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 دادإـع
 وعميد الكلية السابق  - أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 جامعة طنطا -كلية الرتبية 
 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد

 عة بنهاجام -كلية الرتبية 

  )املعيدة بقسم املناهج وطرق تدريس اللغة العربية(

تبوأت اللغة العربية مكانة عالمية قديما وحديثا لدى الناطقين بغيرها، حيث  تثيتا العربيثة 
اإلنجليزيثة، والررنسثية،  رسين بعداآلن فا المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حي  عدد الدا

م 1969وأصثبت  العربيثة لغثثة عمثي دوليثة سثثنة  .(68: 2013عبدد،   )واألسثبانية، واأللمانيثة 
 .دةثفصارت إحدى اللغات المعتمدة فى االستخدام باألمم المتت

(United Nation, 1973 : 149)  
أهثثدات تعلثثيم ( 231: 2003المنظمددا البية ددا ليةية ددا فالوالعددا فالبيدد    وقثثد ألملثث  

 اللغة العربية للشعوب الناطقة بغيرها، منها: 
 :ترتكثثثثز عليهثثثثا وحثثثثدة الثثثثب د العربيثثثثة  افاللغثثثثة العربيثثثثة إحثثثثدى الوسثثثثا ي التثثثث أهدددد،ام ة   ددددا

 واإلس مية، واالبتعاد عنها سبب من أسباب االنرصال عن الوحدة. 
  :ما عن اآلخر يؤدي إلثى عثدم ألن الدين والعربية ال ينرص ن، فانرصال أحدهأه،ام دين ا

 تعرُّت اآلخر، فهما شيئان مت زمان إلقامة الشعا ر الدينية.
 الوقث  التاوثرح حيث  أصثبت  لغثة  قافثة وقثرا ة  ا: فثتعلُّم العربيثة وثرورة فثأه،ام ثالع دا

 العالم بصرة عامة والعالم اإلس ما بصرة خاصة.  اوكتابة ف

العربيثثة للنثثاطقين بغيرهثثا، فثث ن بثثرام  تعلثثيمهم  يثثتم تتقيثثه األهثثدات السثثابقة لتعلثثيم اولكثث
ثثا  تنقسثثم إلثثى    ثثة مسثثتويات حتثثى يقتثثرب الدارسثثون مثثثن مسثثتوى أهثثي اللغثثثة األم ن قثثا   وأدا   وفهم 

 وهى:( 62:  2003 ي نس  فالش خ  
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   المسة ى المبة،ئBeginning level ويعبر عن مرحلة تنمية المهارات األساسية للغة :)
ل سثتع م  تمكينه من أن ييلف هذه المهارات، مثي: )التتدث بعبثارات قصثيرةعند الدارس، و 

 عن بعض األشيا ، ومي  البيانات الشخصية األساسية كالجنسية والمهنة(.
   المسة ى المة سط(Intermediate level ويستهدت توسيع ن اق المهارات األساسية :

األنشث ة اليوميثثة واألمثاان والتعبيثثر عثثن للغثة وزيثثادة الثثروة اللغويثثة، مثثي: )التتثثدث بوصثثف 
االحتيالثثات األساسثثية والبيانثثات الشخصثثية، وكتابثثة لمثثي ورسثثا ي بسثثي ة بتصثثيلة مرثثردات 

 أوسع من ناحية الكم والجودة وفهمها عند االستماع إليها(.
    ،المسددة ى المةادد :(Advanced levelاالسثثتخدام  اويعبثثر عثثن مرحلثثة االن ثث ق فثث

نتقثثال بسثثهولة بثثين الرصثثتى والعاميثثة حثثديث ا، الكتابثثة باسثثتخدام األسثثاليب اللغثثوي، مثثثي: )اال
األدبية، والتعبير عن اآلرا  الجدلية بدقة وكرا ة، واستخدام معالم دقيقة الستكشات مرثردات 

 متخصصة(.
اما تشير الخ ث  الدراسثية فثا المعاهثد والمرااثز المعنيثة بتعلثيم العربيثة للنثاطقين بغيرهثا 

التتدث فثا المسثتوى المتوسث  تتتثي وزن ثا نسثبيىا أعلثى مقارنثة ببقيثة مهثارات اللغثة،  ةر إلى أن مها
مهثثارات اإلنتثثا   امثثن إلمثثال %(54المسثثتوى المتوسثث  نسثثبة ) احيثث  تمثثثي مهثثارات التتثثدث فثث

 طب مدددددددا  ف ددددددد،      المسثثثثثثثتويات الثثثثثثثث ث االلغثثثثثثثوي ال زمثثثثثثثة النثثثثثثثاطقين بغيثثثثثثثر العربيثثثثثثثة فثثثثثثث
 (.200-198: 2010فهيي،ى 

التتدث من أهم مهارات التواصي اللغوي وهدف ا أساسيىا من أهدات  رةلى ذلك، ُتعد مهاوع
ح حيثث  يسثثتخدمونها ألنهثثا تسثثاعدهم علثثى التواصثثي اللغثثوي تعلثثيم اللغثثة العربيثثة للنثثاطقين بغيرهثثا

الشثروي الرعثثال، والتعبيثثر عثن مشثثاعرهم وأفكثثارهم ،ونقثي خبثثراتهم لثخثثرين وزيثادة  ثثروتهم اللر يثثة 
 (.230-229: 1985 النلةا   ركريةوال

ون ثثثرا  لهثثثذه األهميثثثة، فقثثثد نثثثال تعلثثثثيم مهثثثارات التتثثثدث للنثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة اهتمثثثثام 
ودراسثة  ( 2003 أبد  السدب د  ة ثا: دراسثثات، ومنهثثالباحثينح حي  اهتم  به العديد مثن الدراسث

 .(2009 ب   ي  ، ودراسة (2008 حس ن  
واهتمثثثثام  لنثثثثاطقين بغيثثثثر العربيثثثثة فثثثثا المسثثثثتوى المتوسثثثث ،وبثثثثالرنم مثثثثن أهميثثثثة التتثثثثدث ل

البثثاحثين بهثثا، فقثثد أاثثدت تلثثك البتثثوث والدراسثثات التثثا تناولثث  التتثثدث علثثى ولثثود وثثعف فثثا 
حيثث  أوصثث  بةثثرورة . مهثثارات التتثثدث لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا المسثثتويات المختلرثثة
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المهارات اللغويثة، واالهتمثام بتصثميم مثواد  تنمية االتخ ي  السليم لألنش ة اللغوية التا تسهم ف
المسثثثتويين المتوسثثث   اتعليميثثثة نموذليثثثة لتعلثثثيم اللغثثثة العربيثثثة للنثثثاطقين بغيرهثثثا مثثثن الدارسثثثين فثثث

وثثو  االتجاهثثات التديثثثة لتعلثثيم اللغثثات األلنبيثثة، واسثثتخدام مثثداخي حديثثثة وبثثرام   اوالمتقثثدم فثث
ت هثثذه الرئثثة مثثن الدارسثثين لتنميثثة مهثثارات وإسثثتراتيجيات فعالثثة تتناسثثب مثثع خصثثا   واحتيالثثا

 اللغة العربية لديهم بصرة عامة ومهارات التتدث بصرة خاصة. 
 The Cognitive Academicلثتعلم اللغثة )اثاال(  اويعثد المثدخي المعرفثا األاثاديم

Language Learning Approach (CALLA)  مثن مثداخي تعلثيم وتعلثم اللغثات، ويرلثع
فصثثول  ااالتسثثاع والت بيثثه الرعلثثا خاصثثة فثث ا،  ثثم بثثدأ هثثذا المثثدخي فثثم1986ظهثثوره إلثثى عثثام 

عمليثة التثدريب بسثبب إمكانيثة اسثتخدامه  اال  ب ذوى اللغتين، ويتميز هذا المدخي بالكرثا ة فث
من لانب المعلم سوا  مثع ال ث ب الثذين يتتثد ون اللغثة كلغثة أم، أو كلغثة ألنبيثة حيث  يسثاعد 

تقيثثه النجثثاك األاثثاديما وذلثثك مثثن خثث ل إتاحثثة الررصثثة لهثثم لثثتعلم دارسثثا اللغثثة األلنبيثثة علثثى ت
يتوافثثثه مثثثع مسثثثتواهم ومثثثن  ثثثم ت ثثثوير مهثثثاراتهم اللغويثثثة األربعثثثة وهثثثى )القثثثرا ة   يالمتتثثثوى الثثثذ

الكتابثثة  االسثثتماع  التتثثدث( مثثن خثث ل الشثثرك والترصثثيي المباشثثر لكثثي اإلسثثتراتيجيات التدريسثثية 
 . (Chamot, 1995 :379-394)الخاصة به 

تؤكثد فاعليثة  اويعتمد المدخي المعرفا األاثاديما لثتعلم اللغثة علثى الن ريثة المعرفيثة التث
اسثثثتقبال المعثثثارت الجديثثثدة مثثثع تنشثثثي  خلريتثثثه المعرفيثثثة السثثثابقة عثثثن مووثثثوع  ادور المثثثتعلم فثثث

ا وصثول التوصثي لمعنثى النصثول المختلرثة للغثة، مسثتهدف   االتعلم، باإلوافة إلى أنثه يسثاعد فث
التركير إلثى لانثب تنميثة قثدراتهم لعمليثة التن ثيم الثذاتا لمثا يتوصثلون  ا ب لمستوى أعلى فال 

 األاثاديما المعرفثا المثدخي ن ثرا   ح ثا وقثدإليه من معلومات، وهذا هو لوهر عملية التتثدث، 
شدددل    )  دراسثثثة :منهثثا ذلثثثك علثثى الدراسثثات مثثثن العديثثد وأاثثثدت البثثاحثين، باهتمثثثام اللغثثة لثثتعلم

 Chamot and شددل    فأف دللى  فد اسدا(،  Chamot and O'maly, 1990ى فأف دلل

O'maly, 1994 ) ،شدددددددل    فد اسدددددددا Chamot, 1995 ) ،فد اسدددددددا 
المثثدخي المعرفثثثا  أهميثثثة الدراسثثات هثثثذه أاثثدت حيثث (   Grigornako, 2005جييج  نددل  )

 ث ب ذوي اللغتثين ممثن فصثول ال اتنمية المهارات اللغوية المختلرة فث ااألااديما لتعلم اللغة ف
يتعلمون اللغة كلغة أم، أو يتعلمونها كلغة ألنبية، وأوص  بةثرورة االهتمثام باسثتراتيجيات تعلثم 

تنميثثة فنثثون اللغثثة المختلرثثة )االسثثتماع  التتثثدث   اوتوظيرهثثا فثثالمنبثقثثة عثثن هثثذا المثثدخي  اللغثثة 
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حاول  تنميثة مهثارات التتثدث  –ةحدود علم الباحث اف –القرا ة  الكتابة(، ولم تولد دراسة عربية
لثثثدى النثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة باسثثثتخدام المثثثدخي المعرفثثثا األاثثثاديما لثثثتعلم اللغثثثة. ومثثثن  ثثثم نبثثثع 

 حساس بمشكلة البت  التالا.إلا

وعف مستوى تمكن الدارسين الناطقين بغير العربيثة  اتتددت مشكلة الدراسة التالية ف
لابثة إلتوس  من مهارات التتدث، وللتصثدي لهثذه المشثكلة ينبغثا علثى البتث  افا المستوى الم

  عن التساؤالت اآلتية:
 ما مهارات التتدث ال زمة للناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس ؟  -1

تنميثة مهثارات التتثدث لثدى  اما أ ر استخدام المثدخي المعرفثا األاثاديما لثتعلم اللغثة فث -2
 ية فا المستوى المتوس ؟الناطقين بغير العرب

 س م ياةصي البحث الحللي عيى  ل يأتي: 

بعثثض مهثثارات التتثثدث ال زمثثة للمسثثتوى المتوسثث  التثثا تثبثث  أدوات الدراسثثة تثثدنى مسثثتوى  -1
 تمكن الدارسين منها والتا تسرر نتا   الدراسة عنها.

اللغثثثة التثثثا تتناسثثثب مثثثع تعلثثثيم اللغثثثة  بعثثثض اسثثثتراتيجيات المثثثدخي المعرفثثثا األاثثثاديما لثثثتعلم -2
العربيثة للنثثاطقين بغيرهثا مثثن ناحيثثة، ومثع مهثثارات التتثدث للنثثاطقين بغيثثر العربيثة مثثن ناحيثثة 

 أخرى.

ذلك ألن المسثتوى المتوسث  يقثع بثين المسثتوى األول ح بعض الدارسين فا المستوى المتوس  -3
لمتقثدم الثذي يمثثي االن ث ق فثا الذي يعد بدايات تعرت اللغة وأصواتها وحروفها والمستوى ا

 استخدام قواعد اللغة من نتو وصرت وب نة وبعض النصول األدبية.

 املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة:   -1
Cognitive Academic language Learning Approach (CALLA): 

ي يتثثثيلف مثثثن مجموعثثثة عناصثثثر : بينثثثه مخ ثثث  متكامثثثل عدددي هدددحا البحدددثيُبددديم اجيا   ددد
 –الوسثثا ي التعليميثثة -األنشث ة –اسثثتراتيجيات التثثدريب  – المتتثوى  –متراب ثة، وهثثى )األهثثدات 
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أسثثثثاليب التقثثثثويم( بمثثثثا يعكثثثثب فلسثثثثرة المثثثثدخي المعرفثثثثا األاثثثثاديما ومسثثثثلماته التربويثثثثة واللغويثثثثة 
 فا المستوى المتوس .المرتب ة بتنمية مهارات التتدث والكتابة لدى الناطقين بغير العربية 

 دث:ــــــارات التحـــمه -2
: بينهثثثا قثثثدرة النثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة فثثثا المسثثثتوى المتوسثثث  علثثثى ن ثثثه فتُبددديم اجيا  دددل  

ا، والتعبيثثر عثثن األفكثثار والمشثثاعر باسثثتخدام لغثثة لر يثثة ونيثثر  ثثا صثثتيت  األصثثوات والكلمثثات ن ق 
مثثدى تثثوافر هثثذه المهثثارات لثثدى ، وتقثثاس لر يثثة بتيثث  تتقثثه لهثثم م ثثالبهم واحتيالثثاتهم األساسثثية

 عد لذلك الغرض.من خ ل اختبار مُ هؤال  الدارسين 

 الناطقون بغري العربية: -3
: بثينهم ال ث ب فُياص، بللنلطا ن بغ ي البية ا عي المسدة ى المة سدط عدي هدحا البحدث
رثثثوا هثثثذه المهثثثارات، الثثثذين قثثثد انتهثثثوا مثثثن ااتسثثثاب المهثثثارات الثثثدنيا أو األساسثثثية للغثثثة العربيثثثة، وأ ل  

لثتعلم بقيثة المهثارات الترصثيلية، ومثن  ثم يمكثنهم فثا  -كتثد أدنثى –بتي  توفرت لثديهم اآلليثات 
هثثذا المسثثتوى مثثن زيثثادة  ثثروتهم اللغويثثة وتتصثثيي المهثثارات ذات المرتبثثة العليثثا فثثا األدا ، مثثثي: 

رحلثة االن ث ق فثا تعميثه الرهم والتتليي والت بيه ونيرهثا، التثا تثؤهلهم فثا المسثتوى المتقثدم لم
  قافتهم اللغوية واألدبية.

 يسير البت  وفقا لإللرا ات اآلتية:
ال زمثة للنثاطقين بغيثر العربيثة  ما مهثارات التتثدث لإلجابة عن السؤال األول للبحث ونصه: أواًل:

 فا المستوى المتوس ؟

 قام  الباحثة باإللرا ات التالية :
 الهدت من قا مة التتدث.  تتديد -1
 تتديد مصادر اشتقاق قا مة التتدث. -2

 الوصول للصورة المبد ية لقا مة التتدث. -3
 وب  قا مة التتدث. -4
 تعديي قا مة التتدث فا وو  آرا  المتكمين والوصول للصورة النها ية. -5
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ألاثاديما أ ثر اسثتخدام المثدخي المعرفثا امثا  للبحـث ونصـه:   ثـاني  لإلجابة عـن السـؤال ال   ثانيًا:
 ؟لتعلم اللغة فا تنمية مهارات التتدث لدى الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس 

 قام  الباحثة باإللرا ات التالية :     
 اختبار قياس مهارات التتدث لدى النناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس . -1
 الدراسة االست  عية.  -2
 اختيار العينة.    -3
 التجريبا. تتديد التصميم  -4
 ت بيه االختبار القبلا. -5
 نموذ  تصتيح أدا  الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس  فا مهارات التتدث. -6
 نتا   ت بيه االختبار القبلا.                -7
 التدريب لمجموعتا الدراسة)التجريبية والةاب ة(. -8
 ت بيه االختبار البعدي.     -9
 ا.رصد البيانات ومعالجتها إحصا ي -11
 النتا   وتتليلها.                     رترسي -11
 تقديم التوصيات والمقترحات. -12

 فس م يةم تنلفل هحه الخط ا  بللةفص ل ع مل بب،.

 يسةم، هحا البحث أهم ةه  مل يمكن أن يسهم به لكل  ن :

مثثن المتوقثع أن يسثثهم البتثث  ف معاهــد ومراكــل تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقى بلغــات  أخــر : -1
بغيثثثثر العربيثثثثة فثثثثا المسثثثثتوى التثثثثالا فثثثثا تقثثثثديم قا مثثثثة مهثثثثارات للتتثثثثدث ال زمثثثثة للنثثثثاطقين 

، يمكن االسترادة منها فا إعداد برام  تعلثيم اللغثة العربيثة لغيثر النثاطقين بهثا، كمثا المتوس 
  يسهم فا ووع أسب ومعايير يمكن فا وو ها ت وير المناه  وتتديد أهدافها.

يسثهم هثذا البتث  فثا تنميثة دارسي اللغة العربية للناطقى بلغات  أخـر  يف املسـتو  املتوسـ :     -2
تنمية مهارات التتدث مما يعينهم على مواصلة تقدمهم العلما فثا المثواد الدراسثية المختلرثة 

 وممارسة اللغة العربية حسب دوافعهم واحتيالاتهم.
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وذلك ب مدادهم بدليي يرشدهم إلى كيريثة توظيثف  ات  أخر :معلمي اللغة العربية للناطقى بلغ -3
االستراتيجيات المتةمنة بالمدخي المعرفا األااديما لتعلم اللغة فا تنميثة مهثارات التتثدث 
لدى الدارسين فا المسثتوى المتوسث  النثاطقين بغيثر العربيثة بصثرة خاصثة، ولثدى الدارسثين 

ألمثر الثذي يثؤدي فثا النهايثة إلثى تتقيثه أهثدات فا مستويات تعليم اللغة العربية لميعهثا، ا
 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

يرثتح البتث  التثالا آفاقثا لديثدة أمثام البثاحثين فثا التركيثر الباحثى يف جمال اللغة العربيـة:   -1
بمجثثثاالت لديثثثدة للبتثثث  فثثثى تعلثثثيم اللغثثثة العربيثثثة للنثثثاطقين بغيرهثثثا وذلثثثك مثثثن خثثث ل تقثثثديم 

 مقترحات الخاصة بها.التوصيات وال
 فع مل ييي عيض تفص يي ألهم اجياءا  البحث:

 :أواًل: مهارات التحدث للناطقى بغري العربية يف املستو  املتوس  احملور األول/
 :  أهداف تعليم مهارات التحدث للناطقين بغير العربية في المستوى المتوسط -1

ئثثثات التعليميثثثة المعنيثثثة  بتعلثثثيم اللغثثثة بثثثالرلوع إلثثثى األدبيثثثات التربويثثثة والمؤسسثثثات والهي
 العربية لغير الناطقين بها،يتةح أنها حددت أهدات تعليم مهارة التتدث فا المستوى المتوس .

أهثثداف ا لتعلثثيم التتثثدث للنثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا  (167: 1989طب مددا  حثثدد حيثث  
 المستوى المتوس  كما يلا: 

ا هذا المستوى حول موووعات أوسع، وقةايا أعقد، تدريب الدارسين على إدارة المتاد ة ف -1
ا من تلك التا اعتادوها فا المستوى األول.   ومواقف أاثر تجريد 

تنميثثثثة قثثثثدرة الدارسثثثثين علثثثثى اسثثثثتخ ل األفكثثثثار والمووثثثثوعات التثثثثا يتتثثثثد ون فيهثثثثا أفكثثثثار  -2
. ينسجون حولها. وقةايا يناقشون فيها، ومشك ت بسي ة يتبادلون ولهثات الن ثر بصثددها

امثثثا أنهثثثم يستخلصثثثون منهثثثا مثثثن المرثثثردات والمصثثث لتات مثثثا يسثثثت يعون توظيرثثثه فثثثا هثثثذه 
المتاد ثثثات، كمثثثا قثثثد يترثثثع الدارسثثثون تعبيثثثرات معينثثثة أو اصثثث  حات خاصثثثة، مثثثن خثثث ل 

 اتصالهم بموووعات القرا ة.
نرس لديهم الثقة فا النرب، ذلك ألن األمر ال يقتصر على حرع هثذه التعبيثرات واسثت هار  -3

المصثث لتات وإنمثثا يتعثثدى ذلثثك إلثثى التوظيثثف التقيقثثا والمسثثتمر والثثذي مثثن شثثينه أن هثثذه 
 ُيرب  ا الثقة فا نروس الدارسين. 
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لتعلثثيم التتثثدث للنثثاطقين بغيثثر أخثثرى أهثثداف ا  (130: 2003النلةددا  فطب مددا  وأوثثات 
 تنمية قدرة الدارس على أن: فا العربية فا المستوى المتوس ، تتمثي 

لغة العربية، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم المختلرة وذلك ب ريقة مقبولة ين ه أصوات ال -1
 من أبنا  العربية.

 ين ه األصوات المتجاورة والمتشابهة. -2
 ُيعبر عن أفكاره مستخدم ا الصيغ النتوية المناسبة. -3
يكتسثثب  ثثثروة لر يثثة ك ميثثثة مناسثثبة لعمثثثره ومسثثتوى نةثثثجه وقدراتثثه، وأن يسثثثتخدم هثثثذه  -4

 إتمام عملية اتصال عصرية.الثروة فا 
يسثثثثتخدم بعثثثثض أشثثثثكال الثقافثثثثة العربيثثثثة المقبولثثثثة والمناسثثثثبة لعمثثثثره ومسثثثثتواه االلتمثثثثاعا  -5

 وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات األساسية عن التراث العربا واإلس ما. 
ا ومرهوم ا فا مواقف التدي  البسي ة.  -6  ُيعبر عن نرسه تعبير ا واوت 

 يسة لمهارات التحدث: العمليات الرئ -2
إن عمليثثة التتثثدث ليسثث  حركثثة بسثثي ة تتثثدث فجثثية، وإنمثثا هثثا عمليثثة معقثثدة، وبثثالرنم 

  د،     ن ثه  -صثيانة -تركيثر -من م هرهثا الرجثا ا إال أنهثا تثتم فثا عثدة خ ثوات: اسثتثارة
2008 :113.) 

 وقثثثد اختلثثثف البثثثاحثون فثثثا تتديثثثد مراحثثثي عمليثثثات التتثثثدث وخ واتهثثثا، وذلثثثك بثثثاخت ت
 تصوراتهم لها، وهذا يعنا أن التتدث عملية معقدة ذات مراحي متعددة.

 (315 -314: 2007(  فطب مددا فروددديفن  27 -25: 1989أيدد )  حيثث  حثثدد 
 عمليات التتدث فا عمليتين ر يسيتين، هما: 

 البمي ل  الباي ا:  -1
تمثثثي هثثذه وتوتتمثثثي هثثذه العمليثثات فيمثثا يتثثدث داخثثي العقثثي البشثثري بالنسثثبة للمتتثثدث،  

  العمليات فا التالا :
: وهثثو الخ ثثوة األولثثى بالنسثثبة للمتتثثدث، وفيهثثا يتثثدد نثثوع التثثدي  الثثذي الةخطدد ط الحدد،يث  (أ 

مثثن هثثذه األنثثواع لثثه بنيثثة مختلرثثة،  -موقثثف -يرنثثب فثثا التتثثدث عنثثه أو فيثثهح ألن كثثي نثثوع
 وعلى المتتدث أن يخ   لتديثه بما يتناسب وطبيعة هذا الموقف أو الموووع.
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: وهثثو الخ ثثوة الثانيثثة، فبعثثد أن يتثثدد المتتثثدث المووثثوع أو الرسثثالة التثثا لةخطدد ط ليجميدداا (ب 
ثا –يرنب فا نقلها، عليه إذن اختيار الجمي التا تقوم بهثذه المهمثة، وعليثه أن يتثدد   -أية 

ايف يرنب فا نقي هذه الرسالة، هي ينقلها مباشرة  بالمعانا الترفية للجملة أم ينقلهثا بشثكي 
 شر عن طريه األساليب الب نية أو التهكم أو نير ذلك.نير مبا

: وفيهثثثثثا يخ ثثثث  المتتثثثثثدث لعناصثثثثثر الجملثثثثثة بعثثثثد أن يكثثثثثون قثثثثثد حثثثثثدد الةخطددددد ط ليمك ندددددل  (  
الخصا   العامة للجملثة، فيلثتق  الكلمثات أو االصث  حات اللغويثةح لووثعها فثا الترتيثب 

يختثار الكلمثات المتثددة  الصتيح، والمتتدث يخ   للشكي العثام للجملثة، وفثا الوقث  نرسثه
 للجز  تلو لز  آخر.

بعد أن يختار كلمثات متثددة يقثوم المتتثدث بصثيانتها فثا شثكي برنثام  البي جا الص ت ا:  (د 
صثثوتا فثثا الثثذاارة، يصثثلح لكثثي الكلمثثات المكونثثة لعناصثثر الجملثثة فثثا التثثال، فهثثا تشثثمي 

 تمثي   للمقاطع الصوتية والنبرات والتنغيم.

الخ ثثوة األخيثثرة فثثا تنريثثذ مةثثمون البرنثثام  الن قثثا، ويثثتم ذلثثك مثثن : وهثثو النطددا المفصددل (ه 
خثثثث ل الميكانيزمثثثثات التثثثثا ُتةثثثثيف التتثثثثابع والتوقيثثثث  للبرنثثثثام  الن قثثثثا، وُتخبثثثثر العةثثثث ت 

 الخاصة بالن ه متى ترعي ذلك؟ وتترلم هذه الخ وة إلى أصوات مسموعة أو الك م.
 البمي ل  األدا  ا: -2

ا تبثثدأ مثثن حيثث  انتهثث  العمليثثات العقليثثة، والتثثا يع ثثا خ لهثثا وهثثا المرحلثثة التاليثثة التثث
المثثإ إلثثى العةثث ت الخاصثثة بثثالن ه إيثثذان ا بعملهثثا وتيديثثة وظيرتهثثا الرسثثيولولية المنوطثثة بهثثا، 
فالتثثثثدي  إذن يتةثثثثمن قثثثثدرة الرثثثثرد علثثثثى األدا  اللغثثثثوي الم  ثثثثم للموقثثثثف الرعلثثثثا الثثثثذي يوالهثثثثه، 

ا لثثثذلك كافثثثة القواعثثثد المتعثثث ارت عليهثثثا، والتثثثا تةثثثب  الكثثث م المن ثثثوق، ويصثثثاحب هثثثذا مسثثثتخدم 
 األدا  اإلشارات الملمتية بيعةا  الجسم، والتا تبرز المعنى المراد توصيله.

