 .االبتدائي الثالث الصف لتالميذ
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  من لكل تقدميه ميكن فيما البحث أهمية تتمثل: البحث أهمية

 ليصبحوا اللغوي  األدا  يف مهاراتهم تنمية على التالميذ البحث يساعد :التالميذ .1

 .املختلفة اللغوية املواقف مع التعامل على قادرين

 تالميذ لدى اللغوي األدا  مهارات تنمية على املعلمني البحث يساعد: املعلمني   .2

 .اللغوية املباريات باستخدام االبتدائية املرحلة

 لتالميذ املناسبة اللغوي األدا  مبهارات قائمة تقديم خالل من املناهج ططيخم    .3

 وكذلك وبنائها، املناهج تصميم عند منها االستفادة ليتم االبتدائي  الثالث الصف

 . اللغوية املباريات باستخدام تنميتها

 اتاملباري استخدام أثر تتناول أخرى لبحو  آفاقًا احلالي البحث يفتح :الباحثني .4

 .خمتلفة دراسية مراحل يف التالميذ لدى املختلفة اللغوية املهارات تنمية يف اللغوية

 : البحث منهج
 الرتبوية، األدبيات تناول يف التحليلي الوصفي املنهج على احلالي البحث يعتمد   

 أثر معرفة يف( والبعدي القبلي) التصميم ذو التجرييب شبه املنهج يستخدم كما

 .  اللغوي األدا  مهارات تنمية يف اللغوية بارياتامل استخدام

 :البحث إجراءات

 :اآلتية للخطوات وفقًا البحث إجرا ات تسري   

 .االبتدائية الثالث الصف لتالميذ املناسبة الشفوي اللغوي األدا  مهارات حتديد .1

 يف تساعد وال  االبتدائي الثالث الصف لتالميذ املناسبة اللغوية املباريات حتديد .2

 :ضو  يف الشفوي اللغوي األدا  مهارات تنمية

 .االبتدائية باملرحلة الشفوي اللغوي األدا  تعليم أهداف دراسة -

 .اللغوية باملباريات املتصلة السابقة والدراسات األدبيات دراسة -

 .واللغوية العقلية اخلصائص سيما ال االبتدائية املرحلة تالميذ خصائص دراسة -
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 لدى الشفوي اللغوي األدا  مهارات لتنمية اللغوية املباريات داماستخ أثر حتديد -2

 :خالل من االبتدائي الثالث الصف تالميذ

 على وعرضه الشفهي، اللغوي األدا  اختبار يف تتمثل ال  البحث أدوات إعداد -

 الثالث الصف تالميذ من جمموعة على االستطالعي والتطبيق لضبطه، احملكمني

 .والثبات الصدق بحلسا االبتدائي 

 .االبتدائي الثالث الصف تالميذ من جمموعة اختيار -

 .قبليًا تطبيًقا األدوات تطبيق -

 التجريبية اجملموعة لتالميذ اللغوية املباريات باستخدام املقرتح احملتوى تدريس -

 .املعتادة بالطريقة الضابطة للمجموعة والتدريس

 .بعديًا تطبيًقا البحث أدوات تطبيق -

 .وتفسريها وحتليلها النتائج رصد  - 

 .واملقرتحات التوصيات تقديم -

 :  الدراسة مصطلحات
 : لغة ألدا  .1

 وأدى أدى، الفعل مصدر األدا ( 08، 0200) العربية اللغة جممع يف يعرف              

 أدىل: الشهادة وأدى لوقتها، بها قام: الصالة وأدى قضاه،: أي الدَّيَن وأدى. به قام: الشي 

 ويوضح وجتويده، تالوته حسن يعين القرآن يف واألدا  إليه، أوصله: الشي  إليه وأدى بها،

 لغته تراكي  فهم على اللغة ابن قدرة هو األدا  أن( 682 ،682، 0220) اخلولي حممد

 غري عددا ويفهم يرك  أن على والتطبيقية النظرية الناحية من وقدرته وقواعدها

 الفعلي االستعمال وهو صحتها عدم أو الرتاكي  صحة يدرك نوأ اجلمل من حمدد

 .الشفهية املهارات يف وإنتاجًا فهمًا للغة

 



  
 
 

- 188 - 

 :    اصطالًحا اللغوي األدا  .2

 عن الظاهر التعبري: بأنه األدا ( 620، 6882)النجار وزين  شحاته، حسن عرف             

 اللغة، ألنظمة املناس  ستعمالواال الصحيح، االستخدام مراعاة مع واملعاني، األفكار

 املستمع استقبال ويتضمن اليدين، وحركات الوجه تعبريات واستخدام واملقام، واحلال

( 22 ،6882)الكاف فاطمة وعرفته التواصل، وموقف املرسل ومع معها والتفاعل للرسالة

 وعرَّفه م،املتعل قدرة يعكس األدا  أن إذ وقياسه  مالحظته ميكن وفعلي ظاهر سلوك: بأنه

 من التمكن وأسس اللغوية اجلودة: بأنه( 022 ، 6882)سامل ومصطفى اهلل، فضل حممد

 عيسى عرفه كما الدراسي، الصف داخل ومعارفها ومفاهيمها اللغة، مهارات

 موضو  عن التعبري عند اللغة ممارسة من التلميذ متكن: بأنه( 06 ،6802)الرشيدي

 من خاٍل سليم بأسلوب ومشاعره أفكاره عن فصاحلإل العربية اللغة دروس يف خمتار

 .واإلمالئية اللغوية األخطا 

 الصف تلميذ متكن: بأنه إجرائًيا الشفوي اللغوي األدا  احلالي البحث ويعرف             

 سليم بأسلوب خمتار موضو  عن التعبري يف الشفهية اللغة ممارسة من االبتدائي الثالث

 توافر ضرورة مع اللغة، قواعد تشكل ال  القوانني منظومة ضو  يف األخطا  من خال

 . اللغوية الصحة عنصر

 بل املنطوقة  اللغة شكل إصدار جمرد به يقصد ال الشفوي اللغوي فاألدا            

 يف والداللة األسلوب، يف واجلودة األفكار، يف والصحة والعبارات، للكلمات اجليد االختيار

 .احلالي البحث إليه هدفي ما وهو التعبري،

 :   اللغوية املباريات .3

: )معجم املعاني اجلامع اللغة علم يف املباريات تعرف               

https://www.onefd.edu.dz )بغرض آخر فريق مع فريق يلعبها لقا ات بأنها 

 اسم :ومتباري بارى، من املفعول اسم :وُمبارى. ربةواخل البدنيَّة الّلياقة العبيه اكتساب

https://www.onefd.edu.dz/
https://www.onefd.edu.dz/
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 فريقني بني رياضّية منافسة :واملباراة ،َباَرى واملصدر ُمباَريات،: واجلمع تبارى، من املفعول

 ِمَن اْلُمَشاِرُكوَن َيُكوُن َحْيُث النُّْخَبِة ِاْمِتَحاُن أي: ِعْلِميٍَّة ُمَباَراٍة ِفي وَشاَرَك فردين، أو

 .وِِّقنَياْلُمَتَف

 أو حركة بأنها املباريات( 28 ،6882)الصويركي حممد عرف االصطالح ويف           

 أّي هو أو الفراغ، وقت يف باختيارنا نعمله ما أو التسلية، بها يقصد احلركات من سلسلة

 غري أو Directed موجه نشاط“ فهي مسبقة  عملية غاية بدون الفرد به يقوم سلوك

 السلوك تنمية يف ليسهم عادًة ويستغلُّ والتسلية، املتعة حتقيق جلأ من Free موجه

 ميكن كما والوجدانية، واللغوية اجلسمية العقلية املختلفة بأبعادها والشخصية

 اللع  قوانني جمموعة ضو  يف منطقيًا منّظم نشاط بأنها الرتبوية املباريات تعريف

 التنافس يعد أن أي وواضحة ةحمدد أهداف لتحقيق أكثر أو طالبان يتفاعل حيث

 املباريات وكذلك التدريسية، املواد مع التالميذ تفاعل عملية يف مهمان عامالن واحلظ

 أو متعاونني – التالميذ بني يتّم ونشاط اللغوية املعارف يف مسابقة عن عبارة هي اّللغوية

 .املوضوعة القواعد إطار يف غايتهم إىل للوصول – متنافسني

 األنشطة من جمموعة: بأنها إجرائيًا اللغوية املباريات احلالي البحث ويعرف    

 لتنمية تفكريه وتوجيه كفا اته ورفع مهاراته صقل على املتعلم تساعد ال  املنظمة

 واإلجيابية واجلماعي الفردي التنافس من جو يف ومهاراته الشفوي اللغوي األدا 

 .  فيها مرغوبة تعليمية أهداف لتحقيق

: بأنها احلالي البحث يف إجرائًيا الباحثة تعرفها: الشفوي اللغوي األدا  رياتمبا .4

 يف شفوية، لغوية مهارة تنمية أو اكتساب بغرض آخر فريق مع فريق يلعبها لقا ات

 واحلاصل الفائز اختيار مع والنهاية للبداية حمددة تكون تنافسية، مباريات صورة

 .  درجات أو نقاط أعلى على
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 :للدراسة النظري اإلطار
 :الرتبوية األنشطة

 التلميذ، شخصية بنا  أجل من اهلادفة األعمال من الرتبوية ألنشطةا تعد           

 من جمموعة عن عبارة: بأّنه الرتبوي النشاط ويعرف والصفات، املهارات بعض وإكسابه

 بهدف التالميذ، عند املوجودة الطاقات استغالل طريقها عن يتم ال  الرتبوية املمارسات

 وأنشطتها املدرسّية، باحلياة ويرتبط يتصل ما مجيع تناول طريق عن مواهبهم، تنمية

 العملّية بالنواحي عالقة له ما أو الدراسّية، باملواد ترتبط وال  واملتعددة، املتنوعة

 يذ،التلم حياة يف أهمية هلا واملدرسية الرتبوية واألنشطة ،وغريها واملوسيقى كالرياضة،

 النشاط توظيف طريق عن وذلك للتلميذ، متكاملة متوازنة شخصّية تكوين يف وتتمثل

 النشاط أن كما ،شخصيته يف ذلك يؤثر ممَّا العلمّية، املادة خدمة أجل من املدرسي

 الرتبوّية العملّية تكتمل ال غريه ومن الدراسي، للمقرر مكمل عنصر عن عبارة الرتبوي

 احلسنة، واملعاملة اجليد، اخُللق وتقدم تطوير يف فعال دور له كما واهلادفة، الفعالة

 يقضي أنه جان  إىل املستقيم، وغري السوي غري السلوك وتعدل املستقيم، السوي والسلوك

 عن ويكشف أوقاتهم، واستغالل تنظيم على التالميذ فيعود الفراغ، أوقات على ويتغل 

 .وتطورها وحتسينها تقدمها إىل ذلك يؤدي ممَّا التالميذ، وميول ومواه  رغبات

 : اللغة يف النشاط:  الرتبوي النشاط مفهوم
 للعمل نفسه طابت أي نشط، فهو بالفتح نشاًطا، نشط( 6882املعجم الوسيط ) يف           

 له تنشط الذي األمر وهو النشاط من كفعل واملنشط الكسل، ضد والنشاط وغريه،

 .النشاط مبعنى ميمي رمصد وهو فعله وتؤثر إليه وختف

 :    اصطالًحا النشاط
 ال  األعمال: بأنه النشاط( 62-62، 6880) فاروق وأمحد شوقي، فاروق عرف    

 واأللعاب واحلفالت كالرحالت الدراسة حصص غري من لتالميذها املدرسة تنظمها
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 انألو مجيع: هو الدراسة هذه يف الرتبوي والنشاط ذلك، وغري واهلويات الرياضية

 ومنظمة حرة بطريقة متارس ال  والعملية والفنية والرياضية االجتماعية األنشطة

 .وداخلها األكادميية الدراسة نطاق خارج مهارات الكتساب أو للرتويح

 :املدرسي النشاط أهمية

 لذلك   شامًلا منوا التلميذ منو إىل أنواعها باختالف التعليمية املؤسسات تهدف    

 املدرسة وتعترب فراغه، أوقات يف منها ليستفيد األنشطة  توفري إىل سعىت املدارس فإن

 مهمتها تتوقف وال املعارف، على واحلصول املعلومات تلقي أجل من ضروريًا مكانًا

 العديد تقام وفيها األجيال، بنا  إىل يهدف فعال مكان فهي فقط، ذلك على ووظيفتها

 وإعداده التلميذ، شخصّية حتسني على تقوم وال  املختلفة املدرسّية النشاطات من

 النشاط عليها األمثلة ومن احلياة، وصعوبات ومشاكل حتديات ملواجهة للخروج وجتهيزه

 .اهلادفة األنشطة من وغريها والشعر واملسابقات، الكشافة، االجتماعي، الرياضي،

 ،(00 ،0226) العزيز عبد محيدة وضحتها كما الرتبوية األنشطة أهمية وتبدو    

 التالميذ قدرات عن الكشف يف( 6 ،6802) حيي ونهال ،(062 ،6882) طعيمة ورشدي

 قدرات وتنمية وتنميتها، القيم غرس يف واالسهام منها، واالستفادة وتنميتها وميوهلم،

 وتنمية الوقت، واستغالل ناجحة، عالقات وتكوين القومية، لغتهم استخدام على التلميذ

 األساسية املهارات وتنمية والتحد ، واالستما  والكتابة كالقرا ة للغة ةاألساسي املهارات

 جذب يف أداة تعد كما املسؤولية، وحتمل القرار، واختاذ والتفكري، كاالنتباه للتعلم

 االتصال وحتسن الذاكرة، يف املختزن اللغوي احملصول من وتزيد التعلم، لعملية املتعلم

 املدرسي الكتاب قود من التحرر على تعتمد الدقيقة، باراتوالع الكلمات باختيار اللغوي

 .مشواًل وأكثر أعمق وثقافية فكرية أفاق إىل

 واالسهام احلياة، مواجهة على التالميذ تعود الرتبوية األنشطة ذلك إىل إضافة       

 املشكالت، حلل فرصة وتتيح بالتطبيق، النظرية ربط فيها يتم تعليمية مواقف توفري يف
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 وتعلم البيئة، مع متفاعل جيل خلق على وتساعد للتلميذ، النفسية الصحة تدعم ماك

 من نو  اللغوية واألنشطة الذات، وحتقيق النفسي، االتزان واكتساب األكادميية، املهارات

 يف أثر من هلا ملا االبتدائية املرحلة يف للتالميذ توفريها جي  ال  الرتبوية األنشطة

