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 ص البحث ستخلم

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف  هدف البحث الحالي الى تعرف :     

التربية الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي " االستماع ، الحديث ، 

القراءة ، الكتابة " بحسب الدرجة الكلية للمقياس ، والدرجة الكلية لكل مهارة مع 

ه ، تعرف اثر الجنس في كال الدرجتين ، اعتمد الباحث المنهج الوصفي منهجا لبحث

وتكون مجتمعه من تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف الخامس 

، البالغ عددهم  0202/  0202االبتدائي في تربية بغداد / الرصافة الثالثة لعام 

( تلميذة ، واعتمد الباحث الحصر 51تلميذ ، و) (02( تلميذ وتلميذة بواقع )021)

يعتمد الشامل للمجتمع من دون اخذ عينة فقط ، بنى الباحث مقياسا لمهارات اللغة 

وبعد  "معلمي اللغة العربية معلماتها " اسلوب تقدير االخرين من خالل اجابات

)عينة اجراء المعالجات االحصائية المالءمة اظهرت نتائج البحث ان التالمذة 

البحث( ال يمتلكون مهارات اللغة العربية على مستوى الدرجة الكلية وال على 

الدرجة الكلية لكل مهارة ، كما لم يظهر اثر لمتغير الجنس اال في مهارة الحديث 

 وكان لصالح الذكور. 
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Arabic language skills for special education students who 

are included in the fifth grade of primary school from the 

viewpoint of subject teachers 

Mustafa Swadi Jasim 

General Directorate of Education in Baghdad / Rusafa /3 

 

Abstract 

         The aim of the current research is to know: Arabic 

language skills among students of special education classes who 

are included in the fifth elementary grade "listening, speaking, 

reading, writing" according to the total score of the scale, and 

the total score for each skill with knowledge of the effect of sex 

in both grades. The researcher adopted the descriptive approach 

as an approach For his research. His society is consisted of 

students of special education classes who were included in the 

fifth primary grade in Baghdad / Rusafa third education for the 

year 2019/2020, whose number is (105) male and female 

students (60) male and (45) male students. The researcher has 

adopted the comprehensive inventory of society from Without 

taking a sample only. The researcher built a measure of 

language skills that depends on the method of estimating others 

through the answers of “Arabic language teachers and their 

parameters.” After conducting appropriate statistical treatments, 

the results of the research showed that the students (the research 

sample) do not possess the Arabic language skills at the level of 

the total degree or on the overall degree For every skill, as there 

was no effect of the gender variable except in the skill of hadith 

and was in favor of males . 

 

 التعريف بالبحث

 أوالً : مشكلة البحث 

ستظل مراحل التعليم متسمة بسلبية جسيمة ما دامت ال يتم بتمامها تكوين الملكة     

 ن أدواء شتى منها :ماللغوية للمتعلمين ، إذ يعاني تعليم اللغة في التعليم االبتدائي 

فكثير ممن ينهون هذه  اللغة العربية في هذه المرحلة ؛مهارات ضعف كفاية تعليم 

شخص وقد ( 00-02:  0200!،)ابراهيم ،المرحلة يعجزون عن القراءة والكتابة 
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استماع " الباحثين ضعف التالمذة  في مهارات اللغة العربية بنحو عام ،من  كثير من

 . "، وحديث ، وقراءة ، وكتابة 

إذ رصدت دراسات كثيرة مظاهر الضعف في االداء اللغوي لدى تالمذة       

هناك ضعفا ً كبيرا ً  الى ان( 0200اشارت دراسة )حمزة ، المرحلة االبتدائية ، إذ

في مستويات التالمذة في المرحلة االبتدائية خاصة في المهارات األساسية في اللغة 

( الى ان 0205اني ، دبينت دراسة )السو وكما ،،  ( 5:  0200،)حمزة ،  العربية

التالمذة في المرحلة االبتدائية يعانون من تدِن واضح في الكتابة و فهم المعاني ، 

 . (0:  0205)السوداني ، 

من  مهارات اللغة العربيةأنه في الوضع العام والطبيعي لتعلم  ويرى )مورو( :    

 دعماً و جهداً  التالمذةواستماع ، قد يحتاج العديد من  قراءة ،وكتابة ،وحديث ،

متاح  لتعلمها واتقانها ، بنحو  يتوافر الالذي قد و ؛إضافيا ً لتعلم كل مهارة منها 

 ( . 050: 0225)مورو ،

ذا كان التالمذة في االوضاع إويرى الباحث وتأسيسا على ما يراه )مورو( ف   

الطبيعية يواجهون مشكلة في تعلم مهارات اللغة العربية ؛ فكيف بتالمذة الصفوف 

،  ؟فيزيائية وغيرها كثير وإعاقاتالخاصة الذين يعانون من مشكالت صحية ونفسية 

وبخاصة في الصف الخامس  وهم يتلقون التعليم تحت نفس الظروف وفي البيئة نفسها

 ي )صف الدمج التربوي( .االبتدائ

كونه يعمل في التعليم االبتدائي ويدرس الصف  وقد احس الباحث بمشكلة بحثه    

ورأى ضعفهم الكبير  ، الخامس االبتدائي ولديه تالميذ دمج من صف التربية الخاصة

في مهارات اللغة العربية من كتابة وقراءة وكالم ، كما أكد الباحث مشكلة بحثه من 

استبانة مفتوحة لمعلمي اللغة العربية الذين لديهم تالمذة مدمجين من  طريق عرض

اكتساب ضعف هؤالء التالمذة في  التربية الخاصة فكانت االجابات موثقة ومؤكدة 

 . واتقانها مهارات اللغة العربية

وبما أن الغاية من تدريس اللغة العربية هو تعليم المهارات اللغوية األربع     

عند المتعلمين ، )سمك ،  "االستماع ، والحديث ، والقراءة ، والكتابة  "وتطويرها 

مهارات مستوى ( ، جاء هذا البحث للوقوف والتعرف بشكل دقيق على 50: 0221

اللغة العربية لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي المدمجين من صفوف التربية 

 الخاصة ...وهو ما يمثل مشكلة البحث .  

 

 ثانياً : أهمية البحث 

تقع اللغة في بؤرة االحداث االنسانية فمن خاللها توارثت البشرية خبرة االجيال    

ظاهرة فريدة امتاز بها االنسان دون  فهي  ، السابقة من معارف ، واختراعات

 سيرتوهي قوة الدفع التي  ، وهي من نعم الباري عليه، المخلوقات االخرى كافة 

متجدد ومتطور هو تمدها بما وال تزال  للمعرفة والحضارةآفاقـاً  لهااإلنسانية وفتحت 

من طريق ، والثقافات ، الحضارات  تقارب سبب رئيس في، وهي من هذه المعرفة

 0210الحمداني ،)  صلة الوصل بين الماضي والحاضر ، ، وهي والترجمة التنقل

:1  .) 
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امتازت اللغة العربية عن غيرها قد اريخ االنسانية ؛ وما للغات من أثر عظيم في ت   

الذي يضمن لها بقائها  وهو القرآن الكريم الكتب السماوية بأهممن اللغات بارتباطها 

(، إذ ترعرعت هذه اللغة على أفواه العرب  051: 0222،)أبن جني،  وخلودها

وأقالمهم، فأنشدوا وكتبوا بها روائع الفنون واالدب والعلوم ، ونقلوا بها الروائع الى 

األمم المتحضرة ذات التاريخ العريق، وفاخروا بها لغات األمم االخرى ، واصبحت 

:  0222األسود ، )اللغة العربية لسان الحضارة اإلنسانية العظمى في ذلك الزمان، 

05). 

ويرى الباحث ان اهمية اللغة العربية تأتي ايضاً من التنوع الهائل في مفرداتها     

فضال عن الحركات و الفنون البالغية من جناس وطباق ودالالتها ومرادفاتها 

  ... ما نجده في اللغات االخرى قل  الذي وغيرها كثير و وكثرة انتاجها االدبي وتورية

أن لغة العرب تمتاز بجمالها ، وموسيقاها ، " قال احد العلماء االيطاليين: ؛ حتى 

 والتفاضل بين اللغات يكون في كثرة إنتاجها األدبي والفكري ال في عدد ألفاظها فقط 

 (02:  0222، )ابو شنب ، "

في ويرى الباحث ايضاً اذا اردنا ان نتعلم اللغة العربية ال بد وان نتعلم مهاراتها      

الستماع والحديث ا"  وتشمل :في اللغة العربية  اللغوية تتعدد المهاراتالبدء، إذ 

 ." والقراءة والكتابة

 ، لتلميذ وفكره  في االمصار العربيةا لعقلق والطري هذه المهارات هي األداة  ألن     

 العربية اللغة مادة عند فشله يقف ال التعليمِ  مراحل في تعليمها واتقانها في فالفشل 

 اللغة العربية وقدرة على ةمعتمد   لكونها االخرىالدراسية  للمواد أثره   يتعدى بل ؛فقط 