وفا وو  عمليات التتدث، يمكن تتديد مهارات التتدث الوالب توافرها لثدى النثاطقين 
 بغير العربية فا المستوى المتوس .

 لناطقين بغير العربية في المستوى المتوسط:مهارات التحدث الالزمة ل -3

حثثددت بعثثض األدبيثثات والدراسثثات السثثابقة التثثا ُألريثث  فثثا مجثثال تعلثثيم اللغثثة العربيثثة *
 الغة ألنبية المهارات التالية للتتدث ال زمة للدارسين فا المستوى المتوس :
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فثثثثثثثثثا دراسثثثثثثثثثته إلثثثثثثثثثى لانثثثثثثثثثب هثثثثثثثثثذه المهثثثثثثثثثارات  (100 -99  1984النلةدددددددددا  حثثثثثثثثثدد 
 أخرى، ها:  مهارات
 السي رة على الن ام الصوتا للغة العربية بتي  يرهمه العربا عندما يتتدث. -1
 يعبر عن خبراته فا التاور والماوا والمستقبي.  -2
 يعيد ويصف ويشرك مواقف وأفكار ا بما سبه أن درسه من مواد تعليمية. -3
ثثا  نا ي ثثا بالعربيثثة وبلغتثثه األم للبتثث  عثثن كلمثثة أو أاثثثر -4 احتثثا  إليهثثا فثثا  يسثثتخدم قاموس 

 أ نا  الك م.
مهثثثارات التتثثثدث لثثثدى النثثثاطقين بغيثثثر  فثثثا دراسثثثته (49: 2012الحب بدددي  امثثثا حثثثدد 

  1العربيثثة فثثا المسثثتوى المتوسثث ، واعتمثثد فثثا ذلثثك علثثى تقسثثيم المسثثتوى المتوسثث  إلثثى )متوسثث 
 ( على النتو التالا: 3  متوس 2متوس 

 (: 1*  ة سط  
المتاد ثثثات المباشثثثرة مثثثع الكثيثثثر مثثثن األخ ثثثا  اللغويثثثة،  اسثثثتخدام العبثثثارات البسثثثي ة فثثثا -1

 ماذا تريد؟ ممكن تدلنا على.....؟ كيف تتةر إلى.....؟ متى تصي ال ا رة؟مثي: 
 يقوم بمتاد ات بسي ة مستخدم ا المةارع والماوا واإل بات والنرا. -2
ثثا، أنثثا يقثثوم بمتاد ثثات تشثثمي مووثثوعات شخصثثية، مثثثي:  -3 عمثثري خمسثثة وعشثثرون عام 

   وعندي    ة أوالد، أعمي فا شركة كذا.متزو 
ا؟يقوم بمتاد ات تشمي موووعات الشرا ، مثي:  -4  كم تكلف هذا؟ بكم هذا؟ كم لنيه 

 (: 2*  ة سط  
يسةط ع الةح،ث عن نفسه فأعياد عل يةده  يسدأل فُيج دن عدن: ااحة لجدل  األسلسد ا  

أن أزور المتتثف، يعجبنثثا  ، مثثال: أحثبفالمبي  دل  الشخصد ا  فاألنشدطا ال    ددا  فالطييدا
أيثثن  -بكثثم الليلثثة؟  -ُم لثثة علثثى -أريثثد نرفثثة بسثثريرين فيهثثا حمثثام -اثثذا، فثثااهتا المرةثثلة كثثذا

 المسرك؟ 
 (: 3*  ة سط  

: أسثتيقع فثا السثاعة السثابعة، فصف أنشدطا ي   دا  عدن الندلأل فاأل دل ن فاألشد لء(  ودل -1
 مكتب واسع  صغير  لديد.وأستمع لألخبار  م أذهب إلى العمي بالبال، وأعمي فا 

أية فااهة ترةي؟ أفةي اللتم األبيضح ألنثه ال يتتثوي فصف  ل يحن ف ل ا يحن   ول:  -2
 على الكثير من الكوليسترول.
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: أنا أقصر من أخا، هذا كتاب ممتاز ولكثن الةبب ي عن ااتفلق فااوةالم عي اليأ    ول -3
 عندي أفةي منه.
من تقسيم مهثارات التتثدث ( 198: 2010،   طب ما  ف ،     فهييهذا، وقد تمكن 

  فا المستوى المتوس  للناطقين بغير العربية كما يلا:
 %.8( مهارات بنسبة 3)تشمي: و  فلءة نح يا 
 %.29( مهارات بنسبة 11)تشمي: و  سة يل  عاي ا عي ل 
 %.17( مهارات بنسبة 6)وتشميالطالةا عي الكال :  

 زمثثة للنثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا المسثثتوى المتوسثث  ومثثن  ثثم احتلثث  مهثثارات التتثثدث ال
( مهارة الزمة للناطقين بغير العربيثة بمسثتوياتها 35( مهارة من إلمالا )19% مثل  )54نسبة 

 الث  ة )مبتدئ  متوس   متقدم( فا مهارات التتدث.
 المستويات المعيارية لتعليم مهارات التحدث في المستوى المتوسط:  -4

ض للمسثثثتويات المعياريثثثة للتتثثثدث فثثثا المسثثثتوى المتوسثثث  للوقثثثوت علثثثى فيمثثثا يلثثثا عثثثر 
المؤشرات الخاصة بهاح والتا يمكثن االسثتعانة بهثا فثا بنثا  نمثوذ  تصثتيح أدا  النثاطقين بغيثر 
العربيثثثة فثثثا المسثثثتوى المتوسثثث  لمهثثثارات التتثثثدث فثثثا كثثثي مؤشثثثر علثثثى حثثثدة وسثثثيتم تنثثثاول هثثثذه 

 المستويات فا بعدين هما:
خثثثت  بالمسثثثثتويات المعياريثثثة العالميثثثة لمهثثثثارة التتثثثدث كلغثثثة ألنبيثثثثة فثثثا المسثثثثتوى مثثثا ي األفل:

 المتوس .
ما يخت  بالمستويات المعيارية القومية لمهثارة التتثدثح وذلثك لمتاولثة تةثمين الرثروق  الولني:

ما بين تعليم التتدث فا اللغة العربية كلغة أم أو كلغة ألنبية وكذلك لألخذ فا االعتبار 
 ت بين طبيعة اللغة العربية واأللنبية.االخت 

* البعد األول: المستويات المعيارية العالميةة لماةارا التثةدل ةلأةة ية بيةة  ة        

 المستوى المتوسط:

بعض الهيئات التعليمية بالواليثات المتتثدة األمريكيثة المسثتويات المعياريثة لمهثارة حددت 
 هيئثة التعلثيم بثواليئة التعليم بوالية إنديانا   التتدث كلغة ألنبية فا المستوى المتوس ومنها )هي

بنسلرايا  هيئثة التعلثيم بواليثة كاليرورنيثا هيئثة التعلثيم بواليثة أوهثايو(. وفيمثا يلثا عثرض لمثا قدمتثه 
 هيئة التعليم بوالية أوهايو كمثال على ذلك
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 (1دول )ــــــــــــــج
 بهيئة التعليم بوالية أوهايو جنبية يف املستو  املتوس املستويات املعيارية العاملية ملهارة التحدث كلغة أ

 املعيار املؤشرات

  .ينتج عدًدا كبرًيا من الكلمات والعبارات واجلمل اليت ميكن فهمها 
 .ينتج معظم العبارات واجلمل بتنغيم وتشديد مناسبى 

التحـــدث بط وـــة والنطـــق الوا ـــ  مـــ   
 التنغيم والتشديد املناسبى 

  ي  عــن األســئلةك ولكــن مــ  ارتكــاا أخطــا  يف القواعــد   جييــب بشــكل صــح
 واملفردات.

ــة   ــد النحويـ ــتلدام القواعـ التحـــدث باسـ
 واملفردات املناسبة

    التعبري عن مد  أوس  من املشاعر واآلرا  واملواوف االجتماعيـةك باسـتلدام
 التفاصيل.  

  طرح األسئلة واإلجابة عنها فيما يتعلق باملواوف الشلصية واالجتماعية. 
 .طلب التو ي  واملعلومات يف مواوف أو بيئات متنوعة 
  .طلب املساعدة أو تقديم املساعدة لآلخرين 

التحــدث ألاــران متنوعــة رمسيــة واــري  
ــ     ــل والرتابـ ــوفري الرتكيـ ــ  تـ ــةك مـ رمسيـ

 وامل ئمة

* البعد الثا  : المستويات المعيارية القومية لماارا التثةدل  ة  اللأةة العربيةة     

 ةلأة يم: 

( المسدة يل  354 -352: 2009 اله ئا الا   ا لضملن الج دة فااعةملد  د  ح، 
 المب ل يا لمهل ة الةح،ث  مل ييي: 

 (2دول )ـــــــــــــــــــــــــــج
 املستويات املعيارية القومية ملهارة التحدث يف اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد يف مصر

 املعيار املؤشرات

 علم نربات صوته تبًعا للمووف.ينوع املت 
 . يتحدث مراعًيا ثقافة اجملتم 
 .يتب  النظام املتفق عليه يف جلسة التحدث 

  .االلتلام بآداا احلديث: يلتلم املتعلم بآداا احلديث
 )يلتلم بضواب  احلديث(

      ــن ــم م ــا تعل ــاك يف حــدود م ــة الكلمــات وأواخره يضــب  بني
 القواعد.

: ينطـق املـتعلم األصـوات    نطق األصـوات والكلمـات واجلمـل   
 )يتحدث بو وح وسرعة مناسبة( .والكلمات واجلمل

 .يتحدث املتعلم عن خرباته برتتيب منطقي 
 .يضيف تفصي ت تثري احلديث 
  .يض  مقدمة ونهاية لعر ه الشفوي 

اختيار حمتو  احلـديث وتنظيمـه: اتـار املـتعلم حمتـو       
 .احلديث وينظمه

 )يدعم حديثه ويؤكده(

 تعلم تعليمات شفوية من خطوات متعددة.يعطي امل 
 .ُيلقي شفويًّا مو وًعا استم  إليه 

استلدام أمناط متنوعة مـن التواصـل الشـفوي: يسـتلدم     
 .املتعلم أمناًطا متنوعًة من التواصل الشفوي

 )يتواصل شفويًّا عرب الوسائ  املتعددة(
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قة التثا تناولث  مهثارات وباستقرا  مثا تثم عروثه مثن األدبيثات والدراسثات والبتثوث السثاب
التتدث لدى الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس  يمكن اشثتقاق مهثارات التتثدث بصثورة 

 مبد ية لعروها على المتكمين كما يلا:
ل:  ل صح ح   أفا :  هل ا  نطا األص ا  فالكيمل  فالجمل نطا 

 يةب  أواخر الكلمات، فا حدود ما تعلم من قواعد. -1
  ا  اوة ل  األعكل  فتنظ مهل تنظ م ل  نلسب ل:ثلن  ل:  هل

 يتدد الركرة الر يسة. -2
 يرتب أفكاره فا تسلسي من قا. -3
 يسوق الشواهد واألدلة على ما يقدم من أفكار. -4

 ثللو ل:  هل ا   ياعلة عن ل  الةح،ث: 
 يبدأ حديثه بمقدمة تثير انتباه المستمعين. -5

 ينها حديثه بخاتمة مناسبة. -6

ا للموقف. ينوع نبرات صوته -7  تبع 

يعبثثر بولهثثه وإيما اتثثه ويديثثه عثثن مةثثمون قصثثة يتكيهثثا أو نشثثيد يثثردده إلظهثثار وعيثثه  -8
 بالجمهور.