 وسيلة اللغة أن من اللغوية األنشطة أهمية وتنبع األسلوب، ودقة غة،الل وإتقان حتسني

  .املشاعر عن واإلفصاح الذات عن للتعبري

 لغوية رؤية من تنطلق اللغوية األنشطة أن( 2-2 ،6802)النجار لطيفة وحددت    

 تعد املتنوعة بعالقاتها فاملفردات وإغنائه  الطفل مبعجم االعتنا  أهمية ترى علمية

 اللغة، وح  بالنفس، والثقة والطالقة، اللغوي، الذكا  تنمية مصادر من أساسيًا صدرًام

 ممتع سياق يف اللغة مع التفاعل حتقيق على وتركز ،وتلقائية بعفوية واستخدامها

 ترتاوح املستوى، يف تتنّو  أنشطة على تشتملو ،والتلقني املباشر التعليم عن بعيدًا وجذاب

 وتوظف القياس، وممارسة التفكري على وحيثه الطفل يتحدى ما ىلإ جدًا، البسيط من

 بصرية أبعادًا الطفل ومينح والدالالت، املعاني يف التعمق إىل يقود علميًا توظيفًا الصورة

 الداللية عالقاتها وبيان املفردات على األوىل بالدرجة وتركز ،اللغوية معرفته تغين

 ،ودالليا منطقيًا منظم غين لغوي معجم بنا  على لالطف يساعد مما املختلفة، والصوتية

 رتابة لكسر اسرتاحة حمطات يف الدراسي الفصل داخل الكتاب يستخدم أن ميكن و

 مفيد وقت لقضا  البيت يف يستخدم أن وميكن ،األطفال عند النشاط وجتديد الدروس،

 بصحبة أو وحده التدريبات الطفل حيل أن وميكن ،والكلمات الكتاب بصحبة وممتع

 .كبري شخص

 على التالميذ ملساعدة اهلادفة  اللغوية األنشطة من جمموعة اللغوية واملباريات     

 الشفوي األدا  مهارات تنمية مثل حمددة لغوية أهداف ولتحقيق اجليد، اللغوي التعلم

 مالرغ وعلى اإلجيابية واملشاركة املمارسة طريق عن االبتدائي الثالث الصف تالميذ لدى

 هذه جل أن إال ، واملفهوم الصياغة حيث من اللغوية للمباريات املقدمة املفاهيم تعدد من
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 لكل املباريات من كغريها اللغوية املباريات إن حيث من مشرتك قاسم يربطها املفاهيم

 تعديالت بإدخال القيام وميكن ، ونظم قواعد وحتكمها نهاية، ونقطة حمددة بداية منها

 يف التالميذ ترغي  يف تساهم لغوية مباراة إىل لغوى تدري  أو نشاط أي لتحويل طفيفة

 الصحيح االستخدام على وتدريبهم باآلخرين اللغوي االتصال يف كفا تهم وتنمية الكالم

 . اللغة أدوات من لكثري

 لغة:  املباراة: اللغوية املباريات مفهوم

نع كل واحد مثلما يصنع صاحبه، ورد يف لسان العرب هما يتباريان إذا ص            

 (. 622، 6882واملباراة مسابقة. )ابن منظور: 

  املباراة اصطالًحا:
( بأنها نشاط يبذل فيه الالعبون جهودًا كبرية 002، 6882عرفها إبراهيم العقيل )          

لتحقيق هدف ما يف ضو  قوانني معينة أو هي نشاط منظم ومنطقي يف ضو  جمموعة 

للع ، حني يتفاعل طالبان أو أكثر لتحقيق أهداف حمددة وواضحة، وعرف قوانني ا

( املباراة بأنها نشاط تعاوني مثري لتحقيق أهداف موضوعية يف 620، 6802حسن شحاتة )

إطار من النظم والتعليمات، وتستخدم فيه الرموز واألصوات والكلمات للتعبري، وتعتمد 

 وت املنظم وتكوين اجلمل. على اللع  بالكلمات وكيفية إخراج الص

فاملباراة نشاط موجه يقوم به التالميذ  لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية واجلسمية      

والوجدانية وحيقق يف نفس الوقت املتعة والتسلية وأسلوب التعلم باملباراة هو استغالل 

اقهم املعرفية، أنشطة اللع  يف اكتساب املعرفة وتقري  مبادئ العلم للتالميذ وتوسيع آف

كما أنها نو  من األنشطة هلا جمموعة من القوانني ال  تنظم سري اللع  وعادة ما 

يشرتك فيها اثنان أو أكثر للوصول إىل أهداف مسبقة ويدخل يف هذا األسلوب عنصر 

 املنافسة وينتهي اللع  بفوز أحد الفريقني. 
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منافسة فردية أو ثنائية أو  هذا البحث بأنها: وتعرف املباريات اللغوية إجرائًيا يف              

 مجاعية لتحقيق أهداف لغوية وفق إجرا ات وضوابط حمددة حتت إشراف املعلم.

 
 األهمية الرتبوية للمباريات اللغوية:

إن املباريات اللغوية تساعد وتشجع املتعلمني وتثري اهتماماتهم وميوهلم للتعلم، وتعود     

مية املهارات أكثر من جمرد حتصيل معلومات، كما تقوم على بنتائج إجيابية يف تن

املشاركة، فهي مطل  فطري يهوى اجلميع مشاهدته وممارسته، ويرى حممد 

( أنها مل تعد اليوم وسيلة للتسلية أو لقضا  أوقات الفراغ  بل 2، 6882الصويركي)

املتعلمني أكثر  أصبحت أداة مهمة حيقق بها املر  النمو العقلي واملعريف، فهي جتعل

فاعلية ومشاركة يف املوقف التعليمي، وتضعهم يف مواقف تشبه مواقف احلياة اليومية، 

وتساعدهم على تركيز االنتباه واالدراك، والتخيل، واالبتكار، واإلبدا ، كما وضح كل 

أهمية املباريات اللغوية فيما  Games, A, (2009)(، 22-26، 6882من عربي أبو زيد )

 يلي:

ساعد التالميذ ذوي الصعوبة يف القرا ة والتحد  والكتابة وغري القادرين على ت .أ 

 الرتكيز يف التعلم.

 تساعد التالميذ على اخلروج من العزلة واالنطوا . .ب 

 تضع التلميذ يف بيئة أكثر واقعية من أي شكل من أشكال التعليم األخرى. .ج 

 لالرتقا  بها.تعترب وسيلة لتعرف قدرات املتعلمني الذهنية والفعلية  .د 

 تزيد من دافعية املتعلمني للتعلم. .ه 

تساعد على حتقيق االتصال الشخصي بني املتعلمني وبني املعلمني للعمل بكفا ة  .و 

 وانسجام  لتحقيق الغاية املشرتكة.
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( أنها تسمح بالتدري  على األدوار 02، 6802بينما يؤكد حممد احليلة ) 

السلبية ومن صراعاته، وضروب توتره،  االجتماعية، وختلص اإلنسان من انفعاالته

وتساعده على إعادة التكيف، نظرًا ملا توفره لألطفال من بيئة خصبة تساعدهم يف منوهم 

وتستثري دافعيتهم للتعلم وحتثهم على التفاعل النشط مع ما يتعلمونه من حقائق 

حلسية، ومفاهيم ومبادئ ومهارات وقوانني ونظريات يف جو واقعي قري  من مداركهم ا

 وجتعلهم أكثر إقبااًل على التعلم.

واملباريات اللغوية يف املرحلة االبتدائية تنمي شخصية التلميذ من الناحية               

والسلوكية وحتسن تواصله االجتماعي مع اآلخرين  فهي أداة تربوية واللغوية  املعرفية

وتساعد يف ك، الشخصية والسلوتساعد يف إحدا  التفاعل مع البيئة لغرض التعلم وإمنا  

إدراك املعاني لألشيا ، كما يعترب اللع  طريقة عالجية يلجأ اليها املربون يف حل بعض 

 Andrew Wright, Davidوذكر كل من املشكالت ال  يعاني منها بعض األطفال، 

Betteridge. (2006)  املباراة  جتعل التعلم أكثر ثباتا  من غريه، وتساعد على أن

شيط املتعلم الستيعاب املعلومات وتبعد عنه امللل والسآمة، وتعترب وسيلة هامة من تن

وسائل التفريغ عن االنفعاالت املختلفة لدى التلميذ يف هذه املرحلة حيث تظهر اهلوايات 

والشعور باملكانة، ويعترب التعلم بواسطة املباريات اللغوية  أداة فعالة يف تفريد التعلم 

جهة الفروق الفردية وتعليم األطفال وفقًا إلمكاناتهم وقدراتهم فكل طفل من وتنظيمه ملوا

املمكن أن خيتار املباراة ال  تناسبه أو يشارك يف األلعاب حبس  قدراته وإمكاناته  فتنمو 

 هذه القدرات دون عزلة عن العملية التعليمية / التعلمية. 

املرحلة االبتدائية قادرًا على أن يثق  كما أن املباريات اللغوية جتعل التلميذ يف    

بذاته من خالل التفوق على اآلخرين فرديًا ويف اجلماعة، ويتعلم التعاون واحرتام حقوق 

اآلخرين من خالل مشاركته يف املباريات اجلماعية، يتعلم احرتام القوانني والقواعد 

ها، يكتس  االعتماد على ويلتزم بها من خالل تنفيذ قوانني وقواعد املباراة وااللتزام ب
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النفس من خالل األدوار ال  ميثلها يف اللع  وينجح يف أدائها، كما ينمو التفكري من 

خالل حماولة حل املشكالت ال  تواجهه أثنا  اللع  ، كما أن روح املنافسة جتعل 

 التلميذ أكثر حرصا على حتقيق األهداف املطلوبة من كل مباراة.

 املباريات اللغوية: األهداف اليت حتققها
تعد املباريات اللغوية من أهم األنشطة واملواد أو الوسائل التعليمية ال       

ميكنها أن جتعل املتعلم نشطًا وفاعاًل أثنا  عملية التعلم واكتساب احلقائق واملفاهيم 

نها ( أهداف املباريات اللغوية يف أ62 -60، 6806زيد اهلويدي)والقواعد والنظريات، حدد 

 حتقيق ما يلي:تساعد على 

 تنمية القدرة اللغوية:    .1
حيث تعرف التلميذ أمسا  األشيا  واألحجام واألوزان واأللوان، والقواعد     

وأنظمتها، كما متكنه من معرفة بعض احلقائق واخلصائص والصفات لألشيا  والناس، 

قواعدها وأنظمتها،  كما تسهم يف تنمية اجلان  املعريف عند التلميذ وذلك من خالل

والتلميذ الذي ميارس اللغة من خالل مباراة ال بد من أن يستخدم يف قواعد اللغة من 

 التحليل والرتكي  واالبتكار كي يلعبها بنجاح.

 تنمية اجلوانب االجتماعية: .2

وذلك بسب  اللع  مع اآلخرين حيث تتطل  بعض املباريات التعاون مع أفراد        

تعوده على االتصال مع اآلخرين لذلك فإن املباريات اللغوية تنمي مهارة اجملموعة، كما 

العمل اجلماعي ومهارة االتصال مع اآلخرين كما تنمي الناحية االنفعالية وتبعده عن 

 االنفعال الشديد، مثل تقبل اخلسارة يف اللعبة وعدم االنفعال.

 إتاحة الفرصة أمام الفرد لتعرف قدراته الطبيعية:  .3

اريات اللغوية تعطي احلرية املطلقة للفرد أن خيتار اللعبة ال  تناس  قدراته املب

 ومستواه، وبالتالي فإنه عندما ميارس اللعبة فإنه يعرف مهاراته وقدراته يف تلك اللعبة 
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 بشكل طبيعي وواقعي.

 أسس استخدام املباريات اللغوية:
مراعاتها عند استخدام املباريات ميكن حتديد جمموعة من األسس ال  جي               

وعثمان اخلضر (، 20، 6882اللغوية يف حجرة الدراسة، كما وضحها عبد اللطيف فرج )

( أن حتقق األهداف بشكل أفضل، تناس  مستوى 028، 6802، وحممد احليلة )(28، 6882)

علمني إىل منو املتعلمني، اختيار البيئة التعليمية إلجرا  املباراة مناسبة، وتقسيم املت

جمموعات صغرية يعتمد عدد كل جمموعة على عدد املتعلمني الكلي، والتقويم 

النهائي للمباراة يتضمن وضوح األهداف وأنواعها وخطوات حتقيقها ورد فعل املتعلمني 

وانطباعاتهم عن نشاط اللعبة ومدى إمكانية استخدامها، وبذلك املباريات اللغوية تزود 

ائق ومهارات أقرب إىل الواقع العملي، وإذا أردنا تعليم تلميذ املتعلم مبعلومات وحق

املرحلة االبتدائية يف بيئة آمنة وسعيدة مبتعدين عن املشاكل السلوكية واملشاعر 

السلبية فيج  استخدام كل ما جيل  السعادة والعلم هلم وما التعلم باملباريات اللغوية 

 إال أحد هذه األسالي .

 جي  أن يقوم استخدام املباريات اللغوية على:ومما سبق يتضح أنه 

 التفاعل بني التلميذ والبيئة مما يساعد على ارتفا  النمو اللغوي واملعريف. .1

 التقليد له دور فعال يف اكتساب اللغة ال ميكن إنكاره. .2

 التحكم يف اجلمل والرتاكي  ال  مل تستقر بعد يف البنا  اللغوي للتلميذ. .3

 بتطور القدرات العقلية واملعرفية.النمو اللغوي يرتبط  .4

 
 مراحل تنفيذ املباريات اللغوية:

لتحقيق استخدام فعال للمباريات اللغوية جي  أن متر بعدة مراحل وهي ما                  

 (:022-022، 6882ذكرها حامد الثبي  )
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 أواًل: مرحلة اإلعداد:

على الورق، وختيل طريقة  وتعد هذه املرحلة مهمة، حيث يتم التخطيط للمباراة  

 التنفيذ، ووضع القائمة التالية:

 قائمة باألدوات املستخدمة يف املباراة لتوفريها مع وضع بدائل جيدة ومناسبة. .1

 حتديد وقت التنفيذ، ومكان التنفيذ حس  طبيعة املباراة، فردية أو مجاعية.  .2

 حتديد خطوات التنفيذ، كيف تبدأ وكيف تنتهي. .3

 وضع القوانني وشرح معايري الفوز.حتديد األدوار و .4

تهيئة أذهان التالميذ وتشويقهم للمباراة، وإثارة اهتمامهم وتوضيح الفائدة  .5

 منها.