       (002:  0222)مجاور، والحديث التلميذ على القراءِة والكتابة 

تالمذة المرحلة االبتدائية لالى اهمية هذه المهارات كثير من الدراسات اذ اشارت    

( اهمية مهارة االستماع في المرحلة االبتدائية واثرها 0222دراسة )البدر ،  بينت إذ،

الساليب التي تنمي النشاطات وا عنالكبير في اكتساب المهارات االخرى ، فضال 

( الى 0221اشارت دراسة )داخل ، كما  ( ، 10:  0222، )البدر،  هذه المهارة

في هذه المرحلة  وتعليمهم المهارات ألنها االساس لتعلم التالمذة تنمية هذهضرورة 

الى ان مهارتي ( 0200حمزة ، بينت نتائج دراسة ) ، و(000:  0221،)داخل ، 

امكانية  واشارت الى والقراءة تأخذان اهمية قصوى في المرحلة االبتدائية ، الكتابة 

، ( 0:  0200)حمزة ، تنمية بعض المهارات اللغوية من خالل احدى المهارات ، 

 الى اهمية مهارة الكتابة والتعبير لهذه المرحلة (0205واشارت دراسة )السوداني ، 

  .( 000:  0205)السوداني ، االساسية ، االساسية لبناء المعجم اللغوي ومهاراته

بتدائية من اهم المراحل لتعلم مهارات اللغة الن تزويده بهذه تبقى المرحلة اال و      

المهارات االساسية تساعده على بناء لغوي يمكنه من استعماله استعماالً ناجحاً في 

أثناء الكالم والقراءة والكتابة ، مّما يساعده على أن ينجح بالعمل الذي يختاره ، 

 المراحل التعليمية الالحقةفي وتساعده ايضاً على أن يواصل مسيرته الدراسية 

 .(02:   0222)يونس وآخرون،

أّن هذه المرحلة هي  الركن االساس للمراحل التعليمية الالحقة، لذا ينبغي  و      

واالهتمام  بها بدرجٍة تتناسب  مع أهميتها..، إذ يكتسب  هنا  ةالتأكيد في هذِه المراحل
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، وكذلَِك النمو الكبير في القدرات " واالتجاهاتالعادات والقيم " التلميذ عددا من 

االستماع والحديث  " النفسية والعقلية إلى جانِب تنمية المهاراِت األساسية للّغة لديِه، 

، الصحيحة االجتماعية للعالقات اتضاح صورة ، فضالً عن  "  والقراءة والكتابة

 (.05:  0220)كوافحة،

البتدائي يتحصل على اهمية كبرى ومضاعفة ويرى الباحث ان الصف الخامس ا    

في هذه المرحلة لما يشهده من تغيير في طبيعة الكتب المدرسية وطبيعة االمتحانات 

إذ يمثل هذا الصف مرحلة بلوغ  .النمو العقلي والمعرفي الحاصل للتالمذة  عنفضال 

التلميذ مستوى من النضج  "إلى حدٍ ما" يؤهله إلى تأدية عمليات معرفية عقلية يعتمد 

( ، التي تزيد من  022:  0222عليها اكتسابه للمفاهيم اللغوية المجردة ) مجاور ، 

تقانها ؛ إلى تعلمها ا التالمذةأهمية المهارات اللغوية وتضاعف أثرها في زيادة حاجة 

والمباشرة بصيغة  فضال عنتنوع المواد الدراسية وزيادة عددها  " بسبب 

، مما ينبغي أن يملك التالمذة في  "االختبارات التحريرية للمواد الدراسية األخرى 

هذا الصف المهارات اللغوية التي تعينهم في تعلم موضوعات الدراسة التي يعتمد 

 ( . Gray،  415 :1995ديث ، )فهمها على القراءة والكتابة الح

كما يرى الباحث ان هذا الصف اكتسب اهمية جديدة في الوقت الحاضر نتيجة     

"صفاً للدمج التربوي " ليستقبل تالمذة صفوف التربية الخاصة بعد تجاوزهم  عده

 للصفوف االربعة السابقة .

لتكيف مع واالجتماعية لالمهارات اللغوية تالمذة الدمج التربوي يحتاجون إن      

من طريق ما ؛ ومن ثم التكيف مع المجتمع وهذه مسؤولية المدرسة بقدر كبير  انفسهم

 0202شواهين ، وآخرون ،)، تقدمه لهم خالل الصف الدراسي والبيئة المدرسية 

:02 ، ) 

التربية التي هي االطار العام  طريقال من اال تستطيع ان تؤدي دورها المدرسة و     

فالتربية بما تضمه من مؤسسات رسمية هي للبناء المعرفي والثقافي واالجتماعي ... 

األداة الناجعة في تحقيق ذلك التعلم واالتقان  للمهارات اللغوية والمعرفية  والتكيف 

ات والمهار وتنميته  العقل تطويرمع الظروف و البيئة  فالتربية الحديثة تضع 

  ( . 2 : 0202، ) الموسوي ،  تريده وتنشدهوتنظيم التفكير فوق كل ما  المختلفة

 :إّن  من هنا يمكن اجمال اهمية البحث الحالي في

 . اللغة بوصفها أداة نقل المعرفة ووسيلة للتواصل والتفاهم والمعرفة 

 العربية . اللغة العربية كونها لغة القرآن ولغة الجمال واالبداع ونقل تراث االمة 

 . مهارات اللغة العربية التي هي اساس تعلم اللغة 

 ساس المعرفي للقيم واالتجاهات والمهارات الذي الالمرحلة االبتدائية التي هي ا

 تبنى عليها المراحل الالحقة .

  الصف الخامس االبتدائي كونه نقطة تحول في النضج العقلي والمعرفي ، وصف

 الخاصة .دمج تالمذة صفوف التربية 

 . تسليط الضوء على شريحة تالمذة صفوف التربية الخاصة 

  الدمج التربوي الذي هو أداة التكيف النفسي واالجتماعي لتالمذة صفوف التربية

 الخاصة 
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  للبناء االنساني بمختلف مجاالته .التربية بوصفها االطار العام 

  الخامس االبتدائي.تزويد الباحثين بمقياس لمهارات اللغة العربية للصف 

 في الصف  كشف واقع تعلم المهارات لتالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين

  الخامس

 

 البحث افهدأثالثاً :

 ف :يهدف البحث الحالي الى تعرّ 

صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف  ةتالمذ ىمهارات اللغة العربية لد .0

 .بحسب الدرجة الكلية للمقياس  الخامس االبتدائي

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف  .0

 الخامس االبتدائي "بحسب الدرجة الكلية للمقياس وعلى وفق متغير الجنس  .

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف  .0

االستماع ، الحديث ، القراءة ، الكتابة " بحسب الدرجة الكلية الخامس االبتدائي " 

 لكل مهارة .

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف  .5

الخامس االبتدائي " االستماع ، الحديث ، القراءة ، الكتابة " بحسب الدرجة الكلية 

 .   إناث()ذكور ، لكل مهارة وعلى وفق متغير الجنس

 

 رابعاً : حدود البحث

 يتحدد البحث الحالي بـ:

تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي لسنة  .0

 . 0، في تربية بغداد / الرصافة  0202/  0202

 . "االستماع ، الحديث ، القراءة ، الكتابة  "مهارات اللغة العربية  .0

 

 خامساً: تحديد المصطلحات

 مهارات اللغة العربية : عرفها  .1

 ، الموضوعات الدراسية  تتطلبهامهارات اساسية :  بانها 0222و الفقي  حسنين

القراءة و ايصال أفكاره ومشاعره لآلخرين على كلها ، والتي تعنى بقدرة التلميذ 

واالصغاء لهم وفهم ما يطرحونه من افكار ، وتشمل )الكتابة ، واالستماع ، والتحدث 

 ( . 51: 0222، و الفقي ، والقراءة( ،)حسنين 

 ، مهارات القراءة ، والكتابة والتحدث ، واالستماع ، وتعلمها  ابأنه 0202هبال :

ئق للوصول لنتائج ايجابية في معرفة اللغة ،)هبال ، والتمرس بها اقصر الطرا

0202 :5 ) . 

 هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها تالمذة صفوف التربية  التعريف االجرائي:

من طريق تقدير مستوياتهم من الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي ،  

المعد  "  ات اللغة العربية مقياس مهار"  باإلجابة عنمعلميهم في اللغة العربية قبل 

  لهذا الغرض .
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 التربية الخاصة : عرفها  .0

   ، جملة من االساليب الفردية والمنظمة  ":  ابأنه  0225الخصيب والحديدي

تتضمن وصفا تعليميا خاصا ، ومواد ومعدات خاصة وطرائق واساليب خاصة 

واجراءات عالجية محددة تهدف الى مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق 

،) الخصيب ، "الحد االعلى من الكفاية الذاتية والشخصية والنجاح االكاديمي 

 (05: 0225الحديدي ، 

 بانه : كل البرامج التربوية المتخصصة التي  0200 ، كوافحة وعبد العزيز

تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة من اجل مساعدتهم على تحقيق ذواتهم وتنمية 

قدراتهم الى اقصى حد ممكن ومساعدتهم على التكيف في المجتمع الذي ينتمون له 

 ( .01:  0200، ،)كوافحة ، وعبد العزيز

 االبتدائية  مدارسالالتي تم فتحها في بعض  جميعها : الصفوف التعريف االجرائي

من ذوي االحتياجات الخاصة الرصافة الثالثة والتي تقبل التالمذة  بغداد / تربية في

من وزارة  المعينالصف االول الى الصف الرابع االبتدائي على وفق البرنامج  في

 التربية .