  ابب ل:  هل ا  الةح،ث ألغياض فجمله ي  ةن عا:
 يتتدث بشكي مناسب فا مواقف التتدث الرسمية عن االحتيالات األساسية. -9

 لشخصية وااللتماعية.ي رك األسئلة واإللابة عنها فيما يتعله بالمواقف ا -11

 يعبر عن المشاعر واآلرا  والمواقف االلتماعية، باستخدام التراصيي. -11

 ي لب المساعدة أو يقدم المساعدة لثخرين. -12
 : التحدث تناولت التي السابقة والبحوث الدراسات -5

 بغيثر النثاطقين لثدى التتثدث مهثارات تنميثة تناولث  التثا الدراسات من العديد لري أُ  لقد
 :الدراسات هذه ومن المتوس ، المستوى  فا ربيةالع

اسثثتهدف  تنميثثة بعثثض مهثثارات التعبيثثر الشثثروي الثثوظيرا  التثثا (2008حسدد ن   دراسثثة
من خ ل برنام  مقترك قا م على االحتيالات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربيثة فثا المسثتوى 
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ك فثا تنميثة مهثارات التثوار والمهثارات المتوس ، وقد توصل  الدراسة إلى فاعلية البرنثام  المقتثر 
 ات واألسلوب والتركة واإلشارة(. المرتب ة )باألفكار واألصو 

استهدف  تنمية مهارات األدا  اللغوي لمتعلما اللغة العربيثة ( 2009  يب    أما دراسة
نيثثر النثثاطقين بهثثا مثثن خثث ل برنثثام  مقتثثرك قثثا م علثثى المثثدخي الكلثثا للغثثة، وقثثد توصثثل  إلثثى 

 .تنمية مهارات اللغة األربعة بصورة متكاملة اية البرنام  ففاعل
ومن العرض السابه للدراسثات والبتثوث التثا تناولث  مهثارات التتثدث ف نثه يمكثن القثول 

ن بعثثض الدراسثثات قثثد قثثدم  مجموعثثة مثثن مهثثارات التتثثدث ومجموعثثة مثثن اختبثثارات التتثثدث، إ
عرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة فثثا تنميثثة مال ممثثا أفثثاد بنثثا  اختبثثار التتثثدث لقيثثاس فاعليثثة المثثدخي

 مهارات التتدث لدى الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس 

 املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة: :ثانيًا
 نشأة الم،ول المبيعي األ لديمي لةبيم اليغا:  -1

The Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA): 
 ه   الم،ول المبيعي األ لديمي لةبيم اليغا:  ف -1

ُيعد هذا المدخي أحد مداخي تعلثم اللغثة حيث  صثممته )شثاموت( لمسثاعدة ال ث ب ذوي 
اللغتثين مثثن خثث ل أسثثلوب الثتعلم المباشثثرح ويركثثز علثثى المتتثوى األاثثاديما المعرفثثا للغثثة المثثراد 

لمناسثثبة، ومثثن  ثثم ُيعثثرت بينثثه:  النمثثوذ  تعلمهثثا، باإلوثثافة إلثثى انتقثثا  االسثثتراتيجيات التعليميثثة ا
التعليما الذي تم ت ويره لتلبية االحتيالات األااديمية لل  ب عند تعلمهم اللغة اإلنجليزية كلغة 

 .(Chamot and O'Malley, 1994: 3) انية فا المدارس األمريكية  
  بلدئ الم،ول المبيعي األ لديمي لةبيم اليغا:  -2

 رفا األااديما لتعلم اللغة إلى عدة مبادئ، ها: يستند المدخي المع 
 عملية التعلم دينامية وفعَّالة باستمرار للمتعلم. -1
 عملية التعلم يمكن تصنيرها إلى    ة أشكال من المعرفة: -2

 : تعتمد على مجموعة من المعارت والتقا ه.  بيع ا  تصييح ا( 
 ت معينة.تتمثي فا كيرية ااتساب مهارااجيا  ددددددا:  
: تتم من خ لها الرب  بين مهام التعلم التالية وإلرا ات الثتعلم  ل ف اء  بيع ا  البم اا(  

 السابقة.
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تعلثثم المعرفثثة التصثثريتية واإللرا يثثة يثثتم ب ثثرق مختلرثثة، ويثثتم اسثثترلاعها مثثن الثثذاارة ب ثثرق  -3
ا.  مختلرة أية 

ل ثث ب، واالسثثتراتيجيات التدريسثثثية تتديثثد المعثثارت واإللثثرا ات التثثا يرتثثرض أن يكتسثثبها ا -4
 لهذا الُمدخي.

أهمية ت وير التن ثيم الثذاتا لثدى المتعلمثين إلثى لانثب ت ثوير الجوانثب اللغويثة واألااديميثة  -5
 ,Cognitive Academic Language Learning Approach)الخاصثثة بهثثم 

2011),  
 اليغا:  األسس النظييا ف نطيال  الم،ول المبيعي األ لديمي لةبيم -3

لا ت تسمية المدخي المعرفا لتعلم اللغة نتيجة اعتماده على الن ريثة المعرفيثة فثا علثم 
النرب، ومتاولة اإلفادة من الت بيقات التربوية لهذه الن رية فا مجال تعليم اللغات وتعلمها، أما 

أخثثثثرى، تسثثثثميته باألاثثثثاديما فُيقصثثثثد بهثثثثا أن المثثثثدخي المعرفثثثثا قابثثثثي للت بيثثثثه فثثثثا مثثثثواد دراسثثثثية 
اثثالعلوم، والرياوثثيات، والدراسثثات االلتماعيثثة، عثث وة  علثثى تعلثثيم المهثثارات اللغويثثة التثثا ووثثع 

 (.9: 2013 عب، البل    أساسا  من أللها 
ومثن  ثم فث ن إطثار المثثدخي المعرفثا األاثاديما لثتعلم اللغثثة يقثوم باألسثاس علثى الن ريثثة 

علثى المعرفثة اإلنسثانية وتقثدمها، وعلثى  -يثر بشثكي كب -المعرفية فا التعلم، وهذه الن رية تقوم 
 .(Amin, 2012: 15)العمليات العقلية والنواحا المعرفية األساسية فا التعلم 

ولديٌر بالذكر أن المثدخي المعرفثا األاثاديما لثتعلم اللغثة لثه العديثد مثن الجثذور واألفثرع 
ماته الرلسرية، حي  يولثد العديثد المتوازية التا اشُته منها أسسه الن رية ومن لقاته الركرية ومسل

مثثن اإلصثث حات التعليميثثة المقترحثثة خثث ل الخمسثثة عشثثر سثثنة الماوثثية أو أاثثثر والتثثا بثثدورها 
لذب  تركير علما  النرب، مثي: أندرسون، وإيزابيي، وبرونر، وبياليه، وفيجوتسكا، فكي هثؤال  

مثنهم اختثار ولهثة ن ثر مغثثايرة  المركثرين سثعوا لت ثوير فهمنثا لثتعلم اإلنسثان، بثالرنم مثن أن كث   
بعثض الشثثل للتتقيثثه فثثا عمليثات الثثتعلم، إال أن األسثثاس المشثثترو فيمثا بيثثنهم هثثو أن كثث   مثثنهم 
ثا ل عتقثثاد األساسثا الثذي يعتقثثد فيثه البشثر، وهثثو طلثب العلثم، والتمتثثع بثالتعلم، وتتقيثثه  عمثي وفق 

 لتماعية والرردية( الكا نة بالرعي.قرزات فكرية فا ال روت المناسبة )التنموية والتجريبية واال
إال أن الخاصية المميزة للمدخي المعرفا األااديما لتعلم اللغة عن نيثره مثن الجثذور أو 
ثا لتيسثير عمليثة  م  أساس  األفرع المتوازية له فا نموذ  التعليم المعرفا السالف ذكرها ها أنه ُصثم 

أو البرام   نا ية اللغة، هذا ويؤكثد  (ESL)ابتة تعلم اللغة اإلنجليزية فا برام  اإلنجليزية كلغة  
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اإلطثثثار العثثثام لهثثثذا البرنثثثام  الخلريثثثة المعرفيثثثة لل ثثث ب، واسثثثتثمار معثثثارفهم السثثثابقة فثثثا الثثثتعلم 
الجديد، وكذلك االسترادة من فوا د التعلم التعاونا مع اآلخرين، ع وة  على تدريب ال  ب على 

يؤدونهثا فثا أ نثا  تنريثذهم للمهثام اللغويثة المختلرثة، وقثدرتهم  تنمية وعثيهم بالعمليثات العقليثة التثا
على تيمي ذواتهم فا أ نا  تنريذ هذه المهام، مستهدفا  وصول ال  ب لمستوى أعلثى فثا التركيثر 
إلى لانب تنمية قدراتهم لعملية التن يم الذاتا لما يتوصلون إليه مثن معلومثات، وهثذا هثو لثوهر 

 :Cummins, 2001) ,(Chamot and O'Malley, 1994: 8-9)عمليثة اإلنتثا  اللغثوي 

270), (Anderson, 2005: 747- 757). 
يتكون المدخي المعرفا األااديما لتعلم اللغة من    ة عناصر ُتسهم فا تتقيه أهدات 

 ,Chamot and O'mally)توظيرثه فثا تثدريب المنثاه  الدراسثية والتصثميم التعليمثا، وهثا:

1994: 10) (Watkins, Carnell, Lodge, Wanger and Whalley, 2000: 37), 

(Chamot, 2007: 319). 
 المنهج الال م عيى المحة ى:  -1

المكون األول للمدخي المعرفا األااديما لتعلم اللغة هو المتتوى، حي  يصمم ويخ   
الثتعلم  عندما يكون الغرض من هذا المنه  هو إمداد المتعلمين ب طثار واسثع السثتخدام اللغثة فثا

 من خ ل تداول اللغة والمتتوى.
ويتجلثثثى دور معلمثثثا المثثثدخي المعرفثثثا األاثثثاديما لثثثتعلم اللغثثثة فثثثا اختيثثثار مووثثثوعات 
المتتثوى مثثن خث ل ترثثاعلهم مثع مثثدرس الرصثثيح ألنهثم يسثثت يعون أن يميثزوا أاثثثر المووثثوعات 

اعدات إوثافية فثا أهمية، ومن  م يمكن ت ثوير األنشث ة لخدمثة المعلومثات المختثارة وتقثديم مسث
المتتوى على شكي معينات تربوية كالصور والخبرات اليدوية بتدريب ال  ب على كيرية ت بيه 

 استراتيجية التعلم برهم وتذكر المتتوى المقدم.
 تط يي  هل ا  اليغا األ لديم ا:  -2

إن المكثثثون الثثثثثانا مثثثثن مكونثثثثات المثثثثدخي المعرفثثثا األاثثثثاديما لثثثثتعلم اللغثثثثة هثثثثو ت ثثثثوير 
رات اللغثثة األااديميثثة، ولميثثع المهثثارات األربثثع للغثثة )االسثثتماع والتتثثدث والقثثرا ة والكتابثثة(، مهثثا

وذلك من خ ل الدروس اليوميثة التثا تتنثاول مجثال المتتثوى. ويثتم اسثتخدام اللغثة كثيداة وظيريثة 
ن لتعلم موووع أااديما، حي  ال يتعلم ال  ب من خ ل المتتوى المرردات والقواعد فق ، ولكث

أيةا  يتعلمثوا المرثاهيم والمهثارات والسثياقات اللغويثة المناسثبة لهثا باسثتخدام اللغثة األااديميثةح لثذا 
ينبغا أن يشتمي المثنه  المعرفثا األاثاديما علثى مهثارات اللغثة المسثتخدمة فثا االتصثال والتثا 
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ير، واإلقنثثاع، ُتعثثد مهمثثة للقيثثام بثثيدا  فعثثال فثثا مجثثال المتتثثوى، مثثثي: التتليثثي، والتقيثثيم، والترسثث
والوصثثف، والتصثثنيف، وكثثذلك االسثثتماع إلثثى الشثثرك والقثثرا ة مثثن ألثثي التصثثول علثثى المعرفثثثة 

 والتدرُّب على المناقشة وكتابة الموووعات.
 ت ج ه اسةيات ج ل  الةبيُّم:  -3

المكثثون الثالثث  للمثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة هثثو توليثثه اسثثتراتيجيات الثثتعلم، 
وسثثثيلة تسثثثاعد ال ثثثث ب علثثثى تعلثثثم العمليثثثات الواعيثثثثة واألسثثثاليب التثثثا تسثثثهي الرهثثثثم والتثثثا ُتعثثثد 

واالستيعاب واستخدام والمهارات الجديدة، كمثا ُيعثد هثذا المكثون وسثيلة لت ثوير اسثتيعاب ال ث ب 
للغثثة األلنبيثثة حيثث  تسثثاعدهم علثثى بنثثا  من ومثثة مثثن االسثثتراتيجيات، وباإلوثثافة إلثثى ذلثثك فثث ن 

ثثثثثا–ن اسثثثثثتراتيجيات لديثثثثثدة فتسثثثثثب ولكثثثثثنهم يكتشثثثثثرون ال ثثثثث ب ال يكتسثثثثثبو  كيثثثثثف ومتثثثثثى  -أية 
 يستخدمونها.

  بي ا  اسةخ،ا  الم،ول المبيعي األ لديمي عي تبي م اليغل  األجنب ا:  -5
إن المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة تثثم ت ثثويره لتلبيثثة االحتيالثثات األااديميثثة لث  ثثة      

 ,Chamot and O'Malley)مثون اللغثة اإلنجليزيثة كلغثة  انيثة أنثواع مثن ال ث ب الثذين يتعل

1994: 90). 
: ال  ب الذين طوروا المهارات االلتماعية التواصلية مثن خث ل المسثتويات األولثى أفا          

(، أو مثثن خثث ل التعثثرُّض لبيئثثة ESLلرصثثول تعلثثيم اللغثثة اإلنجليزيثثة كلغثثة  انيثثة )
ن لثم ُت ثور بعثد المهثارات اللغويثة األااديميثة المناسثبة ناطقة باللغة اإلنجليزية، ولك

 لمستوى الرصي.
: ال ثثثث ب الثثثثذين ااتسثثثثبوا مهثثثثارات اللغثثثثة األااديميثثثثة فثثثثا لغثثثثتهم األم وأتقنثثثثوا اللغثثثثة ثلن ددددل         

اإلنجليزيثثثة بشثثثكي مبثثثد ا، ويتتثثثالون إلثثثى المسثثثاعدة فثثثا نقثثثي المرثثثاهيم والمهثثثارات 
 للغة اإلنجليزية )الثانية(.المكتسبة من اللغة األولى إلى ا

ال  ب الذين يعرفون لغتين واللغة اإلنجليزية ها المهيمنة إال أنه لم تت ثور لثديهم ثللول :        
 بعد المهارات اللغوية األااديمية فا أية لغة.

