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ِطتىي دتىٓ اٌغالة ادلعٍّني ختصص اٌٍغخ اٌعرثُخ ِٓ أضبٌُت تُّٕخ 
 عالة اٌصف اٌطبدش اًلثتذائٍ ٌذي  ِهبراد اٌتحذث 

 

 د. ضعُذ ضعذ هبدٌ اٌمحغبٍٔ 
 أضتبر ادلٕبهذ وعرق تذرَص اٌٍغخ اٌعرثُخ ادلشبرن

 ادلٍه خبٌذ ربِعخ -وٍُخ اٌرتثُخ
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 لدى طالب الصف  التحدث مهارات تنمية أساليب من العربية اللغة ختصص املعلمني الطالب متكن مستوى
 السادس االبتدائي

 امللخص
لد من هدف البحث إىل تعرف مستوى متكن الطالب املعلمني ختصص اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة امللك خا    

م املنهج الوصفي؛ حيث ولتحقيق ذلك ا ستخد   ؛أساليب تنمية مهارات التحدث لدى طالب الصف السادس االبتدائي
الالزمة لتنمية التدريسية مهارات التحدث املناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي، وقائمة األساليب  ةقائم :لذلك تأ عد

مهارات التحدث املناسبة لتالميذ الصف أوضحت نتائج الدراسة أبن و  .منيتلك املهارات، وبطاقة مالحظة الطالب املعل
 األساليبكما بينت النتائج  أبن   ( مهارة فرعية.20تضمنت )، و ( مهارات رئيسة4) اشتملت علىالسادس االبتدائي 

لواب لتنمية مهارات ( أس41الالزمة لتنمية مهارات التحدث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي تكونت من ) التدريسية
مستوى متكن الطالب املعلمني ختصص اللغة العربية من األساليب ، وأن التحدث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

الالزمة لتنمية مهارات التحدث الصوتية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي متوسط، واللغوية متوسط، والفكرية ضعيف، 
 ك قدمت التوصيات واملقرتحات.ويف ضوء ذل وامللمحية ضعيف.

 مهارات التحدث، الطالب املعلمني.أساليب تنمية مستوى متكن،  الكلمات املفتاحية:
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The Level of Arabic Student – Teachers' Mastery of Methods of Developing 

Speaking Skills for Sixth Grade Elementary Students 

 
Abstract 

This study aimed at identifying the level of Arabic student – teachers' mastery of methods 

of developing speaking skills for the Sixth grade elementary students 0To achieve this 

aim, the descriptive method was utilized; where a list of appropriate speaking skills for 

sixth grade students, a list of methods needed for the development of those skills، and 

student – teacher observation form were prepared. The most important results were as 

follows: the speaking skills for pupils in the sixth grade consisted of four key skills 

including 20 sub-skills. The methods for the development of speaking skills for pupils in 

the sixth grade elementary school consisted of 41 methods to develop speaking skills for 

sixth grade pupils. Student - teachers` mastery level in the methods needed to develop the 

skills of speaking and linguistic for pupils in the sixth grade of elementary was at the 

average level, while their level in the intellectual and body language is weak. In that light, 

some recommendations and proposals were presented. 

Keywords: Mastery level- methods for the development of speaking skills, Student- 

teacher. 
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 المقدمة: 
هبا نزؿ كهبا ييتلى، كىي رباط العلـو كا١تعارؼ ُب عا١تنا  الكرٙب عا١تية حيوية؛ فهي لغة القرآف لغةن  العربيةي  اللغةي  عد  تي        

العريب، كملهمة ا١تبدع، كىادية ا١تتلقي، كىوية اجملتمع كا١تعربة عنو، كىي أداة التفكَت، ككسيلة التعبَت عن األفكار كا١تشاعر 
 كاألحاسيس.

فهي لغة القرآف اليت نزؿ هبا. كقد قاؿ ابن كال عجب  ،كتأٌب أ٫تية اللغة العربية من كوهنا لغة البياف كالفصاحة     
 .((2008عن ا١تقاصد  كأكضحها بيانان  ، ا١تلكة اٟتاصلة للعرباللغة العربية  خلدكف ُب مقدمتو عنها: ككانت

كمن منطلق أ٫تيتها اىتمت كزارة التعليم ُب ا١تملكة العربية السعودية ٔتناىج تعليمها؛ حيث سعت إٔب تطويرىا   
. ،إنتاجنا ،كٕتويدىا ٔتا ٭تقق مطالب تعليمها كظيفينا  كاستقباالن

كظائف عدة؛ فالتحدث من جوانب االتصاؿ اللغوم كيؤدم  امهمن  افننا من فنوف إنتاج اللغة كجانبن  التحدثي  عد  كيي      
( من أف مهارة التحدث من 2000كسيلة إلشباع حاجات الفرد، كالتعبَت عما ٬توؿ ٓتاطره، كيؤكد ذلك ما ذكره يونس )

 ؛ فالناس يستخدموف األصوات ُب التواصل كالتعبَت عن األفكار كا١تشاعر كاألحاسيس. اكشيوعن  اأكثر فنوف اللغة استخدامن 
( إٔب أف مهارة التحدث تتيح للفرد ترٚتة ا١تعلومات، كاألفكار، كاآلراء، كا١تشاعر إٔب كبلـ أك 2001كيشَت البجة )      

لفهم ا١تعلومات، كا١تعارؼ ا١تختلفة، كىي مهارة تًتابط مع  بلن حديث؛ ليتمكن من التفاعل مع اآلخرين. كما أهنا تعد مدخ
 مهارات اللغة األخرل كتتفاعل معها. 

ككذلك قصور أدكار ، ا١تبلحظ ُب ميداف التعليم ىو ضعف ا١تتعلمُت فيها فإفة مهارات التحدث من أ٫تي كبالرغم    
(، 2014من الدراسات كدراسة امدم ) ا١تعلمُت ٕتاه مواجهة ىذا الضعف كمعاٞتتو، كىذا ما أكدتو نتائج عديدو 

ُب مستول ا١تتعلمُت  اعامن  اضعفن (؛ حيث أظهرت ػ2009كدراسة ا٢تذلوؿ ) ،(2015(، العيضا٘ب )2014كالفهيد )
من الندكات؛ كمنها: ندكة "اللغة العربية ُب ا١ترحلة االبتدائية: الواقع  كذلك نتائج عديدو ك كا١تعلمُت على حدو سواء. 

 ، كندكة "مستقبل اللغة العربية" اليت عقدهتا1420/ 11/ 22 -21كالتطلعات" اليت عقدهتا كزارة الًتبية كالتعليم ُب الفًتة 
، 2002نوفمرب  3-1ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة )اليونسكو( بالتعاكف مع البنك اإلسبلمي للتنمية ُب الفًتة 

؛ حيث أظهرت نتائج 2009/ 2/ 17 -15كندكة "اللغة كا٢توية" اليت نظمتها كزارة الثقافة كالفنوف كالًتاث القطرية ُب الفًتة 
 علمُت كا١تتعلمُت ُب اللغة العربية كقصور أدائهم فيها.ىذه الندكات ضعف مستول ا١ت

كتدريبو ٔتا ، كإعداده ،من الدراسات كا١تؤ٘ترات بضركرة إعادة النظر ُب دكر ا١تعلم كنتيجة ذلك الضعف أكصت عديده     
كا١تؤ٘تر (، 2004(، كدراسة برغوث )2004كمتطلبات التعلم اللغوم؛ منها: دراسة علي )، يتواكب كمستجدات العصر

( بعنواف: "تعزيز دكر ا١تعلم ُب عآب متغَت"، كا١تؤ٘تر العلمي السادس 2004الًتبوم الثالث ٞتامعة السلطاف قابوس عاـ )
 ( بعنواف: "تكوين ا١تعلم".2004عشر ا١تنعقد ُب اٞتمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس ّتامعة عُت مشس )

ة كتأىيلو ٔتا يتوافق كمطالب التعلم اللغوم كالنقلة النوعية اليت يشهدىا تعليم اللغة كال شك أف إعداد معلم اللغة العربي    
منو إٔب تطوير مناىج  الذم سعى ُب جانبو ، لتطوير التعليم )تطوير( -رٛتو ا –ُب مشركع ا١تلك عبد ا  لةن العربية ٦تث  

 ، كضركرةن امهمن  اكفق االٕتاىات اٟتديثة للتعلم اللغوم، يعد مطلبن تعليم اللغة العربية، كاسًتاتيجيات تدريسها، كأدكار معلميها 
 ملحة. 
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 جملموعة ا١تاىر التوظيف أك ـ،االستخدا على أساس قدرتو على ا١تعلم كفاية إٔب ينظر ا١تيداف الًتبوم إتاه ُب ظهر كقد     
)عيد،   التعليمية بالعملية يتعلق فيما ا١تناسبة القرارات اٗتاذ على ليساعده امناسبن  ااستخدامن  التعليمية الكفايات من

2004.) 
كالعملي  اٞتانبُت النظرم بُت الربط الكفايات؛ حيث تؤكد على ضركرة على القائمة الًتبية كىذا ما هتدؼ إليو حركة     

 عليها، كالتدرب إتقاهنا ا١تطلوب الكفايات بتحديد كذلك اٞتانب العملي، على أساس ا١تعلمُت إعداد ُب كتنطلق ا١تيدا٘ب،
 .إليو الوصوؿ ٬تب الذم األداء كمستول كشركطها،

ذلك يتطلب تقوٙب أداء  كللوصوؿ إٔب مستول األداء الذم يتطلبو النهوض بتعليم اللغة العربية كمستول أداء معلميها فإف      
، كيدفعهم ١تزيد من ٢تم أثناء ا٠تدمة؛ حيث يسهم ذلك ُب تقدٙب التغذية الراجعة ـ ُبأ ،ا١تعلمُت سواء ُب مرحلة اإلعداد

 جوانب تكشف كوهنا اإلعداد مع تتداخل تقوٙب ا١تعلم عملية ( أف2013االىتماـ كاإل٧تاز، كُب ذلك تذكر األٛترم )
 ككذلك تعطي صبلحيتو، كمدل اداإلعد برنامج عن اتصورن  تعطي كبالتإب تقوٙب ٥ترجاتو، من خبلؿ اإلعداد ُب القصور

( إٔب أف من 1416يركز عليها. كأشار الزىرا٘ب ) أك يستحدثها أف اليت ٬تب ا١تهارات ٖتديد طريق عن اإلعداد لربنامج رناتصو 
 أىداؼ إعداد ا١تعلم تنمية ا١تهارات اليت يتطلبها عملو الًتبوم كاألدكار ا١تتنوعة اليت يقـو هبا.