 الدمج : عرفه  .3

  بأنه :هو دمج المتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصة مع اقرانهم  0222،سالمة

 على وفق االحتياجات ودرجتها.       جري من العاديين داخل المدرسة العادية وي

 ( 12:  0222)سالمة ،                                                     

  ، التلميذ غير المعاق سويا في بانه : جلوس التلميذ المعاق مع  0200القرشي

:   0200صف واحد ومدرسة واحدة في مدارس فصول التعليم العام )القرشي ، 

00. ) 

 التالمذة المدمجون : .4

التالمذة جميعهم الناجحون من صفوف التربية يعرفهم الباحث اجرائياّ بأنهم :  

امس االبتدائي " الخاصة االربعة في المرحلة االبتدائية الذين تم دمجهم في الصف الخ

في تربية الرصافة  االعتيادي " مع اقرانهم التالمذة من غير صفوف التربية الخاصة

 .   0202/ 0202الثالثة لعام 

هو السنة الخامسة من سنوات الدراسة االبتدائية  " الصف الخامس االبتدائي: .1

،  )وزارة   " المحددة بست ، وتعد مكملة لما يدرسه التلميذ في المرحلة االبتدائية

 (. 2 :0222التربية، 

 معلمو المادة : .6

هم المعلمون الذين ي دّرسون اللغة العربية للصف الخامس يعرفهم الباحث اجرائيا : 

 ة، الذين لديهم تالمذ 0202/ 0202لعام  جميعهماالبتدائي في تربية الرصافة /الثالثة 

بون على مقياس مهارات يجي والذين دمج من صفوف التربية الخاصة لهذا العام فقط

 اللغة العربية المعد لهذا الغرض . 
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 جوانب نظرية

 مهارات اللغة العربية أوالً : 

اساسا  "الستماع ، والحديث ، والقراءة ، والكتابة ا" تمثل المهارات اللغوية      

المتعلم المعرفة  يكتسبالمختلفة ، وعن طريقها الدراسية للتعليم في المراحل للتعلم و 

البحوث من  كثير رمت لذا الثقافي ،االرث التراث الحضاري و و ،  العلمية

يم والسلوك لاللبنة االساسية للتع وتنميتها ؛ ألنهاهذه المهارات  تدريسالدراسات الى و

ن يالحديث تؤكد  اهمية العناية بتمكبمفهومها المختلفة ، والتربية  ومجاالتها في الحياة

التي تعينهم على استعمال اللغة العربية في  " المهارات اللغوية" مين من المتعل

 هذه المهاراتتمكنهم من  طريقالحيوية ، وهذا ال يتحقق اال من  الحياتية و المواقف

% وعن طريق 00الى ان الفرد يتعلم عن طريق الكالم بنسبة  الدراسات؛ اذ اشارت 

% 02الكتابة بنسبة % ن ويتعلم من 01بة % ، ومن القراءة بنس01االستماع بنسبة 

، ولكل مهارة دورها المحدد في تعليم التالميذ والوصول بهم الى المستوى المطلوب 

  ( . 0:  0202من التعلم الهادف )هبال ، 

وإذا ما استقرأنا وضع هذه المهارات األربع و استعمالها اللغوي في حياتنا      

اليومية يتبيـّن لنا أن الفرد يمضي أكثر من نصف الوقت في عملية االستماع ، وتليها 

من حيث االستعمال  والشيوع  عملية الكالم والحديث ،ومن ثم مهارة القراءة ، وأقل 

 بعضها البعض مترابطة معالمهارات هذه كتابة ، لذا فان المهارات استعماالً  هي ال

كاتبا ً أو  والمستمع يجد نفسه متحدثا ًالفرد ،فاليومي لها في واقع االستعمال  االخر

 ( .  02-02 :0221) البجة ،    ...قارئا 

  مهارة االستماع 

إن مهارة االستماع من ابرز المهارات فيي البنياء اللغيوي ،إذ اعتميدت قيديماً فيي حفي  

وفي نقل تراث ماضي االمم الى حاضرها ،  وهيذا ، الروايات المنطوقة  بعد سماعها 

، إذ إن اليذي ما يعطي لالستماع اهميته ألنه المرحلة السيابقة لعمليية التيدوين والكتابية 

مين اليذي ال  بشكل دقيق  اكثيرالتعبير عنه ، ونقله تذكره ويع يسمع الحديث جيدا ًيستط

 ( .  20: 0222)ابو الضبعات ،  او يجد صعوبة فيها ، يجيد هذه المهارة

فهم الكالم ،أو االنتباه الى شيء مسموع مثل االستماع الى المتحيدث "  ويشير الى     

" (Harris,2011: 182-183 ) ، مين كثيرةاألذن أصوات  تكون باستقبال وطريقته 

األصيوات هيذه ،وتحليل  منهيا المجتمع في مختلف حاالت التواصل وبخاصة المقصود

مين طرييق ربطهيا بيالبنى ، منهيا المعياني ، وباطن معنوي وتشيتق  منطوقة صورالى 

 في اليدماغ  صورة ذهنية،وبذلك تكّون  المعرفية السابقة للفرد والسياق التي جاءت فيه

 ،( 000: 0222)عسير ، ،،أو مسموعة مبصرة معيا فقطمسموعة  بطريقةإما  وتكون

وأكدت دراسات وبحوث كثيرة في أمريكا و أوروبا إمكانية تفوق التالمذة في الدراسة 

 ونعنيدما يتعرفي التالميذة وأنّ  ،  " االستماع ةمهار" في  مبمختلف موادها  تبعا لتفوقه

م نفسيها واأن يقّومي ونيسيتطيع م، فيانه اشكل جيد على هذه المهيارة ونمطهيا وطبيعتهيب
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-Dorothy,1980 ,: 46)الييذي يسيياعدهم تحسيين مسييتواهم فييي التعلييم ككييل  ،فيهيا 

48). 

 لهذه المهارة ما يأتي : المهارات الفرعيةمن و

: وتظهير صيورته فيي عيدم انشيغال الفيرد فيي  الدقة في االستماع وتركيز االنتباا  (0

وكثيييرة مقييياطعتهم وهيييو ميييا يعيييرف باللياقييية  لآلخيييريناسيييتماعه  ديييية عنيييباميييور جان

، وكذلك فهمه ألهمية ما يسيتمع ليه ليخيرج بحصييلة معلوماتيية او معرفيية  االجتماعية

 من هذا االستماع 

: ويتمثيييل هيييذا الجييزء بالمتابعييية الدقيقيية لكيييل حيثييييات  الفهاام الشاااامو للمو ااوع (0

الموضييوع وحقائقييه ومفاهيمييه ، والتييرابط المنطقييي بييين هييذه المفيياهيم مسييتدركا للعلييل 

 واالسباب التي يبديها المتحدث  ويبين موقفها منها رفضاً  أو قبوال.

ئيسة ة والرم: وتشير الى قدرة المستمع على تدوين النقاط المه تقرير الحديث  (0

هذا يحتاج و  كذلك نقاط الخالف واالتفاق ، والعنوان االبرز لهذا الحديثللمتحدث و

:  0222)الحوامدة وعاشور ، (  ،22-21:  0222)أبو الضبعات ،،مراس وتدريب 

25 -21. ) 

  مهارة الحديث 

يعد الحديث من اهم النتيائج لتعلييم اللغية ، بيل هيو الثميرة النهائيية لميا يحصيل علييه     

المييتعلم ويكتسييبه ميين معييارف ومعلومييات ، ومييا تييدرب عليييه ميين مهييارات لغوييية ؛ 

لميا اللسيان  ةوهيو ترجمي االسيتماع ، اليذي يلييلحديث هو ثياني فنيون اللغية األربعية فا

وسيييلة  يعييد  ، ووهييو الصييفة الفريييدة ل نسييان  تعلمييه ميين االسييتماع والقييراءة والكتابيية ،

وهيييو ممارسييية للحيييوارات او  ، مراحلهيييا المختلفيييةرئيسييية فيييي العمليييية التربويييية فيييي 

وان ممارسة هيذه  المهيارة والتيزود  ؛ المناقشات التي تحدث داخل المدرسة وخارجها

، )التميمييي  بخبييرات كافييية عنهييا يكييون مقدميية ناجحيية لييتعلم مهييارة القييراءة واتقانهييا 

 . (00:  0225،الزجاجي ،

  مراحو مهارة الحديث 

و إن عملية الحيديث ليسيت حركيات عشيوائية او بسييطة تحصيل فجيأة ، وإنميا هيي     

، فتحيدث  إذ تمير بمراحيل عيدة م من مظهرها الفجيائيعلى الرغالتعقيد ،  بالغةعملية 

 :  عندما تكون هناك

 تكييون اجابيية عيين  فأميياخارجييية للمتحييدث او داخلييية تضييطره للحييديث  ةاسييتثار

 .او دعوة للنقاش  او طرح افكار داخلية لآلخرين ،تساؤالت او رفض فكرة او قبولها 

   التفكير وتجميع االفكار و ربطها للخروج بحصيلة نهائية لما يريد ان يقوله. 

   الصياغة والتي تحتاج من المتحدث اختيار األلفاظ و العبارات والتراكيب اللغويية 

 .حديثه  المالءمة لفكرة

   النطييق الييذي يحتيياج منييه ان ينطييق الحييروف والكلمييات بشييكلها الصييحيح مراعيييا

السييرعة ورفييع الصييوت وخفضييه متناغمييا مييع طبيعيية الحييديث ومتغيراتييه ،) مييدكور 

،0222 :12-22. ) 

  مهارة القراءة 
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مّر مفهوم القراءة بتطور يتواكب مع نظريات التعلم والتعليم ن فقد كانيت القيراءة       

في اول عهدها عبارة عن تمكيين القيارم مين القيدرة عليى تعيرف الحيروف والكلميات 

والنطييق بهييا نطقييا صييحيحا، بيييد ان فييي عشييرينات القييرن المنصييرم تحولييت النظييرة 

 الكثيركونها عملية تستلزم قييام القيارم بي فضال عن للقراءة من كونها عملية بسيطة ، 

ونطقها وفهم المعاني التي تعبير عين تليك من العمليات ، حتى اصبحت تعّرف الرموز 

وهييي عملييية يييراد بهييا إدراك العالقيية  ( ،00: 0200الرمييوز ،)جيياب آ ،وآخييرون ، 

بييين لغيية اللسييان الملفوظيية، ولغيية الرمييوز المكتوبيية التييي تقييع العييين عليهييا، وهييي اهييم 

فنيون، النشاطات الفكرية الكتساب القـارم المعيارف االنسيانية مين عليوم، وثقافيات، و

، وهييي المييدخل الييرئيس والطبيعييي ( 20: 0222،عاشييور ، والحوامييدة ومعتقييدات ،) 

للتعلم ، بل أن ))المدرسة االبتدائية تفشل فشالً ذرييـعاً إذا ليم تينجح فيي تعلييم تالمييذها 

القييراءة، وذلييك الن نجيياح التلميييذ وتقدمييه فييي المييواد الدراسييية جميعهييا يتوقفييان علييى 

 ( . 011:  0200)زاير، وإيمان ، قدرته القرائية(( ، 

ويرى الباحيث ان القيراءة هيي مفتياح العليوم االخيرى فبيدونها ال يسيتطيع الفيرد ان     

يتعلم شيئا ؛ ألنه ال يستطيع  فك رموز الحروف والكلميات وتحويلهيا اليى معيان تعينيه 

علييى الفهييم والحفيي  ، وميين ثييم تكييون الكلمييات امامييه "كالشييفرات" التييي ال يعييرف 

 اتيحها .مف

، ومين حييث  )جهريية ، صيامته ، اسيتماعيه ( االداء اليى :تقسيم القيراءة مين حييث  و

) مجيياور ،  : )تحصيييل ، متعيية ، جمييع المعلومييات ، ونقدييية تحليلييية ( الييى  الغييرض

0222  :000- 000 ) . 