 ويتم فيها: ثانيًا: مرحلة االستخدام والتنفيذ:

توضيح ما يتوقع حتقيقه بنهاية املباراة، فقد تتطل  ترتي  صور، أو تدوين  .1

 أن يتحقق اهلدف بنهاية املباراة. اسم الصورة يف زمن معني... أي البد

مراعاة الفروق الفردية عند توزيع التالميذ من حيث السرعة يف اإلجناز  .2

 والقدرة على الرتكيز حتى ال تكون املباراة سببًا يف إحباط املتعلمني.

االنتباه الواعي إىل مدى استجابة كل فريق ملنافسه أو كل فرد لنده يف  .3

 املباراة.

ني أدا  املتعلمني يف املباراة، بل األفضل تعزيز نقاط القوة لكل عدم املقارنة ب .4

 فريق وبث احلماس فيهم، فلكل فرد قدراته وطريقته.

مشاركة املعلم التالميذ يف املباراة فهي فرصة لالحتكاك بهم عن قرب وفهم  .5

 دوافعهم بشكل أفضل.

 توفري اجلو املناس  من املرح واملتعة عند التنفيذ. .6
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 ويتم فيها:رحلة التقويم واملتابعة: ثالثًا: م

 تدوين مقرتحات لتقويم اللعبة بعد تنفيذها. .1

 تقدير جهود اجلميع  فالتقدير يؤدي إىل النجاح. .2

 متابعة أدا  اجملموعات أو األفراد يف املباريات األخرى.  .3

 

 كل مباراة صممت وفق اخلطوات التالية: تصميم املباريات اللغوية:

 املباراة.حتديد عنوان موضو   .1

 حتديد أهداف املباراة. .2

 إعداد احملتوى املالئم ملوضوعات املباراة. .3

 جتهيز وسائل اإليضاح املناسبة. .4

 حتديد دور املعلم والتلميذ يف كل مباراة. .5

 إعداد قواعد وتعليمات كل مباراة. .6

 حتديد إجرا ات تنفيذ املباراة وكيفية التدري . .7

 تقويم املباراة. .8

 ذه اخلطوات:وفيما يلي شرح مفصل هل

يتم حتديد اسم املباراة بنا  على اهلدف منها، فمثال مباراة قصة حتديد عنوان املباراة:  .1

ومعنى اهلدف منها إكمال القصة، ومباراة كلمة ومعنى اهلدف منها توضيح معنى 

 الكلمة من خالل سياق اجلملة.

التعبري، وحتديد  ويكون هدفها إتقان مهارة أو أكثر من مهاراتحتديد هدف املباراة:  .2

مستوى كل تلميذ يف هذه املهارات، كأن يتقن التلميذ التعبري عما يشاهده من 

 موقف معني.
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يتم اختيار موضوعات ونصوص حتقق اكتساب وتنمية  إعداد احملتوى املناس : .3

املهارات، مثل: اختيار قصة ونص حول موضو  الطبي  يبني أهمية الطبي  ودوره يف 

 م التلميذ بتقليده يف احلديث.اجملتمع، كما يقو

يتم استخدام وسائل معينة يف مجيع األلعاب مثل:  جتهيز وسائل اإليضاح املناسبة: .4

جهاز التسجيل، ساعة إيقاف، واستمارات لرصد األخطا ، وغريها من الوسائل 

 املعينة.

ى دور املعلم جي  أن يكون واضحًا من بداية اللعبة حتحتديد دور املعلم والتلميذ:  .5

 نهايتها، وكذلك دور التلميذ، وقد خيتلف دورهما من مباراة ألخرى. 

وهو نظام جي  أن يلتزم به مجيع املشاركني، املعلم، إعداد قواعد وتعليمات لكل مباراة:  .6

والتلميذ، يف االلتزام بالوقت احملدد، وعدم املقاطعة، ومراعاة اآلداب العامة يف 

 التحد .

اراة وكيفية التدري  وهي خطوات السري يف كل مباراة حتديد إجرا ات تنفيذ املب .7

 وتتضمن:

 متهيد: ويتم فيها اإلعالن عن املباراة وهدفها. -أ 

 حتديد املشاركني وتوزيع األدوار. -ب 

 جتهيز الوسائل التعليمية. -ج 

 التهيئة: لتوفري بيئة لغوية جيدة. -د 

 عرض النصوص موضو  املباراة بوسائل العرض املناسبة. -ه 

حة الفرصة للتلميذ للتعبري عن أفكاره حول النص بعد تقديم األسئلة إخفا  النص وإتا -و 

 املناسبة.

 تنفيذ التالميذ للمباراة كل يف دوره. -ز 

 تصوي  األخطا : ويتم فيها الوقوف على نقاط الضعف وتصحيحها وتعزيز نقاط القوة. -ح 
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 تقويم املباراة: .1

وب التعزيز املناس ، ثم تقديم ويتم فيها اإلعالن عن الفائز مع استخدام أسل              

 أنشطة إضافية حول املهارات ال  أخطأ فيها التالميذ. 

وقد تعددت الدراسات ال  تناولت األدا  اللغوي  كدراسة دراسة شحاته               

( ال  هدفت إىل تنمية مهارات األدا  اللغوي والتعلم الذاتي باستخدام 6806السمان)

( ال  استخدمت األنشطة املتنوعة لعالج 6802اسة صفا  حسن)برنامج إثرائي، ودر

( ال  تناولت تنمية األدا  6802اضطرابات النطق يف األدا  اللغوي، ودراسة شادي شعبان)

اللغوي باستخدام الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد، ودراسة إياد إبراهيم وأنيسة قنديل 

غوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد مبدارس التعليم ( ال  هدفت إىل  تقييم األدا  الل6802)

( ال  درست 6802العام، وعالقته باجتاهاتهم حنو مهنة التدريس، ودراسة شيما  إبراهيم )

فاعلية التعلم املنظم ذاتيًا يف تنمية األدا  اللغوي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، كما 

دفت إىل دراسة مقارنة بني التعليق على ( املباريات وه6802تناولت كدراسة رامي حممد )

هامشية حممد ،  مباريات كرة القدم باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية، ودراسة 

( ال  درست مدى رضا أوليا  األمور يف دولة الكويت عن األدا  اللغوي 6868وآخرون)

 والدراسي واالجتماعي ألبنائهم زارعي القوقعة اإللكرتونية.

ومن املالحظ تأكيد الدراسات على أثر املباريات واأللعاب يف تنمية مهارات اللغة            

بشكل عام ومهارات اللغة العربية خاصة، ومنها ميكن تلخيص أهمية املباريات واأللعاب 

اللغوية كما جا ت يف الدراسات السابقة حيث تستخدم يف تنمية التحصيل واألدا  

لفصحى، وبعض املفاهيم اللغوية، واضطرابات اللغة التعبريية، اللغوي، وتنمية التحد  با

ويف البحث احلالي يتم تقديم مهارات األدا  اللغوي وتنميتها باستخدام املباريات مما 

 جيعل التعلم أكثر متعة.
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تعتمد لغة التلميذ يف منوها على مدى نضج اجلهاز الصوتي، وتدري  أعضا  هذا و      

منذ وجود الطفل يف بطن أمه، حيث  -حلنجرة وعضالت الفمكاللسان وا -اجلهاز

تنمو لغة الطفل حتى تصل إىل املستوى الذي ميكنها من أدا  وظيفتها ومن بعض 

 املشكالت ال  تواجه التالميذ ما يلي:

 مظاهر مشكلة الضعف يف األدا  اللغوي )الشفهي(:

 تعلم ما يضبط أدا ه اللغوي تظهر مشكلة األدا  اللغوي عندما حيتاج التلميذ إىل     

وحيكمه من قوانني وقواعد يف األدا  ليساير طبيعة احلياة يف أماكنها املتعددة مثل: 

املساجد أو احملاكم أو املدارس أو اجلامعات أو املسارح وغريها، ونظرًا لعدم معرفة التلميذ 

لتزام البيئة هلذه القواعد تظهر مشكلة الضعف يف األدا  اللغوي الشفوي يف عدم ا

املدرسية ممثلة يف العاملني بها بالتحد  بالفصحى، وهي مشكلة موجودة يف البيئات 

التعليمية مجيعها لكنها مشكلة موجودة بتفاوت بني البيئات التعليمية، ومن مظاهر 

( يف عدم قدرة التلميذ على نطق 060،  6882ما ذكره حممد صاحل ) -أيضًا –الضعف 

وعدم قدرة على متييز نطق بعض احلروف املتشابهة الرا  أو الشني أو احلروف والكلمات، 

الدال أو التا ، مما يؤدي إىل ظهور بعض عيوب النطق ومنها ما ذكرها فخري صاحل 

ويذكر علي ( مثل التهتهة، اللجلجة، التمتمة، الفأفأة، التأتأة، التلعثم وغريها 22، 6882)

ن املؤشرات املبكرة على وجود ضعف يف األدا  ضعف األدا  يعد م ( أن00، 6800حسن )

اللغوي الشفوي  فاألشخاص الذين يعانون من ضعف يف الكالم واللغة تكون لديهم 

صعوبة يف إخراج أصوات الكالم من خمارجها الصحيحة، واستخدام اللغة املنطوقة يف 

 احملادثة واحلوار، وفهم ما يقوله اآلخرون.

ة بعض التالميذ يف املدارس من الضعف يف اللغة العربية باإلضافة إىل ذلك معانا    

بشكل عام، والتحد  بشكل خاص ويتفاوت هذا الضعف بني تلميذ وآخر، كما شهدت 

اللغة العربية اخنفاًضا تدرجيًيا يف العامل العربي، وشكلت التطورات التكنولوجية والعلمية 
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التحدي من خالل جوان  عديدة  إذ واالخرتاعات حتدًيا خطرًيا هلذه اللغة، ويتضح هذا 

تعتمد غالبية التطورات التكنولوجية والعلمية اجلديدة يف العامل على لغات أخرى غري 

 العربية وهذا ما يتم تفسريه يف مناقشة أسباب ضعف األدا  اللغوي.

 أسباب الضعف يف األدا  اللغوي الشفهي:

نشر ثقافة تقويم اللسان وفق القواعد تعددت أسباب الضعف يف األدا  اللغوي منها عدم    

اللغوية املدروسة على خمتلف مستويات التواصل، ونظًرا للتطور العلمي مع وجود ميل 

إىل تعلم اللغات األجنبية، وباألخص اللغة اإلجنليزية معتربة أنها لغة العصر، واللغة ال  

ربية أصيبت بالتهديد ميكن من خالهلا تعلم أشكال العلوم احلديثة، كما أن اللغة الع

نتيجة ارتكاب أخطا  عند استخدام اللغة العربية الفصحى وباألخص يف القنوات 

الفضائية  كما أن الدول املنتجة للنفط أسهمت يف تدفق العمالة األجنبية  إذ قدم هؤال  

العمال جمموعة واسعة من الكلمات غري العربية وأسهموا يف ظهور هلجات غريبة جتمع يف 

 اس بني العربية واهلندية.األس

( ال  أكدت على 6880ومما يؤكد هذا الضعف دراسة رغد سلمان وبسام عبد اخلالق )

ضعف الطلبة من الناحية األدائية للغة، وعدم اكتسابهم الكفايات الالزمة، وقلة متابعة 

املشرفني املتخصصني ألدا  الطلبة اللغوي، وعدم توفر حمك خاص بتقويم األدا  

وي، كما أوصت باالهتمام باجلان  األدائي للغة العربية من املشرفني املتخصصني اللغ

بصورة أكرب مما هي عليه، وتدري  الطلبة يف قسم اللغة العربية يف أثنا  الدراسة على 

استخدام اجملاالت اللغوية األدائية، إقامة فعاليات يشارك فيها الطلبة تعتمد على التحد  

 بالعربية الفصيحة.

عن بعض األخطا  الرتاكمية ( ال  كشفت 6802كما أن دراسة رمضان الطوير )   

املوجودة يف املرحلة االبتدائية باألدا  اللغوي، ومت اختيار جمموعة من كراسات اإلجابة 

وعددها مخس ومخسون كراسة من كليات الرتبية، ومن نتائجها أن الوقو  يف األخطا  
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بنية األساسية عند الطالب، وغياب الربط بني اللغة كان لألسباب التالية: ضعف ال

العربية واملواد األخرى، وطرق تدريس اللغة العربية يف كليات الرتبية، وأسالي  التقويم 

 املستخدمة، كما يرجع إىل اخللل يف املناهج.

وباإلضافة إىل ذلك نقص الرؤية الواضحة أمام معلمي اللغة العربية يف تقويم األدا       

اللغوي  فاألمر مرتوك لكل معلم حس  اجتهاده وخرباته، واالعتماد على الذاتية يف تقويم 

األدا  الشفوي وكتابات التالميذ، وكذلك عدم إدراك عدد كبري من املعلمني لكيفية 

معاجلة ضعف األدا  اللغوي، كما أن قصر زمن احلصة يصع  األمر على املعلم، والتلميذ 

أن اهلدف األساسي من عالج ضعف التالميذ يف األدا  اللغوي هو  معًا، ومما سبق يتضح

الوصول باملتعلم إىل ممارسة اللغة العربية ممارسة لغوية صحيحة تظهر يف أدائه الشفوي 

وتقوده إىل حتقيق أهدافه وحاجاته احلياتية والوظيفية واالجتماعية. وفيما يلي يتناول 

 غوي الشفوي:البحث احلالي طبيعة عملية األدا  الل

 طبيعة عملية األداء اللغوي الشفهي:

يف بداية النمو يعرب الطفل عن أفكاره وحاجاته باللغة املنطوقة، ثم يتعلم القرا ة      

والكتابة  حيث تنمو قدراته على التعبري الشفوي ثم التعبري باللغة املكتوبة. ويوضح علي 

وة األوىل لتعليم األطفال وأنه أمر ( أن األدا  الشفوي هو اخلط026، 6882النعيمي )

أساسي لبنا  ثروة كبرية من املفردات واألفكار قبل البد  بتعليم عملية القرا ة، فإنه لن 

يقرأ جيًدا، إذ مل يكن قد مارس أنشطة كافية من الكالم، وحدد أربع خطوات سريعة 

الشفوي إال بها  ومتتالية توضح طبيعة األدا  اللغوي الشفهي، وال يتم األدا  اللغوي

 وهي:

: ويقصد بها وجود دافع لدى املتحد  للتحد ، وهذا الدافع يوجده إما مثري االستثارةأ. 

 خارجي مثل: سؤال طرح عليه، أو مثري داخلي مثل فكرة ما.
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: وهي املرحلة الثانية ال  حياول اإلنسان أن يرت  فيها ما سيتحد  به التفكريب. 

دفًا ومنطقيًا يف ذات الوقت، وهذا ما يدفعه إىل استخدام اللغة ليخرج منظمًا مقبواًل وها

 الصامتة، وهي لغة التفكري.