ثثا مثثن الممارسثثة التعليميثثة  امثثا ُي بثثه المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة لانثثب مهم 
التركيثثز علثثى دمثث  االسثثتراتيجيات لت ثثوير مهثثارات التركيثثر المتقدمثثة مثثع رفثثع مهثثارة  التديثثثة وهثثو

اليثة أابثر مثن خث ل  ال الب اللغوية، حي  إن ال ث ب سثيتعلمون اللغثة والمتتثوى األاثاديما برعَّ
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اسثثثتخدام اسثثثتراتيجيات الثثثتعلم، أي أن ال ثثث ب الثثثذين يسثثثتخدمون األسثثثاليب االسثثثتراتيجية للثثثتعلم 
( CALLAن اللغثثة المن وقثثة والمكتوبثثة بكرثثا ة أابثثر، علثثى سثثبيي المثثثال: يتتثثوي )سثثوت يرهمثثو 

على طرك أسئلة مرترعة المستوى على ال ث ب )مثثي: مثا الثذي سثيتدث إذا....؟( ونمذلثة  لغثة 
التركيثثر  مثثن خثث ل التركيثثر بصثثوتت مرترثثع، وتعزيثثز مهثثارات الدراسثثة، واالختيثثار، والترثثا  علثثى 

طرق ا يست يع المعلم من خ لها  (CALLA)ال  ب. كما يقترك نموذ   توقعات مرترعة لجميع
أن ُيتسن النشاط العقلا لل ث ب مثثي: التيمثي فثا تعلمهثم وتنميثة مثدخي اسثتراتيجا للثتعلم وحثي 

 .(Chamot, 2004: 35) ,(Inoue, 1998) ,(Chamot, 1995: 388) المشك ت
ثثثثا بالنسثثثثبة لرصثثثثول اللغثثثثة  (CALLA)امثثثثا ُيعثثثثد عنصثثثثر اسثثثثتراتيجيات الثثثثتعلم فثثثثا  مهم 

 األلنبية أو اللغة الثانية، حي  يساعد على: 
 .تنمية الجانب األااديما واللغوي 
 .تتقيه الرا دة لل  ب مزدولا اللغة 
 .التركيز على التركير مرترع المستوى 
 .إ ارة حماس دافعية ال  ب للغة األلنبية 
  الية المو وقة له فا فصول مزدولا اللغة  ,(Cobb, 2004) ,(Chamot, 1996)الرعَّ

(Effective Language Learning Strategies for English Language 

Learners "N. D") . 

 استراتيجيات المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة: -6
اسثثثثثثثتراتيجيات الثثثثثثثتعلم هثثثثثثثا:  أفكثثثثثثثثار أو أنش ثثثثثثثثة تسثثثثثثثاعد فثثثثثثثا تعزيثثثثثثثز نتثثثثثثثا   الثثثثثثثتعلم  

(Weinstein, and Mayer, 1986: 50) واالستراتيجيات تبعا  لتعريرها يجب القيام بها عن ،
وعا وإدراو وإال ف نها لن تكون اسثتراتيجية، وقثد أووثت  بعثض األبتثاث المعرفيثة أن المثدخثثي 
المعثرفثا األاثاديما قا ثم علثى التوليثثف بثين  ث ث فئثثات مثثن استراتيجيثثات تعلثثم اللغثثة، يووثتها 

 ,Brown, Bransford, Ferrara) ,(Brown, and Palincsar, 1982)الجدول التالا 

and Campione, 1983: 99), (Chamot and O'Malley, 1994: 62-63) 
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 (3جدول )
 اسرتاتيجيات املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة

 أواًل: )اسرتاتيجيات ما ورا  املعرفة(
 ةـــــــاألمثل وصف االسرتاتيجية االسرتاتيجيات الفرعية

مراجعة األفكـار الرئيسـية واملفـاهيم لـنا، مـاك       التعرُّف إىل التقدم.
 وحتديد املبدأ املنظم.

 .استعران اخلربات اللغوية السابقة 
   اســتعران ســري  لعناصــر املهــارة اللغويــة

 اجلديدة.
  املضمون اللغوي.حتديد 

إعادة ترتيب وصيااة اللغـة الـيت هنـاا حاجـة      التقدم يف اإلعداد
 هلا للمهمة الشفوية أو الكتابية.

 .تقسيم املهارة اللغوية إىل مهارات بسيطة 
     إعادة عرن املهارة للتأكيـد علـحم حمتواهـا

 اللغوي.

أي التلطــي  لكيفيــة إمــا  مهمــة الــتعلم مــن   التلطي  التنظيمي
ــار     ــا واألفكـ ــلا  وتتابعهـ ــي  األجـ ــ ل ططـ خـ

يسية بالنسـبة للمهـام املـراد التعـبري عنهـا      الرئ
 شفوًيا أو كتابة.

  ما سيتم تعلمه. ططي 

توجيه االهتمـام للكلمـات والرتكيبـات اللغويـة      االنتباه االنتقائي
 واجلمل واألنواع امللتلفة للمعلومات.

 .االستماع أو القرا ة تلقائيًا 
 . الفحا السري 
 .إجياد املعلومات احملددة 

ــ ا  ــف ال ــن خــ ل  الكش تي م
 مراوبة الفهم

أي التحقق من فهم الشلا ملا يتعلمـه وذلـيف يف   
أثنا  االستماع أو القرا ة من خ ل التعامل معـه  
شفهًيا أو كتابًة ووت حدوثـه أي مراوبـة وفحـا    

 إنتاجه.

 .مراجعة لغوية 
 .مراجعة فكرية 
 مراجعة تنظيمية. 

 االحتفاظ الرجعي.   لم.احلكم علحم مد  جودة إما  مهمة التع التقييم ال اتي
  .االحتفاظ بسجل التعلم 
 .تأمل ما مت تعلمه 

البحث أو ترتيب الظروف اليت تسـاعد الشـلا    اإلدارة ال اتية
ــة     ــيف: إجيــاد الفــر  للغ ــال ذل ــتعلم مث ــحم ال عل

 اإل افية والتدريب عليها.

 .ططي  ووت ومكان وكيفية الدراسة 

 ثانيًا: )االسرتاتيجيات املعرفية(
استلدام املراج  للحصول علحم املعلومـاتك   - استلدام املواد املرجعية. ملصادرحتديد ا

مثـــــل: )دوائـــــر املعـــــارفك واملوســـــوعاتك 
ــ م    ــية أفــ ــب املدرســ ــواميسك والكتــ والقــ
الفيــــديوك بـــــرامج الكمبيــــوتر ووواعـــــد   

 البياناتك اإلنرتنت(.

تصــنيف الكلمــات وعـــدد مــن املفــاهيم طبًقـــا      التصنيف
ــتعل،مك وعمــل مــ كراتك  إلســهامها يف عمليــة ا ل

وتسجيل الكلمات اجلديـدة واملو ـوعات بصـورة    
ــطلحات    ــات واملصـ ــنيف الكلمـ ــرةك وتصـ خمتصـ

 واملفاهيم طبقًا خلصائصها.

ــكلية    - ــات شــ ــداد منظمــ ــنيف وإعــ التصــ
 ومرئية.
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 ةـــــــاألمثل وصف االسرتاتيجية االسرتاتيجيات الفرعية
عمــــل مللــــا عقلــــي أو كتــــابي للمعلومــــات   التلليا 

 املكتسبة.

ــرة     - ــن الفكـ ــفهيًا عـ ــبري شـ ــة والتعـ الكتابـ
 ة.األساسي

استلدام القواعد لفهم أو إنتـاج أو حـل مشـاكل     االستنتاج
 اللغة.

 استلدام القواعد يف تركيب اجلمل. -

ــة أو احلقيقيــة لفهــم      التصور  ــتلدام الصــور العقلي اس
وت كر املعلومات اجلديدة أو لعمل متثيـل عقلـي   

 ملشكلة من املشاكل.

إعــداد صــور أو أشــكال مرتبطــة  هــارتي   -
 بة.التحدث والكتا

اسرتجاع صوت كلمة من الكلمات يف ذهـن املـتعلم    التمثيل السمعي
أو حقيقــة مــن احلقــائق وذلــيف لكــي تســاعد يف   

 الفهم واالسرتجاع.

استلدام املسجل الصـوتي والسـماع مـرات     -
 متكررة لنا لغوي ما أو فقرة ما.

الرب  بى املعلومات اجلديـدة والقدميـة وإعـداد     تطوير املعرفة السابقة
 اب  شلصية.رو

 استلدام ما يعرفه الدارس بالفعل. -
 استلدام املعرفة التمهيدية. -
 عقد املناظرات. -

تــدوين الكلمــات واملفــاهيم الرئيســية يف شــكل    تدوين امل حظات
 عددي أو لفظي خمتصر.

تدوين امل حظات مـن خـ ل األفكـار ووـوائم     
T.إخل .. 

 الــنا لــتلمى اســتلدام املعلومــات املوجــودة يف االستدالل  
معنحم النصو  اجلديدة وطمى معنـحم الكلمـات   

 اجلديدة أو األجلا  الكاملة اري املوجودة.

 استلدام التلميحات السياوية. -
 التلمى من السياق. -التنبؤ -

 ثالثًا: )االسرتاتيجيات االجتماعية الوجدانية(
احلصول علحم شرح إ ايف أو التأكد من املعلم مـن   التساؤل

 آلخر. حى

 طرح األسئلة. -

ــلم   يف حــل املشــاكل أو    التعاون ــران وال العمــل يف األو
ــن      ــة م ــن مهم ــف ع ــات أو الكش ــتيعاا املعلوم اس
مهمـــات التعلـــيم أو احلصـــول علـــحم إمـــداد مـــن 
ــتلدامها يف األدا    ــة واســـ ــات القدميـــ املعلومـــ

 الشفهي أو الكتابي أو التغ ية الراجعة.

 التعاون م  اللم  . -
ــة  التـــدري - ب مـــ  األوـــران يف تنفيـــ  مهمـ

 لغوية.

ــعور    -1 ال ات اإلجيابية ــى الشـ ــن خـــ ل حتسـ ــق مـ تقليـــل القلـ
 بالكفا ة.

خفض الضو ا  باستلدام األساليب العقلية  -2
اليت جتعل الشـلا يشـعر بقدرتـه علـحم تنفيـ       

 مهمة التعليم.

 التفكري بإجيابية. -
 التفكري بصوت  مرتف . -

 المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة: مراحل تنفيذ المدخل  -7
يتم تنريثثذ االستثراتيجيثثات المتةمنثثة فثثا هثذا المثدخي مثن خث ل إطثار عثام يشثتمي علثى 

 ,Chamot) ,(Chamot and O'Malley, 1990: 158)خمثب مراحثي أساسثية، هثا 

1996: 108- 115), (Robbins, 1996), (Robbins, 2000)  



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   الرتبية ببنهاجملة كلية   

 

 157 

 (4جدول )
 ملعريف األكادميي لتعلم اللغةمراحل تنفي  املدخل ا

 اإلجرا ات اهلدف املرحلة
ــداد أو  ــة اإلعـــــ مرحلـــــ
التجهيــــــــــــــــــــــــــــل 

Preparation 

Stage. 

تنمية وعـي وإدراا الطـ ا بإمكانيـة    
تطبيـــق معـــرفتهم الســـابقة يف تعلـــم 

 مو وع الوحدة احلالية: 

 تقديم نظرة عامة وحتديد األهداف. -1
 استعران معرفة الط ا السابقة. -2
 مل الط ا عادًة م  نفس النوع مـن ستعران كيفية تعاا -3

 املهام.
 تطوير وتنمية املفردات. -4

ــديم أو  مرحلــــــة التقــــ
ــرن  العــــــــــــــــــــــــــــ

Presentation 

Stage 

 تقديم املهمة اللغوية. -1
 

عــرن املهــارة اللغويــة املســتهدفة مراعًيــا تقســيمها إىل  -1
 مهارات بسيطة.

 تنفي  أنشطة لغوية مرتبطة باملهارة. -2

ــة أو  ــة املمارســــ مرحلــــ
ــق   Practiceالتطبي

Stage 

وفيهـــا يـــتم التأكيـــد علـــحم العمليـــات  
ــامهم    ــا  ويـ ــ ا يف أثنـ ــة للطـ ال هنيـ
باســــتلدام االســــرتاتيجيات للــــتعلم 

 األكادميي.  

النم جــة مــن خــ ل إتاحــة الفرصــة للطــ ا لتطبيــق   -1
 املهارات اللغوية يف مهام مماثلة.

توجيه الط ا ل ليف يف التفكري بصوت  مرتف  من خ ل  -2
 ثنائيات أو يف جمموعات صغرية.

 التعليل للتأكد من أهمية العمليات العقلية. -3

 مرحلة التقويم

 

Evaluation 

وفيها يتم تقـويم أدا  الطـ ا للمهـام    
املقصـــودةي حبيـــث يـــتم احلكـــم علـــي 
مسـتوي أدائهـم للمهـارة اللغويـة ومـد       
ــرتاتيجيات    ــ  االس ــحم تنفي ــدرتهم عل و

فيــة الــيت وــام املعلــم بتــدريبهم  بالكي
 عليها.

 املناوشة لتقويم أدا  الط ا. -1
 تعليل إجيابيات الط ا. -2
 ع ج سلبيات الط ا. -3
 

مرحلــة التوســ  املعــريف 
واالســـــــــــــــــــتيعابي 

Expansion 

Stage 

ميارس الط ا أنشـطة ومنهـا توسـعية    
متعــــددةك تقــــوم علــــحم تطبـــــيقهم    

رسة السرتاتيجيات التعلم من خ ل مما
 مهام لغوية متنوعة.