ف الكشف عن مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التحدث إكمن ىذا ا١تنطلق ف
   .للوقوؼ على كاقع إعدادىم ُب تنمية فن من فنوف اللغة العربية أال كىو مهارات التحدث مهملدل طبلهبم أمر 
 مشكلة البحث:

ضعف طبلب ا١ترحلة االبتدائية ُب مهارات التحدث ،كقصور ا١تعلمُت ُب معاٞتة ىذا  البحث اٟتإب ُب دت مشكلةي ٖتد      
ما زالت  التقليدية اليت تسهم ُب عدـ تنمية مهارات التحدث األساليبى  ف  ؛ حيث أالدراسات التجريبيةالذم أكدتو  الضعف

تنمية مهارات التحدث داخل الفصل كدراسة  األساليب اٟتديثة اليت تسهم ُب ُب حُت أنو ٬تب أف تيوظ ف  ،ىي ا١تسيطرة
،  (2012خصاكنة & العكل )كدراسة ،  (2012 )ىزاٯتة & عليماتكدراسة ، (2009ا٢تامشي & صوماف )

 ( 2015كدراسة العضيا٘ب )  ، (2014الفهيد)كدراسة ،  (2013امدم) كدراسة، 2012أكرادم)
 الرئيس التإب:السؤاؿ لذا يسعى البحث اٟتإب إٔب اإلجابة عن  

لتنمية مهارات التحدث لدل  التدريسية ا١تناسبةمن األساليب  ما مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية   
 تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟

 كتفرع عن السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية:   
 االبتدائي ؟ما مهارات التحدث ا١تناسبة لتبلميذ الصف السادس  -
 لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي ؟ التدريسية ا١تناسبةما األساليب  -
لتنمية مهارات التحدث  التدريسية ا١تناسبةمن األساليب  ما مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية -

 لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟
 أىداف البحث:

 رات التحدث ا١تناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.ٖتديد مها -

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي.التدريسية ٖتديد األساليب  -
البلزمة لتنمية مهارات  التدريسية من األساليب مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية إٔبالتعرؼ  -

 التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي.
 أىمية البحث: 

 تقدٙب قائمة ٔتهارات التحدث ا١تناسبة لطبلب الصف السادس ُب ا١ترحلة االبتدائية. -
 تنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي.باألساليب التدريسية ا١تناسبة لتقدٙب قائمة  -
ة الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية كمعلميها ُب تنمية مهارات التحدث لدل تبلميذىم من خبلؿ مساعد -

 أساليب كإجراءات علمية.
مساعدة مشرُب الًتبية ا١تيدانية لتخصص اللغة العربية ُب ٖتسُت ٦تارساهتم اإلشرافية من خبلؿ تقدٙب أساليب  -

 كإجراءات تنمية مهارات التحدث.
 حدود البحث:

اٟتدكد ا١توضوعية: مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التحدث ُب  -
 ( لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي.ةا١تلمحيك ، ةاللغويك ، ةالفكريك ، ةاٞتوانب )الصوتي

 اٟتدكد ا١تكانية: جامعة ا١تلك خالد كلية الًتبية. -
 (.1440 -1439سي األكؿ من العاـ الدراسي )اٟتدكد الزمانية: الفصل الدرا -
اٟتدكد البشرية: الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية القائمُت بتدريس مقرر لغيت اٞتميلة ُب الصف السادس  -

 االبتدائي ُب ا١تدارس االبتدائية اٟتكومية.
 مصطلحات البحث:

 التمكن:مستوى 
على دراسة خاصة، كىذا ا١تستول يعد معيارنا يقاس  د بناءن د  "مستول من األداء ٭تي : ( أن و2003) فو اللقا٘ب كاٞتملعر       

 .(261ص)اٞتوانب ا١تهارية"  ـعليو مستول تعلم كل دارس سواء ُب اٞتوانب ا١تعرفية أ
يس مهارات أثناء ٦تارسة تدر الطبلب ا١تعلموف ٗتصص لغة عربية  ُب : الدرجة اليت ٭تصل عليها أن وكيعرؼ إجرائينا      

 التحدث للصف السادس االبتدائي كفق البطاقة ا١تعدة لذلك.
 الطالب المعلم: 

و: "الطالب الذم يلتحق بكليات الًتبية ١تدة أربع سنوات، هبدؼ ( الطالب ا١تعلم أن  2003ؼ اللقا٘ب كاٞتمل )عر      
٦تارسة مهنة التدريس بعد ٗترجو منها، كيتم تدريبو على أيدم ٣تموعة من األعضاء الذين ٖتددىم الكلية كٗتتارىم، للقياـ 

 .(195ص)باإلشراؼ عليهم ُب الًتبية العملية" 
ا١تتدرب الذم أهنى ٚتع ا١تقررات الدراسية كمسجل ُب مقرر الًتبية ا١تيدانية بكلية الًتبية و: الطالب ؼ إجرائينا أن  عر  كيي      

الذم يقـو بالتدريس فعلينا ُب الصف السادس با١تدارس االبتدائية ٖتت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس ، ٗتصص اللغة العربية
 بكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك خالد.
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 :التدريسية األساليب
ا١تعلم ُب أثناء تعاملو مع  -كلها أك بعضها  -ا: "توليفة من األ٪تاط التدريسية اليت يتسم هبا( أهن  2010فها الكسبا٘ب )عر       

 .(129ص)ا١توقف التعليمي التعلمي" 
مهارات التحدث: ا: اإلجراءات التدريسية اليت يقـو هبا ا١تعلم عند تدريس لغيت اٞتميلة هبدؼ تنمية ؼ إجرائينا أهن  عر  كتي     

 )الصوتية، كالفكرية، كاللغوية، كا١تلمحية(.
 التنمية: 

كتدريبهم على برنامج  ،( أهنا: "رفع مستول أداء الطبلب ُب مواقف تعليمية ٥تتلفة2003فها شحاتة كزينب النجار )عر      
 .(157ص)٤تدد" 

 السادس االبتدائي ُب مهارات التحدث.ا: االرتقاء ٔتستول أداء طبلب الصف ؼ إجرائينا أهن  عر  كتن     
 مهارات التحدث:

 ،كا١تعلومات ،كا٠تربات ،و: "الفن اللغوم الذم يقـو فيو التلميذ بنقل األفكار( التحدث أن  2005حافظ ) ؼعر        
كاألحاسيس.. ككل ما ٬توؿ ٓتاطره إٔب ا١تستمعُت نقبل يتسم بالصحة كالدقة ُب التعبَت،  ،كا١تشاعر ،كاآلراء ،كاٟتقائق

 .(5ص )كالسبلمة ُب األداء كقوة التأثَت، ْتيث يقع كل ما يريد نقلو ُب نفوس ا١تستمعُت موقع القبوؿ كالتفاعل" 
ة ٘تكن الفرد من إنتاج لغة، كيهدؼ ا١تتحدث إٔب ( أن و: "قدرة مركبة من عدد من القدرات اللغوي2008كعر فو السلييت )   

 (.40نقل رسائل، كالتعبَت عن آرائو كمشاعره حوؿ موقف معُت" )ص
( أن و: "عملية عقلية إدراكية تتضمن دافعنا كاستثارة نفسية لدل ا١تتحدث، ٍب مضموننا أك فكرة 2011كعر فو عبدالبارم )    

 (.٢95تذه الفكرة أك التصور يًتجم ىذه الفكرة ُب شكل كبلـو منطوؽ" )ص ييعرب عنها، ٍب نظامنا لغوينا ناقبلن 
ُب اليت يستخدمها طبلب الصف السادس االبتدائي ا: ٣تموعة األداءات الشفهية مهارات التحدث إجرائينا أهن   ؼي كتعر      

كا١تشاعر، كنقل ا١تعلومات بلغة كاضحة سليمة من ا٠تطأ كاللحن، ُب اٞتوانب  ،كاألحاسيس ،كاآلراء ،التعبَت عن األفكار
 الصوتية، كالفكرية، كاللغوية، كا١تلمحية.