سيرعة القيراءة ، فهم المقيروء  في :)يمكن جمعها  فرعية مهارات عدة للقراءةو      

عبييير بلغيية الجسييد للمييادة المقييروءة ، حركيية العييين وسييرعتها ، التالتييدفق والطالقيية ، ، 

 (1: 0221)اليييدليمي واليييوائلي، ، نقيييد المقيييروء ، النّبييير والتصيييويت فيييي القيييراءة  

 ( .02: 0221)مصطفى ، ،

  مهارة الكتابة 

الفين الرابييع او  بعيدهتعلييم اللغية وينظير اليى الكتابية فيي الميداخل الحديثيية للتربيية       

المهارة الرابعة ، وهي وإن جاءت في هذه المداخل بعد القيراءة فيي الترتييب المنطقيي 

لهذه المهارات اال انها ال بيد ان تكيون سيابقة الوجيود للقيراءة ؛ الن مييدان القيراءة هيو 

ميين الكتابيية (  ، ف02:  0225الكلميية المكتوبيية فييي هييذا االصييل والمنطييق ،)يييونس ، 

وانهييا ، نشييأته االولييىلجييأ إليهييا اإلنسييان منييذ عييرف  نسييانية قديميية العهييد ،اإل واهرظييال

، وهيي  اهيم نوافيذ المعرفية وادواتهيا،  مين أبيرز ابيواب تعود إلى نحو سيتة آالف عيام

التثقيييف التييي وقييف بهييا اإلنسييان علييى النتيياج الفكييري االنسيياني ، فهييي  مفخييرة العقييل 

 ييةبد االجتمياع انهيا ءحتى عدها علمانتجه ،البشري ؛ بل أنها أعظم ما صنعه العقل وا

 ( .  050:  0222)الحوامدة وعاشور، ل نسان تاريخ الحقيقيال

ميين الصيينائع االنسييانية وهييي رسييوم : " ويصييفها ابيين خلييدون فييي مقدمتييه بانهييا       

، وهيي قيدرة  "واشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة عليى ميا فيي الينفس 

ثيم ، ادراك بصيري دقييق وتصيور ذهنيي ثابيت للشيكل )خيط ، اميالء(  حركية يدعمها

وبتيززر هيذه المكونيات ييتعلم الفيرد ، يدعميه وعياء لغيوي سيليم ، تصور عقلي للفكيرة 
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، لذا فهي صناعة تحتاج الى دربة ، ومهارة في تعلمهيا،  ويسيتعان بهيا للتعبيير الكتابة 

المعياني مين خيالل خطهيا عليى اليورق عما في النفس من معان باطنية ، وتترجم هيذه 

 (.00:  0220في صورة ألفاظ  وتراكيب تعبر عما في النفس من المراد )الناقة ،

وهي وسيلة من وسائل التواصل التي من خاللها يمكن للتلميذ أن يعبر عن أفكياره      

فياهيم ومشياعر واحاسييس ، وييدون م، وأن يفهم أفكار غيره ، وأن يظهر ما لدييه مين 

فيي جيدا ومن ثم تعد  الكتابة الصحيحة عمليية مهمية ، وقائع وحوادثما يود تدوينه من 

 ملحية واجتماعيية، وضيرورة  المعرفةمن عناصر  اأساس اعنصرعدهابالتعليم التعلم و

 ( .  001:  0220 )شحاتة ، التعابير واالفكارلنقل 

ميالء الحيروف إاتقان  ،رسم الحروف  (في : للكتابة مهارات فرعية يمكن اجمالها  و 

 االغييالطمراجعيية االسييلوب واالفكييار و، التييأليف واالنشيياء  ،تخطيييط عملييية الكتابيية ، 

   (،اللغوية 

 ( .000-000،  0200)جاب آ وآخرون ، 

 ثانياً : الدمج التربوي 

وبدأت تفرض نفسيها  منذ ستينات القرن العشرينبدأت فكرة الدمج التربوي تظهر      

بقييوة ؛ نتيجيية الضييغوطات التييي مورسييت ميين الجماعييات المؤيييدة لحقييوق االفييراد ميين 

 توكثيير تعاظمييتبعييدها ( ،  و15:  0221ذوي االحتياجييات الخاصيية ،)القريطييي ، 

ميع اقيرانهم   ذوي االحتياجات الخاصة داخيل الميدارسمن  إلشراك التالمذةالدعوات 

د من الميؤتمرات الدوليية عدالتالمذة من غير ذوي االحتياجات الخاصة ، وتم عقد  من

برعايية اليونسيكو ، وتبنيى  اليذي عقيد (0225سيالمانكا في هيذا االطيار مثيل ميؤتمر )

، واكيييد الميييؤتمر  (التعلييييم للجمييييع)لتطيييوير واسيييلوب  التعلييييم اليييدامج كاسيييتراتيجية 

ويشييير التعليييم الييدامج الييى  ، ادييية تيعضييرورة وصييول جميييع االطفييال للمدرسيية اال

داعمة تشيتمل عليى خيدمات مالءمية وعليى  تربوية  مشاركة جميع التالمذة ضمن بيئة

، بمعنيييى ان يجليييس التلمييييذ مييين ذوي  كافييية اليييدعم االجتمييياعيالمسييياعدة واشيييكال 

 هاالحتياجات الخاصية ميع تلمييذ مين غيير ذوي االحتياجيات الخاصية فيي الصيف نفسي

سها مع توافر كل الوسائل المسياعدة لهيم ليحصيلوا عليى فرصية متسياوية والمدرسة نف

 .في التعلم والتعليم 

 . (02:  0222برادلي وآخرون ، )                                                      

 مبررات الدمج التربوي 

اليدمج لتطبيق نظيام  المسوغاتمن  اكبير اان هناك عدد كثير من المتخصصينيرى   

 :   مسوغات في المدارس االبتدائية ومنها

  العيش في الظروف نفسها ألفراد المجتميع باجتماعية واخالقية : تتلخص في حقهم

 . ودون عزلتهم التي تولد كرهم للمجتمع وحقدهم عليه شعورهم بالذلة والمهانة

 م الحصيول عليى فرصية متسياوية فيي التعلييوتتمثل في حقهم مين :  تربوية تعليمية

ليكتسبوا بعض المهارات الحياتيية المهمية والتيي تسياعدهم فيي حيياتهم العامية وتسيمح 

 لهم بالمشاركة في بناء المجتمع .

 : اليذيالن عيزل التالميذة فيي ميدارس خاصية هيو مخيالف لمبيدأ المسياواة  قانونية 

 (01: 0200)القرشي ،كفلته الدساتير والقوانين واالعالن العالمي لحقوق االنسان .
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  انواع الدمج التربوي 

 هناك اربعة انواع للدمج التربوي تتمثل في : (Warnock,1978بحسب تقرير )

  المكيييياني : يعنييييي تحديييييد صييييفوف خاصيييية داخييييل المدرسيييية للتالمييييذة ميييين ذوي

االحتياجييات الخاصيية ، ببرنييامج خيياو لهييم ، ويتشيياركون مييع اقييرانهم فييي التجمعييات 

 واالستراحات .

  التالمييذة فييي الصييفوف االعتيادييية وعلييى طييوال الوقييت ، االكيياديمي : هييو التحيياق

 اركون النشاطات والفعاليات سوية ..شويت

 ة نفسيها لييبعض الوقييت فقيط وميين ثييم ييياليوظيفي : يتشييارك التالميذة البييرامج التعليم

 يتلقون برامج بشكل فردي .

  االجتميياعي :مشيياركتهم فييي االنشييطة الرياضييية والفعاليييات الترفيهييية والمناسييبات

 . (000-000: 0200عواد ،و االجتماعية .)منصور ،

 

 منهج البحث واجراءاته

 أوالً : منهج البحث 

 يستعملإذ ،  بحثه أهدافالمنهج الذي يحقق  ألنهاعتمد الباحث المنهج الوصفي       

وأشكالها  ، من حيث خصائصها, وعالقتها ,  الظواهرالمنهج في دراسة هذا 

دقيقة لظاهرة أو حدث معين  ويتابع بشكلرصد  ي فهووالعوامل المؤثرة في ذلك , 

, من أجل  او اكثر من مدةفي مدة زمنية معينة أو ، او كمية  ،بطريقة نوعية 

)عليان ،  وتحسينه وتطويره الوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع 

 . (55,  0225:  غنيمو

 ثانياً : مجتمع البحث 

تمثل مجتمع البحث الحالي بتالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف     

والبالغ  0202/   0202للعام الخامس االبتدائي في بغداد / تربية الرصافة الثالثة 

 ( تلميذة 51(  تلميذ و)02( تلميذ وتلميذة موزعين بحسب الجنس الى )021عددهم )

للبنات  مدارس (2) ، و للبنين مدارس (02)منها  ة ،( مدرس02) ن علىموزعيو  ، 

وبما ان المجتمع ليس كبيرا ؛ اعتمد الباحث الحصر الشامل  ،( مختلطة 0)مدرسة و 

 ( يوضح ذلك 0، وجدول )له وطبق إجراءات بحثه على المجتمع كله 

 (1جدول )

 مجتمع البحث 

 عددهم التالمذة عددها المدارس

 62 ذكور  12 بنين

 إناث 9 بنات

 

45 

 1 مختلط

 125 المجموع 02 المجموع
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البحث كان على الباحث بناء مقياس لمهارات  أهدافلتحقيق  أداة البحث /ثالثاً : 

 اللغة العربية يحقق هدفاه وقد اعتمد الباحث الخطوات االتية لبناء هذا المقياس :

  الرجوع للمصادر والدراسات السابقة وجد تحديد مهارات اللغة العربية إذ وبعد

الباحث ان مهارات اللغة العربية تتحدد بمهارات " االستماع ، والحديث ، والقراءة ، 

 والكتابة ".