 التدريب اإل ايف علحم مهمات أكادميية مشابهة. -1

ثثثثا لمراحلثثثه سثثثثالرة الثثثثذكر مثثثثع  وسثثثيتم تنريثثثثذ الُمثثثثدخي المعرفثثثثا األاثثثاديما لثثثثتعلم اللغثثثثة وفق 
تةمينه االستراتيجيات المناسبة فا كي مرحلة وفق ا ل بيعة المهارة اللغوية )التتدث أو الكتابثة(، 

 ور كي من المعلم والمتعلم داخي كي مرحلة.ووفق ا ل بيعة د
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 دخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة: دور المعلم والطالب في الُم -8
تتعثثدد أدوار كثثي مثثن المعلثثم والمثثتعلم فثثا أ نثثا  تنريثثذ المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم 

توس  فثا كثي مرحلثة اللغة فا تنمية مهارات التتدث لدى الناطقين بغير العربية فا المستوى الم
 وفقا لألدوار التالية :

  يحيددا ادعدد،اد Preparation stage:  وتقثثوم هثثذه المرحلثثة علثثى تقثثديم المعلثثم لمتثثة عامثثة
لل  ب حول موووع الدرس كام  ، ويرشدهم إلثى التركيثر فثا معثارفهم ومعلومثاتهم السثابقة 

لثه بعثد االنتهثا  مثن حول هذا الموووع، كما يجب علثى ال ث ب تتديثد مثا يجثب علثيهم عم
 هذه المرحلة.

  يحيا الةا،يم Presentation Stage:  ثا ثا عام  وتقوم هثذه المرحلثة علثى تقثديم المعلثم عرو 
للمراهيم الجديدة التا سترد فا الموووع، وخ ل هذه المرحلة يقوم المعلم بتوظيف مجموعة 

تسثثية التركيثةح بهثثدت مثن وسثا   العثثرض المختلرثة، مثثي: الوسثثا ي البصثرية، والسثمعية، وال
 مساعدة ال  ب على التراعي مع الموووع المسموع.

  يحيددا الممل سددا Practice Stage:  ويثثتم فثثا هثثذه المرحلثثة التركيثثز علثثى لعثثي ال ثث ب
مشثثثثاركين فثثثثا التثثثثدريب العملثثثثا عنثثثثد االسثثثثتماع للمووثثثثوعات المختلرثثثثةح وذلثثثثك مثثثثن خثثثث ل 

عدهم فثا ااتسثاب المعرفثة ولمثع المعلومثات األنش ة العملية أو التعلم التعاونا، وهذا سيسا
 من بعةهم البعض، وتوسيع لغتهم من خ ل التراعي مع زم  هم فا المهام التا يؤدونها.

  يحيدا الةاد يم Evaluation Stage:  فثا هثذه المرحلثة يقثوم ال ث ب بثالتتقه مثن مسثتوى
مثدى فثاعليتهم فثا  علثى -اثذلك–أدا هم عند االسثتماع للنصثول اللغويثة المختلرثة، والتكثم 

 تنريذ استراتيجيات التعلم بالكيرية التا ُدر بوا عليها.
  يحيا الة سع Expansion Stage :  فا هذه المرحلة يبدأ ال  ب فا التوسع فا ت بيثه

استراتيجيات تعلم اللغثة فثا سثياقات لديثدة، كمثا تقثوم علثى ت بيثه مهثارات التتثدث والكتابثة 
 ت التياة اليومية.مواقف لديدة تتعله بمشك  فا

 :الدراسات والبحوث التي تناولت المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة -9
ة فثا ثم اللغثثرفا األاثاديما لتعلثثي المعثثاول  المدخثثا تنثثات التثثدراسثثن الثد مثث  العديثثألري

لى شددددل    فأف ددددل)ومنهثثثثثا دراسثثثثة  تعلثثثثيم اللغثثثثة اإلنجليزيثثثثة كلغثثثثة ألنبيثثثثة، ومثثثثن هثثثثذه الدراسثثثثات:
Chamot and O'maly, 1990 )  التثا اسثتهدف  توظيثف اإلسثتراتيجيات المعرفيثة ك حثدى
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االسثثثتراتيجيات المتةثثثمنة فثثثا المثثثدخي المعرفثثثا األاثثثاديما وذلثثثك بهثثثدت تثثثدريب الدارسثثثين علثثثى 
ثثرُّت الصثثيغ والتراايثب واسثثتخدامها، وقثثد أ بتثث  نتثثا   الدراسثثة  الن ثام الصثثوتا والكتثثابا للغثثة، وت ع 

ارسين على تخثزين واسثترلاع مثا يتعلمونثه مثن مرثاهيم خاصثة باللغثة، بتيث  مكنثتهم مثن قدرة الد
 القيام بمهارات االتصال اللغوي.

علثثى  اطبقثث  المثثدخي المعرفثثا األاثثاديم االتثث ( Chamot, 1995 شددل   دراسثثة 
غثة  انيثة مدينة )أولينجتثون( بواليثة فيرلينيثا لثتعلم اللغثة اإلنجليزيثة كل اط ب المدارس الثانوية ف

: الرياويات، والعلوم من خ ل االستعانة بوسا ي التقييم الشخصية واستخدام مجموعة امادت اف
تنميثة  ااختبارات )مرلعية المتثك( لتقيثيم أدا ات ال ث ب، وتوصثل  إلثى فاعليثة هثذا المثدخي فث

تنميثة  اتعليم هذه المهارات، كما أاثدت فاعليتثه فث امهارات اللغة، وأوص  بةرورة استخدامه ف
 الكرا ة اللغوية األااديمية. 

اسثثثتهدف  تووثثثيح الع قثثثة بثثثين  (Grigornako, 2005 جييج  ندددل  )أمثثثا دراسثثثة 
 (OHIO)امتتثثثان  ااسثثتخدام المثثثدخي المعرفثثثا األاثثثاديما فثثثى تعلثثثم اللغثثثة ودرلثثثات ال ثثث ب فثثث

علثثثثيم ( طالب ثثثثا فثثثثا المرحلثثثثة السادسثثثثة مثثثثن الت23طبثثثثه علثثثثى عينثثثثة مثثثثن ) يللكرثثثثا ة اللغويثثثثة والثثثثذ
زيثثادة تتصثثيي ال ثث ب  ااألساسثا، وقثثد أظهثثرت نتثثا   هثذه الدراسثثة مثثدى فاعليثثة هثثذا المثدخي فثث

  اختبار الكرا ة اللغوية. اذوي المستويات المختلرة خاصة ف

ــاني/  ــة أواًل:  احملــور الث ــادميي    إجــرا ات تنمي ــريف األك ــدخل املع ــارات التحــدث باســتلدام امل  مه
 :لتعلم اللغة 

ي المعرفثثثا األاثثثاديما لثثثتعلم اللغثثثة فثثثا تنميثثثة مهثثثارات التتثثثدث لثثثدى تثثثم اسثثثتخدام المثثثدخ
 الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس  من خ ل مجموعة من اإللرا ات:

إجراءات اإلجابة عن السؤال األول الخاص بتحديد مهارات التحدث الالزمة للناطقين  -1
 بغير العربية في المستوى المتوسط:

صثثثر هثثثذه المهثثثارات وووثثثعها فثثثا صثثثورة قا مثثثة، وفيمثثثا يلثثثا عثثثرض قامثثث  الباحثثثثة بت
 لإللرا ات والخ وات التا اتبع  فا إعداد هذه القا مة.
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 تح،ي، اله،م  ن الال ما:  أ( 
هثثدف  القا مثثة إلثثى تتديثثد مهثثارات التتثثدث ال زمثثة للدارسثثين النثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا 

  خي المعرفا األااديما لتعلم اللغة.المستوى المتوس ح بغية تنميتها باستخدام المد
 تح،ي،  صلد  اشةالق الال ما: ( )

تثثثم اشثثثتقاق قا مثثثة مهثثثارات التتثثثدث للنثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة فثثثا المسثثثتوى المتوسثثث  مثثثن 
لمهثارة التتثدث والتثا ووثعتها  بعثض الهيئثات  المصادر اآلتية: )المستويات المعيارية العالميثة 

وهيئة   1999لعامهيئة التعليم بوالية كاليرورنيا  دة األمريكية ومنها :التعليمية  فا الواليات المتت
 وهيئة التعلثيم بواليثة  2119  وهيئة التعليم بوالية بنسلرانيا لعام 2113التعليم بوالية إنديانا لعام 

  2113) المعثثايير القوميثثة للتعلثثيم فثثا مصثثروكثثذا الهيئثثات القوميثثة ومنهثثا:(2119بنسثثلرانيا لعثثام 
()أهثدات 2119 الهيئة القومية لةمان الجودة واالعتماد2113يير القومية للتعليم فا مصرالمعا

تعلثثثيم مهثثثارة التتثثثدث لثثثدى النثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة فثثثا المسثثثتوى المتوس ()الدراسثثثات والبتثثثوث 
السثثثثابقة العربيثثثثة واأللنبيثثثثة التثثثثا تناولثثثث  مهثثثثارة التتثثثثدث للنثثثثاطقين بغيثثثثر العربيثثثثة فثثثثا المسثثثثتوى 

 األدبيات العربية واأللنبية المرتب ة بالتتدث: )المرهوم، العمليات، المهارات، ...(.) المتوس (
 الص  ة المب،  ا ليال ما:( ج

تةمن  الصورة المبد ية أربع مهثارات ر يسثة للتتثدث، هثا: )ن ثه األصثوات والكلمثات 
تتثثثثدث ال -مراعثثثثاة فنيثثثثات التتثثثثدث -تتديثثثثد أفكثثثثار التتثثثثدث وتن يمهثثثثا -والجمثثثثي ن قثثثثا  صثثثثتيتا  

 ألنراض ولماهير متنوعة( واشتمل  هذه المهارات على ا نتا عشرة مهارة فرعية.
 ل ما: دددددط الاددددضب( د

تثم  للتياد من مثدى مناسثبة مهثارات التتثدث للنثاطقين بغيثر العربيثة فثا المسثتوى المتوسث 
 فثا مجثال والمتخصصثين ووثع القا مثة فثا صثورة اسثتبانة وعروث  علثى مجموعثة مثن الخبثرا 

تعليم اللغات األلنبية بصرة عامةح وفا مجال تعليم اللغة العربية لغير النثاطقين بصثرة خاصثة، 
)مثثدى مناسثثبة المهثثارات للدارسثثين فثثا المسثثتوى المتوسثث    :وطلثب مثثنهم إبثثدا  الثثرأي حثثول اآلتثثا

مثثثدى كرايثثثة المهثثثارات للدارسثثثين فثثثا المسثثثتوى  مثثثدى ارتبثثثاط كثثثي مهثثثارة فرعيثثثة بالمهثثثارة الر يسثثثة 
  دراسا المتدد دقة الصيانة اللغوية للمهارات(.ال

وقامثث  الباحثثثة بثث لرا  التعثثدي ت المقدمثثة مثثن قبثثي السثثادة المتكمثثين ، وتثثم التوصثثي إلثثى 
)ن ثه  :هديقا مة نها ية لمهارات التتدث،حي  شمل  عشر مهثارات موزعثة علثى أربثع مهثارات 
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ثثثثا صثثثثتيتا   تثثثثدث وتن يمهثثثثا  مراعثثثثاة فنيثثثثات   تتديثثثثد أفكثثثثار التاألصثثثثوات والكلمثثثثات والجمثثثثي ن ق 
 .عشي  هل ا  عيع اوتةم هذه المهارات  التتدث  التتدث ألنراض ولماهير متنوعة(.

املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة  اخلا  ببيان أثر ثانيًا: إجرا ات اإلجابة عن السؤال الثاني
 املتوس :يف تنمية مهارات التحدث لد  الناطقى بغري العربية يف املستو  

 لقياس أ ر المدخي األااديما لتعلم اللغة اتبع  الباحثة اإللرا ات التالية: 

 اختبار قياس مهارات التحدث لدى الناطقين بغير العربية في المستوى المتوسط: -1
 اتبع  الباحثة فا تصميم هذا االختبار الخ وات التالية: 

 تح،ي، ه،م ااوةبل :  (أ
قيثثثاس مسثثثتوى الدارسثثثين النثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة فثثثا المسثثثتوى  هثثثدت هثثثذا االختبثثثار إلثثثى 

  المتوس  فا مهارات التتدثح ومن  م تشخي  نقاط قوتهم ولوانب وعرهم فا تلك المهارات.
 تح،ي،  صلد  اشةالق ااوةبل :  ()

قا مثثة مهثثارات التتثثدث اعةمدد،  البلحوددا عددي اعدد،اد ااوةبددل  عيددى المصددلد  ا ت ددا: 
ا فا هذه الدراسة والتا تم التوصي إليها البتوث والدراسات العربية التا أعثدت المستهدت تنميته

أدوات قياس مهارات التتدث لدى الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس  بعض االختبارات 
التا تقثيب مهثارات التتثدث لثدى متعلمثا اللغثة اإلنجليزيثة كلغثة  (TOEFL, IELTS)العالمية 
دلثثة المعلمثثين للمسثثتوى المتوسثث  المقدمثثة فثثا بعثثض معاهثثد تعلثثيم اللغثثة العربيثثة منثثاه  وأ ألنبيثثة 

 للناطقين بلغاتت أخرى(.
 ضبط ااوةبل :( ج
 : تثثم تثثم حسثثاب  بثثات االختبثثار، مثثن خثث ل طريقثثة التجز ثثة النصثثرية  حسددل) ثبددل  ااوةبددل

ألرثثا لثثث  حسثثاب الثبثثات الكلثثا الختبثثار مهثثارات التتثثدث ب ثثريقتين: األولثثى عثثن طريثثه معامثثي
(، والثانيثثة عثثن طريثثه معامثثي الثبثثات ب ريقثثة التجز ثثة 1.961ارونبثثا ، فُولثثد أنثثه يسثثاوي )