: وهي املرحلة ال  تلي التفكري، حيث يبدأ يف وضع تصور ملا مت التفكري فيه الصياغةج. 

 حبيث تكون الصياغة مناسبة ومفهومة ومعقولة.

تيجة االستثارة احلاصلة، فينطق مبا : وفيه ينفذ ما فكر فيه وصاغه نالتحد  والنطقد. 

صاغه بطريقة تتسم باإليضاح وسالمة خمارج األصوات واخللو من األخطا ، وهذا 

املظهر اخلارجي البارز للسامعني من املتحد  ما جي  أن يهتم به املعلم يف حصة األدا  

 اللغوي.

فاملستمع اجليد متكلم  ويتبني من ذلك أن هناك عالقة وثيقة بني فنون اللغة،             

جيد، فالطفل يسمع فريدد ويقلد ثم جتده بعد ذلك يبد  ويتكلم كالمًا مل يسمعه من 

( أن املستمع اجليد هو متكلم جيد وال 22، 6882قبل، وهذا ما أكدت عليه فائزة حممد )

ميكن الفصل بينهما، فالعالقة بينهما عالقة تكاملية، كما يتضح من ذلك أنه لكي 

األدا  اللغوي الشفوي سليمًا البد من االهتمام بدافعية التلميذ، وكذلك اجلان  يكون 

اللغوي واجلان  األدائي، واجلان  الفكري، واجلان  التنظيمي، وأن يكون اجلهاز الصوتي 

سليمًا، واملخارج الصوتية تؤدي عملها، ويكون التلميذ قادرًا على إعطا  احلروف حقها 

 ا .أثنا  التحد  دون أخط

( أن األدا  اللغوي الشفوي من حيث 202، 6800كما يوضح ماهر عبد الباري )         

كونه عملية طبيعية مكتسبة أو حيث كونه مهارة، يعد عملية معقدة تتضمن نوعني 

 رئيسيني من العمليات هما:
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: وهو عملية تقسيم الكل إىل أجزا  ورد الشي  إىل عناصره وفيه يعود التحليل (1)

إىل رصيده اللغوي ويبحث عن األلفاظ أو الوحدات ال  متكنه من  التلميذ

 التعبري عن املعاني ال  ظهرت يف ذهنيه.

: وهو تأليف الشي  من مكوناته البسيطة وفيه يؤلف التلميذ من هذه الرتكي  (2)

 األلفاظ أو هذه الوحدات مجلة أو عبارة تشكل بنا  متكاماًل.        

 فهي:جوانب األداء اللغوي الش
( بأنها 600، 6800ويقصد جبوان  األدا  كما وضحها ماهر عبد الباري )              

املكونات ال  يستند إليها الفرد يف أدائه مع اآلخرين، حيث يوظف ما لديه من أفكار عند 

التحد  باملوضو  عالوة على وضع هذه األفكار يف قال  لغوي صحيح معنى ومبنى، 

 ردات دالالت أو معاني يقصد املتحد  إبالغها بشكل صحيح.حبيث حتمل هذه املف

ومن ذلك يتضح أن تكامل مجيع عناصر األدا  اللغوي الشفوي يساعد على           

تنمية احلس اللغوي عند املتعلم  أي حسه بقيمة الفكرة، وقيمة الكلمة ودقتها، ومناسبة 

مني إىل االطال  واملعرفة، واكتساب األسلوب، وثرا  الصور اخليالية وتنمية ميول املتعل

القيم واستخالص العرب واالجتاهات اإلجيابية من خالل األنشطة ال  تسبق تنفيذ 

 التعبري.

 تعريف مهارات األداء اللغوي الشفهي: 
توجد تعريفات متعددة للمهارة منها تعريف جابر عبد احلميد، وعال  الدين           

بأنها قدرة عالية مكتسبة على أدا  أفعال حركية ( 2222- 2222، 0222كفايف )

مركبة بسهولة ودقة لتحقيق هدف ومنها مهارات لفظية ومهارات اجتماعية  حيث إن 

يعرفها حسن املهارة جز  من السلوك يستهدف التأثري يف اآلخرين والتصرف معهم، و

من السرعة  ( بأنها: القيام بعملية معينة بدرجة286، 6882شحاته، وزين  النجار )

 واإلتقان مع االقتصاد يف اجلهد املبذول.
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( بأنه: مهارة إنتاجية 002، 6882أما األدا  اللغوي الشفوي فعرفه مصطفى رسالن)     

تتطل  من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية 

ن يقوله يف مواقف احلديث، ونظام ترتي  الكالم الذي يساعده على التعبري عما يريد أ

( بأنه: القدرة على التعبري عن املشاعر اإلنسانية، 020، 6882وعرفه علي مدكور)

والسياسية، واالقتصادية، والثقافية بطريقة وظيفية، أو إبداعية، مع سالمة النطق 

( بأنه عبارة عن جمموعة من 602، 6800وحسن اإللقا ، كما عرفه ماهر عبد الباري)

ت السلوكية ال  يبديها املتكلم يف املواقف املختلفة من حتديده ألفكاره بشكل املهارا

دقيق، وصبه هلذه األفكار يف قال  لغوي يرتمجها، ثم نطقه باألصوات نطقًا صحيحًا، 

مع توظيف إلشارات جسده مبا حيقق تفاعل جيد بينه وبني مستمعيه، وميكن قياس هذه 

وعرفه علي املعدة هلذا الغرض، Rubric Scoringاألشكال من خالل قوائم التقدير 

( بأنه: التعبري الظاهر عن األفكار واملعاني بأصوات منطوقة 2، 6802مدكور وآخرون)

تراعي االستخدام الصحيح، واالستعمال املناس  ألنظمة اللغة، وتراعي احلال واملقام، 

ستمع للرسالة مع استخدام تعبريات الوجه وحركات اليدين، ويتضمن استقبال امل

 والتفاعل معها ومع املرسل وموقف التواصل.

العناصر ال  جتعل األدا  الشفوي جيدًا إذا التزم بها املتحد   وبذلك فإنه من    

والقارئ، حبيث خيرج أداؤه على الصورة املرجوة، سالمة جهاز الصوت وخمارج احلروف، 

 وسهولة املخرج، ومعرفة صفات احلروف.

: ما يصدره التلميذ ا سبق ميكن تعريف األدا  اللغوي الشفوي إجرائيًا بأنهومم          

عندما يتواصل مع اآلخرين، ويتضمن جوان  منها اجلان  الفكري، واجلان  اللغوي، 

واملظهر اخلارجي، كما أنه إجناز قابل للتحليل واملالحظة والقياس، كما يتضح أن 

ية مهارات األدا  اللغوي الشفوي منها التدري  هناك أنشطة جي  االعتماد عليها يف تنم

على احملادثة واملناقشة وقص القصص، وإتاحة فرص اخلطابة وإدارة الندوات، كما 
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ميكن اكتساب مهارة النطق الصحيح للكلمات من خالل املباريات واأللعاب والتدريبات  

من خمارجها ال  متكن التلميذ من السيطرة على جهازه الصوتي وإخراج األصوات 

 الصحيحة  وذلك ملا له من أهمية بالغة يف احلياة اليومية.

 أهمية تنمية مهارات األداء اللغوي الشفهي:
، 6802تتمثل أهمية تنمية مهارات األدا  اللغوي الشفوي فيما يشري إليه جناح هادي )     

ومية إىل دراسته ( أن اهتمام العرب باألدا  الشفوي قدميًا تعدى بوصفة ظاهرة دينية وق2

بعدة أجزا  من حياتهم  ألنه يليب متطلبات االتصال بني املرسل واملستقبل، فاهتموا به 

بوصفه ظاهرة، فكان للكلمة من اجلملة موقع يف نفوسهم فاهتموا بفلسفة إعرابها رفعًا 

 ونصبًا وجرًا.

النفسية للتلميذ يف  وتعترب مهارات األدا  اللغوي الشفوي مهمة  ألنها مبثابة التهيئة     

اجلو املدرسي، والتعايش مع املدرسة، والزمال ، واملنهج، واملعلم، كما يعترب األدا  

الشفوي من شروط القبول الوظيفي، فكثري من الوظائف يرتبط بالقدرة على أدائه، 

مثل: املعلمني وموظفي املتاجر، ومندوبي الشركات، ورجال اإلعالم واالستعالمات... 

األدا  الشفوي يعترب وسيلة من وسائل التعامل األساسية، فاإلنسان يف تعامله إخل، ف

 اليومي حيتاج هلذه املهارة يف التعبري عن حاجاته اليومية.

ويتضح أن مهارات األدا  اللغوي الشفوي تقوي الروابط الفكرية واالجتماعية بني      

ل القدرة على التعبري عن التالميذ كما أنها حتقق التكامل يف شخصياتهم من خال

ذواتهم والتعليق واملشاركة يف األحاديث، كذلك التعبري اللفظي يف املواقف املختلفة، 

كما تساعدهم على التكيف واالندماج، هذا إىل جان  أهميتها يف حتسني الدقة يف 

التعبري، وتنمية شخصية التلميذ، لذلك جي  على معلم التعليم االبتدائي االهتمام 

ليم مهارات األدا  اللغوي الشفوي باستخدام األسالي  والوسائل املساعدة على بتع



 
 

- 222 - 

تعليمها، ويضاف إىل ذلك أن تعبري املتعلم عما يف نفسه تعبريًا شفويًا سليمًا بلغة خالية 

 من الغموض والتعقيد يعد هدفًا رئيسًا من أهداف تعليم اللغة.

  املرحلة االبتدائية:أهداف تعليم مهارات األداء اللغوي الشفوي يف
مثة أهداف ملهارات األدا  اللغوي الشفوي يف املرحلة االبتدائية منها  تنمية ثقة      

التلميذ بنفسه من خالل مواجهة زمالئه، ومتكني التلميذ من التعبري عما يدور حوله 

ات من موضوعات مالئمة تتصل حبياته وجتاربه وأعماله داخل املدرسة، وخارجها يف عبار

سليمة، وتشجيع التلميذ على التلقائية والطالقة والتعبري من غري تكلف، وزيادة منو 

املهارات والقدرات يف فنون التعبري الوظيفي من مناقشة وعرض األفكار واآلرا  وإلقا  

الكلمات واخلط ، كما أن التغل  على بعض العيوب النفسية ال  قد تصي  التلميذ 

 الكالم، أو االنطوا . كاخلجل، أو اللجلجة يف

( أهداف تعليم مهارات األدا  اللغوي الشفوي يف 002: 6882وقد حددت علي مدكور )    

سرعة البيان يف القول والسداد يف األدا ، وتعزيز اكتساب التلميذ من الثروة اللغوية، 

يصبح فرًدا والرتكيبات البالغية، واملأثورات األدبية، وتهذي  الوجدان، والشعور باملتعلم ل

يف مجاعته القومية واإلنسانية، ودفع التلميذ إىل ممارسة التخيل واالبتكار، وإكساب 

التلميذ القدرة على جمالسة الناس، والتعليق على األخبار واألحدا ، والبحث عن 

احلقائق واملعلومات واملفاهيم يف مصادرها املختلفة واملتاحة، وتوفري الفرصة للتلميذ 

ذاته وإثباتها واستقالل شخصيته، كما حددت بعض الدراسات أهداف تعليم للتعبري عن 

، 6802مهارات األدا  اللغوي الشفوي يف املرحلة االبتدائية كدراسة تركي احملمدي )

 ( ومنها:28

 .تعويد التالميذ على إجادة النطق وطالقة اللسان 

 .متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم بعبارات سليمة 

 .متكني التالميذ منذ البداية من السيطرة على عمليات التفكري 
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 .متكني التالميذ من اإلملام بالفكرة وعرضها بوضوح 

 .انتقا  األلفاظ واجلمل والرتاكي  املعربة عن األفكار 

 .السيطرة على تركي  اجلمل شفويًا والربط بينها حتى تأتي عباراتهم مرتبطة 

ا  احملصول اللغوي عند التلميذ وزيادة ثروة التلميذ اللفظية إضافة إىل ذلك إثر           

الشفهية ومنو مفرداته من الكلمات ال  حيتاجها للتعبري عن األشيا  واألفعال، 

وإكسابه مهارة ترتي  األفكار حتى يتسنى للمستمعني فهم مقاصده، ومما سبق يتبني 

ات األدا  اللغوي الشفوي وتنميتها  أن تلميذ املرحلة االبتدائية حيتاج إىل اكتساب مهار

وتنمية آداب احلديث واملناقشة، وقدرته على القيادة وإعطا  التعليمات، وكذلك على 

 التعليق على األخبار واألحدا  اجلارية، وعرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة.

 أسس تعليم األداء اللغوي الشفوي لتالميذ املرحلة االبتدائية: 
ض الدراسات واألدبيات جمموعة من األسس اخلاصة بتعليم األدا  اللغوي قدمت بع     

( علي 20، 6882(، وغامن قدوري )022، 6882الشفوي كدراسة حممود جالل الدين )

 ( وهي:022، 6802مدكور وآخرون )

 معرفة خمارج احلروف، وصفاتها، ورياضة اللسان وكثرة التكرار. .1

 عات الصوتية لكل فونيم )صوت(.االستما  لكلمات تراعى فيها التنو .2

 االهتمام بالسياق فرتد الكلمة يف مجلة أو قصة فال تعاجل الفونيمات منعزلة. .3

االهتمام باملعنى، وكيف يتم تبديل موقع احلرف أو استبداله أو حذفه أو إضافة  .4

حرف يغري يف املعنى، ويستند هذا األساس على أن الصوت قادر على إجياد تغيري داللي  

 تتميز املعاني. وبه

تدري  املتعلم على نطق املقطع واعتماده كأساس لتحليل الكلمة، وربطها بغريها،  .5

 وهذا يعاجل بعض مشكالت األدا  اللغوي.
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تناس   بلغة عربية املشاعر وذلك ألن التعبري هو اإليضاح عن األفكار أو          

وبقية أفراد اجملتمع الذي املستمعني، كما أنه وسيلة للتواصل والتفاهم بني الفرد 

يعيش فيه، فهناك أسس تتعلق بعملية التحد  نفسها وهي إما معنوية )وهي األفكار أو 

ما يدور يف ذهن املتحد (، أو لفظية )وهي العبارات أو اجلمل ال  ينطق بها املتحد  

قف معربًا عن الفكرة(، أو صوتية )وتتمثل يف عنصر األدا  اللغوي أو الكالم يف املو

 الفعلي(، أو إشارية )ومتثل عنصر األدا  املصاح  للتعبري من إشارات وتلميحات(.