 اإلطار النظري 
 التحدث: -أواًل 

 مفهوم التحدث:
و: "ذلك الكبلـ ا١تنطوؽ الذم يعرب بو ا١تتكلم عما ( أنٌ ٣2000تاكر )تعريف تعددت تعريفات الًتبويُت للتحدث كمنها      

ُب نفسو من ىاجسة أك خاطرة، كما ٬توؿ ٓتاطره من مشاعر كإحساسات، كما يزخر بو عقلو من رأم أك فكر، كما يريد أف 
 .(233ص)يزكد بو غَته من معلومات أك ٨تو ذلك، ُب طبلقة كانسياب مع صحة ُب التعبَت كسبلمة ُب األداء" 

و: " الكبلـ ا١تنطوؽ الذم يعرب بو ا١تتكلم عما ُب نفسو من خواطر، كما ٬توؿ ٓتاطره من ( أن  2004فو ا٠تليفة )كعر       
مشاعر،  كما يزخر بو عقلو من رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات أك ٨تو ذلك، ُب طبلقة كانسياب، 

 .(257ص )كسبلمة ُب األداء "
مفهومة كمعربة عما ٬توؿ بداخل ا١تتحدث،  و: "القدرة على األداء اللغوم ا١تنطوؽ بطريقةو ( أن  2013امدم ) فوكعر      
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 .(26ص)كأنو ٬تمع بُت عمليات أدائية كأخرل عقلية" 
 أىمية التحدث: 

 ،2013) األٛترم ذكرتيعد التحدث من أىم ا١تهارات اللغوية اإلنتاجية باعتباره مهارة أساسية للتواصل كاالتصاؿ، ك    
 أ٫تية التحدث تكمن ُب أنو:أف   ،(24ص
 سليم. كحسن األداء، ك٘تثيل ا١تعا٘ب عند إلقائها بشكلو  يكسب ا١تتعلمُت طبلقة اللساف، كإجادة النطق،  -
 يعمل على تقوية ا١تبلحظة لدل ا١تتعلمُت، كيعودىم على سرعة اإلجابة كسدادىا دكف تردد أك خوؼ.  -
كعدـ الثقة بالنفس؛ حيث  ،كا٠تجل ،كالقلق ،مثل: ا٠توؼ ؛النفسية اليت يعا٘ب منها بعض ا١تتعلمُت كبلتيعاِب ا١تش  -

يعد التحدث من أىم الوسائل العبلجية اليت يستخدمها ا١تعلم لتشجيع ا١تتعلمُت من ذكم ا١تزاج ا١تنطوم على 
 كا١تشاركة ُب ٚتيع األنشطة التعاكنية.  ،كا١تناقشة ،التحدث

ا١تتعلم ١تواجهة اٟتياة ا١تعاصرة ٔتا فيها من حرية كثقافة، كحاجة ماسة إٔب ا١تناقشة، كإبداء الرأم، كاإلقناع، ُب يعد   -
 ا١تشكبلت ا٠تاصة كالعامة اليت تكوف ٤تل خبلؼ.

مثل:  ؛ةمن األنشطة اللغوية اليت تستخدـ فيها اللغة الشفهي يكسب ا١تتعلم القدرة على توظيف معرفتو اللغوية ُب كثَتو   -
اإلذاعة ا١تدرسية، اٟتوار، كا٠تطابة، كالندكات، كالشرح كالعرض، ا١تناظرات، كا١تناقشات، كإلقاء الكلمات االفتتاحية 

  كا٠تتامية ُب الندكات كاجملالس ا١تدرسية.
 كيرل الباحث أف للتحدث أ٫تية تنبع من الوظائف اليت يؤديها على النحو التإب:   
فالتحدث ينمي اٞتانب االجتماعي لدل ا١تتعلمُت كالعبلقات االجتماعية من حيث تبادؿ  :الوظيفة االجتماعية  -

 األحاديث العامة كا٠تاصة؛ لذلك فهو كسيلة فعالة للتواصل االجتماعي، كاالعتماد اإل٬تايب ا١تتبادؿ.
، من خبلؿ التدريب على التحدث اٞتانب الفكرم للمتعلمُت، كيقوم الركابط الفكرية لديهم ينمِّي :الوظيفة الفكرية -

 التعبَت عن األفكار كاآلراء بلغة سليمة من األخطاء.
  -من خبلؿ تبادؿ األحاديث كالنقاشات -التحدث اٞتوانب اللغوية لدل ا١تتعلمُت، كيزكدىم ينم ي : الوظيفة اللغوية -

ظ كا١تصطلحات. كما يساعد بثركة لغوية ٘تكنهم من التفاعل كالتواصل، كتزيد من معجمهم اللغوم ُب جانب األلفا
 على تعلم القراءة كالكتابة.

: يسهم التحدث ُب إكساب ا١تتعلمُت مهارات اٟتوار كاللباقة االجتماعية، من خبلؿ اختيار كانتقاء الوظيفة السلوكية -
 األلفاظ ا١تقبولة للجمهور، كاحًتاـ الرأم اآلخر.

 مكونات التحدث:
 مكونات التحدث ُب :(، 31 -30، 2013حد دى امدم  )

مثل: اختيار األفكار ا١تبلئمة، كترابط األفكار  ؛من ا١تهارات الفرعية اا١تكونات ا١ترتبطة باألفكار: كتتضمن عددن  -
 كتسلسلها، كصحة األفكار كإبرازىا للموضوع.

ا١تناسبة، التنويع ُب ا١تكونات ا١ترتبطة بالكلمات: كتتضمن ىذه ا١تكونات ا١تهارات الفرعية التالية: اختيار الكلمات  -
 استخداـ الكلمات، كعدـ التكرار، انتقاء الكلمات العربية الفصيحة.
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ا١تكونات ا١ترتبطة ٔتستول السياؽ، كيندرج ٖتت ىذه ا١تكونات ا١تهارات الفرعية اآلتية: اختيار التعبَتات اللغوية ا١تناسبة  -
الربط ا١تناسبة، ترابط العبارات كعدـ تفككها، كالتشويق للمواقف، ا١تبلئمة بُت الكلمات كاٞتمل، استخداـ أدكات 

 ميسرة. كالتأثَت ُب ا١تستمعُت، كمراعاة الوقف كالوصل بصورةو 
ا١تكونات ا١ترتبطة باتول، كتتضمن ا١تهارات الفرعية اآلتية: الدقة ُب التمهيد مع اإل٬تاز، كضوح ا١توضوع، تقدٙب  -

مثلة للشرح كالتفسَت، كالربط بُت األسباب كالنتائج، الًتكيز على ا١توضوع األدلة كاٟتجج كالرباىُت، استعماؿ األ
 األساسي.

ا، صحيحن  اا١تكونات ا١ترتبطة بالقواعد النحوية، كينبثق عنها ا١تهارات الفرعية اآلتية: ضبط الكلمات ا١تنطوقة ضبطن  -
 وضوع.ألحداث ا١تا١تناسبة  ، انتقاء األزمنة اسليمن  اكاستخداـ ٚتل مركبة تركيبن 

ا١تكونات ا١ترتبطة باألصوات، كتتضمن ىذه ا١تكونات ا١تهارات الفرعية اآلتية: إخراج اٟتركؼ من ٥تارجها الصحيحة،  -
من التلعثم، استخداـ التنغيم ا١تناسب ُب نطق اٞتمل كاألساليب، كالقدرة على  اخالين  انطق الكلمات كاٞتمل نطقن 
  ٤تاكاة األصوات كتقليدىا.

 :مهارات التحدث
 حدد حافظ  ا١تهارات الفرعية للتحدث ُب: 
 القدرة على ٖتديد األفكار اليت يريد أف يتحدث عنها. -
 القدرة على عرض األفكار ُب تسلسل منطقي مًتابط. -
 .اصحيحن  االقدرة على نطق األصوات العربية نطقن  -
 .اكاضحن  زناالتمييز عند النطق بُت األصوات ا١تتشاهبة، كاألصوات ا١تتجاكرة ٘تيي -
 كالقصَتة. ،التمييز عند النطق بُت اٟتركات الطويلة -
 كالشد. ،التمييز عند النطق بُت ظواىر ا١تد -
 القدرة على استخداـ الًتاكيب اللغوية الفصيحة كا١تعربة عن مضموف اٟتديث. -
 كاالعتذار. ،كالتحية ،القدرة على استخداـ عبارات الشكر -
 صدؽ اٟتديث.على  دلة؛ للتأكيد كاأل ،كاألمثلة ،القدرة على استخداـ الشواىد -
 القدرة على تطويع نغمة الصوت حسب ا١توقف الذم يتحدث فيو. -
 القدرة على تغيَت سرعة الكبلـ حسب ٚتهور ا١تستمعُت. -
 القدرة على التحدث بصوت كاثق متدفق. -
 للمستمعُت.القدرة على استخداـ اإلشارات كاإلٯتاءات كاٟتركات، استخدامان معربان عما يريد إيصالو  -
 القدرة على الدفاع عن اآلراء بلطف كىدكء كموضوعية. -
 أثناء التحدث.ُب التعود على احًتاـ اآلخرين  -
 (11 -10ص ، ص2005)التحلي باٟتس الفكاىي.  -
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أف التصنيف األمثل ١تهارات التحدث ىو ما يرتبط بطبيعة  (88 -87ص  ، ص2010إبراىيم كخلف ا )  كيرل
 كٔتكوناهتا، كمن ا١تكونات األساسية لعملية التواصل الشفوم ىي:عملية التحدث 

  كيتضمن ما يلي:الجانب الفكري،  -اًل أو 
 مثَتة. يستهل الكبلـ ٔتقدمةو  -
 كمقًتحات. الن يقدـ حلو  -
 لتدعيم األفكار. متنوعةن  يسوؽ أدلةن  -
 يستخلص النتائج. -

 ، كيتضمن ما يلي:الجانب اللغوي -ًياثان
 للسياؽ. يستخدـ كلمات مناسبة -
 يستخدـ ٚتبلن تعرب عن ا١تعٌت. -
 يوظف الصور الببلغية خدمة للمعٌت. -

 كيتضمن ما يلي: الجانب الصوتي، -اثالثً 
 يتحدث بصوت كاضح. -
 يتحدث بثقة ُب النفس كدكف ارتباؾ. -
 يستخدـ طبقة صوتية مناسبة. -
 يراعي مواطن الفصل كالوصل. -