 . تحديد التعريفات النظرية واالجرائية بدقة لهذه المهارات 

 فادة منها في بناء هذا االطالع على مجموعة دراسات و مقاييس سابقة ل 

 .المقياس

   صياغة مجموعة من الفقرات التي تمثل )مؤشرات( مشتقة من التعريفات

 . موزعة لكل مهارة على حدى للمهارات يمكن قياسها في سلوك المتعلمين

 ( فقرة موزعة بواقع اثنتا عشرة 50اعداد المقياس بصورته االولية والذي ضم )

( 00) ولمهارة الحديث ،  ( فقرة00( فقرة لمهارة االستماع ، واحدى عشرة )00)

 ( فقرة لمهارة الكتابة .00فقرة لمهارة القراءة ، واحدى عشرة )

 والخبراء لمعرفة صالحية الفقرات عرض المقياس على مجموعة من المحكمين . 

 . اعداد تعليمات االجابة عن المقياس وراعى الباحث فيه الدقة والوضوح 

  ، احيانا ، دائما(تحديد البدائل : تم بناء المقياس ليكون ثالثي البدائل وهن ) نادرا. 

 ( على 0،  0، 0تصحيح المقياس : تم تصحيح المقياس باألوزان االيجابية )

 التوالي واستخراج الدرجة الكلية .

 به الصدق الظاهري للفقرات وهو ذا اهمية  دالتحليل المنطقي للفقرات :و يقص

: 0225النبهان ، تقيس لما وضعت لقياسه ) نا ةى ألنه يشير الى قدرة االداكبر

وتم االخذ  ( لذا عرض الباحث المقياس بصوره االولية على الخبراء والمحكمين020

%( ، وعلى ضوئها تم حذف فقرتين من مهارة االستماع 12بنسبة اتفاق بينهم تبلغ )

فقرة واحدة من مهارتي الحديث والكتابة ، ، ومثلها من مهارة القراءة ، كما تم حذف 

( من مهارة الكتابة ، 0( فقرات من مهارة القراءة ، وفقرتان )0كما تم تعديل ثالث )

( من مهارتي االستماع والحديث ، لذا اصبح المقياس بصورته 0وفقرة واحدة )

 ة .( فقرات لكل مهار02( فقرة موزعة بواقع عشر )52النهائية يتكون من اربعين )

 ( 02التجربة االستطالعية : طبق الباحث هذه التجربة على )بواقع  تلميذ وتلميذة

( للذكور ، 0،  ) مدارس من مجتمع البحث (5)من  تلميذة( 01، و) تلميذا( 00)

وبينت نتائجها ان التعليمات واضحة وان الزمن المستغرق ل جابة  ( ل ناث ، و0و)

 ( دقيقة بطريقة حساب زمن كل مستجيب واخراج متوسط زمن االجابة . 02هو )

  التحليل االحصائي للفقرات : ويشمل هذا التحليل عالقة الفقرة بالمجال ، وعالقة

 . تللفقرا الفقرة بالدرجة الكلية ، وكذلك القوة التمييزية

  : تحليل االحصائي الباحث المجتمع نفسه عينة لل اعتمدعينة التحليل االحصائي

إذ بلغت  ، لعدم وجود تالمذة تربية خاصة غيرهم في مديرية تربية الرصافة الثالثة
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واستخرجت وطبق عليهم المقياس  ،  تلميذ وتلميذة (022)عينة التحليل االحصائي 

 لكلية لكل مهارة على حدى .الدرجة الكلية للمقياس والدرجة ا

  المتناصفتينالقوة التمييزية للفقرات : اعتمد الباحث على طريقة المجموعتين 

وذلك من طريق ترتيب الدرجات تنازليا ومن ثم إخراج إلخراج القوة التمييزية 

ومن ثم حساب معامل التمييز ، دنيا  كمجموعة % ( 12عليا و) كمجموعة%( 12)

وبعد تطبيق االختبار التائي لعينتين ( فقرة ، 52لكل فقرة من فقرات االختبار البالغة )

مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين المتطرفتين في درجات  كل فقرة من 

مة القي موازنةعند  جيد ذات معامل تمييز فقرات المقياس ، وظهر أن فقرات المقياس

( 21( عند درجة حرية )  0.21الجدولية المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية البالغة )  

  ( أدناه : 0( ، وكما في جدول ) 2.21وعند مستوى داللة )

 (0جدول )

 درجات القوة التمييزية للمقياس

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

رقم 

 الفقرة

 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

0 0.050 2.050 0.050 2.101 2.021 

0 0.050 2.500 0.005 2.100 1.500 

0 0.050 2.500 0.020 2.010 1.225 

5 0.212 2.512 0.002 2.520 1.011 

1 0.210 2.000 0.010 2.000 0.111 

0 0.001 2.022 0.002 2.015 2.152 

2 0.510 2.500 0.005 2.021 2.215 

1 0.021 2.002 0.022 2.000 02.101 

2 0.002 2.525 0.202 2.022 0.150 

02 0.000 2.511 0.210 2.000 2.500 

00 0.010 2.550 0.000 2.002 5.201 

00 0.022 2.022 0.052 2.010 2.002 

00 0.222 2.500 0.012 2.051 0.012 

05 0.202 2.520 0.202 2.055 1.051 

01 0.000 2.002 0.020 2.002 2.122 

00 0.000 2.000 0.052 2.000 1.002 

02 0.000 2.500 0.000 2.222 2.000 

01 0.000 2.500 0.200 2.021 1.002 

02 0.011 2.010 0.205 2.021 1.022 

02 0.011 2.520 0.050 2.001 1.525 

00 0.211 2.010 0.201 2.010 2.120 

00 0.222 2.002 0.020 2.050 2.100 
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00 0.200 2.500 0.200 2.021 2.205 

05 0.011 2.100 0.225 2.220 0.102 

01 0.022 2.501 0.000 2.220 0.552 

00 0.000 2.100 0.000 2.022 2.201 

02 0.200 2.500 0.011 2.001 2.502 

01 0.055 2.510 0.205 2.000 1.100 

02 0.022 2.102 0.200 2.021 1.520 

02 0.011 2.125 0.225 2.001 0.511 

00 0.211 2.152 0.002 2.200 0.220 

00 0.200 2.525 0.221 2.102 2.005 

00 0.011 2.501 0.222 2.025 1.001 

05 0.002 2.120 0.000 2.012 0.001 

01 0.011 2.500 0.202 2.050 2.000 

00 0.022 2.500 0.052 2.022 1.210 

02 0.222 2.010 0.000 2.050 1.251 

01 0.000. 2.500 0.000 2.000 1.000 

02 0.002 2.020 0.000 2.052 1.105 

52 0.222 2.010 0.000 220 2.012 

 

 احتساب درجة كل فقرة وعالقتها  جرى:  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية

بالدرجة الكلية للمقياس باستعمال معامل ارتباط بيرسون ، واعتمد الباحث على عينة 

التحليل اإلحصائي ذاتها ، وقد ظهر أن معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيا عند 

( ،   021( وبدرجة حرية )   2.002موازنتها بالقيمة التائية الجدولية والبالغة )  

 ( يوضح ذلك0( والجدول )2.21وعند مستوى داللة )

 (3جدول )

 الفقرات بالدرجة الكليةعالقة معامالت ارتباط 

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

0 2.001 00 2.000 00 2.022 00 2.001 

0 2.000 00 2.010 00 .2012 00 2.012 

0 2.020 00 2.000 00 2.020 00 2.020 

5 2.000 05 2.010 05 2.050 05 2.000 

1 2.000 01 2.020 01 2.000 01 2.052 

0 2.012 00 2.000 00 2.055 00 2.021 

2 2.020 02 2.020 02 2.005 02 2.055 

1 2.010 01 2.000 01 2.002 01 2.021 

2 2.002 02 2.025 02 2.012 02 2.011 
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02 2.010 02 2.000 02 2.022 52 2.010 

   :حساب عالقة درجة الفقرة  جرىعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمجال

بالمجال  الذي تنتمي إليه، باستخدام معامل ارتــباط بيرسون, وقد بينت النتائج أن قيم 

معامالت االرتباط بين الفقرة والمجال الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائيا عند 

( ،   021( وبدرجة حرية )   2.002موازنتها بالقيمة التائية الجدولية والبالغة ) 

 ( يوضح ذلك5( والجدول )2.21وعند مستوى داللة )

 (4جدول )

 معامالت ارتباط عالقة الفقرات بدرجة المجال

 الكتابة القراءة الحديث االستماع

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

 رقم 

 الفقرة

معامو 

 االرتباط

0 2.020 0 2.500 0 2.502 0 2.520 

0 2.510 0 2.022 0 2.005 0 2.012 

0 2.502 0 2.512 0 2.550 0 2.220 

5 2.512 5 2.501 5 2.002 5 2.210 

1 2.552 1 2.502 1 2.520 1 2.022 

0 2.510 0 2.512 0 2.502 0 2.202 

2 2.510 2 2.522 2 2.502 2 2.050 

1 2.515 1 2.522 1 2.552 1 2.011 

2 2.515 2 2.550 2 2.120 2 2.251 

02 2.500 02 2.120 02 2.520 02 2.010 

 

 : يشير الثبات إلى " اعطاء االختبار النتائج نفسها كلما اعيد استعماله  الثبات "

قتي أعادة يلقد تحقق الباحث من ثبات المقياس بطر ،  (500:  0220،)السيد ،

 وكانت الدرجة كرو نباخومعادلة الفا  ، (2.10االختبار  وكانت درجة الثبات هي )