وبذلك يتضح ضرورة مراعاة أسس األدا  اللغوي الشفوي، كذلك أسس اختيار           

احملتوي  حبيث يتضمن خربات مباشرة وخربات غري مباشرة، كذلك مراعاة تقديم 

 اد حمتوى الدراسة.النموذج والقدوة املناسبة عند إعد

 مراحل األداء اللغوي الشفهي:
مير التعبري الشفوي مبراحل مهمة وضرورية لنجاحه  حتى ال يبدو احلديث           

( أن األدا  22،  6806ورد عن مروة اجلارحي )ناقصا أو مبتورا، وتتمثل هذه املراحل كما 

ن مجل مفيدة وسليمة من الشفوي مير مبرحلتني هما مرحلة اجلملة القصرية حيث تكو

الناحية الوظيفية، ومرحلة اجلملة الكاملة حيث تتميز بأنها مفيدة وتامة األجزا  

وأكثر تعقيًدا ودقة يف التعبري وتتسع الستخدام األلفاظ، وأكثر كفا ة ومرونة حبيث  

يصبح التلميذ لديه القدرة اإلجيابية على التحد  بقواعد حنوية سليمة ومعرفة 

ألشيا  وانتقال تركيز الكالم من الذات إىل اجلماعة وإدراك العالقات الزمانية وظائف ا

 واملكانية املستخدمة يف األدا  اللغوي.

 ( مراحل تعلم األدا  الشفوي فيما يلي:662، 6802كما قسم مكي فرحان )          

ومبا  مبا يتطل  ذلك من إعداد جيد يساعد على خفض القلق، :مرحلة اإلعداد للحديث

 يضمن عدم النسيان أو اخلوض يف حقائق ال تنتمي إىل احلديث.
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وتتضمن حسن االستهالل والعرض املنظم، واستخدام اللغة  :مرحلة توجيه احلديث

املناسبة للموضو  مع االهتمام بالتواصل غري اللفظي مع املستمع، باإلضافة إىل 

لى اخلامتة اجليدة ال  توجز احلرص على عدم اإلطالة جتنبا للملل، وأخريا احلرص ع

 املوضو .

وهذه املرحلة مهمة لوقوف املتحد  على مدى جناح حديثه يف  :مرحلة تقويم احلديث

 حتقيق أهدافه، فهي توفر له تغذية راجعة متكنه من حتسني حديثه.

ويتبني مما سبق ضرورة مراعاة املعلم ملراحل احلديث عند تعلم األدا  اللغوي      

وأهمية ربط املعلم بني منهج اللغة وحمتوى املواد الدراسية األخرى، بهدف الشفهي، 

إثرا  خرباتهم ومعارفهم وتوظيفها يف التعبري، كذلك استخدام أنشطة وتدريبات 

تساعد التالميذ على النطق الصحيح، واختيار األلفاظ املناسبة ملوضو  التحد ، مع 

 خمرج واحد واملتقاربة يف املخرج. مراعاة نطق احلروف خاصة األصوات ال  هلا

 ويف ضو  أسس األدا  اللغوي الشفوي ومراحله ميكن استنتاج ما يلي:

أن هذه األسس متثل األدا  احلقيقي للغة، وما يطرأ عليه وما يكتنفه من  (1)

 تغريات ومؤثرات.

جي  على متعلم اللغة أن يستمر يف االتصال بها ومبصادرها املختلفة، وبأهلها،  (2)

 نمو أداؤه ويأخذ شكاًل قريبًا من أدا  أهلها.حتى ي

احلد  -يف بداية التدريس –جي  أن نتقبل من تلميذ املرحلة االبتدائية  (3)

 األدنى من األدا ، وعدم املبالغة يف التوقعات من التالميذ.

عند اختيار املعاني واألفكار ال  تقدم لتالميذ املرحلة االبتدائية جي  أن تراعي  (4)

اجاتهم، وأغراضهم من تعلم اللغة، وأن ترتبط مبا ميارسونه من صلتها باحتي

 أنشطة، وما ميرون به من مواقف.
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لكي يضمن تلميذ املرحلة االبتدائية االستمرارية يف االرتباط باللغة جي  ربط  (5)

األنشطة واملواقف املتعلقة باألدا  اللغوي مبصادرها األصلية، سوا  كانت املادة 

ى تكون أداته ووسيلته يف التنمية اللغوية دائمة ومستمرة شفهية أم مكتوبة  حت

 بعد انتها  العام الدراسي.

ويف ضو  أدبيات البحث احلالي مت استنتاج قائمة مهارات األدا  اللغوي  (6)

 الشفوي املتمثلة يف:

 التحدث بصوت واضح معرب.

 نطق أصوات احلروف من خمارجها الصحيحة.

لقصرية نطقًا التمييز بني احلركات الطويلة وا
 صحيحًا.

 التمييز بني أنواع املدود.

التمييز بني التاء املربوطة واهلاء عند الوقوف 
 عليها.

 التعبري عن أفكاره بوضوح دون تردد.

 توظيف األساليب اللغوية املختلفة.

 تعريف نفسه لآلخرين.

 حكاية قصة قصرية.

التعبري عما يراه من صور ومشاهدات 
 تعبرًيا صحيًحا.

دام عبارات مناسبة ملا يتعرض له استخ
 من مواقف اجتماعية.

متثيل أو حماكاة بعض الشخصيات 
 املختلفة.

 اجلانب اإلجرائي التطبيقي:
مت حتديد مهارات األدا  اللغوي الشفوي الالزمة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي،  

يف البحث متضمنًا ويتناول هذ الفصل عرضًا للطريقة واإلجرا ات ال  اتبعتها الباحثة 

منهجيته وحتديد العينة واختيارها، واخلطوات اإلجرائية لتطبيق الدراسة، ثم األسالي  

 اإلحصائية املستخدمة للتوصل إىل نتائج البحث، وذلك كما يلي:
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 إعداد قائمة مهارات األداء اللغوي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي:
ىل حتديد مهارات األدا  اللغوي الالزمة تهدف هذه القائمة إ اهلدف من القائمة: -1

 لتالميذ الصف الثالث االبتدائي.

 اعتمدت الباحثة يف بنا  هذه القائمة على:مصادر بنا  القائمة:   -2

 البحو  والدراسات ال  أجريت يف جمال األدا  اللغوي. .أ 

 األدبيات العربية واألجنبية يف جمال األدا  اللغوي. .ب 

 االبتدائية، وخصائص تلك املرحلة، ومتطلباتها.طبيعة منو تالميذ املرحلة  .ج 

 طبيعة األدا  اللغوي ومهاراته.  .د 

 املستويات املعيارية ومؤشرات تعليم األدا  اللغوي يف املرحلة االبتدائية. .ه 

 تعرف آرا  املتخصصني يف تعليم اللغة العربية.  .و 

 القائمة يف صورتها املبدئية: -3

لغوي ال  ينبغي تنميتها لدى تالميذ الصف حصرت الباحثة أهم مهارات األدا  ال    

الثالث االبتدائي، ومت وضع هذه املهارات الرئيسة يف النهر األول من القائمة، وجبانبه 

النهر الثاني: درجة اللزوم )الزمة جدًا، الزمة، غري الزمة(، والنهر الثالث درجة انتما  

غة )صحيحة، تعدل إىل(، حبيث حيدد املهارة )تنتمي، ال تنتمي(، والنهر الثالث دقة الصيا

احملكمون مدى اللزوم ودرجة انتما  املهارة للمهارة الرئيسة، ودقة الصياغة، كما يبدون 

 آرا هم ويعدلون إن أرادوا ذلك.

 حتكيم القائمة: -4

عرضت الباحثة قائمة مهارات األدا  اللغوي يف صورتها األولية على جمموعة من احملكمني 

ًا من املتخصصني يف جمال اللغة العربية وآدابها، ومناهج وطرق ( حمكم68وعددهم )

تدريس اللغة العربية، وبعض موجهي اللغة العربية ومعلميها، وطل  منهم إبدا  آرائهم يف 
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درجة لزوم وانتما  املهارات، ودقة صياغة هذه املهارات لتالميذ الصف الثالث االبتدائي، ومت 

 ادلة اآلتية:حساب الوزن النسيب وفًقا للمع

 الوزن النسيب   =
 0× 2+ك 6 × 6+ ك  2 × 0ك 

 القيمة العظمى للوزن النسيب

(. رشدي 28=  2×68، أي أن )2 ×حيث إن القيمة العظمى للوزن النسيب= عدد احملكمني  

( واجلدول التالي يوضح الوزن النسيب ملهارات األدا  اللغوي الالزمة 226، 6882طعيمة )

 الثالث االبتدائي.   لتالميذ الصف

 حساب الوزن النسيب ملهارات األداء اللغوي (2جدول )

 املهارة
 الرئيسة

 املهارات الفرعية

 

 درجة األهمية
 الوزن

مهم 
 جدًا

مه
 م

غري 
 مهم

 النسيب

 

 مهارة
 النطق

 الصحيح

 

 % 222 ــ ــ 12 احلديث بصوت واضح معرب. .1

 % 222 ــ ــ 12 نطق أصوات احلروف من خمارجها الصحيحة. .2

 % 88,22 ــ 2 22 التمييز بني احلركات الطويلة والقصرية نطًقا صحيًحا. .3

 % 82,22 ــ 8 21 التمييز بني أنواع املدود. .4

 % 09 2 ــ 22 التمييز بني التاء املربوطة واهلاء عند الوقوف عليها. .5

 

 مهارة
 الطالقة

 يف التحدث

 % 222 ــ ــ 12 التعبري عن أفكاره بوضوح دون تردد. .6

 % 88,22 ــ 2 22 توظيف األساليب اللغوية املختلفة. .7

 % 82,22 2 ــ 22 تعريف نفسه لآلخرين. .8

 % 222 ــ ــ 12 حكاية قصة قصرية .0
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 املهارة
 الرئيسة

 املهارات الفرعية

 

 درجة األهمية
 الوزن

مهم 
 جدًا

مه
 م

غري 
 مهم

 النسيب

 مهارة

 األداء

 امُلعرب

 % 222 ــ ــ 12 التعبري عما يراه من صور ومشاهدات تعبريًا صحيحًا. .19

 % 82,22 2 ــ 22 مواقف اجتماعية.استخدام عبارات مناسبة ملا يتعرض له من  .11

 % 88,22 ــ 2 22 متثيل أو حماكاة بعض الشخصيات املختلفة. .12

( مهارة فرعية حظيت بوزن نسيب مرتفع 06ويتضح من اجلدول السابق أن هناك )            

 -% 02,22%( فأكثر، حيث تراوحت األوزان النسبية للمهارات الفرعية فيما بني ) 02,22)

 وهي املهارات ال  مت قبوهلا. %(088

 القائمة يف صورتها النهائية: -5

بعد االنتها  من التعديالت ال  أوصى بها احملكمون مثل: إضافة كلمة )نطقًا              

صحيحًا( إىل املهارة الفرعية لتصبح )مييز بني احلركات الطويلة والقصرية نطقًا 

ة لتصبح )يعرف نفسه لآلخرين(، أصبحت صحيحًا(، وحذف كلمة )التلميذ( من املهار

 ( مهارة فرعية.06( مهارات رئيسة، و)2القائمة يف صورتها النهائية مكونة من )

 إعداد اختبار األداء اللغوي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي:
 هدف االختبار: -1

ألدا  يهدف االختبار إىل قياس درجة متكن تالميذ الصف الثالث االبتدائي من مهارات ا   

 اللغوي، ومن ثم تنميتها باستخدام املباريات واأللعاب اللغوية.

 مصادر بنا  االختبار: -2

 اعتمدت الباحثة يف إعداد اختبار مهارات األدا  اللغوي على املصادر اآلتية: 

 قائمة مهارات األدا  اللغوي ال  مت التوصل إليها. -أ 
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(، 6806مثل دراسة )حناان عباد احللايم:   الدراسات والبحو  السابقة اخلاصة باألدا  اللغوي  -ب 

 (.6886(، ودراسة )خالد حممود:6880ودراسة )نشوى عصمت: 

 األدبيات واملراجع السابقة اخلاصة باألدا  اللغوي. -ج 

 احتوى االختبار على ما يلي:وصف اختبار األدا  اللغوي )يف صورته األولية(:  -3

 الميذ.      ج( مضمون االختبار.خطاب موّجه للمحكم.       ب( التعليمات اخلاصة بالت ( أ

 وحيتوي مضمون االختبار على ما يأتي:

بلغ عدد أسئلة اختبار األدا  اللغوي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي يف صورته األولية    -

 سؤاًلا(.  06)

( أسئلة اختبار مصور وهي صور يعرب عنها التلميذ، بدأ كل سؤال مبقدمة 2عبارة عن )   -

( أسئلة يعرب فيها التلميذ بعد اتبا  التعليمات 2  ليجي  عنها التلميذ، و )ثم اتبعها صور

 من املعلم.

 مت إعداد بطاقة مؤشرات األدا  ملهارات األدا  اللغوي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي.  -

 حتكيم االختبار: -4

على  عرضت الباحثة اختبار األدا  اللغوي لتالميذ الصف الثالث يف صورته األولية    

جمموعة من احملكمني  حلساب صدقه، واالسرتشاد بآرائهم يف التوصل إىل االختبار يف 

 صورته النهائية

 إعداد جدول مواصفات االختبار: -5

 ( مواصفات اختبار األداء اللغوي2جدول )

 الوزن النسيب عدد األسئلة أرقام األسئلة املهارات الرئيسة

 % 22,22 2 2، 2، 2، 1، 2 مهارة النطق الصحيح

 % 22,22 2 2، 8، 2، 2 مهارة الطالقة يف التحدث



  
 
 

- 228 - 

 الوزن النسيب عدد األسئلة أرقام األسئلة املهارات الرئيسة

 % 12 2 21، 22، 22 مهارة األداء امُلعرب

 % 222 21 21: 2 االختبار ككل

ثم أعدت الباحثة بطاقة مؤشرات األدا  ملهارات األدا  اللغوي لتالميذ الصف             

ت األدا  اللغوي حتليال متدرجا وفق الثالث ال  استهدفت حتليل أدا  التالميذ يف مهارا

 مقياس ثالثي األبعاد  لتحديد مستوى متكنهم من مهارات األدا  اللغوي.

 جمموعة الدراسة:

 العينة االستطالعية: -أ

مت اختيار هذه العينة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي  وذلك بهدف التحقق           

( تلميذا 28عينة الدراسة االستطالعية من )من ثبات أدوات الدراسة وصدقها وتكونت 

، ثم مت استبعادها من عينة الدراسة، 6وتلميذة مبدرسة الشهيد طيار طلبة عويضة ب 

 حتى ال تؤثر يف نقل أثر التعلم لعينة الدراسة وبالتالي يف النتائج.