 ، كيتضمن ما يلي:الجانب الملمحي -ارابعً 
 أعضاء جسمو كفق ا١تعٌت.٭ترؾ  -
 يستخدـ تعبَتات كجهو كفق ا١تعٌت ا١تعرب عنو. -
 يستخدـ اإلٯتاءات ا١تناسبة. -
 يواجو ا١تستمعُت ك٬توؿ بنظره ُب ٚتيع األركاف.  -

 معلم اللغة العربية ودوره في تنمية مهارات التحدث: -ثانًيا
يس الفٌعاؿ يعتمد بالدرجة األكٔب على شخصية ا١تعلم داخل يعد ا١تعلم من أىم عوامل ٧تاح العملية التعليمية؛ فالتدر       

من الكفايات ١تعلم اللغة  االصف الدراسي، كمستول أدائو ك٘تكنو من أساليب التدريس، كلتحقيق لذلك فإف ىناؾ عديدن 
اٟتارثي ىذه كقد حدد  ؛العربية اليت ال بد أف يتمكن منها ليكوف قادرنا على التمكن من أساليب تنمية مهارات التحدث

 الكفايات ٯتا يلي:
 كفايات ٗتطيط التدريس، كتشمل:   -1 
 ٖتديد أىداؼ التعلم بشكل يراعي معايَت األىداؼ التدريسية. -
 ٖتديد األنشطة التعليمية ا١تبلئمة للمتعلمُت. -
 كالركتينية ٠تطة التدريس. ،ٖتديد ا١تكونات الفنية -
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 ٖتديد التمهيد ا١تناسب للدرس. -
 لتدريس ا١تناسبة.اختيار أساليب ا -
 كمستول ٪توىم العقلي. ،ٖتديد خربات ا١تتعلمُت السابقة -
 تصميم اسًتاتيجية التدريس. -
 ٖتديد الوسائل التعليمية ا١تناسبة. -
 اختيار أساليب التقوٙب ا١تناسبة. -
 كتشمل: ؛كفايات تنفيذ التدريس  -2
 استخداـ أساليب تدريس تتبلءـ مع ا١توقف التعليمي. -
 كاىتماـ ا١تتعلمُت للتعلم قبل كأثناء الدرس.إثارة دافعية  -
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. -
 ربط الدرس اٞتديد ٓتربات ا١تتعلمُت السابقة. -
 استخداـ بعض االسًتاتيجيات اٟتديثة اليت تركز على الدكر الفاعل للمتعلم. -
 إشراؾ ا١تتعلمُت ُب تنفيذ األنشطة. -
 ناسبة ُب ا١توقف التعليمي.استخداـ الوسائل التعليمية ا١ت -
 تنمية السلوؾ اإل٬تايب لدل ا١تتعلمُت، كتعديل السلوؾ السليب. -
 كغَت اللفظية ُب ا١توقف التعليمي. ،توظيف مهارات التواصل اللفظية -
 كا١تعنوم الفورية للمتعلمُت. ،تقدٙب أنواع عدة من التعزيز ا١تادم -
 يضمن تكوين ا١تتعلمُت صورة كاضحة كمتكاملة عن الدرس. إهناء الدرس بشكلو  -
 كفايات تقوٙب التدريس، كتشمل:  -3
 التنويع ُب أساليب التقوٙب كأدكاتو. -
 بدقة. هاالقدرة على بناء أدكات التقوٙب كتصميم -
 (.66 -65ص ص  ،2014ا١تناسبة حسب ما يتطلبو ا١توقف التعليمي ) والقدرة على توظيف أساليب التقوٙب كأدكات -

 العلمية بشكلو عاـ مستول ٘تكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات اللغة العربية كقد تناكلت الدراسات      
( بأساليب تنمية 2009حيث اىتمت دراسة صبغة ) ا٦تا يعطي صورة لواقع األداء التدريسي ١تعلمي اللغة العربية كمعلماهت

أساليب تنمية ا١تهارات النحوية، ُب حُت تناكلت دراسة اليت اىتمت ب( 2010القر٘ب )سة كدرامهارات القراءة اٞتهرية، 
أساليب تنمية فهم ا١تقركء، ب( 2014( أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد، كاىتمت دراسة اٟتارثي )2014القرشي )

أساليب تنمية مهارات القراءة الناقدة، ( 2014( أساليب تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية، كالسلـو )2014كبريكيت )
ُب جوانب األداء التدريسي  رنا( مهارات التواصل الشفهي كقد أظهرت نتائج أغلب تلك الدراسات قصو 2017كا٠تطايب )

اللغوية إال أف الدراسة اٟتالية تتناكؿ جانبنا آخر من ا١تهارات ، ا ُب تنمية ا١تهارات اللغوية لدل معلمي اللغة العربية كمعلماهت
مستول ٘تكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية ٓب يتم تناكلو كىو مهارات التحدث؛ لذا يسعى ىذا البحث إٔب تعرؼ 
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ُب اختيار  البحث اٟتإب اختلف كمامهارات التحدث باستخداـ ا١تنهج الوصفي، كاالعتماد على بطاقة ا١تبلحظة أداة ٢تا.  
مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات  ، فسوؼ يقيس توكعين ٣تتمع البحث

 التحدث.
كٓب يكتف الباحثوف بدراسة الواقع؛ بل قدموا بعض البحوث الًتبوية من خبلؿ استخداـ ا١تنهج شبو التجرييب 

دراسة ا٢تامشي كمنها:  ا١تناسبة يسهم ُب تنمية مهارات التحدث؛ استخداـ االسًتاتيجيات كالربامج التعليميةالذم يؤكد أف 
( اليت 2014على الوسائط التعليمية، كىزاٯتة كعليمات ) اقائمن  اتعليمين  ا( اليت استخدمت برنا٣تن 2014كصوماف )

 ,Oradee( اليت استخدمت الدراما ا١تسرحية، كأكرادم )2012العكل )ك خصاكنة ك استخدمت أنشطة اٟتديث عن الذات، 
( اليت استخدمت 2014( اليت استخدمت األلعاب اللغوية، كالفهيد )2013( اليت استخدمت األنشطة، كامدم )2012

( كاليت استخدمت بعض تطبيقات األجهزة الذكية، كدراسة منسي 2015على القصة، كالعضيا٘ب ) اقائمن  اتعليمين  ابرنا٣تن 
برنامج تعليمي قائم على ا١تنحى التواصلي ُب ٖتسُت مهارات التحدث لدل الكشف عن أثر  ( اليت ىدفت إٔب 2017)

( اليت ىدؼ إٔب بياف أثر 2018دارسة العظامات )،  طالبات الصف التاسع األساسي )الثالث متوسط( ُب ٤تافظة الزلفي
ديرية الًتبية كالتعليم استخداـ اسًتاتيجية اٟتوار كالنقاش ُب تنمية مهارات التحدث لدل الصف الرابع األساسي ُب م

؛ ٦تا يؤكد ُب ىذا البحث أف األساليب اليت يستخدمها  معلم اللغة العربية  ىي اليت تؤدم با١تنطقة البادية الشمالية الشرقية
ت لتنمية مهارا مهمنامعلم اللغة العربية قد يؤدم دكرنا ، بعيدا الطرؽ التقليدية، كىذا يشَت إٔب أف ثإٔب تنمية مهارات التحد

 التحدث من خبلؿ:
التخطيط اٞتيد؛ من خبلؿ ٖتديد أىداؼ تعليمية متنوعة ك٤تددة، إعداد األنشطة التعليمية ذات الطابع التواصلي،  -

 كاختيار اسًتاتيجيات تدريس ٗتدـ ا١توقف التعليمي القائم على التحدث.
 أثناء تدريس مهارات التحدث.ُب ا١توازنة بُت اٞتانب النظرم كالتطبيقي  -
 مساعدة ا١تتعلمُت لتكوين صورة إ٬تابية عن ذكاهتم، كتشجيعهم على اال٩تراط ُب أنشطة التحدث.  -
 ربط التعلم بالواقع ١تساعدة ا١تتعلمُت على ٦تارسة مهارات التحدث ُب بيئة طبيعية. -
 تدريب ا١تتعلمُت على التعلم الذاٌب لتطوير مهاراهتم. -
 م ُب تنمية مهارات التحدث.االستفادة من التقنيات اٟتديثة اليت تساى -

مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص كيسعى ىذا البحث لدراسة كاقع تنمية مهارات التحدث من خبلؿ دراسة      
 اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التحدث.