 . تان ومقبولتانعالي تاندرج ماوه( 2.12)

 بعد التثبت من صدق المقياس وثباته اصبح المقياس  المقياس بصورته النهائية :

( فقرة موزعة على اربع مهارات ولكل 52جاهزا للتطبيق إذ يتكون من اربعين )

ن يحصل عليها المستجيب هي وان اعلى درجة ممكن ا( فقرات ،  02مهارة )

(  12( درجة ، والمتوسط الفرضي يبلغ )52)هي ( درجة ، واقل درجة 002)

 .درجة

واسيييتعمل الباحيييث الوسيييائل اإلحصيييائية : معاميييل صيييعوبة  :الوساااائو االحصاااائية 

الفقييرات، معامييل تمييييز الفقييرة ،معامييل ارتبيياط بيرسييون، معامييل الثبييات المصييحح 

،االختبييار التييائي لعينيية واحييدة ، بييراون(، معادليية الفاكرونبيياخ  -سيييبرمانبمعادليية )

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين .
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 نتائج البحث وتفسيرها

 االهداف : بسيعرض الباحث النتائج مرتبة بحس

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية الخاصة ف تعرّ  الهدف األول :

بينت ذ إ ...المدمجين في الصف الخامس االبتدائي بحسب الدرجة الكلية للمقياس 

ان  تلميذا وتلميذة (021)" عينة البحث " والبالغة  مقياس المهارات اللغوية درجات

( 00.225معياري يبلغ )( بانحراف 00.120بلغ ) للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي

القيمة التائية المحسوبة  تبين ان( t .testباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة )، و 

( عند درجة 0.21 )لقيمة التائية الجدولية والبالغة اكبر من اوهي ( 2.102 ) تبلغ

لصالح المتوسط و( 2.21عند مستوى داللة )دالة إحصائيا ( وهي 025حرية )

                                                 ( ادناه : 1، وكما مبين في الجدول ) درجة  ( 12والبالغ )الفرضي 

 (  5جدول )  

مهارات اللغة العربية  لدرجات مقياسلعينة واحدة  ( t.test)االختبار التائي 

 "الدرجة الكلية"

 المتوسط العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

المتوسط 

 الفرضي

 

 مستوى القيمة التائية

 الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0.05)

 دالة 0.21 2.102 12 025 00.225 00.120 021

ويتضح من الجدول اعاله ان تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف     

الخامس االبتدائي )عينة البحث( ال يمتلكون مهارات اللغة العربية بحسب الدرجة 

 قياس .الكلية للم

لهذه المهارات قد  ( عينة البحث)ويرى الباحث ان اسباب عدم امتالك التالمذة     

المخصص للتالمذة من غير التربية الخاصة في يعود الى طبيعة الكتاب المدرسي 

، والى تعدد فئات تالمذة التربية الخاصة في  الصف الواحد الذي يحتاج من  االصل

وهذا غير حاصل في الواقع  ، ، المعلم برنامج تعليمي لكل فرد مختلف عن االخر 

، وقد يعود السبب الى قلة التدريب رائق التدريس المعتمدة فضال عن االساليب وط

العملي )التدريبات والتمرينات اللغوية ( التي هي الشرط الثاني واالساس بعد المعرفة 

(  ، وقد يكون السبب في ما 02:  0221)البجة ،النظرية لتعلم اية مهارة كما يبين 

عن وتمنعهم عيقهم ت التي ونوعيتهاا باختالف نسبه عاقةإيعانيه هؤالء التالمذة من 

فضال عن النطق ، او القدرة على التركيز  الكافي ،و الفهم ، المالحظة الدقيقة 

، واجادة الكتابة ، والقدرة على المشاركة مع االخرين وهي من اهم عوامل والكالم 

و جاءت هذه النتيجة  ( ، (Dorothy,1980: 44تعلم المهارات اللغوية كما يشير 

   .(0205اني ، د)السو( 0200)حمزة ،وافقة مع نتائج دراسات مت
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مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية ف تعرّ  الهدف الثاني  :

الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي بحسب الدرجة الكلية للمقياس وعلى 

رجات مقياس المهارات لد ذ بينت نتائج التحليل اإلحصائيإ ...وفق متغير الجنس  

والموزعة بحسب الجنس الى  تلميذا وتلميذة  (021)" عينة البحث " والبالغة اللغوية 

( 02.121بلغ ) للذكور المتوسط الحسابيان  ؛ ( تلميذة51و)، ( تلميذا 02)

( 01.001، و المتوسط الحسابي ل ناث قد  بلغ )( 01.000بانحراف معياري يبلغ )

باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين  (  ، و00.120يبلغ )بانحراف معياري 

(t .test " لدرجات مقياس المهارات اللغوية )ن القيمة التائية المحسوبة هي ا تبين

عند مستوى داللة دالة إحصائيا  غير هي؛ ( 020( عند درجة حرية )2.222)

                                                 ( ادناه :0)    ، وكما مبين في الجدول ( 2.21)

 ( 6 ) جدول

لدرجات مقياس مهارات اللغة العربية لعينتين مستقلتين  ( t .test)االختبار التائي 

 تبعا لمتغير الجنس "الدرجة الكلية"

 المتوسط العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

المتوسط 

 الفرضي

 

 مستوى القيمة التائية

 الداللة 

 الجدولية المحسوبة (2.21)

 020 01.000 02.121 00 ذكور

 
 غير دالة 0.21 2.222 12

 00.120 01.001 55 اناث

ومن نتائج التحليل والجدول اعاله يتبين انه ال يوجد فرق بين تالمذة صفوف التربية   

الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي)عينة البحث( في امتالك مهارات 

، وجاءت هذه " الجنس "   وتبعا لمتغير بحسب الدرجة الكلية للمقياس اللغة العربية

وقد يعود  (0200و)الحلفي ،  ( ،0212البدر ، سة )النتيجة متوافقة مع دراسة ودرا

تقارب مستويات تالمذة الصف الخاو من حيث الفهم والتركيز،  في السبب

،  لتعليم بالكتب المدرسية والطرائق نفسها انهم تلقوا ا ، و والقدرات العقلية والذهنية

الفكرية  فضال عن ان المرحلة االبتدائية التعد مرحلة نضج وابراز االختالفات

 والعقلية والمعرفية بشكل واضح وبين .

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية تعرف  الهدف الثالث  :

الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي " االستماع ، الحديث ، القراءة ، 

ذ بينت نتائج التحليل اإلحصائي إ ...الكتابة " بحسب الدرجة الكلية لكل مهارة

ان  تلميذا وتلميذة (021)لدرجات مقياس المهارات اللغوية " عينة البحث " والبالغة 

 (5.222( بانحراف معياري يبلغ )01.220المتوسط الحسابي لمهارة االستماع بلغ )

( بانحراف معياري يبلغ 01.010، وبلغ المتوسط الحسابي لمهارة الحديث )

( بانحراف 05.120بينما بلغ المتوسط الحسابي لمهارة القراءة ) ( ،0.211)

( 01.051( اما المتوسط الحسابي لمهارة الكتابة فبلغ )0.555معياري يبلغ )

 ( t.test) لعينة واحدة باستعمال االختبار التائي  ( ، و5.020بانحراف معياري يبلغ )

( ولمهارة الحديث 5.002)   هيالستماع ان القيمة التائية المحسوبة لمهارة ا تبين
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( 5.012(  ولمهارة الكتابة هي )00.010( ولمهارة القراءة هي )00.220هي )

ولصالح ( 2.21عند مستوى داللة )إحصائيا  داالت( وهن 025عند درجة حرية )

                                                 ( ادناه : 2، وكما مبين في الجدول ) ( درجة02المتوسط الفرضي والبالغ )

 (  7جدول )  

لدرجات مقياس مهارات اللغة العربية  لعينة واحدة ( t .test)االختبار التائي 

  لكو مهارة"الدرجة الكلية" 

 المتوسط المهارات العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

المتوسط 

 الفرضي

 

 مستوى القيمة التائية

 الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0.05)

021 

 5.222 01.220 االستماع

025 

 
02 

5.002 

0.21 

 دالة

 دالة 00.220 0.211 01.010 الحديث

 دالة 00.010 0.555 05.120 الفراءة

 دالة 5.012 5.020 01.051 الكتابة

ويتضح من الجدول اعاله ان تالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف     

الخامس االبتدائي )عينة البحث( ال يمتلكون مهارات اللغة العربية بحسب الدرجة 

 .الكلية لكل مهارة 

ويمكن ارجاع النتيجة الى االسباب نفسها التي منعتهم من امتالك المهارات      

التي ذكرها الباحث في تفسير الهدف االول ، فضال عن سبب مهم  اللغوية بشكل عام

هناك ترابط ديناميكي بين المهارات االربع ؛ فتعلم مهارة يؤثر في تعلم  آخر هو

، وعدم تعلم مهارة واتقانها قد يكون سبب في عدم تعلم المهارات  ىمهارة أخر

ما خلصت اليه نتيجة وهذا ، (  Clay,1966 ,199) االخرى ايضا وهذا ما يشير له

 .ايضا  (0200دراسة )حمزة ،

مهارات اللغة العربية لدى تالمذة صفوف التربية تعرف  الهدف الرابع  :

الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي " االستماع ، الحديث ، القراءة ، 

 ...()ذكور ، إناث الكتابة " بحسب الدرجة الكلية لكل مهارة وعلى وفق متغير الجنس

إذ بينت نتائج التحليل اإلحصائي لدرجات مقياس المهارات اللغوية " عينة البحث " 

( 51( تلميذا و)02تلميذا وتلميذة  والموزعة بحسب الجنس الى ) (021)والبالغة 

( بانحراف 01.001ان المتوسط الحسابي لمهارة االستماع عند للذكور بلغ )، تلميذة 

المتوسط الحسابي لمهارة االستماع عند ل ناث قد  بلغ ( ، و 5.222معياري يبلغ )