 عينة الدراسة التجريبية: -ب

ة يف جمموعة من تالميذ الصف الثالث متثلت العينة التجريبية للدراسة احلالي           

االبتدائي مت اختيارهم بطريقة عشوائية، عن طريق سح  بطاقات ورقية مدون عليها 

أمسا  التالميذ، ليتم بذلك توزيعهم عشوائيًا على جمموعتني األوىل جتريبية مكونة من 

شرق الزقازيق  التابعة إلدارة 0( تلميذًا وتلميذة مبدرسة الشهيد طيار طلبة عويضة ب28)

( 28التعليمية مبحافظة الشرقية تدرس باملباريات اللغوية ، واألخرى ضابطة مكونة من )

، وقد 6تلميذًا وتلميذة تدرس بالطريقة املعتادة مبدرسة الشهيد طيار طلبة عويضة ب
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راعت الباحثة التكافؤ بني التالميذ يف العمر الزمين، كما راعت املستوى االجتماعي 

 من منطقة سكنية واحدة كما راعت التكافؤ يف املستوى الثقايف واالقتصادي.فكانوا 

 التجربة االستطالعية الختبار األدا  اللغوي: -6

أجرت الباحثة التعديالت ال  اقرتحها احملكمون ثم قامت بتطبيق االختبار على           

ميًذا من تالميذ ( تل28جمموعة استطالعية )غري جمموعة البحث األساسية( مكونة من )

الصف الثالث االبتدائي مبدرسة الشهيد عمر رضا عويضة التابعة إلدارة شرق الزقازيق 

 م وذلك بهدف:2/00/6868التعليمية مبحافظة الشرقية  وذلك يف يوم الثالثا  املوافق 

 حساب الزمن الالزم ألدا  االختبار. .1

 تبارحساب معامالت السهولة الصعوبة والتمييز ملفردات االخ .2

 حساب صدق اختبار األدا  اللغوي. .3

 حساب ثبات اختبار األدا  اللغوي. .4

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 حتديد الزمن الالزم ألدا  اختبار األدا  اللغوي:  -1

مت حتديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار  بتسجيل الزمن الذي استغرقته كل       

اإلجابة عن مفردات االختبار ثم حساب طال  يف جمموعة البحث االستطالعية إلنها  

 متوسط جممو  تلك األزمنة:

 دقيقة.228جممو  األزمنة =     -

 تلميذ وتلميذة. 28عدد أفراد اجملموعة االستطالعية =  -

 دقائق                               2زمن إلقا  التعليمات =   -

 دقيقة. 62= 2+ ( 28/  228الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار= ) -
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( دقيقة، 62أن الزمن الالزم لتطبيق اختبار األدا  اللغوي هو ) -مما سبق  –يتضح      

وقد مت االلتزام بهذا الزمن عند التطبيقني )القبلي والبعدي( الختبار األدا  اللغوي على 

 جمموعة البحث األساسية.

 رحساب معامالت السهولة الصعوبة والتمييز ملفردات االختبا -2

( يف 8,22(، وأن أكرب معامل سهولة )0( يف املفردة )8,22ُوجد أن أقل معامل سهولة بلغ )     

 (، وهذه النتائج يف حدود املسموح بهل قبول املفردة، وتضمينها يف االختبار.2املفردة )

واهلدف من حساب معامل التمييز ملفردات االختبار، هو" تّعرف قدرة كل مفردة من 

تبار على التمييز بني األدا  املرتفع واألدا  املنخفض ألفراد جمموعة التجربة مفردات االخ

االستطالعية، وقد مت حساب قدرة املفردة على التمييز باستخدام معادلة معامل متييز 

" 8 , 6املفردة )**(  حيث " تعترب قدرة املفردة غري مميزة إذا قل معامل التمييز هلا عن 

 (، واجلدول التالي يوضح ذلك:222 ،0220)رجا  أبوعالم، 

 ( معامل السهولة والصعوبة والتمييز الختبار األداء اللغوي2جدول )
 2س 2س 2س 2س 1س 2س رقم املفردة

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 معامل السهولة

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 معامل الصعوبة

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 معامل التمييز

 21س 22س 22س 2س 8س 2س رقم املفردة

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 معامل السهولة

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 معامل الصعوبة

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 معامل التمييز
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 حساب الصدق الختبار األداء اللغوي "صدق االتساق الداخلي: )التجانس الداخلي(: -3

مت حساب الصدق الختبار األدا  اللغوي، حبساب معامل االرتباط بني درجات  وذلك        

 كما يوضحه اجلدول التالي:

 ( معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات االختبار مع الدرجة الكلية للمهارة الرئيسة2جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم املفردة املهارات الرئيسة

 

 هارةم
 النطق

 الصحيح
 

2 2,222**  

1 2,222** 

 

 

 

2,22 

 

 

 

 

 

 

 

2 2,222** 

2 2,218** 

2 2,282** 

 مهارة
 الطالقة

 يف التحدث

2 2,822** 

2 2,222** 

8 2,822** 

2 2,821** 

 مهارة

 األداء

 امُلعرب

22 2,881** 

22 2,821** 

21 2,828** 

 8‚80)**( دال عند 

خالل النتائج ال  أسفرت عنها معامالت االرتباط، يتضح أن مجيع معامالت ومن 

  وبالتالي فإن 8,80( وهي مجيعًا دالة عند مستوى 8,022 - 8,260االرتباط ترتاوح بني )

 مفردات االختبار تتجه لقياس كل مهارة من املهارات الرئيسة الختبار األدا  اللغوي.  
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هارات الرئيسة، واختبار األدا  اللغوي ككل، مت حساب ولتحديد مدى اتساق امل      

معامالت االرتباط بني درجة كل مهارة رئيسة، والدرجة الكلية لالختبار، ويوضح اجلدول 

 التالي قيم معامالت االرتباط بني درجة كل مهارة رئيسة، والدرجة الكلية لالختبار:

 (8جدول )
 سة مع الدرجة الكلية لالختبارمعامالت االرتباط بني درجة كل مهارة رئي

 املهارات الرئيسة
 الختبار األداء اللغوي 

 معامل ارتباط املهارة الرئيسة بالنسبة
 للدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الداللة

 2,22 **2,821 مهارة النطق الصحيح

 2,22 **2,828 مهارة الطالقة يف التحدث

 2,22 **2,222 مهارة األداء امُلعرب

 8‚80ال عند )**( د

ومن خالل النتائج ال  أسفرت عنها معامالت االرتباط، يتضح أنها مجيعًا تراوحت بني 

، وبذلك يكون االختبار ُمناسبًا 8,80(، وهي مجيعها دالة عند مستوى 8,026 - 8,222)

 للتطبيق على جمموعة البحث األساسية.

 حساب الثبات الختبار األدا  اللغوي:  -4

ات االختبار أن ُيعطي االختبار النتائج نفسها تقريًبا إذا ما أعيد تطبيقه ُيقصد بثب       

أكثر من مرة على األفراد أنفسهم حتت الظروف نفسها، وقد مت استخدام طريقة ألفا 

 كرونباخ  حلساب معامل الثبات الختبار األدا  اللغوي، وهي كما يلي:

 طريقة ألفا كرونباخ:
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األدا  اللغوي على جمموعة التجربة االستطالعية، مت حساب بعد تطبيق اختبار          

معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، وُوجد أن معامل الثبات لالختبار ككل 

 كما حيددها تطبيق املعادلة على النحو الذي يوضحه اجلدول التالي:

 ( معامل ثبات )ألفا كرونباخ( الختبار األدا  اللغوي 2جدول )

 ارات الرئيسةامله
الختبار األداء 

 اللغوي 

 التباين االحنراف املعياري املتوسط العدد

معامل 
ثبات ألفا 

 كرونباخ

مهارة النطق 
 الصحيح

2 22,22 2,22 2,22 2,282 

مهارة الطالقة يف 
 التحدث

2 2,82 1,22 2,22 2,822 

 2,822 2,22 2,22 2,22 2 مهارة األداء امُلعرب

 2,822 21,22 2,21 18,22 21 االختبار ككل

ويتضح من اجلدول أن قيم معامل الثبات كما أسفر عنها تطبيق معادلة )ألفا كرونباخ( 

( وهي قيمة 8,022( أما بالنسبة لالختبار ككل بلغت )8,022 - 8,202تراوحت فيما بني )

 مرتفعة، وهذا ُيعد ثبات االختبار قيد البحث.

بلغ عدد مفردات االختبار يف صورته  تصحيحه: االختبار يف صورته النهائية ومفتاح 

( سؤااًل، ومت وضع مفتاح تصحيحه، مبا 06النهائية بعد التحقق من الصدق والثبات )

 يتفق مع بطاقة مؤشرات األدا  ملهارات األدا  اللغوي.

 احملتوى املقرتح: -1

لثالث لقد تضمن احملتوى وحدتني  لتنمية مهارات األدا  اللغوي، لتالميذ الصف ا  

 ، وبيانها كالتالي:االبتدائي باستخدام املباريات اللغوية
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الدرس األول :) يوم يف حياتي(، والدرس الثاني: دروس هي:  2الوحدة األوىل: وتتكون من 

 )الغذا  والرياضة(، والدرس الثالث: )األم(. 

 

اني :) الدرس األول: )الطبي (، والدرس الث دروس هي: 2الوحدة الثانية: وتتكون من 

 األعياد(، والدرس الثالث: )النباتات(. 

 االسرتاتيجيات املستخدمة: -2

حيث يعتمد البحث على جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات ال  يستخدمها املعلم 

 عند عرض حمتوى الدروس واملتمثلة فيما يلي:

 اسرتاتيجية السؤال واجلواب.  -اسرتاتيجية األلعاب اللغوية.            -

 متثيل األدوار.     -                                 اكاة.احمل  -

لقد اعتمد البحث على جمموعة من الوسائل الوسائل التعليمية املستخدمة:  -3

التعليمية املناسبة للمحتوى الدراسي، ومن أبرزها السبورة، والرسوم واألشكال 

امات من البيئة، التخطيطية، وكت  وقصص، والبطاقات الورقية التعليمية، وبعض خ

 وبعض جمسمات، وأفالم تعليمية، وعرائس ودمى، واحلاسوب.

متت االستعانة بعدد من األنشطة اللغوية الصفية األنشطة التعليمية املستخدمة:  -4

والالصفية أثنا  تنفيذ الدروس، ومت تنفيذ األنشطة من قبل التالميذ حتت إشراف 

 املعلم، ومن أبرز هذه األنشطة ما يلي:

 رح أسئلة حول الصور والتلميذ جيي  عنها.ط   .أ 

 تكليف التلميذ بكتابة مجل وكلمات أو استكماهلا، أو ترتيبها ...إخل.   .ب 

 تكوين نشاط اإلذاعة املدرسية بالتعبري عن مناسبة دينية أو اجتماعية.    .ج 

 جتميع كلمات ومجل حول موضو  الدرس من كت  وجمالت خارجية.    .د 

 لتناس  األلعاب اللغوي كما يلي:ويتم صياغة هذه األنشطة 
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 أسالي  التقويم املستخدمة: -5

لقد تنوعت أسالي  التقويم املستخدمة من حيث املراحل، ومن حيث الطبيعة وذلك  

وتوخيًا للدقة يف النتائج وضمانًا للتأكد من فاعلية املباريات اللغوية، فمن حيث املراحل 

، والتقويم البنائي )تكويين(، والتقويم استخدمت األسالي  التالية: التقويم املبدئي

النهائي)جتميعي(، ومن حيث الطبيعة استخدمت األسالي  التالية يف عملية التقويم: 

 التقويم الفردي، والتقويم اجلماعي.

 التجري  االستطالعي: -6

( تلميًذا 28قامت الباحثة بتجري  الدرس األول والثاني على عينة استطالعية عددها )

 تالميذ الصف الثالث االبتدائي وذلك بهدف: وتلميذة من

 التأكد من مدى مال مة األنشطة املستخدمة ملستوى تالميذ الصف الثالث االبتدائي. - أ

 التأكد من مدى مناسبة الفرتة الزمنية لكل درس من الدروس. - ب

حتديد الصعوبات أو املشكالت ال  قد تنشأ من تطبيق املباريات اللغوية على تالميذ  - ت

 االستطالعية. العينة

 أسالي  تقويم املستخدمة: -7

يهدف التقويم إىل تعرف مدى فاعلية املباريات اللغوية يف حتقيق األهداف ال  وضع     

من أجلها من خالل تطبيق ثالثة اختبارات )اختبار مهارات األدا  اللغوي، بعد تطبيق 

بعدي لتعرف مدى الوحدات ومقارنة نتائج التطبيق القبلي لالختبارات بالتطبيق ال

 اسهام املباريات اللغوية يف تنمية مهارات التعبري.

 تاسًعا: إعداد كتاب التلميذ: تكون كتاب التلميذ من العناصر التالية:
مقدمة كتاب التلميذ، ودروس كل درس له أهداف، وحمتوى، وأنشطة، ثم تقويم 

 الدرس.

 اهلدف من كتاب التلميذ هو:
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 . لديك تنميتها الالزم ياللغو األدا  مهارات تنمية .1

 .الدروس مدار على املتنوعة واجلماعية الفردية األنشطة من مبجموعة القيام .2

 .واحملاكاة األدوار متثيل بأنشطة قيامك خالل من لديك اإلجيابية الروح تنمية .3

 . املنافسة روح تنمية على يساعدك اللغوية األلعاب ببعض قيامك  .4

 ون الدليل من العناصر التالية:   عاشًرا: إعداد دليل املعلم: تك
مقدمة دليل املعلم.     ب( نبذة عن متغريات الدراسة.      ج( أهداف دليل املعلم.     د(  ( أ

 اخلطوات اإلجرائية للربنامج ودور املعلم والتلميذ فيها.   