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

نسب لتعرؼ مستول ٘تكن معلمي اللغة العربية من األساليب ايٍستيٍخًدـ ُب ىذا البحث ا١تنهج الوصفي؛ كونو ا١تنهج األ     
 البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي. التدريسية 
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 مجتمع البحث وعينتو:
ُب  ا١تسجلُت ٔتقرر التدريب ا١تيدا٘ب الذين ييدىرًسِّوف تكوف ٣تتمع البحث من الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية    

ػ 1440-1439الصف السادس االبتدائي بكلية الًتبية جامعة ا١تلك خالد، كالبالغ عددىم للفصل الدراسي األكؿ لعاـ 
ا طالبن ( 15( طبلب لعدـ تدريسهم الصف السادس، ًب تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )4ا ًب استبعاد )( طالبن 19)

 ٜتيس مشيط. افظة، ك٤تمعلمنا ٗتصص اللغة العربية يقوموف بتدريس مقرر لغيت للصف السادس االبتدائي ٔتدينة أهبا
 أدوات البحث:

 قائمة مهارات التحدث المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي: -1
 التالية:من مهارات التحدث كفق اإلجراءات ا قائمة تضمنت عددن  قاـ الباحث بإعداد 

تبلميػذ الصػف السػادس ل ا١تناسػبة مهػارات التحػدثالقائمػة إٔب ٖتديػد  ىػدفت :قائمة مهؤارات التحؤدثأ(  تحديد ىدف 
 االبتدائي

ًب الرجػوع إٔب عػدة مصػادر لبلسًتشػاد هبػا؛  قائمػة مهػارات التحػدث إلعداد :قائمة مهارات التحدث مصادرب( تحديد 
 ىي:
 التحدث.مراجعة األدبيات الًتبوية: ا١تراجع، كالدراسات، كالبحوث ا١تتعلقة ٔتهارات  -
 ٖتليل ٤تتول مقرر لغيت اٞتميلة للصف السادس االبتدائي كفق االىداؼ. -
ٖتليػػل موضػػػوعات كتػػاب لغػػػيت اٞتميلػػة ا١تقػػػرر علػػػى تبلميػػذ الصػػػف السػػادس االبتػػػدائي؛ لتحديػػد مهػػػارات اإلنتػػػاج  -

 فيو.اللغوم ا١تضمنة 
إعػداد قائمػة مبدئيػة ٔتهػارات التحػدث ا١تناسػبة لتبلميػذ الصػف السػادس  فؤي صؤورتها األوليؤة: قائمة مهارات التحدث( ج

 ( مهارة فرعية23( مهارات رئيسة، تشتمل على )4االبتدائي مكونة من )
كمُت تحقق من صدؽ القائمة من خبلؿ عرضها على ٣تموعة من الل - :د صدق قائمة مهارات التحدث

 (، كقد أبدكا بعض ا١تبلحظات أيخذت بعُت االعتبار.1ا١تتخصصُت ُب ا١تناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية ملحق )

( ٟتساب نسبة اتفاؽ Cooperتحقق من ثبات القائمة باستخداـ معادلة كوبر )لل :التحدث ه ( ثبات قائمة مهارات
 يتضح من اٞتدكؿ التإب:اكمُت؛ كقد جاءت نسب االتفاؽ بُت اكمُت كما 

 نسب االتفاق بين المحكمين على قائمة مهارات التحدث: (1جدول )
 المتوسط الجانب الملمحي الجانب اللغوي الجانب الفكري الجانب الصوتي المهارات
 %90.25 4 6 6 7 التحدث

 %89 %90 %96 %86 نسبة االتفاق 
حيث تراكحت ما بُت  ؛االتفاؽ على مهارات التحدث بُت اكمُت عالية( السابق أف نسبة 1كيتضح من اٞتدكؿ )       

 %( ٦تا يشَت إٔب ثبات القائمة. 96%( ك)86)
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كبعد إجراء التعديبلت على القائمة كالتحقق من ثباهتا ظهرت ُب صورهتا  :لنهائيةفي صورتها ا و( قائمة مهارات التحدث
 (.2( مهارة فرعية )ملحق )20على ) ( مهارات رئيسة،  تشتمل4النهائية مكونة من )

 قائمة األساليب الالزمة لتنمية مهارات التحدث: -2
 من األساليب كفق اإلجراءات التالية:ا أيًعٌدت قائمة تضمنت عددن 

(، 2010كدراسة القر٘ب )  مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة اليت اىتمت بتحديد أساليب تنمية ا١تهارات اللغوية -
 .(2014(، كالسلـو )2014(، كبريكيت )2014(، كاٟتارثي )2014كالقرشي )

 الرجوع إٔب قائمة مهارات التحدث اليت ًب استخبلصها سابقنا، كمقابلة كل مهارة منها باألساليب البلزمة لتنميتها. -
لغة التحقق من صدؽ القائمة من خبلؿ عرضها على ٣تموعة من اكمُت ا١تتخصصُت ُب ا١تناىج كطرؽ تدريس ال -

 العربية، كتعديلها ُب ضوء ملحوظاهتم كآرائهم.
 بطاقة المالحظة: -3

٘تكػن معلمػي اللغػة العربيػة مػن األسػاليب البلزمػة لتنميػة مهػارات التحػدث لػدل تبلميػذ ًب إعداد بطاقة مبلحظة مسػتول    
 : كفق اإلجراءات التالية الصف السادس االبتدائي

ىدفت ىذه البطاقة إٔب قياس مستول ٘تكن معلمي اللغػة العربيػة مػن األسػاليب البلزمػة  أ( تحديد ىدف بطاقة المالحظة:
 لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي. 

 إلعداد البطاقة ًب الرجوع إٔب عدة مصادر لبلسًتشاد هبا؛ ىي: ب( تحديد مصادر بطاقة المالحظة:
 كلت تقوٙب األداء التدريسي. البحوث كالدراسات السابقة اليت تنا -
 كتب القياس كالتقوٙب اليت أكضحت خطوات إعداد بطاقة ا١تبلحظة. -
 قائمة أساليب تنمية مهارات التحدث اليت ًب التوصل إليها سابقان. -

تضمنت ٣تموعة من العبارات اليت تقيس األساليب البلزمة لتنمية مهارات التحػدث  ج( تحديد محتوى بطاقة المالحظة:
 ( أسلوبنا. 41اليت سبق ٖتديدىا، كعددىا )

 أيًعٌدت بطاقة ا١تبلحظة ُب صورهتا األكلية على النحو التإب: د( تصميم بطاقة المالحظة في صورتها األولية:
 .مات عامة عن ا١تعلم؛ ىي: االسم، كا١تدرسةإعداد صفحة البيانات؛ حيث اشتملت على معلو  -
 اإليها سابقن  ا٠تلوصتضمنت البطاقة مهارات التحدث، كاألساليب البلزمة لتنميتها اليت ًب  -
ٖتديد طريقة التصحيح كتقدير الدرجات للبطاقة: لتصحيح بطاقة ا١تبلحظة ايستخدـ مقياس ثبلثي متدرج )عإب،  -

(، كدرجتاف لكل أسلوب )يؤدل متوسط، ضعيف(، كقيدِّرت ثبلث  درجات لكل أسلوب )يؤدم ٔتستول ٘تكن عاؿو
لكل أسلوب )يؤدل ٔتستول ٘تكن ضعيف(، ٍب ٕتمع الدرجات ُب النهاية  ٔتستول ٘تكن متوسط(، كدرجة كاحدة

 لتعطى الدرجة الكلية للبطاقة.
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ن اكمُت ا١تتخصصُت ُب ا١تناىج كطرؽ بعد إعداد بطاقة ا١تبلحظة عيرًضت على ٣تموعة م ىؤ( صدق بطاقة المالحظة:
أك تعديل ما ، أك حذؼ ،التدريس؛ إلبداء الرأم حوؿ مدل سبلمة الصياغة اللغوية، كإمكانية مبلحظة األساليب، إضافة

 يركنو، كقد أبدل السادة اكموف ا١توافقة على البطاقة، كبذلك ٖتقق الصدؽ ا١تنطقي ٢تا. 
( طػػبلب معلمػػُت؛ طبػػق علػػيهم ثػػبلث  6طيبقػػت البطاقػػة علػػى عينػػة قوامهػػا )  لبطاقؤؤة المالحظؤؤة:ز( التجربؤؤة االسؤؤتطالعية 

 زيارات كذلك لتحديد اآلٌب: 
 صدق البطاقة -1

( ٟتساب االتساؽ الداخلي ١تفردات SPSSصدؽ ا١تفردات )االتساؽ الداخلي(: ايستخدـ برنامج اٟتـز اإلحصائية )
ككذا ارتباط درجات األبعاد  ،(3ا١تلحق ) اط مفردات البعد بالدرجة الكلية للبعدالبطاقة من خبلؿ حساب معامبلت ارتب

 كما يتضح من اٞتدكؿ التإب: ،بالدرجة الكلية للبطاقة
 لبطاقة المالحظة صدق االتساق الداخلي: (2جدول )

 قيمة ارتباط البعد بالدرجة الكلية لألبعاد المهارة م
 **0.87 ا١تهارات الصوتية 1
 **0.86 ا١تهارات الفكرية 2
 **0.83 ا١تهارات اللغوية 3
 **0.70 ا١تهارات ا١تلمحية 4

 
 ،(**0.87قيمة ارتباط بَتسوف جاءت للمهارات الصوتية بالدرجة الكلية للبطاقة )أف  تضح من اٞتدكؿ السابق

كجاءت قيمة ارتباط بَتسوف  ،(**0.86كجاءت قيمة ارتباط بَتسوف للمهارات الفكرية بالدرجة الكلية للبطاقة )
قيمة ارتباط بَتسوف للمهارات ا١تلمحية بالدرجة الكلية  ،(**0.83للمهارات اللغوية بالدرجة الكلية للبطاقة )

ُب جاءت ٚتيع قيمة ارتباط بَتسوف .(0.01كجاءت ٚتيع القيم دالة عند مستول داللة ) ،(**0.70للبطاقة )
 .ستخداـ البطاقة٦تا يطمئن الباحث ال ؛مستول الداللة

 :ثبات البطاقة -2
حسػػػاب الثبػػػات مػػػن خػػػبلؿ التجزئػػػة النصػػػفية؛ حيػػػث ًب سػػػاب ثبػػػات البطاقػػػة ايسػػػتخدمت ا١تعػػػادالت التاليػػػة: ًب ٟت    

ألبعػاد ( Spearman-Brown Coefficientحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية سبَتماف براكف )
 النتائج على النحو التإب:للبطاقة ككل، كجاءت البطاقة ك 