المتوسط الحسابي لمهارة وبلغ ( ، 5.100( بانحراف معياري يبلغ )01.200)

( ، و المتوسط 0.202( بانحراف معياري يبلغ )00.020الحديث عند للذكور )

( بانحراف معياري يبلغ 05.221الحسابي لمهارة الحديث عند ل ناث قد  بلغ )

( 05.215لقراءة عند للذكور )ا( ، بينما بلغ المتوسط الحسابي لمهارة 0.002)

ناث قد اإل( ، و المتوسط الحسابي لمهارة القراءة عند 0.001بانحراف معياري يبلغ )

( ،اما المتوسط الحسابي لمهارة 0.000( بانحراف معياري يبلغ )05.001بلغ )
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( ، وبلغ 5.022معياري يبلغ ) ( بانحراف01.222بلغ )فالكتابة عند للذكور 

( بانحراف معياري يبلغ 01.120ناث )اإلالمتوسط الحسابي لمهارة الكتابة عند 

ان القيمة التائية تبين ( t.testباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين )  ،(0.220)

( ولمهارة 0.000( ولمهارة الحديث هي )2.222المحسوبة لمهارة االستماع هي ) 

( 020عند درجة حرية )  (2.025(  ولمهارة الكتابة هي )2.001القراءة هي )

 باستثناء مهارة الحديث( 2.21عند مستوى داللة )إحصائيا  داالت غير جميعهمو

                                                 ( ادناه : 1)    ، وكما مبين في الجدول لصالح الذكور  و فهي دالة احصائيا

 ( 8جدول ) 

لدرجات مقياس مهارات اللغة  لعينتين مستقلتين  ( t .test )االختبار التائي 

 وبحسب متغير الجنس " العربية "الدرجة الكلية لكو مهارة

 المتوسط الجنس المهارات العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

 الداللة 

 الجدولية المحسوبة (2.21)

021 

 االستماع
 5.222 01.001 ذكور 

020 

2.222 

0.21 

 غير دالة
 5.100 01.200 اناث

 0.202 00.020 ذكور  الحديث

0.000 

دالة 

لصالح 

 0.002 05.221 اناث الذكور

 الفراءة
 ذكور 

05.215 0.001 

2.001 

 غير دالة

 0.000 05.001 اناث

 5.022 01.222 ذكور  الكتابة

2.025 

 غير دالة

 0.220 01.120 اناث

ومن نتائج التحليل والجدول اعاله يتبين انه ال يوجد فرق بين تالمذة صفوف التربية   

الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي)عينة البحث( في امتالك مهارات 

في مهارات " الجنس " تبعا لمتغير   بحسب الدرجة الكلية لكل مهارة اللغة العربية

، بينما يوجد فرق دال ولصالح الذكور في مهارة  ة()االستماع ، والقراءة ، والكتاب

 )الحديث( .

ويعزو الباحث عدم وجود اثر لمتغير الجنس الى االسباب نفسها التي ذكرها في    

، اما في ما يتعلق بالفرق بمهارة الحديث فيرى الباحث قد تفسير نتيجة الهدف الثاني 

والتي قد تكون مرتبطة  )عينة البحث( يكون بسبب طبيعة االعاقة عند االناث

واالنعزال ، او بالخجل المرتبط بالصفوف االربعة السابقة  النطق والترددبمشكالت 

داخل  ناثل  مهارة الحديث فيؤثر تالتي هي مختلطة بين الذكور واالناث والذي قد 

 الصف .  

 

 االستنتاجات 
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 في الصفوف االربعة للمرحلة االبتدائية الكتب المدرسية المخصصة للّغة العربية 

 لم تحقق االهداف المرجوة منها لتالمذة صفوف التربية الخاصة .

  ما يمتلكه التالمذة المدمجون في الصف الخامس االبتدائي من صفوف التربية

الخاصة االربعة السابقة من مهارات اللغة العربية ، ال يتوازى مع مستوى الصف 

 ا اليه .الدراسي الذي وصلو

 لم يحقق مفهوم " الصفوف الخاصة " اال الحد االدنى من المهارات اللغوية 

 . االربع

 

 التوصيات 

  عادة إواللجنة العليا للتربية الخاصة  في وزارة التربية  مديرية المناهجلينبغي

والبرامج التي تقدم لصفوف التربية الخاصة وال  ، النظر بالكتب المدرسية ومناهجها

 سيما ما يتعلق باللّغة العربية .

 تكثيف الدورات  في تربية الرصافة الثالثة ، ينبغي لقسم االعداد والتدريب

والبرامج التدريبية لمعلمي التربية الخاصة وعلى وفق المفهوم الحديث للدمج 

 ا .التربوي ولتعليم اللّغة العربية ومهاراته

 

 المقترحات 

 ن في ياجراء دراسة وصفية لمعرفة االسباب الكامنة وراء ضعف التالمذة المدمج

الصف الخامس االبتدائي في مهارات اللغة العربية من وجه نظر المعلمين 

 والمشرفين.

  اجراء دراسة تجريبية باستعمال نماذج واستراتيجيات حديثة لتدريس مهارات

  التربوي .اللغة العربية لتالمذة الدمج 

 اجراء دراسة مماثلة لعينات مختلفة ولمديريات تربية اخرى . 

 

 المصادر

، مكتبة االنجلو ،  استراتيجيات التعليم وأساليب التعلمابراهيم ، مجدي عزيز :  .0

 . 0200القاهرة ،

، تحقيق محمد علي النجار ، قدار   5، ط الخصائصح عثمان : تابن جني ، أبو الف .0

 . 0222الشؤون الثقافية ، آفاق عربية ، بغداد ، 

تكنولوجيا تعليم اللغة العربية في الحلقة األولى من أبو شنب ،ميساء أحمد :  .0
، رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والتربية ،االكاديمية العربية  التعليم األساسي

 م.0222المفتوحة ،كوبنهاغن ،الدنمارك ، 

، دار الفكر للنشر  طرائق تدريس اللغة العربيةأبو الضبعات ،زكريا إسماعيل :  .5

 م . 0222والتوزيع ،عمان ، األردن ،

شورات جامعة السابع من ، من 0، ط التمهيد في علم اللغةاألسود ، محمد خليفة .  .1

 . 0222ابريل ، ليبيا ، 
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،دار  أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها: البجة ،عبد الفتاح حسن  .0

 م .0221الكتاب الجامعي ، العين ،األمارات العربية المتحدة ،

مهارات االستماع في اللغة العربية وأساليب تعليمها : البدر ،عفراء بدر إبراهيم  .2

،كلية  رسالة ماجستير غير منشورة يب عليها في المرحلة االبتدائية ،والتدر

 م .0222التربية ،جامعة الملك سعود ، الرياض ،السعودية ،

الدمج الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ، مفهومه برادلي ن ديان ،وآخرون :  .1
،ترجمة ،زيدان احمد السرطاوي وآخرون ، دار الكتاب الجامعي  ،وخلفية نظرية

 . 0222، االمارات ،

واقع تعليم اللغة التميمي ، عواد جاسم محمد ، باقر جواد محمد الزجاجي :  .2
،  العربية في المرحلة االبتدائية في الوطن العربي) مشكالت ومقترحات (

 م . 0225، ونس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ت

تعليم القراءة والكتابة .اسسه ،واجراءاته جاب آ ، علي سعد ، وآخرون :  .02
 . 0200، دار الميسرة ، عمان ، االردن ،  التربوية

، المكتبة العالمية  اللغة العربيةحسنين ، احمد طاهر، والفقي أنس عطية  :  .00

 . 0222للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، 

إعادة التعريف السياقي في  استراتيجيةأثر  صار عودة موسى :الحلفي ، انت .00

رسالة ماجستير غير األداء التعبيري عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي ، 
 . 0200، كلية التربية االساسية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، منشورة 

الموصل ، ، دار الكتب والنشر ، جامعة  اللغة وعلم النفسالحمداني ، موفق :  .00

0210 . 

أثر تقديم القراءة الصامتة في تحصيل بعض  حمزة ، اطياف مروان : .05
، اطروحة دكتوراه غير  المهارات اللغوية لتالمذة الصف الخامس االبتدائي

 . 0200منشورة ،كلية التربية االساسية ،الجامعة المستنصرية ،

أساليب تدريس اللغة العربية بين الحوامدة ، محمد و ، عاشور راتب قاسم:  .01
 . 0222األردن  ، ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، عمانالنظرية والتطبيق 

مناهج واساليب التدريب في التربية الخصيب ، جمال ، ومنى الحديدي :  .00
 . 0225، دار علم الكتب ، الرياض ، الخاصة

للغة العربية في المهارات اللغوية الالزمة لمعلمي ا داخل ، سماء تركي : .02

، كلية التربية ابن رشد ،جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة،  المرحلة االبتدائية

 . 0221بغداد ،

اللغة العربية الدليمي ، طه علي حسين ، و سعاد عبد الكريم عباس الوائلي :  .01
، الطبعة األولى ، دار الشروق للنشر ، عمان ، مناهجها وطرائق تدريسها 

 .0221األردن ، 

مناهج اللغة العربية وطرائق  :زاير ، سعد علي ، وإيمان إسماعيل عايز  .02
 م 0200، مطبعة ثائر جعفر العصامي للطباعة الفنية الحديثة ، بغداد ،  تدريسها

، دار  تكنلوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصةسالمة ،عبد الحاف  محمد :  .02

 . 0222وائل للنشر والتوزيع ،عمان ، 
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فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية ، سمك ،محمد صالح :  .00
 . 0221،دار الفكر العربي ، القاهرة ،وانماطها العملية 

اثر إستراتيجية التمثيل المعرفي في األداء  السوداني ، اسامة قاسم جبر : .00

تربية كلية ال ، رسالة ماجستير غير منشورةالتعبيري للصف الخامس االبتدائي ، 

 . 0205االساسية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ،

، دار الفكر العربي ، مصر ،  علم النفس االحصائيالسيد ، فؤاد البهي :  .00

0220 . 