ها( توصيف عام لتدريس املوضوعات. و( موضوعات دليل املعلم، وقد اشتمل كل درس     

 على:

إجرا ات التدريس وفق األلعاب اللغوية.  –الوسائل التعليمية.     -أهداف الدرس    -

 تقويم الدرس. –األنشطة التعليمية.     -

 يهدف دليل املعلم إىل:اهلدف من دليل املعلم: 

 الصف لتالميذ الالزمة اللغوي األدا  مهارات بتنمية اخلاص التلميذ كتاب تدريس .1

 .االبتدائي الثالث

 .االبتدائي الثالث الصف لتالميذ الالزمة اللغوي األدا  مهارات واكساب نميةت .2

 تالميذ لدى اللغوي األدا  مهارات لتنمية اللغوية األلعاب من مبجموعة تزويدك .3

 .االبتدائي الثالث الصف

 حادي عشر: استخدام املباريات اللغوية:
يبية والضابطة( والتدريس مت تطبيق أدوات الدراسة قبليًا على اجملموعتني )التجر

للمجموعة التجريبية باستخدام املباريات وللمجموعة الضابطة بالطريقة العادية، ثم 

 تطبيق أدوات الدراسة تطبيقًا بعديًا على اجملموعتني )التجريبية والضابطة( كما يلي:

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة: -0
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م على 6868/ 2/00يوم الثالثا  املوافق مت التطبيق القبلي الختبار األدا  اللغوي  

جمموع  الدراسة، وقد أكدت الباحثة للتالميذ عدة أمور قبل اإلجابة عن أسئلة 

 االختبار متثلت يف:

 التأكيد على أن االختبارات بغرض البحث العلمي فقط. -

 ضرورة االلتزام بالتعليمات الواردة يف صدر االختبارات. -

  املكان املخصص لذلك.تسجيل كل تلميذ لبياناته يف -

مت تدريس برنامج تنمية مهارات التعبري القائم على األلعاب اللغوية على  التطبيق: -6

تالميذ الصف الثالث االبتدائي جمموعة الدراسة يف الفرتة من يوم السبت املوافق 

 م.62/00/6868م حتى يوم اخلميس املوافق 0/00/6868

بعد االنتها  من التدريس مت تطبيق أداة الدراسة  التطبيق البعدي ألداة الدراسة: -2

تطبيقًا بعديًا على اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ممثلة يف: اختبار األدا  

م، ثم رصد الدرجات ومعاجلتها 60/00/6868اللغوي وذلك يف يوم السبت املوافق 

 إحصائًيا  وذلك الستخالص النتائج ال  مت التوصل إليها.

 ج الدراسة: نتائ

 للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص علي:  -1

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني )الضابطة 

 والتجريبية( يف التطبيق البعدي الختبار األدا  اللغوي لصاحل اجملموعة التجريبية ".

لبحث داللة الفروق بني استخدمت الباحثة اختبار " ت" جملموعتني مستقلتني   

متوسطي درجات اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف املهارات الرئيسة الختبار األدا  

 اللغوي والدرجة الكلية بعديًا، واجلدول التالي يوضح تلك النتائج:
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 (22جدول )
بطة( يف " قيم "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني )التجريبية والضا

 اختبار األداء اللغوي والدرجة الكلية بعديًا "
 املهارات الرئيسة
 الختبار التعبري

 الشفوي

 جمموعيت
 البحث

 املتوسط العدد
 االحنراف

 املعياري

 درجة
 احلرية

قيم 
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 دالة 2,22 28 2,22 22,22 22 جتريبية مهارة النطق

    2,22 2,22 22 ضابطة الصحيح

 دالة 22,22 28 2,82 8,28 22 جتريبية ة الطالقةمهار

    2,22 2,22 22 ضابطة يف التحدث

 دالة 2,22 28 2,82 2,28 22 جتريبية مهارة األداء

    2,21 2,28 22 ضابطة امُلعرب

 دالة 22,22 28 2,11 12 22 جتريبية االختبار ككل

    1 22,22    22 ضابطة 

وجود فروق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات  يتضح من اجلدول السابق     

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف املهارات املتضمنة باالختبار والدرجة الكلية 

لالختبار  حيث جا ت مجيع قيم " ت" احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث " ت " 

مما يدل على تفوق اجملموعة  ( 0,20( = )20( ودرجات حرية )8,82اجلدولية عند مستوي )

 التجريبية على اجملموعة الضابطة يف األدا  اللغوي بعد تطبيق املباريات اللغوية.
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وترجع هذه النتائج إىل استخدام املباريات اللغوية يف العملية التعليمية، وترى     

دا  الباحثة أن هذه النس  تدل على فاعلية استخدام املباريات اللغوية يف تنمية األ

اللغوي الشفوي، وأثره يف زيادة الدافعية للتعلم واكتساب اللغة. كما أنه عند مقارنة 

تالميذ اجملموعة التجريبية بأقرانهم من تالميذ اجملموعة الضابطة، تظهر كمية 

 كبرية من التباين املفسر بواسطة املباريات اللغوية.

بني متوسطات درجات تالميذ  ( التمثيل البياني للفروق0ويوضح الشكل التالي )شكل

اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي الختبار األدا  اللغوي ككل ويف 

 مهاراته الرئيسة:

( التمثيل البياني للفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية 6شكل )

 بار األدا  اللغوي ككل ومهاراته الرئيسةوالضابطة يف التطبيق البعدي الخت

 ويف ضو  تلك النتيجة، ميكن قبول الفرض األول من فروض البحث وهو:   
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بني متوسطي درجات تالميذ  8,82توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( يف التطبيق البعدي الختبار األدا  اللغوي لصاحل 

 جملموعة التجريبية.ا

وترجع النتيجة السابقة إىل مناسبة التعلم باأللعاب اللغوية ملادة اللغة العربية وتنمية    

مهارات األدا  اللغوي، ومناسبة هذا املدخل مع ميول التالميذ ودوافعهم وقدراتهم  حيث 

( و 6800)تتطل  مهارات األدا  الشفوي كثرة التدري  واملمارسة كدراسة خالد النجار 

، مع أدبيات البحث الرتبوي ومسلماته Shaima Abo Essa, S. (2011)دراسة 

بأهمية استخدام املباريات اللغوية ونتائج بعض الدراسات ال  تناولت توظيف املباريات 

كما أن األدا  اللغوي حيتاج إىل أنشطة تتصف باملرونة واأللعاب يف تعليم اللغة ، 

للغوية جيعل اللغة مألوفة بالنسبة للتلميذ  مما يضمن أداً  والتنو  يف املباريات ا

 صحيحًا وسريًعا.   

مقارنة نتائج التطبيق القبلي بالبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار األدا   -0

 :اللغوي

 والختبار صحة الفرض الثاني الذي ينص علي:

وعة التجريبية فيما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملم  

 بني التطبيقني )القبلي والبعدي( الختبار األدا  اللغوي لصاحل التطبيق البعدي. 

استخدمت الباحثة اختبار "ت" للمجموعات املرتبطة لبحث داللة الفروق بني متوسطي   

درجات كل من التطبيقني )القبلي والبعدي( للمجموعة التجريبية يف املهارات الرئيسة 

 ر األدا  اللغوي والدرجة الكلية، واجلدول التالي يوضح تلك النتائج:الختبا
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 (00جدول )

قيم "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطي درجات كل من التطبيقني )القبلي 

والبعدي( للمجموعة التجريبية يف املهارات الرئيسة الختبار األدا  اللغوي والدرجة 

 الكلية

 املهارات الرئيسة
 تبار التعبريالخ

 الشفوي

 املتوسط العدد القياس
 االحنراف

 املعياري

 درجة
 احلرية

 قيم
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 دالة 2,12 22 2,22 22,22 22 بعدي مهارة النطق

    2,22 2,22 22 قبلي الصحيح

 دالة 22,22 22 2,82 8,28 22 بعدي مهارة الطالقة

    2,82 2,22 22 قبلي يف التحدث

 دالة 22,22 22 2,82 2,28 22 بعدي داءمهارة األ

    2,22 2,22 22 قبلي امُلعرب

 دالة 22,22 22 2,11 12 22 بعدي االختبار ككل

    1 22,28 22 قبلي 

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات      

ملهارات الرئيسة الختبار األدا  التطبيقني )القبلي والبعدي( يف اجملموعة التجريبية يف ا

اللغوي الشفوي والدرجة الكلية لالختبار  حيث جا ت مجيع قيم "ت " احملسوبة أكرب 

( = 22( ودرجات حرية )8,82من القيمة اجلدولية حيث "ت" اجلدولية عند مستوي )

يبية ( مما يعين حدو  منو يف األدا  اللغوي مبهاراته الرئيسة لدي اجملموعة التجر6,82)

 بعد تطبيق املباريات اللغوية.
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وترجع هذه النتائج إىل استخدام املباريات اللغوية يف العملية التعليمية، وترى     

الباحثة أن هذه النس  تدل على فاعلية استخدام املباريات اللغوية يف تنمية األدا  

أنه عند مقارنة اللغوي الشفوي، وأثره يف زيادة الدافعية للتعلم واكتساب اللغة. كما 

تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي، تظهر كمية كبرية من 

 التباين املفسر بواسطة املباريات اللغوية.

ويوضح الشكل التالي التمثيل البياني للفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة 

بار األدا  اللغوي ككل ويف مهاراته التجريبية فيما بني التطبيقني )القبلي والبعدي( الخت

 الرئيسة:

 
( التمثيل البياني للفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية 2شكل )

 فيما بني التطبيقني )القبلي والبعدي( الختبار األدا  اللغوي ككل ويف مهاراته الرئيسة
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( بني متوسطي درجات تالميذ 8,82توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

اجملموعة التجريبية فيما بني التطبيقني )القبلي والبعدي( الختبار األدا  اللغوي 

 لصاحل التطبيق البعدي.

ت واأللعاب اللغوية، وتقديم ترجع النتائج السابقة إىل تدري  التالميذ على املباريا 

(، 6882أنشطة متنوعة، ويتفق هذه النتائج من نتائج دراسة حممد موسى ووفا  حممد )

(، ودراسة 6802(، ودراسة سعاد مصطفى )6802(. تركي احملمدي )6880ونشوى عصمت )

( يف أهمية استخدام املباريات واأللعاب لتنمية املهارات املختلفة، 6802حنان كمال )

 خاصة مهارات اللغوية.و

  

 املعاجلة التجريبية يف تنمية األدا  اللغوي )حجم التأثري(: فعالية -6

لتحديد فعالية املعاجلة التجريبية يف تنمية األدا  اللغوي  قامت الباحثة باستخدام       

معادلة )
( لتحديد حجم تأثري املعاجلة يف تنمية كل مهارة رئيسة من األدا  اللغوي، 2

كذلك الدرجة الكلية اعتمادًا على قيمة "ت" احملسوبة عند حتديد داللة الفروق بني و

 التطبيقني )القبلي والبعدي( للمجموعة التجريبية، واجلدول التالي يوضح ذلك:

قيم ) (21جدول )
( وحجم تأثري املعاجلة التجريبية يف تنمية املهارات الرئيسة الختبار األداء 2

 كليةاللغوي والدرجة ال
 املهارات الرئيسة

 الختبار األداء اللغوي
 قيم "ت"

2
 حجم التأثري 

 كبري 2,22 2,12 مهارة النطق الصحيح

 كبري 2,82 22,22 مهارة الطالقة يف التحدث

 كبري 2,22 22,22 مهارة األداء امُلعرب

 كبري 2,82 22,22 االختبار ككل



  
 
 

- 222 - 

يتضح من اجلدول السابق أن قيم      
( للمهارات الرئيسة 8,02 – 8,22بني )تراوحت  2

( للدرجة الكلية  مما يعين أن املعاجلة 8,02لالختبار األدا  اللغوي، وبلغت قيمتها )

التجريبية تسهم يف التباين احلاد  يف املهارات الرئيسة الختبار األدا  اللغوي بنسبة 

الرئيسة الختبار األدا   %، مما يدل على فعالية املعاجلة التجريبية يف تنمية املهارات02

 اللغوي لدى اجملموعة التجريبية.

وترجع هذه النتائج إىل استخدام املباريات اللغوية يف العملية التعليمية، وترى     

الباحثة أن هذه النس  تدل على فاعلية استخدام املباريات اللغوية يف تنمية األدا  

م واكتساب اللغة. كما أنه بني تالميذ اللغوي الشفوي، وأثره يف زيادة الدافعية للتعل

 اجملموعة التجريبية ويرجع هذا الستخدام املباريات اللغوية يف العملية التعليمية.

كما أن النشاط املقدم من خالل املباريات يف نهاية الدرس للوقوف على ما توصل إليه     

أخطا  قبل البد  التلميذ يساعد يف معرفة مستوى التلميذ والوقوف على ما لديه من 

يف التقويم النهائي للدرس، وعالج أخطا  التالميذ ال  تظهر أثنا  تنفيذ املباراة من 

خالل األمثلة، مما يثري دافعيتهم للتعلم، ويعودهم على األسلوب العلمي يف التفكري، 

 ويشجعهم على املناقشة واحلوار.

اراة اللغوية، تساعد املعلم والتغذية الراجعة املقدمة بعد كل خطوة من خطوات املب

 والتلميذ على العودة مرة أخرى لنقاط الضعف أو االستمرار يف باقي اخلطوات. 

يقدم البحث احلالي توصيات جي  مراعاتها عند تنمية مهارات األدا  اللغوي لدى 

 التالميذ املرحلة االبتدائية:

 حصص اللغة العربية. تصميم مباريات لغوية متنوعة إلثرا  احلصص التعليمية وخاصة .1

بنا  مناهج قائمة على املباريات اللغوية، تشمل اسرتاتيجيات ووسائل تعليمية وأسالي   .2

 تقويم.
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تدري  التالميذ على املالحظة واملقارنة بني مهارات أقرانه يف األدا  اللغوي الشفوي، ثم  .3

 استنتاج أفضل مهارة مع تكرارها للتأكيد على صحتها.

 اذج لألدا  اللغوي الشفهي الصحيح والقريبة ملستويات التالميذ.انتقا  أمثلة ومن .4

تقوية روح املنافسة بني التالميذ مما يكون له األثر يف احلصول على أفضل النتائج  .5

 وحتقيق األدا  اللغوي املنشود.

تدري  وتطبيق املهارات اللغوية تطبيقًا عمليا ممثال يف املباريات واأللعاب اللغوية،  .6

 قتصار على التلقني.وعدم اال

 البحو  املقرتحة: 

يف ضو  ما أسفر عنه البحث احلالي من نتائج تقرتح الباحثة املوضوعات التالية      

 كبحو  مستقبلية:

دراسة أثر استخدام املباريات اللغوية يف تنمية مهارات القرا ة لدى تالميذ املرحلة  .1

 االبتدائية.

غوية يف تنمية مهارات التفكري ومهارات اختاذ القرار دراسة فاعلية استخدام املباريات الل .2

 لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

دراسة مقارنة بني استخدام األلعاب الكمبيوتر اللغوية واأللعاب الورقية يف تنمية مهارات  .3

 األدا  اللغوي لتالميذ املرحلة االبتدائية.