(، وهثثثثا 1.965، فُولثثثد أنثثثثه يسثثثاوي )Spearman-Brownبثثثراون  -النصثثثرية لثثثث سثثثثبيرمان
ا، مما يدل على الثبات الكلا الختبار التتدث.  معام ت  بات مرترعة لد 
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 : الباحثثثة بالصثثدق ال ثثاهري، فعروثث  االختبثثار  خثثذتأ الصثثدق ال ثثاهري: صدد،ق ااوةبددل
 علثثى مجموعثثة مثثن المتكمثثين للتعثثرت علثثى مثثدى مناسثثبة االختبثثار لقيثثاس مهثثارات التتثثدث،

 .ااما تم توويح ذلك سابق  
 :لقيثثاس صثثدق االختبثثار، باإلوثثافة إلثثى صثثدق المتكمثثين، فهثثو يعبثثر عمثثا  الصدد،ق الددحاتي

اليثثة مثثن األخ ثثا  والشثثوا ب، فالثثدرلات التقيقيثثة يتتويثثه االختبثثار مثثن القثثدرة التثثا يقيسثثها خ
تصثثبح هثثا المتثثك الثثذي ينسثثب إليثثه صثثدق االختبثثار، حيثث  يعتمثثد علثثى الثثدرلات التجريبيثثة 

 .بعد التخل  من أخ ا  القياس

إعددداد نمددوذح ت ددحي  أداء الندداطقين بغيددر العربيددة فددي المسددتوى المتوسددط فددي     -2
 :مهارات التحدث

 موذ  التصتيح اإللرا ات اآلتية: اتبع  الباحثة فا إعداد ن
 تح،ي، ه،م النم ذج:  (أ

اسثثتهدت النمثثوذ  تتليثثي أدا  النثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا المسثثتوى المتوسثث  )مجمثثوعتا 
ا وفثثه مقيثثاس    ثثا األبعثثاد، وذلثثك بغثثرض تتديثثد  الدراسثثة( فثثا مهثثارات التتثثدث تتلثثي   متثثدرل 

 مستوى تمكنهم من هذه المهارة
 ق النم ذج:  صلد  اشةال( )

اعتمدت الباحثة فا إعثداد النمثوذ  علثى بعثض المصثادر، منها:)قا مثة مهثارات التتثدث 
المتثثثثثددة بالدراسثثثثثة التالية الدراسثثثثثات والبتثثثثثوث السثثثثثابقة العربيثثثثثة واأللنبيثثثثثة المرتب ثثثثثة بمهثثثثثارات 

  التتدث األدبيات المرتب ة بقياس مهارات التتدث طرا ه تقدير مهارات التتدث وقياسها(.

 ضبط النم ذج:  (ج
 ،تثثثثم عثثثثرض النمثثثثوذ  علثثثثى المتكمثثثثين أنرسثثثثهم، الثثثثذين عثثثثرض علثثثثيهم قا مثثثثة المهثثثثارات 
 فا وو  أرا  السادة المتكمين. وتعديلها

 إعداد كتاب الطالب : -3
وهثثثثثثدف  إلثثثثثثى تبصثثثثثثير الدارسثثثثثثين فثثثثثثا المسثثثثثثتوى المتوسثثثثثث  بيهميثثثثثثة تعلثثثثثثم اللغثثثثثثة  : ا، دددددددددا (أ

ات التتثثثثثثثدث لتنمثثثثثثا قثثثثثثثدرتهم علثثثثثثى التواصثثثثثثثي العربيثثثثثثة بصثثثثثثرة عامثثثثثثثة، وأهميثثثثثثة إتقثثثثثثثان مهثثثثثثار 
 اللغوي الرعال مع أهي اللغة العربية.
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ددلحيثث  قامثث  الباحثثثة  سدد نل ي  عددل  ليكةددل):( ) بثثين دروس الوحثثدات مثثن خثث ل  بددلليةط ط ل  
ووثثثع سثثثيناريو عثثثام )يتةثثثمن دراميثثثة التثثثدث والصثثثورة داخثثثي البرنثثثام ( للثثثرب  بثثثين وحثثثدات 

 .فا الميدان وتلبا احتيالات الدراسة التالية من ق ب ي خبرا  متخصصين البرنام 
  الجزء الثاني: دليل المعلم: -4

وتةمن الدليي األهثدات التثا يسثعى لتتقيقهثا، وإرشثادات للمعلثم، وااللثرا ات التدريسثية 
  .لكي درس من الدروس المتةمنة

 :الميداني التطبيق -5
باسثتخدام المثدخي المعرفثا ة درسث  يثتمثل  عينة الدراسثة فثا مجمثوعتين إحثداهما تجريب

 األااديما لتعلم اللغة وكان عددها تسع طالبات، واألخرى درس  بال ريقة المعتادة وكان عثددها
تسثثثعة طثثث ب مثثثن النثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة فثثثا المسثثثتوى المتوسثثث ، وتثثثم ت بيثثثه االختبثثثار علثثثى 

دام المثثثدخي المعرفثثثا للمجموعثثثة التجريبثثثة باسثثثتخ تثثثدريبالوذلثثثك بعثثثد  ،وبعثثثديا   المجمثثثوعتين قبليثثثا  
  األااديما لتعلم اللغة.  

 نتائج البحث وتفسريها :   احملور الثالث/

التتقه مثن أ ثر اسثتخدام المثدخي المعرفثا األاثاديما لثتعلم اللغثة فثا تنميثة مهثارات التتثدث  ( أ
لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا المسثثتوى المتوسثث  مثثن خثث ل المقارنثثة بثثين أدا  المجموعثثة 

 بيدا  المجموعة الةاب ة فا الت بيه البعدي:التجريبية 

وللتياثثد مثثن ذلثثك، فقثثد صثثيغ الرثثرض األول الثثذي يثثن  علثثى:  تولثثد فثثروق ذات داللثثة 
إحصثثا ية بثثين متوسثث ا رتثثب درلثثات المجموعثثة التجريبيثثة والمجموعثثة الةثثاب ة لثثدى النثثاطقين 

دي لصالح متوس  رتب بغير العربية فا المستوى المتوس  فا مهارات التتدث فا الت بيه البع
 والجدول اآلتا يووح ذلك: درلات المجموعة التجريبية .
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 (5) جدول
عند دراسة الفروق بى متوسطي رتب درجات    Mann-Whitney Testويتين -نتائج اختبار مان

 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة من الناطقى بغري العربية يف مهارات التحدث يف التطبيق البعدي

مهارات التحدث 
 الرئيسية

 العدد اجملموعة
متوس  
 الرتب

جمموع 
 الرتب

ويمة 
(U) 

ويمة 
(Z) 

مستو  
 الداللة

حجم 
التأثري 

(rrb) 

مستو  
 التأثري

نطق األصوات 
والكلمات واجلمل 

 نطًقا صحيًحا

 124.00 13.78 9 جتريبية

2.00 3.64 0.01 0.95 
 ووي
 47.00 5.22 9  ابطة جًدا

أفكار التحدث حتديد 
 وتنظيمها

 126.00 14.00 9 جتريبية
0.00 4.03 0.01 1.00 

 ووي
 45.00 5.00 9  ابطة جًدا

مراعاة فنيات 
 التحدث

 126.00 14.00 9 جتريبية
0.00 3.77 0.01 1.00 

 ووي
 45.00 5.00 9  ابطة جًدا

التحدث ألاران 
 ومجاهري متنوعة

 126.00 14.00 9 جتريبية
0.00 3.68 0.01 1.00 

 ووي
 45.00 5.00 9  ابطة جًدا

الدرجة الكلية 
 الختبار التحدث

 126.00 14.00 9 جتريبية
0.00 3.62 0.01 1.00 

 ووي
 45.00 5.00 9  ابطة جًدا

  ( بين متوس  رتب درلات المجموعثة التجريبيثة 1.11ولود فرق دال إحصا ي ا )عند مستوي
امهثارات ر يسثية، أو مهثارات التتثدث )ات المجموعة الةاب ة فا لميثع ومتوس  رتب درل

ادرلثة كليثثة( لثثدى النثثاطقين بغيثر العربيثثة فثثا الت بيثثه البعثدي لصثثالح متوسثث  رتثثب درلثثات 
المجموعة التجريبية فا لميع التاالت. أي أن متوس  رتب درلات المجموعة التجريبية فا 

أو كدرلثثة كليثثة( لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا امهثثارات ر يسثثية، مهثثارات التتثثدث )لميثثع 
 الت بيه البعدي أعلى بداللة إحصا ية عن ن ا رها لدى المجموعة الةاب ة.

( إلثثى: ولثثود 1( أو )1.95( التثثا تسثثاوي )rrbوتشثثير قثثيم معامثثي االرتبثثاط الثنثثا ا للرتثثب ) -1
ا لثثث )البرنثثام  القثثا م علثثى المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما  لثثتعلم اللغثثة( فثثا تنميثثة تثثي ير قثثوي لثثد 

لميثثع مهثثارات التتثثدث لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة بالمجموعثثة التجريبيثثة مقارنثثة  بالنثثاطقين 
 بغير العربية فا المجموعة الةاب ة.
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ومن إلمالا نتا   الررض األول يتةثح أنثه قثد تتقثه، حيث  أشثارت نتثا   هثذا الرثرض 
ات المجموعثثثثة التجريبيثثثثة والمجموعثثثثة إلثثثثى ولثثثثود فثثثثرق دال إحصثثثثا ي ا بثثثثين متوسثثثث ا رتثثثثب درلثثثث

امهثثارات ر يسثثية، أو كدرلثثة كليثثة( لثثدى النثثاطقين بغيثثر مهثثارات التتثثدث )الةثثاب ة فثثا لميثثع 
العربية فا الت بيه البعدي لصالح متوس  رتب درلات المجموعة التجريبية فا لميع التاالت. 

ا (وأن فا تنمية لميثع مهثارات التتثدث  المدخي المعرفا األااديما لتعلم اللغة( له تي ير قوي لد 
لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة بالمجموعثثة التجريبيثثة مقارنثثة  بالنثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا المجموعثثة 

 الةاب ة.

الةحاا  ن أثي اسةخ،ا  الم،ول المبيعي األ لديمي لةبيم اليغا عي تنم ا  هل ا  الةح،ث  -)
عي الةطب ا الابيدي فالببد،  ليمجم عدا  ل،ى النلطا ن بغ ي البية ا عي المسة ى المة سط

 الةجييب ا: 

ولمزيثثد مثثن التياثثد مثثن أ ثثر اسثثتخدام المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة فثثا تنميثثة 
مهثثارات التتثثدث لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا المسثثتوى المتوسثث  تمثث  المقارنثثة بثثين دارسثثات 

 صيغ الررض الثانا الذي ين  على: ه ذلك فقدالمجموعة التجريبية ذاتها قبلي ا وبعدي ا، ولتتقي

ي ج، عيفق ذا  دالا احصل  ا ب ن  ة سطي  تن د جل  المجم عا الةجييب ا ل،ى  
النددلطا ن بغ ددي البية ددا عددي المسددة ى المة سددط عددي  هددل ا  الةحدد،ث عددي الةطب ادد ن الابيددي 

 ح ذلك:فالج،فل ا تي ي ض فالبب،  لصللح  ة سط  تن د جل  الةطب ا البب، ".
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 (6جدول )
عند دراسة الفرق بى متوسطي رتب  Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج اختبار ويلكوكسون 

 درجات اجملموعة التجريبية من الناطقى بغري العربية يف مهارات التحدث يف التطبيقى القبلي والبعدي

 مهارات التحدث
 اإلشارات

 القبلي( -)البعدي
 العدد

متوس  
 الرتب

جمموع 
 الرتب

ويمة 
(Z) 

مستو  
 الداللة

حجم 
التأثري 

(rprb) 

مستو  
 التأثري

نطق األصوات والكلمات 
 واجلمل نطًقا صحيًحا

 0.00 0.00 0 )*(السالبة

 45.00 5.00 9 )**(املوجبة ووي جًدا 1 0.01 2.74

   0 )***(صفرية

حتديد أفكار التحدث 
 وتنظيمها

 0.00 0.00 0 السالبة

 45.00 5.00 9 املوجبة ووي جًدا 1 0.01 2.89

   0 صفرية

 مراعاة فنيات التحدث
 0.00 0.00 0 السالبة

 45.00 5.00 9 املوجبة ووي جًدا 1 0.01 2.70

   0 صفرية

التحدث ألاران ومجاهري 
 متنوعة

 0.00 0.00 0 السالبة

 45.00 5.00 9 املوجبة ووي جًدا 1 0.01 2.72

   0 صفرية

الدرجة الكلية ملهارات 
 التحدث

 0.00 0.00 0 السالبة

 45.00 5.00 9 املوجبة ووي جًدا 1 0.01 2.69

   0 صفرية

 يةضح  ن الج،فل السلبا  ل ييي:    

  ( بثثثثين متوسثثثث ا رتثثثثب درلثثثثات المجموعثثثثة 1.11ولثثثثود فثثثثرق دال إحصثثثثا ي ا )عنثثثثد مسثثثثتوي
 مهثارات التتثدثقين بغير العربية فا الت بيقين القبلا والبعدي فا لميثع التجريبية من الناط

)امهثثارات ر يسثثية، أو كدرلثثة كليثثة( لصثثالح متوسثث  رتثثب درلثثات القيثثاس البعثثدي فثثا لميثثع 

                                           

  : عندما يكون: البعدي > القبلا. ادشل ة السللبا )*(

 عندما يكون: البعدي < القبلا.    ادشل ة الم جبا: )**(

 : عندما يكون: البعدي = القبلا.  صفيياادشل ة  )***(
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التثثثاالت. أي أن متوسثثث ات المجموعثثثة التجريبيثثثة مثثثن النثثثاطقين بغيثثثر العربيثثثة فثثثا الت بيثثثه 
ات ر يسثية أو كدرلثة كليثة( أعلثى بداللثة إحصثا ية )امهثار  مهارات التتدثالبعدي فا لميع 

 عن ن ا رها فا القياس القبلا. 