،الدار المصرية  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتة ،حسن :  .05

 م .0220، مصر ،  0اللبنانية  ،ط

المنهاج المدرسي لألطفال ذوي االحتياجات شواهين ،خير سلمان ،وآخرون : .01
 . 0202، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،الخاصة 

،المكتب العربي  قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسهاعسر ،حسني :  .00

 م .0222الحديث ،اإلسكندرية ، مصر ،

، دار  اساليب البحث العلميعليان ، ربحي مصطفى وغنيم ، عثمان محمد .  .02

 . 0225الصفاء للطباعة والنشر ، عمان ، 

التدريس لذوي االحتياجات الخاصة بين التصميم القرشي ، امير ابراهيم :  .01
 . 0200، عالم الكتب ، القاهرة ،  والتنفيذ

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهمالقريطي ، عبد المطلب :  .02

 . 0221، دار الفكر ، مصر ،  5،ط

تعليم التفكير لألطفال صعوبات التعلم والخطة العالجية كوافحة، تيسير مفلح :  .02
 . 0220، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عّمان ،المقترحة

،  مقدمة في التربية الخاصة ، وعبد العزيز، عمر فواز : ..................... .00

 . 0200دار الميسرة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

،  تييدريس اللغيية العربييية فييي المرحليية الثانويييةح الييدين : مجيياور ،محمييد صييال .00

 م0222القاهرة ،مصر ،

،  أميرة للطباعة ، القاهرة ،  تدريس فنون اللغة العربيةمدكور ، علي احمد :  .00

0222 

قراءة من الطفولة إلى المراهقة مشكالت المصطفى ، رياض بدري  :  .05
 .0221، دار صفاء ، عمان ـ االردن ،  0، ط التشخيص والعالج ()

منصور ،سمية ،و عواد ،رجاء : تصور مقترح لتطوير نظام دمج االطفال  .01

ذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض االطفال في سورية في ضوء بعض 

، العدد االول ،  مجلة جامعة دمشق) دراسة مقارنة( ، كلية التربية ، –الدول 

 ، 0200،  01مجلد 

،ترجمية  تعليم القيراءة والكتابية فيي السينوات األوليىورو ، تطور مهارتي :  م .00

 م .0225سناء شوقي حرب ، دار الكتاب الجامعي ،العين ،اإلمارات ،

، دار  وأنواعييه أسيياليبهدراسييات فييي سيييكولوجية التفكييير الموسييوي , رضييا :  .02

 . 0202الشؤون الثقافية العامة , بغداد ,
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 تعليم اللغة العربية في التعليم العام ن مداخله ، و فنياته الناقة ، محمود كامل : .01

 . 0220،كلية التربية ، جامعة عين شمس ، القاهرة ،  0، ج 

، الطبعة العربية  أساسيات القياس في العلوم السلوكيةالنبهان ، موسى :  .02

 م .  0225األولى ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن ،

: دور اللغة العربية في تنمية المهارات اللغوية لدى  هبال ، نوري عبد آ .52

 0202،كلية التربية ، جامعة الزاوية ، ليبيا ،   بحث منشور الكترونياالمتعلمين ، 

. 

، جمهورية العراق ، مطبعة سلمان  منهج الدراسة االبتدائيةوزارة التربية،   .50

 .0222االعظمي ، بغداد ، 

، كلية  اللغوية في الكتابة االكاديمية باللغة العربيةالكفاءة يونس ، فتحي علي :  .50

 . 0225التربية ، جامعة عين شمس ،

 أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةيونس ، فتحي علي ، وآخرون ، .50

 م .0222،دار الثقافة للطباعة والنشر ،

44. Cotorlls; The study skill hand book , London , Macmillan 

press LTD, (1991 ) . 

45. Dorothy rubbing teaching Elementary language Arts ,2
nd

  

Ed new York Holt rinehatand Winston .1980 

46. Gray " summary of Reading javestig action ",July, 1955; 

Journal of Education Research, vol ,. 1995. 

47. Harris, Duncan  world yearbook of Education 1988، 

Education For the New Technologies, London/ Nichols 

publlshing,2011 

48. Oreo thy rubbing teaching Elementary language Arts ,2
nd

  

Ed new York Holt Rinehart and Winston .1980. 

 

 المالحق

(  مقياس مهارات اللغة العربية0ملحق )  

 وزارة التربية 

 0المديرية العامة للتربية في بغداد /الرصافة 

 ستبانةام / 

مقياس مهارات اللغة العربية لتالمذة صفوف التربية الخاصة المدمجين في الصف 

 الخامس االبتدائي  

 اخي المعلم ... اختي المعلمة 
 السالم عليكم ورحمة آ وبركاته          

يرجى من جنابكم الكريم قبيل االجابية عين فقيرات المقيياس المحيددة لتالميذة التربيية    

 الخاصة المدمجين في الصف الخامس االبتدائي قراءة التعليمات االتية : 

 يرجى االجابة عن الفقرات جميعها . .0
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 ال حاجة لكتابة اسمائكم . .0

 يرجى كتابة اسم التلميذ وتحديد جنسه  .0

 وفق المثال في أناه ... وتكون االجابة على .5

 مثال ل جابة :

 دائماً  احياناً  نادراً  الفقرات  ت

    يقرأ بشكل جيد   0

 

 اسم التلميذ ....................................   ذكر                  انثى 

 

 

 الباحث                                                         

 د .مصطفى سوادي جاسم  م.                                                    

 طرائق تدريس اللغة العربية                                                      

 

 

  

 أوالً : مهارة االستماع

هو وت عّرف بأنها: االنتباه الى شيء مسموع بهدف فهمه ومعرفة غاياته ودالالته، و

قدرة التلميذ على تركيز انتباهه الى الشخص الذي يتحاور معه ويحدثه دون االنشغال 

 عنه .  

 وبسبب قربك من تالميذك ومتابعتك لهم ... تجد ان التلميذ : 

 دائماً  احياناً  نادراً  الفقرات  ت

    ينصت لحديث المعلم بشكل جيد  0

    يراعي آداب االستماع 0

    الكلمات عند استماعهايعطي معاني  3

    ينتبه لقراءة المعلم للموضوعات  4

    يتابع الحديث مع تركيز االنتباه  5

    ينبه المعلم عند سماعه خطأ لغوي 6

    تظهر عليه عالمات تفاعل مع ما يسمعه  7

    يعطي قصصا واحداثا واقعية لما سمعه 8

يردد مع حديث المعلم بعض الكلمات  9

 والجمل التي سمعها منه .
   

    يميز بين الكالم العام والكالم الموجه له 12

 ثانياً : مهارة الحديث
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وتعرف بأنها : افصاح الفرد لآلخرين عما يجول في داخله من طريق الكلمات   

والجمل المناسبة التي يمكن أن تؤثر فيهم ، وهو قدرة التلميذ على نقل افكاره الداخلية 

 وآراءه الى االخرين بسهولة وحماس وبلغة واضحة وسليمة . 

 ميذ متابعتك لهم ... تجد ان التلوبسبب قربك من تالميذك و

 ثالثاً:  مهارة القراءة

بها وت عّرف بانها :تمكن القارم من القدرة على تعّرف الحروف والكلمات والنطق 

وهي قدرة التلميذ على ،  نطقا صحيحا وفهم المعاني التي تعبر عن تلك الحروف

 قراءة ما مطلوب منه بشكل صحيح لغويا ومعرفة المعاني واالفكار فيما يقرأه .

 وبسبب قربك من تالميذك ومتابعتك لهم ... تجد ان التلميذ:

 دائماً  احياناً  نادراً  الفقرات ت

    لغويايقرأ بشكل صحيح  1

يخرج اصوات الحروف من مخارجها  0

 الصحيحة
   

    يراعي حركات االعراب عند القراءة 3

يراعي عالمات الترقيم والوقف عند  4

 القراءة
   

    يقرأ بسرعة متقاربة مع اقرانه التالميذ 5

    يعطي معاني الكلمات التي يقرأها 6

قرائتها يعبر عن معاني الكلمات في اثناء  7

 بوجهه او حركات يديه .
   

    يربط بين احداث النص المقروء 8

    يراعي رفع صوته وخفضه بحسب المعنى 9

    يميز بين الشعر والنثر في قراءته  12

 رابعاً:  مهارة الكتابة 

 دائماً  احياناً  نادراً  الفقرات  ت

    يعرض شفويا ملخص للموضوع    1

    يروي قصة بشكل شفوي . 0

يؤدي دورا تمثيال شفويا لموضوعات  3

 المحادثة .
   

    ينتبه لمعاني الكلمات التي يحكيها  4

    يستعمل اللغة العربية الفصحى عند الحديث 5

    يتكلم بطريقة جاذبة ومشوقة   6

    يسلسل االفكار بشكل منظم 7

    يمتلك شجاعة الكالم والحديث 8

    يستعمل االشارات والحركات عند كالمه 9

    يراعي آداب الكالم  12
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وت عّرف بأنها : هي القدرة على تصوير االفكار في حروف وكلمات وتراكيب 

 صحيحة لغويا.

و هي اعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق من خالل اشكال ترتبط 

ببعضها بعضا ، وتبين قدرة التلميذ على كتابة الحروف جميعها وربطها بشكل 

 صحيح مراعيا ضوابط الكتابة ، وعالمات ترقيمها.  

 وبسبب قربك من تالميذك ومتابعتك لهم ... تجد ان التلميذ : 

 دائماً  احياناً  نادراً  الفقرات  ت

    يجيد الكتابة بشكل صحيح لغويا  1

    يرسم الحروف بشكل صحيح 0

    يكتب بخط واضح وجميل 3

    يترك مسافة بين كلمة وأخرى . 4

    يكتب بشكل مستقيم على خطوط الدفتر 5

    يكتب الحروف جميعها 6

    يملي بشكل صحيح 7

    يضع عالمات الترقيم  8

    يعبر عن افكاره بشكل مكتوب 9

    يملي استمارة معلومات بمفرده 12

 