ارات التعبري الكتابي لدى تالميذ دراسة فعالية استخدام األلعاب املربجمة يف تنمية مه .4

 املرحلة االبتدائية.
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 قائمة املراجع واملصادر:
 ، الرياض، دار الوراق للنشر والتوزيع.الشامل يف تدري  املعلمني(: 6882إبراهيم العقيل )  

(: تقييم األدا  اللغوي ملعلمي اللغة 6802إياد إبراهيم عبد اجلواد وأنيسة عطية قنديل )

جلدد مبدارس التعليم العام، وعالقته باجتاهاتهم حنو مهنة التدريس، العربية ا

 جامعة األقصى، غزة، فلسطني. رسالة دكتوراه،

 لألطفال االجتماعية املهارات تنمية(: 6802) اهلل عبد إبراهيم وهشام الكاشف، فؤاد إميان

 .احلديث الكتاب دار القاهرة، ،اخلاصة االحتياجات ذوي

(: فاعلية استخدام األلعاب اللغوية يف تنمية مهارات 6802دي )تركي عطية احملم

، كلية الرتبية، رسالة ماجستري التحد  لدى تالميذ الصف األول االبتدائي،

 جامعة أم القرى، السعودية.

، معجم علم النفس والط  النفسي(: 0222جابر عبد احلميد جابر، عال  الدين كفايف )

 النهضة العربية.اجلز  السابع، القاهرة، دار 

(: أثر التفاعل بني 6882مجال فرغل إمساعيل اهلواري، وعصام حممد أبو اخلري )

مجاعية( واألسلوب  –التدريس باستخدام منًط مدخل اخلربة اللغوية )فردية 

احلذر( يف تنمية بعض مهارات اإلبدا  اللغوي لدى عينة من  -)املعريف(املخاطرة 

، جامعة بنها، مج جملة كلية الرتبيةي األزهري، تالميذ الصف الثاني اإلعداد

02   ،22 ،622- 202. 

، جدة، دار الفنون للطباعة االسرتاتيجيات احلديثة للتدريس(: 6882حامد الثبي  )

 والنشر.

، الدار املصرية اسرتاتيجيات حديثة يف تعليم اللغة العربية وتعلمها(: 6802حسن شحاتة )

 اللبنانية.
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، القاهرة، الدار معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية(: 6882ن  النجار )حسن شحاتة، وزي

 املصرية اللبنانية.

مرجع الطالب يف التعبري واإلنشا  يف املرحلتني (: 6802حسي  عبد احلليم شعي  )

 ، بريوت، لبنان، دار الكت  العلمية.االبتدائية واملتوسطة

، دراسة ت األنشطة الطالبية باجلامعةبعض مشكال(: 0226محيدة عبد العزيز إبراهيم )

 ميدانية، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، اجمللد اخلامس، العدد األول.

(: أثر استخدام مدخلي األلعاب التعليمية والقصص يف 6802حنان كمال فتحي )

اكتساب األطفال بعض مفاهيم مهارات احلس العددي مبرحلة رياض األطفال، 

 -022، ص0، العدد السادس، جالفيوم للعلوم الرتبوية والنفسيةجملة جامعة 

002. 

فاعلية استخدام الصور يف النشاط القصصي يف (: 6806حنان حممد عبد احلليم نصار )

جملة الطفولة حتسني التعبري الشفوي وفهم القصة لدة أطفال الروضة، 

(، العدد العاشر، 2، اجمللد )، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندريةوالرتبية

 . 220-020ص 

(: أثر استخدام التدخل املبكر القائم على اخلربة 6800خالد حممد حممود النجار )

املتكاملة لتنمية بعض القدرات اللغوية والتواصلية لدى تالميذ متالزمة داون 

، ص 22، كلية الرتبية، جامعة عني مشس،   جملة القرا ة واملعرفةسندروم، 

20-022. 

(: أثر التفاعل بني طريقة التعليم ومنط االختبار على 6886حممود عرفان اهلواري ) خالد

رسالة مستوى األدا  اللغوي الشفوي لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، 

 ، كلية الرتبية، جامعة األزهر. دكتوراه
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ة (: مقارنة بني التعليق على مباريات كرة القدم باللغ6802رامي حممد بهجت حسني )

 ، كلية الرتبية، جامعة بنها.رسالة دكتوراهالعربية الفصحى واللهجة العامية، 

 ، الكويت، دار القلم.2، طعلم النفس الرتبوي(: 0220رجا  حممود أبو عالم )

 إعدادها، العربية، اللغة تعليم) للمناهج العامة األسس(: 6882) طعيمة أمحد رشدي

 .العربي لفكرا دار القاهرة، ،(وتقوميها وتطويرها،

، القاهرة، املهارات اللغوية: مستوياتها، تدريسها، صعوباتها(: 6882رشدي أمحد طعيمة )

 دار الفكر العربي.

(: تقويم مستوى الطلبة املطبقني يف األدا  اللغوي، 6880رغد سلمان وبسام عبد اخلالق )

 .206-222، ص 6،  0، جامعة بابل، العراق، مججملة كلية الرتبية

(: تقويم األدا  اللغوي: دراسة استطالعية استكشافية 6802ن املربوك الطوير )رمضا

التعليم.. وأفاق ما بعد ألصول الرتبية بالتعاون مع كلية الرتبية ببنها، بعنوان: 

 .0220-0222، ص 2، مجثورات الربيع العربي

عة الثالثة، ، الطباأللعاب الرتبوية اسرتاتيجية لتنمية التفكري(: 6806زيد اهلويدي )

 االمارات العربية املتحدة، دار الكتاب اجلامعي.

(: فاعلية برنامج مبين على اسرتاتيجيات األلعاب التعليمية 6802عاد مصطفي حممد )

اإللكرتونية يف تنمية بعض املهارات احلياتية لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية 

، يونية، 6السادس عشر، ج  ، العددجملة كلية الرتبية ببورسعيدالقابلني للتعلم، 

 .228-228ص 

(: فاعلية تكنولوجيا الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد يف 6802شادي شعبان حنفي شعبان )

رسالة تنمية األدا  اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية املعاقني فكريًا، 

 ، كلية الرتبية، جامعة قناة السويس.ماجستري
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(: فاعلية برنامج إثرائي قائم على معايري التفوق يف 6806شحاتة أمحد السمان يوسف )

اللغة العربية لتنمية مهارات األدا  اللغوي والتعلم الذاتي لدى الطالب املتفوقني 

 ، كلية الرتبية، جامعة اسيوط.رسالة دكتوراه ،بالتعليم الثانوي العام

ذاتيًا يف تنمية األدا  اللغوي (: فاعلية التعلم املنظم 6802شيما  إبراهيم أبو اجملد هاشم )

، كلية الرتبية، جامعة رسالة ماجستريالكتابي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، 

 عني مشس.

(: فعالية برنامج لألنشطة املتنوعة لعالج بعض 6802صفا  حسن إبراهيم حسن األسود )

رسالة اضطرابات النطق يف حتسني مستوى األدا  اللغوي لدى األطفال، 

 ، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.تريماجس

، عمان، دار طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين(: 6882عبد اللطيف حسني فرج )

 املسرية.

، مهارات إبداعية يف الرتبية والتدري  -األلعاب الرتبوية(: 6882عثمان محود اخلضر )

 الكويت، دار اإلبدا  الفكري.

أللعاب اللغوية يف حتصيل تالميذ الصف الثاني اإلعدادي (: فاعلية ا6882عربي أبو زيد )

، كلية الرتبية بأسوان، رسالة ماجستريللقواعد النحوية واجتاهاتهم حنوها، 

 جامعة جنوب الوادي.

 (: طرق تدريس اللغة العربية، عمان، دار املسرية.6882علي أمحد مدكور )

(: تنمية مهارات األدا  اللغوي 6802علي أمحد مدكور، وأمحد مبارك، وصابر عبد املنعم )

الشفوي املناسبة لتالميذ الصف السادس من التعليم األساسي يف ضو  مدخلي 

، جملة العلوم الرتبويةالتحليل اللغوي والتواصل اللغوي ومدى توافرها لديهم، 

 .28-0، ص 2،   62مج 
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ن، دار أسامة للنشر ، عمان، األردالشامل يف تدريس اللغة العربية(: 6882علي النعيمي )

 والتوزيع.

(: صعوبات تعلم القرا ة والكتابة من وجهة نظر معلمي 6800علي حسن أسعد جباي  )

، سلسة العلوم اإلنسانية، اجمللد جملة جامعة األزهر بغزةالصف األول األساسي، 

 .22-0(، ص A)0، العدد02

ية األدا  اللغوي لدى (: واقع استخدام ملف اإلجناز يف تنم6802عيسى صنت الرشيدي )

، رسالة ماجستريطلبة الصف السادس يف مادة لغ  اجلميلة مبدينة بريدة، 

 كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.

، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية امليسر يف علم التجويد(: 6882غامن قدوري احلمد )

 مبعهد اإلمام الشاطيب، جدة.

، اإلسكندرية، دار األنشطة املدرسية(: 6880وق شوقي البوهي، أمحد فاروق حمفوظ )فار

 املعرفة اجلامعية.

(: تقويم األدا  اللغوي للطلبة/ املعلمني ختصص اللغة 6882فاطمة حممد الكاف )

رسالة العربية بكليات الرتبية بسلطنة عمان يف ضو  املهارات اللغوية الالزمة هلم، 

 ة الرتبية، جامعة السلطان قابوس.، كليماجستري

(: بنا  برنامج لالستما  لتالميذ الصف الرابع 6882فائزة حممد فخري العزاوي )

، كلية الرتبية ابن رشد، رسالة دكتوراهاالبتدائي يف ضو  كفاياتهم الالزمة، 

 جامعة بغداد.

 جممع أجازه) ،وكتابًة وإمالً  ونطًقا أداً  العربية، اللغة(: 6882) صاحل حممد فخري

 .املنصورة الوفا ، دار مطابع 6ط ،(العربية اللغة

 وتسلي، تعلم، وتدريبات، أنشطة لألطفال، اللغوية األنشطة(: 6802) النجار لطيفة  

 . أشجار دار القاهرة، ،التفكري وحتفز
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، عمان، األردن،دار مهارات التحد  العملية واألدا (: 6800ماهر شعبان عبد الباري )

 رية.املس

، مطابع األوفست، شركة اإلعالنات 6، طاملعجم الوسيط(: 0200جممع اللغة العربية )

 الشرقية، القاهرة.

 ، اجلز  األول، القاهرة، دار املعارف.  لسان العرب(: 6882حممد مجال الدين ابن منظور )

 (: معايري مقرتحة ألدا  معلمي اللغة6882حممد رج  فضل اهلل، ومصطفى رج  سامل )

اجلمعية املؤمتر العلمي السادس عشر، العربية بالتعليم العام، تكوين املعلم، 

يوليو(، جامعة عني مشس،  66-60، )6املصرية للمناهج وطرق التدريس، اجمللد

 .002-026القاهرة، ص 

برنامج تربوي لتنمية مهارات التفكري لدى األطفال القابلني (: 6882حممد صاحل )

 البحو  الرتبوية، جامعة القاهرة، مصر. ، معهد دراساتللتعلم

 ، بريوت، مكتبة لبنان.معجم علم اللغة النظري(: 0220حممد علي اخلولي )

، األلعاب اللغوي ودورها يف تنمية مهارات اللغة العربية(: 6882حممد علي الصويركي)

 األردن، إربد، عمان ، دار الكندي.

ية وتقنيات انتاجها، سيكولوجيا وتعليميا األلعاب الرتبو(: 6802حممد حممود احليلة )

 ، عمان، األردن، دار املسرية.08ط وعمليا،

(: فاعلية األلعاب اللغوية يف تنمية 6882حممد حممود موسى، وفا  حممد سالمة )

جملة مهارات التحد  والتفكري اإلبداعي لدى طفل ما قبل املدرسة االبتدائية، 

 .062-02، ص 22،   القرا ة واملعرفة

(: دور التدري  على الوعي الصوتي يف عالج بعض 6882حممود جالل الدين سليمان )

املؤمتر العلمي السادس صعوبات القرا ة، اجلمعية املصرية للقرا ة واملعرفة، 

 .002 -026، ص 0يوليو، مج02 - 06، جلمعية القرا ة واملعرفة
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تخدام اللع  لتحسني النمو (: فاعلية برنامج باس6806مروة حامد عبد اجليد اجلارحي )

، كلية الرتبية، رسالة ماجسترياللغوي لدى أطفال الروضة املتأخرين لغويا، 

 قسم الصحة النفسية، جامعة حلوان.

 ، القاهرة، دار الثقافة.تعليم اللغة العربية(: 6882مصطفى رسالن )

 - 82- 02اسرتجعت يف  /www.almaany.comhttps//:معجم املعاني اجلامع: 

6802  https://www.onefd.edu.dz 

، اإلدارة العامة للمعجمات وإحيا  الرتا ، جممع اللغة العربية(: 6882املعجم الوسيط )

 الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية.

(: تعليم التعبري الشفوي يف ضو  املقارنة الثقافية، 6802اإلبراهيمي )مكي فرحان كريم 

، جملة فصلية حمكمة تعنى بالبحو  والدراسات اللغوية والرتبوية، جملة دواة

جامعة القادسية، كلية الرتبية، قسم علوم القرآن والرتبية اإلسالمية، ص 

602-622. 

، الطبعة الثانية، عمان، دار لتعبريأسالي  وطرائق تدريس ا(: 6802جناح هادي كبة )

 اخلليج، املكتبة األردنية اهلامشية.

(: برنامج لتنمية مهارات األدا  اللغوي ملتعلمي 6802نشأت عبد العزيز عبد القادر بيومي )

معهد  رسالة دكتوراه،اللغة العربية غري الناطقني بها يف ضو  املدخل الكلي، 

 ة.الدراسات الرتبوية، جامعة القاهر

أثر استخدام األلعاب اللغوية على تنمية (: 6880نشوى حممد عصمت حممد بيومي )

املؤمتر ، مهارات التعبري الشفوي باللغة الفرنسية لدى طالب الصف األول الثانوي

-626، مايو، ص العلمي الثاني لشباب الباحثني بكلية الرتبية جامعة أسيوط

622. 

https://www.almaany.com/
https://www.onefd.edu.dz/
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ة استخدام األنشطة اللغوية القائمة على املدخل (: فاعلي6802نهال حيي حممود معوض )

البنائي يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي يف اللغة الفرنسية لدي طالب 

 ، كلية الرتبية، جامعة الفيوم.ماجستري رسالةاملرحلة الثانوية، 

(: مدى رضا أوليا  األمور 6868هامشية حممد املوسوي، حامد جاسم السهو، لولوة محادة )

 دولة الكويت عن األدا  اللغوي والدراسي واالجتماعي ألبنائهم زارعي القوقعة يف

، ص 0، العدد 2، اجمللد اجمللة الدولية للدراسات الرتبوية والنفسيةاإللكرتونية، 

022- 028. 
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