 ( وتشثثثير قثثثيم معامثثثي االرتبثثثاط الثنثثثا ا لرتثثثب األزوا  المرتب ثثثةrprb( التثثثا تسثثثاوي )إلثثثى: 1 )
ا لثثث )البرنثثام  القثثا م علثثى المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة( فثثا  ولثثود تثثي ير قثثوي لثثد 

لثثدى النثثاطقين بغيثثر العربيثثة بالمجموعثثة التجريبيثثة فثثا الت بيثثه  التتثثدثرات تنميثثة لميثثع مهثثا
 البعدي مقارنة  بالت بيه القبلا. 

 (7دول )ـــــــج
 يف مهارات  ك ونسبة الكسب املصححة لـ علت Blakeنسبة الكسب املعدلة لـ 

 الناطقى بغري العربيةالتحدث لد  اجملموعة التجريبية 

 املتغري
متوس  

طبيق الت
 القبلي

متوس  
التطبيق 
 البعدي

نهاية ال
 عظمحمال

 ل ختبار

درجة 
 )*(الكسب

نسبة الكسب 
 املعدلة 

 Blakeلـ 

نسبة الكسب 
 املصححة لـ علت

نطق األصوات والكلمات 
 1.91 1.41 1.45 3 2.89 1.44 واجلمل نطًقا صحيًحا

حتديد أفكار التحدث 
 وتنظيمها

3.11 9.00 9 5.89 1.65 2.31 

 1.60 1.04 5.00 12 9.00 4.00 اة فنيات التحدثمراع

التحدث ألاران 
 ومجاهري متنوعة

2.00 4.78 6 2.78 1.16 1.74 

الدرجة الكلية ملهارات 
 1.87 1.28 15.11 30 25.67 10.56 التحدث

 يةضح  ن الج،فل السلبا  ل ييي: 
فثثثا حالثثثة:  (1.28(، )1.65(، )1.41أن قثثثيم نسثثثبة الكسثثثب المعدلثثثة لثثثث بثثث و تسثثثاوي )

ا(، )تتديثثد أفكثثار التتثثدث وتن يمهثثا(، )الدرلثثة  ثثا صثثتيت  )ن ثثه األصثثوات والكلمثثات والجمثثي ن ق 

                                           

 متوس  الت بيه القبلا(. -درلة الكسب = )متوس  الت بيه البعدي  )*(
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( التثثثا اقترحهثثثا بثثث و 1.2الكليثثة لمهثثثارات التتثثثدث( علثثى الترتيثثثب، وهثثثا قثثيم أابثثثر مثثثن القيمثثة )
ث بثث و للتكثثم علثثى أ ثثر المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة، وأن قثثيم نسثثبة الكسثثب المعدلثثة لثث

( فثثثثا حالثثثثة: )مراعثثثثاة فنيثثثثات التتثثثثدث(، )التتثثثثدث ألنثثثثراض ولمثثثثاهير 1.16(، )1.14تسثثثثاوي )
( التثثا اقترحهثثا بثثث و للتكثثم علثثى أ ثثثر 1.2متنوعثثة( علثثى الترتيثثب وهثثثا قثثيم قريبثثة مثثثن القيمثثة )

لثثتعلم  المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة. ممثثا يشثثير إلثثى أن )المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما
 . لدى الناطقين بغير العربية بالمجموعة التجريبية التتدثفا تنمية مهارات فعَّال  (اللغة

( فثا حالثة: 1.87(، )2.31(، )1.91تساوي ) عز أن قيمة نسبة الكسب المصتتة لث 
ا(، )تتديثثد أفكثثار التتثثدث وتن يمهثثا(، )الدرلثثة  ثثا صثثتيت  )ن ثثه األصثثوات والكلمثثات والجمثثي ن ق 

 عددز ( التثثا اقترحهثثا 1.8( علثثى الترتيثثب، وهثثا قثثيم أابثثر مثثن القيمثثة )الكليثثة لمهثثارات التتثثدث
( فثا 1.74(، )1.61) تسثاوي  عدز وأن قيم نسبة الكسب المعدلة لث  مدخي،للتكم على فاعلية ال

حالثثة: )مراعثثاة فنيثثات التتثثدث(، )التتثثدث ألنثثراض ولمثثاهير متنوعثثة( علثثى الترتيثثب، وهثثا قثثيم 
ا مثن القيمثة ) . ممثا يشثير إلثى أن مثدخيللتكثم علثى فاعليثة ال عدز اقترحهثا  ( التثا1.8قريبة لثد 

ثثال  لثثتعلم اللغثثة( )المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثدى النثثاطقين بغيثثر  التتثثدثفثثا تنميثثة مهثثارات فعَّ
 . العربية بالمجموعة التجريبية

ومن إلمالا نتا   الررض الثانا يتةح أنه قثد تتقثه، حيث  أشثارت نتثا   هثذا الرثرض 
ق دال إحصا ي ا بين متوس ا رتب درلات المجموعثة التجريبيثة مثن النثاطقين بغيثر إلى ولود فر 

كمهارات ر يسثية وكدرلثة كليثة(  مهارات التتدثالعربية فا الت بيقين القبلا والبعدي فا لميع )
لصثثثثثالح متوسثثثثث  رتثثثثثب درلثثثثثات القيثثثثثاس البعثثثثثدي فثثثثثا لميثثثثثع التثثثثثاالت. وأن )المثثثثثدخي المعرفثثثثثا 

ثال فثا تنميثة لميثع مهثارات األااديما لتعلم اللغة( ل ا وفعَّ لثدى النثاطقين  التتثدثه تي ير قثوي لثد 
 بغير العربية بالمجموعة التجريبية فا الت بيه البعدي مقارنة  بالت بيه القبلا.

 مل تا،  يةب ن أثي الم،ول المبيعي األ لديمي لةبيم اليغدا عدي تنم دا  هدل ا  الةحد،ث 
 ى المة سط.ل،ى النلطا ن بغ ي البية ا عي المسة  
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 بب، عيض نةل ج البحث الحللي فتفس ياتهل يمكن تا،يم الة ص ل  ا ت ا: 
وثثرورة إعثثداد نمثثاذ  إلرا يثثة لتوظيثثف اسثثتراتيجيات المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة  -1

 ت الدراسية.فا تنمية مهارات اللغة العربية للناطقين بلغاتت أخرى فا لميع المستويا
وثثرورة عقثثد دورات تدريبيثثة للمعلمثثين علثثى توظيثثف المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما لثثتعلم اللغثثة  -2

فثثا تنميثثة مهثثارات اللغثثة العربيثثة عامثثة  ومهثثارات التتثثدث خاصثثة للنثثاطقين بغيثثر العربيثثة فثثا 
 لميع المستويات الدراسية.

وااللتماعيثثثثثة الولدانيثثثثثة  أهميثثثثثة التكامثثثثثي بثثثثثين االسثثثثثتراتيجيات المعرفيثثثثثة ومثثثثثا ورا  المعرفيثثثثثة -3
المتةثثثمنة بالمثثثدخي المعرفثثثا األاثثثاديما لتنميثثثة مهثثثارات اللغثثثة العربيثثثة لثثثدى النثثثاطقين بغيثثثر 

 العربية فا لميع المستويات الدراسية.

تقتثثثثثثثرك الباحثثثثثثثثة إلثثثثثثثرا  البتثثثثثثثوث  التثثثثثثثالا وترسثثثثثثثيراتها،  مثثثثثثثن نتثثثثثثثا   البتثثثثثثث ان  قثثثثثثثا  
 :والدراسات اآلتية

 إعداد برنام  قا م علثى المثدخي المعرفثا األاثاديما لثتعلم اللغثة فثا تنميثة مهثارات االسثتماع -1
 لدى الناطقين بغير العربية فا المستوى المتوس . والقرا ة 

أ ر استخدام المدخي المعرفا األااديما لتعلم اللغة فا ع   صعوبات القرا ة والكتابة لدى  -2
 ا المستوى المتوس .الناطقين بغير العربية ف
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 ة:ــــــ  العربيــــــأواًل: املراج

 ( 2113أبو السعود، دالل يب .) فعاليثة المثدخي التكثاملا لتعلثيم العربيثة لأللانثب فثا تنميثة
 لامعة عين شمب. :. رسالة دكتوراه، نير منشورة، كلية التربيةالقدرة اللغوية

 ( تتليثثي عمليثثة الثثثتكلم و 1989أيثثوب، عبثثد الثثرحمن .) .مجلثثة عثثثالم بعثثض نتا جثثه الت بيقيثثة
 (، الكوي : المجلب الوطنا للثقافة والرنون واآلداب.3) 21، الركر

 ( 2119بيثثومى، نشثثيت عبثثد العزيثثز .) برنثثام  لتنميثثة مهثثارات األدا  اللغثثوي لمتعلمثثا اللغثثة
. رسثثثالة دكتثثثوراه نيثثثر منشثثثورة، معهثثثد العربيثثثة نيثثثر النثثثاطقين بهثثثا فثثثى وثثثو  المثثثدخي الكلثثثى

 سات والبتوث التربوية: لامعة القاهرة.الدرا

 ( 2112التبيبا، شريف متمد .) تصور مقترك الختبارات تتديد المستوى فا مهارات اللغثة
. رسثثثالة مالسثثثثتير نيثثثثر العربيثثثة للنثثثثاطقين بلغثثثثات أخثثثرى فثثثثا وثثثثو  مرهثثثوم الكرثثثثا ة اللغويثثثثة

 منشورة، معهد الدراسات والبتوث التربوية: لامعة القاهرة.

 تنمية بعض مهارات التعبير الشروي الوظيرا فا وثو  (. 2118على متمد ) حسين، أحمد
. رسثثثثالة مالسثثثثتير نيثثثثر االحتيالثثثثات اللغويثثثثة للدارسثثثثين مثثثثن نيثثثثر النثثثثاطقين باللغثثثثة العربيثثثثة

 منشورة، كلية التربية: لامعة عين شمب.

 ( 1989طعيمة، رشدي أحمد .) ، الربثاط: تعليم العربية لغير الناطقين بهثا  مناهجثه وأسثاليبه
 منشورات المن مة اإلس مية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو.

 ( 2117طعيمة، رشدي أحمد، وآخثرون .) ،المرثاهيم اللغويثة عنثد األطرثال: أسسثها، مهاراتهثا
 . األردن: دار المسيرة لل باعة والنشر والتوزيع.تدريسها، تقويمها

  ،المرلثثع فثثا (. 2111إيمثثان أحمثثد )طعيمثثة، رشثثدي أحمثثد، ومثثدكور، علثثا أحمثثد، وهريثثدي
 . القاهرة: دار الركر العربا.مناه  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى 
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 ( فاعليثثة برنثثام  قثثا م علثثى المثثدخي المعرفثثا األاثثاديما 2113عبثثد البثثاري، مثثاهر شثثعبان .)
ة العلوم التربوية مجللتعلم اللغة فا تنمية مهارات االستماع الناقد لت ميذ المرحلة اإلعدادية، 

 لامعة البترين. .462 -421 (،4)14. والنرسية

 ( 2113عبثثدى، متمثثد أحمثثد شثثيإ .) فاعليثثة برنثثام  تثثدريبا قثثا م علثثى االحتيالثثات المهنيثثة
واألااديميثثة والثقافيثثة فثثا تنميثثة مهثثارات تثثدريب اللغثثة العربيثثة لثثدى معلميهثثا مثثن الصثثوماليين 

منشثثثورة، منشثثثورات المن مثثثة العربيثثثة للتربيثثثة والعلثثثوم . رسثثثالة دكتثثثوراه نيثثثر النثثثاطقين بغيرهثثثا
 والثقافة، معهد البتوث والدراسات العربية: لامعة الدول العربية.

 ( 2118مدكور، علا أحمد .)القاهرة: دار الركر العربا.تدريب فنون اللغة العربية . 

 ( 2113المن مثثثة العربيثثثة للتربيثثثة والثقافثثثة والعلثثثوم .) ألنثثثراض خاصثثثةتعلثثثيم اللغثثثة العربيثثثة ،
 معهد الخرطوم الدولا لتعليم اللغة العربية.

 ( 1984الناقثثة، متمثثود كامثثي .) بثثرام  تعلثثيم العربيثثثة للمسثثلمين النثثاطقين بلغثثات أخثثرى فثثثا
 ، مكة المكرمة، معهد اللغة العربية: لامعة أم القرى.وو  دوافعهم، دراسة ميدانية

 ( 1985الناقة، متمود كامي .)مداخله –ة للناطقين بلغات أخرى )أسسه تعليم اللغة العربي– 
 . اللغة العربية: لامعة أم القرى . مكة المكرمة، معهد طرق تدريسه(

 ( 2113الناقثثة، متمثثود كامثثي، وطعيمثثة، رشثثدي أحمثثد .) طرا ثثه تثثدريب اللغثثة العربيثثة لغيثثر
 ، الرباط: المن مة اإلس مية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو.الناطقين بها

 و يقة المستويات المعياريثة لمتتثوى (. 2119هيئة القومية لةمان لودة التعليم واالعتماد )ال
 .مادة اللغة العربية )للتعليم ما قبي الجامعا(

 ( 2113يونب، فتتا علا، والشيإ، متمد عبد الرؤت مصث رى .) المرلثع فثا تعلثيم اللغثة
 بة وهبة.القاهرة: مكت العربية لأللانب: من الن رية إلى الت بيه.
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