 ( :معامل الثبات بالتجزئة النصفية3جدول )
 قيمة سبيرمان براون البعد

 0.92 المهارات الصوتية 
 0.75 المهارات الفكرية 
 0.75 المهارات اللغوية 

 0.66 المهارات الملمحية 
 0.80 التحدث ككلمهارات 
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 ،( كأقػػػػل قيمػػػػة0.657بػػػػراكف لثبػػػات التجزئػػػػة النصػػػػفية تراكحػػػت بػػػػُت ) مػػػن اٞتػػػػدكؿ السػػػػابق يتضػػػح أف قيمػػػػة سػػػػبَتماف      
كما أظهرت النتائج أٌف قيمة معامل الثبػات   .كىى قيم ثبات جيدة كمرتفعة؛ ( كأعلى قيمة ألبعاد بطاقة ا١تبلحظة0.924ك)

ا.0.805الكلي يساكم )  (؛ كىي قيمة ثبات جيدة جدن
إٔب الصورة النهائية لبطاقة ا١تبلحظة؛  ا٠تلوصء نتائج ا٠تطوات السابقة ًب : ُب ضو ي( الصورة النهائية لبطاقة المالحظة

 (.4ا١تلحق رقم ).( أسلوبنا 41( مهارة يقابلها )20( ٤تاكر، تتضمن )4حيث تكونت من )
 :اإجراءات تطبيق البحث ميدانيً 

 .ااٟتصوؿ على موافقة اٞتهات ا١تختصة لتطبيق أداة البحث ميدانين  -
باستخداـ برنامج اٟتـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية ا انتهاء التطبيق ًب تفريغ النتائج كمعاٞتتها إحصائين بعد تطبيق  -

(spss.) 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

أدٗب لنسبة  ا%( حدن 80النسبة ا١تئوية؛ لتحديد نسب اتفاؽ اكمُت على قبوؿ مهارات التحدث، ُب ضوء اك ) -
 ( على النحو التإب:Cooperاتفاؽ اكمُت، كحيسبت نسبة اتفاؽ اكمُت كفق معادلة كوبر )

 100 × (عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات غَت االتفاؽ/ )نسبة االتفاؽ = عدد مرات االتفاؽ          
 قة ا١تبلحظة.معامل االرتباط لػ )بَتسوف(؛ كذلك للتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي لبطا -
 معامل سبَتماف براكف ٟتساب التجزئة النصفية للتحقق من ثبات بطاقة ا١تبلحظة. -
 .ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لتحديد مستول ا١تهارات الفرعية كالكلية -

 النتائج ومناقشتها عرض 
 إجابة السؤال األول:

أيعدت قائمة لئلجابة عن السؤاؿ األكؿ كنصو: ما مهارات التحدث ا١تناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي؟   
( مهارة فرعية 20هارات التحدث ا١تناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي، كقد مشلت القائمة ُب صورهتا النهائية )ٔت

( مهارات فرعية )نطق 5كتكونت من) ،الرئيسة األكٔب ا١تهارة الصوتية( مهارات رئيسة. كانت ا١تهارة 4مندرجة ٖتت )
الكلمات نطقنا صحيحنا، التحدث بسرعة تناسب ا١تستمعُت، تنويع نربات الصوت ألداء ا١تعٌت ا١تناسب، التعبَت 

ة الفكرية اليت ىي ا١تهار  ؛بالصوت عن األساليب اللغوية ا١تختلفة، التحدث بصوت مرتفع(، كا١تهارة  الرئيسة الثانية
( مهارات فرعية )بدء اٟتديث ٔتقدمة ٘تهد ١توضوع التحدث، ترتيب األفكار ترتيبنا منطقينا، تأييد 6اندرج ٖتتها )

اٟتديث بشواىد كأدلة مناسبة لؤلفكار ا١تطركحة، التعبَت عن الرأم بوضوح، التحاكر باألسلوب ا٠تاص، إهناء اٟتديث 
( مهارات فرعية )التحدث ُب ٚتل تامة، 5مشلت ) ،رئيسة الثالثة فكانت ا١تهارة اللغويةكأما ا١تهارة ال ،ٓتا٘تة مناسبة

أثناء التحدث، تنويع اٟتديث بُت األسلوب ا٠تربم كاإلنشائي كفقنا للموقف، فيي استخداـ أدكات الربط ا١تناسبة 
 ُب حدكد ما تعلم من قواعداستخداـ ا١تفردات الفصيحة أثناء التحدث، ضبط أكاخر الكلمات ضبطان صحيحان ُب 

( مهارات فرعية )استخداـ اإلٯتاءات 4ىي ا١تهارة ا١تلمحية كاليت تضمنت ) ؛كا١تهارة الرئيسة األخَتة ،أثناء التحدث(

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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أك خوؼ أك  أثناء التحدث، التحدث ُب ثقة دكف ترددو  ُب كاإلشارات كتعبَتات الوجو ُب تقريب ا١تعٌت، تنويع النظرات
 ١تتطلبات ا١توقف( اٌت كفقن خجل، ٘تثيل ا١تع
 إجابة السؤال الثاني:

لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس التدريسية ما األساليب  لئلجابة عن السؤاؿ الثا٘ب كنصو:   
البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس األساليب التدريسية البحث إٔب قائمة  خلص االبتدائي؟

اليت تكونت  ،ا لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي( أسلوبن 41االبتدائي، كقد مشلت القائمة )
 ( مهارة فرعية كما يتضح من اٞتدكؿ التإب:20تضمنت )، ( مهارات رئيسة4من )

 االبتدائياألساليب الالزمة لتنمية مهارات التحدث لدى تالميذ الصف السادس : (4دول )ج
المهارة 
 الرئيسة

 أساليب تنمية المهارات المهارات الفرعية

 يدرب التبلميذ على النطق الصحيح للكلمات بطرؽ عدة كالنمذجة، كالًتديد. نطق الكلمات نطقنا صحيحنا. الصوتية
 يوجو التبلميذ لنطق عدد من الكلمات نطقنا صحيحا.

 ينبو التبلميذ إٔب التحدث بالسرعة ا١تناسبة للمستمعُت. التحدث بسرعة تناسب ا١تستمعُت.
 يدرب التبلميذ على التحدث بالسرعة ا١تناسبة للمستمعُت.

 يعطي أمثلة مسموعة كمرئية لتنويع نربات ألداء ا١تعٌت ا١تناسب. تنويع نربات الصوت ألداء ا١تعٌت ا١تناسب.
 أثناء اٟتديث ألداء ا١تعٌت ا١تناسب.ُب يدرب التبلميذ على تنويع نربات الصوت 

التعبَت بالصوت عن األساليب اللغوية 
 ا١تختلفة.

 يعرض أمثلة عديدة ألساليب لغوية ٥تتلفة.
 يوجو التبلميذ للتعبَت عن األساليب اللغوية ا١تعركضة أمامهم بالصوت.

 يدرب التبلميذ على التحدث بصوت مرتفع. التحدث بصوت مرتفع.
 التبلميذ إٔب التحدث بصوت مرتفع.يوجو 

 يعطي أمثلة ١تقدمات ٘تهد ١توضوع التحدث. بدء اٟتديث ٔتقدمة ٘تهد ١توضوع التحدث. الفكري
 يدرب التبلميذ على بدء اٟتديث ٔتقدمة ٘تهد ١توضوع التحدث.

 يستعرض أفكار موضوع التحدث كفق ترتيبها ا١تنطقي. ترتيب األفكار ترتيبنا منطقينا.
 يطلب من التبلميذ التحدث عن أفكار ا١توضوع بًتتيب منطقي.

تأييد اٟتديث بشواىد كأدلة مناسبة لؤلفكار 
 ا١تطركحة.

 يوضح مصادر االستشهاد للتبلميذ.
 كاألدلة ا١تؤيدة لؤلفكار ا١تطركحة. ،يعطي أمثلة لبعض الشواىد

 كأدلة تؤيد األفكار ا١تطركحة. ،يطلب من التبلميذ إيراد شواىد
 يلفت نظر التبلميذ حوؿ بعض اآلراء ا١تتعلقة ٔتوضوع اٟتديث. التعبَت عن الرأم بوضوح.

 يدرب التبلميذ على إبداء الرأم بوضوح أثناء التحدث.
 يعرض ٪تاذج للتحاكر كاقعية كمصطنعة. التحاكر باألسلوب ا٠تاص.

 بُت النماذج الواقعية كا١تصطنعة.يطلب من التبلميذ التمييز 
ا عن التصنع.  توجيو التبلميذ إٔب التحاكر باألسلوب ا٠تاص بعيدن

 يعطي أمثلة لنهايات ٤تادثات ٥تتلفة. إهناء اٟتديث ٓتا٘تة مناسبة.
 يدرب التبلميذ على إهناء اٟتديث ٓتا٘تة مناسبة.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 باألمثلة كيفية التحدث ُب ٚتل تامة.يوضح للتبلميذ  التحدث ُب ٚتل تامة. اللغوية
 يدرب التبلميذ على التحدث ُب ٚتل تامة.

 ٭تدد أدكات الربط ا١تناسبة من خبلؿ استعرض نص ٤تادثة. استخداـ أدكات الربط ا١تناسبة أثناء التحدث.
 يدرب التبلميذ على استخداـ أدكات الربط ا١تناسبة أثناء التحدث.

األسلوب ا٠تربم كاإلنشائي تنويع اٟتديث بُت 
 كفقنا للموقف.

 كاإلنشائي باألمثلة. ،يوضح للتبلميذ الفرؽ بُت األسلوب ا٠تربم
 كاإلنشائي كفق ا١توقف ،يدرب التبلميذ على التنويع بُت األسلوب ا٠تربم

 كغَت الفصيحة من خبلؿ ٪تاذج ٤تادثة. ،يعطي أمثلة للمفردات الفصيحة استخداـ ا١تفردات الفصيحة أثناء التحدث.
 يوجو التبلميذ الستخداـ ا١تفردات الفصيحة أثناء التحدث.

ضبط أكاخر الكلمات ضبطان صحيحان ُب 
 حدكد ما تعلم من قواعد أثناء التحدث.

 يستعرض بعض قواعد الضبط من خبلؿ أمثلة.
يوجو التبلميذ لضبط أكاخر الكلمات ُب حدكد ما تعلم من قواعد أثناء 

 التحدث. 
استخداـ اإلٯتاءات كاإلشارات كتعبَتات الوجو  الملمحية

 ُب تقريب ا١تعٌت.
كتعبَتات الوجو ُب تقريب  ،كاإلشارات ،يعرض ٪تاذج الستخداـ اإلٯتاءات

 ا١تعٌت.
كتعبَتات الوجو ُب تقريب  ،كاإلشارات ،يدرب التبلميذ على استخداـ اإلٯتاءات

 ا١تعٌت.
 يعرض ٪تاذج لتنويع النظرات أثناء التحدث. تنويع النظرات أثناء التحدث.

 يدرب التبلميذ على تنويع النظرات أثناء التحدث.
التحدث ُب ثقة دكف تردد أك خوؼ أك 

 خجل.
 يوجو التبلميذ أل٫تية التحدث بثقة دكف تردد أك خجل.

 يعرض ٪تاذج لتمثيل ا١تعٌت كفقان ١تتطلبات ا١توقف. ٘تثيل ا١تعٌت كفقان ١تتطلبات ا١توقف.
 يدرب التبلميذ لتمثيل ا١تعٌت كفقان ١تتطلبات ا١توقف.

 إجابة السؤال الثالث:
 التدريسيةما مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من األساليب  لئلجابة عن السؤاؿ الثالث كنصو:  

 لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟ تحدث لتنمية ا١تهارات الا١تناسبة 
كلئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب تقسيم ا١تستويات إٔب ثبلثة مستويات كفقنا لنظاـ ليكارت الثبلثي ا١تستخدـ ُب أداة الدراسة 

 و التإب:، كمن ٍب جاءت ا١تستويات على النح0.66 = 2/3كذلك ْتساب طوؿ الفًتة = 
 : توزيع مستويات أداة الدراسة(5جدول )

 المستوى المدي
 ضعيف 1.66إٔب  1من 
 متوسط 2.33إٔب  1.67من 
 عإب 3إٔب  2.34من 

ت التحدث  االبلزمة لتنمية مهار التدريسية كلقياس مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من األساليب       
كقد ظهرت  ،ا١تلمحية(  لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي ًب مبلحظة الطبلب ا١تعلمُتك الفكرية، ك اللغوية، ك )الصوتية، 

 النتائج كما يتضح من اٞتدكؿ اآلٌب:
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 أساليب تنمية مهارات التحدث: (6)جدول 
       

 
 

       
 
 

، (1.72تنمية مهارات التحدث تراكحت ما بُت )البلزمة ل التدريسية ساليباألمن اٞتدكؿ السابق أف  يتضحي 
بقية أساليب تنمية  ُب حُت أف ،متوسطة كاللغوية تنفذ بدرجةو  ،كانت أساليب تنمية ا١تهارات الصوتيةحيث  ؛ (1.63ك)

 كا١تلمحية تنفذ بدرجة ضعيفة.  ،ا١تهارات الفكرية
كرٔتا يعود ذلك إٔب ضعف الطبلب ا١تعلمُت ُب مهارات التحدث؛ نتيجة الًتكيز على األساليب كالطرؽ التدريسية        

أثناء تدريسها. كقد أشارت إٔب ذلك نتائج ُب ُب تنميتها، كبالتإب ظهر قصور ُب أساليب تنميتها لدل الطبلب  ا١تعتادة
(؛ حيث أكدت أف ا١تعلمُت ال ٯتلكوف مهارات التواصل الشفهي داخل حجرة الدراسة، كما 2017دراسة ا٠تطاب )

من ا١تعلمُت يركف أف الطالب ال ٯتنح الفرص ( %90(؛ حيث أكدت أف )Torky, 2006اتفقت معها نتائج دراسة )
كما أشارت الدراسة إٔب أف أسلوب تنمية مهارات التحدث تفتقر إٔب إثارة الطبلب للتحدث كيعتمد   ،لتطبيق التحدث

 على األساليب التقليدية.
يطرة كاليت تسهم ُب عدـ كاتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات التجريبية ُب أف األساليب التقليدية ما زالت ىي ا١تس       

األساليب اٟتديثة ٬تب توظيفها داخل الفصل اليت تسهم ُب تنمية مهارات التحدث  أف  ُب حُت ،تنمية مهارات التحدث
ىدفت إٔب تعرؼ فاعلية برنامج تعليمي باستخداـ الوسائط ا١تتعددة ُب تنمية التي  (2009كدراسة  ا٢تامشي & صوماف )

اليت ىدفت إٔب تعرؼ أثر  (2012 )ىزاٯتة & عليماتكدراسة ا١ترحلة األساسية ُب األردف ، مهارات التحدث لدل طلبة 
خصاكنة & العكل كدراسة ، أنشطة اٟتديث عن الذات ُب تنمية التعبَت الشفوم لدل طلبة الصف الثا٘ب األساسي

،  اليت ىدفت إٔب تعرؼ فاعلية الدراما ا١تسرحية ُب تنمية مهارات اادثة الشفوية لدل طالبات ا١ترحلة االبتدائية (2012)
اليت ىدفت إٔب تعرؼ فاعلية برنامج قائم على ثبلثة أنشطة )ا١تناقشة، كحل ا١تشكبلت، كلعب األدكار(  (2012أكرادم)

ىدفت إٔب تعرؼ فاعلية استخداـ  اليت (2013امدم) كدراسةثانوية ،ُب تطوير مهارة التحدث لدل طبلب ا١ترحلة ال
اليت ىدفت إٔب  (2014الفهيد)كدراسة ، األلعاب اللغوية ُب تنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف األكؿ االبتدائي 

كدراسة العضيا٘ب  ،ائيتعرؼ فاعلية برنامج قائم على القصة ُب تنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتد
( اليت ىدفت إٔب تعرؼ أثر استخداـ بعض تطبيقات األجهزة الذكية ُب تنمية مهارات التحدث باللغة اإل٧تليزية 2015)

 لدل طبلب الصف الثالث الثانوم.
كا١تلمحية تنفذ  ،الفكريةمهارات التحدث تنمية ل التدريسية  ساليباألكما اتفقت نتائج ىذه الدراسة اليت بينت أف      

، اليت أكضحت ضعفنا ُب بعض أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد (2014ضعيفة مع نتائج دراسة )القرشي ) بدرجةو 

 االنحراف المعياري المتوسط أساليب تنمية المهارات  م*

 0.41 1.72 ا١تهارات الصوتية 1
 0.38 1.68 ا١تهارات اللغوية 3
 0.34 1.64 ا١تهارات الفكرية 2
 0.37 1.63 ا١تهارات ا١تلمحية 4

 0.31 1.76 التحدث ككلمهارات         
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دراسة ، ك اليت أظهرت نتائجها كذلك ضعفنا ُب بعض أساليب تنمية مهارات القراءة الناقدة (2014السلـو )دراسة ك 
 .ضعفنا ُب بعض أساليب تنمية مهارات فهم ا١تقركءاليت أظهرت نتائجها  (2014اٟتارثي )

كاللغوية تنفذ  ة،تنمية ا١تهارات الصوتيالتدريسية لساليب األكُب ا١تقابل اتفقت نتائج ىذه الدراسة اليت بينت أف       
كلعل ىذه (، ػ2010(، كالقر٘ب )2014(، كاٟتارثي )2014(، كبريكيت )2014بدرجة متوسطة مع نتائج دراسة )السلـو )

 الدرجة تعود لسهولة استخداـ أساليب تنمية ىذه ا١تهارات.
 ملخص نتائج البحث:

( 20( مهارات رئيسة، كتضمنت )4مهارات التحدث ا١تناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي اشتملت على ) -
 مهارة فرعية. 

ا ( أسلوبن 41ادس االبتدائي تكونت من )األساليب التدريسية البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف الس -
 لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

البلزمة لتنمية مهارات التحدث الصوتية التدريسية مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من األساليب  -
 كرية ضعيف، كا١تلمحية ضعيف.لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي متوسط، كاللغوية متوسط، كالف

البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل التدريسية مستول ٘تكن الطبلب ا١تعلمُت ٗتصص اللغة العربية من األساليب  . -
 تبلميذ الصف السادس االبتدائي متوسط.

 التوصيات:
 س.البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف الساد التدريسية  االىتماـ باألساليب -
البلزمة لتنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس من خبلؿ عقد الدكرات التدريسية تفعيل األساليب    -

 التدريبية للطبلب ا١تعلمُت على كيفية ذلك.
 اللغة العربية، ككذلك مقرر خاص باألساليب إعداد معلمي ٗتصيص مقرر خاص ٔتهارات التحدث ُب برامج -

البلزمة لتنمية مهارات التحدث ُب ا١ترحلة اٞتامعية من خبلؿ إعادة النظر ُب خطط برامج اللغة العربية،  التدريسية
 كبرامج إعداد ا١تعلمُت أك الدبلومات الًتبوية.

تنمية مهارات التحدث من خبلؿ إقامة الربامج التدريس البلزمة لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية ُب أساليب  -
 أثناء ا٠تدمة للمعلمُت. ُبالتدريبية 
 المقترحات:

 ُب ضوء نتائج الدراسة يقًتح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 تقييم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب تدريس ا١تهارات اللغوية. -
 تنمية مهارات التحدث باستخداـ اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة. -
 مقررات برامج اللغة العربية.تصور مقًتح لتضمُت مهارات التحدث ُب  -
 تقييم األداء التدريسي ١تعلمي اللغة العربية ُب تدريس مهارات التحدث ُب مراحل التعليم العاـ. -
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 المراجع:
 المراجع العربية:أواًل: 

. اٞتوؼ: دار االٕتاىات اٟتديثة ُب تعليم اللغة العربية(. 2010إبراىيم، كجيو ا١ترسي كخلف ا، ٤تمود عبد اٟتافظ )
 أصوات للنشر. 

 : ا١تكتبة العصرية.، لبناف، بَتكتمقدمة ابن خلدكف(. 2008ابن خلدكف، عبد الرٛتن ٤تمد )
فعالية تدريس اللغة العربية باستخداـ اسًتاتيجية تدريس األقراف ُب تنمية مهارات اإلنتاج (. 2013األٛترم، سعدل علي )

 جامعة ا١تلك خالد. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) طاللغوم لدل طالبات الصف األكؿ ا١تتوس
(. "بطاقة مقًتحة لتقوٙب أداء معلم اللغة اإل٧تليزية ُب ضوء ٪توذج مارزانو للتقوٙب". رسالة 2013األٛترم، صاّب عائض )

 جامعة أـ القرل. -ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية
 : دار الكتاب اٞتامعي.، اإلمارات، العُتاليب تدريس مهارات اللغة العربية كآداهباأس(. 2001البجة، عبد الفتاح حسن )

ندكة العو١تة كرقة مقدمة إٔب  .األدكار اٟتضارية للمعلم كدكاعي التجديد ُب فلسفة التعليم(. 2004برغوث، عبد العزيز )
 جامعة ا١تلك سعود. ،كأكلويات الًتبية، الرياض

(. مستول ٘تكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدل تبلميذ 2014بريكيت، أكـر ٤تمد )
 22100-190 (،11) 3،اجمللة الدكلية الًتبوية ا١تتخصصةالصف السادس االبتدائي، 

القاىرة  اٞتمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس، .ا١تؤ٘تر العلمي السادس عشر "تكوين ا١تعلم"(. 2004جامعة عُت مشس )
 ـ.2004يوليو  22 -21، مصر ُب الفًتة 

 .، عمافمسقط توصيات ا١تؤ٘تر الًتبوم الثالث: "٨تو إعداد أفضل ١تعلم ا١تستقبل".(. 2004جامعة السلطاف قابوس )
٣تلة كلية (. ا١تستويات ا١تعيارية ١تهارة التحدث كتقوٙب أداء تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية ُب ضوئها، 2005حافظ، كحيد السيد )

 1-60.، 6، جامعة طنطا، الًتبية
مستول ٘تكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات فهم ا١تقركء لدل تبلميذ (. 2014اٟتارثي، رمزم ىاشم )

 جامعة أـ القرل. –كلية الًتبية   (.ة ماجستَت غَت منشورةرسال) الصف السادس االبتدائي
(. فاعلية الدراما ا١تسرحية ُب تنمية مهارات اادثة الشفوية لدل طالبات 2012خصاكنة، ٧تول أٛتد كالعكل، إٯتاف أٛتد )

 .182-206(، 4) 1، اجمللة الدكلية الًتبوية ا١تتخصصةا١ترحلة االبتدائية. 
 مستول ٘تكن طالبات اإلعداد الًتبوم ّتامعة أـ القرل من مهارات التواصل الشفهي(. 2017) ا٠تطايب، تغريد حسُت

 جامعة أـ القرل. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة)
 . الرياض: مكتبة الرشد.فصوؿ ُب تدريس اللغة العربية(. 2004حسن جعفر ) ،ا٠تليفة

 ، جدة: دار الببلد للطباعة كالنشر.)إعداده، كتدريبو، كتقوٯتو(ا١تعلم السعودم (. ػ1416الزىرا٘ب، حسن )
، ابتساـ عبد ا ) مستول ٘تكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات القراءة الناقدة لدل (. 2014السلـو

 القرل. جامعة أـ -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) طالبات الصف األكؿ الثانوم ُب مدينة جدة
، األ٫تية، ا١تعوقات، الربامج التعليمية. (2008)السلييت، فراس   (، إربد، األردف: عآب الكتب اٟتديث.فنوف اللغة )ا١تفهـو
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 : الدار ا١تصرية اللبنانية.، مصر، القاىرةمعجم ا١تصطلحات الًتبوية كالنفسية(. 2003شحاتة، حسن كالنجار، زينب )
مستول ٘تكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات القراءة اٞتهرية لدل تلميذات  .(2009صبغة، فائزة أٛتد )

 جامعة أـ القرل. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) الصف السادس االبتدائي بالعاصمة ا١تقدسة
 دار ا١تسَتة.، عماف، األردف: مهارات التحدث العملية كاألداء. (2011)عبدالبارم، ماىر شعباف 

العوملة كأكليات الًتبية،  ندكة كرقة مقدمة إٔبرؤية حديثة ألدكار ا١تعلم ُب ضوء ٖتديات العو١تة.  .(2004علي، علي ٛتود )
 الرياض: جامعة ا١تلك سعود.

إل٧تليزية أثر استخداـ بعض تطبيقات األجهزة الذكية ُب تنمية مهارات التحدث باللغة ا(. 2015العضيا٘ب، عبد ا ذعار )
 جامعة أـ القرل. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) لدل طبلب الصف الثالث الثانوم

(. قياس الكفايات ا١تعرفية ١تعلمي الرياضيات با١ترحلة الثانوية بدكلة الكويت دراسة )تشخيصية 2004عيد، غادة خالد )
 .  83-122 ،(5 (3 ،كالنفسية٣تلة العلـو الًتبوية ،  باستخداـ اختبار تكسيس(

فاعلية برنامج قائم على القصة ُب تنمية مهارات التحدث لدل تبلميذ الصف السادس (. 2014الفهيد، عبد ا سليماف )
 جامعة أـ القرل. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) االبتدائي

العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد لدل مستول ٘تكن معلمات اللغة (. 2014القرشي، كفاء عبد ا )
جامعة أـ  -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) تلميذات الصف األكؿ ا١تتوسط بالعاصمة ا١تقدسة

 القرل.
الصف  مستول ٘تكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية ا١تهارات النحوية لدل طالبات(. ػ2010القر٘ب، صاٟتة ٤تمد )

 جامعة أـ القرل. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة)الثالث الثانوم ُب العاصمة ا١تقدسة
 : مؤسسة حورس الدكلية.، مصر، اإلسكندريةمصطلحات ُب ا١تناىج كطرؽ التدريس(. 2010الكسبا٘ب، ٤تمد السيد )

،  ، القاىرة3ط ، عرفة ُب ا١تناىج كطرؽ التدريسمعجم ا١تصطلحات الًتبوية ا١ت(. 2003اللقا٘ب، أٛتد كاٞتمل، علي )
 : عآب الكتب.مصر

: دار الفكر ، مصر، القاىرةسسو كتطبيقاتوأتدريس اللغة العربية با١ترحلة االبتدائية (. ٣2000تاكر، ٤تمد صبلح الدين )
 العريب.

التحدث لدل تبلميذ الصف األكؿ  فاعلية استخداـ األلعاب اللغوية ُب تنمية مهارات(. 2013امدم، تركي عطية ) 
 جامعة أـ القرل. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة) االبتدائي

. بالتعاكف مع البنك اإلسبلمي للتنمية ُب ندكة مستقبل اللغة العربية(. 2002منظمة األمم ا١تتحدة للًتبة كالثقافة كالعلـو )
 .2002نوفمرب  3-1الفًتة 

(. فاعلية برنامج تعليمي باستخداـ الوسائط ا١تتعددة ُب تنمية مهارات 2009الرٛتن كصوماف، أٛتد )ا٢تامشي، عبد 
 1670-216(، 93) 23 ، اجمللة الًتبويةالتحدث لدل طلبة ا١ترحلة األساسية ُب األردف. 

 العربية ُب ضوء متغَتات العصرإدارؾ معلمات اللغة العربية أدكارىن ُب تدريس اللغة (. 2009وؿ، منَتة عبد ا )لا٢تذ
 جامعة ا١تلك سعود. -كلية الًتبية  (.رسالة ماجستَت غَت منشورة)

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 القحىا   هاد  ظعذ ظعيذ. د       الا حذائ   العادط الف  وبب  لذي الححذذ م اسات ثن ية أظالي  م  العشبية اللغة ثخفق اإلاعل    الىبب ث ر  معحىي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

236

(. أثر أنشطة اٟتديث عن الذات ُب تنمية التعبَت الشفوم لدل طلبة 2012ىزاٯتة، سامي ٤تمود كعليمات، ٤تمود ٤تمد )
 .155-176 (،1) 18 ،، اجمللد٣تلة منارةالصف الثا٘ب األساس. 

/ 11/ 22 -21، الفًتة ندكة اللغة العربية ُب ا١ترحلة اإلبتدائية: الواقع كالتطلعات(. ػ1420كزارة الًتبية كالتعليم )
 ىػ.1420

 .، قطرالدكحة ،2009/ 2/ 17 -15، الفًتة ندكة اللغة كا٢توية(. 2009كزارة الثقافة كالفنوف كالًتاث القطرية )
 : مطبعة الكتاب اٟتديث.، مصرالقاىرة .تعليم اللغة العربية ُب ا١ترحلة الثانوية اسًتاتيجيات(. 2000يونس، فتحي علي )
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