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 لخص البحثم

الفصل .  "اهمية االثراء اللغوي ودوره في العملية التعلمية" يهدف البحث الحالي إلى

االول تناول مشكلة البحث ، واهميتهُ ، هدف البحث ، حدود البحث .الفصل الثاني 

، العوامل اللغوية ، أنماط الثروة اللغوية تناول اهمية االثراء اللغوي ، مصادر الثروة

 الفصل  المؤثرة في الثروة اللغوية ، االسباب الناجمة عن ضعف الثروة اللغوية .

الفصل  .تسب الثروة اللغوية ، اهمية الثروة اللغوية في التعبيرتناول كيف تك الثالث

ثم انتهى البحث باستنتاجات التي توصلت  الرابع تناول االستنتاجات والتوصيات .

 .اليها الباحثة وقائمة المصادر 

 

The importance of linguistic enrichment in expressive 

performance in the educational process 

 

Dr. Intesar Ketan Hazaa 

Abstract : 

 The current research aims at "the importance of linguistic 

enrichment and its role in the learning process." 

 The first chapter deals with the research problem, its 

importance, the aim of the research, and the limits of the 

research. 
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 The second chapter deals with the importance of linguistic 

enrichment, sources of linguistic wealth, patterns of linguistic 

wealth, factors affecting linguistic wealth, and the causes 

resulting from the weakness of linguistic wealth. 

 The third chapter deals with how linguistic wealth is 

acquired, and the importance of linguistic wealth in expression. 

 Chapter four dealt with the conclusions and 

recommendations. 

 Then the research ended with conclusions reached by the 

researcher and a list of sources. 

 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 -المشكلة :- 

ان الجهود مستمرة في الميدان التربوي في تشخيص المشكالت والصعوبات  

التي تكشف ثمة أسباب كثيرة ومتنوعة تسهم في ضعف الطلبة في التعبير لذا يعجز 

الطلبة في جميع المراحل التعبير شفوياً او تحريراً في التعبير عما يجول في 

شكلة اذ نرى الطلبة يفهمون خواطرهم لذا يشتكي جميع مدرسي المواد من هذِه الم

ولكنهم ال يستطيعون التعبير والكتابة  في االمتحانات النهم ال يمتلكون ثروة لغوية او 

. ويشير التربويون إلى جوهر المشكلة  في ان طرائق التدريس مفردات لغوية  

دية جامدة غالباً ما تسودها السطحية والصورة النمطية في عرض موضوع يالتقل

ء بتقديم المعارف جاهزة للمتعلمين في قوالب صماء عقيمة فأصبح من واالكتفا

، 0223الهاشمي ، ان نجد الطالب حائراً ال يجيد التعبير في موضوع ما . ) الطبيعي 

(  إضافة الى ذلك معاناة الطالب في قلة الثروتين اللغوية والفكرية فال يمتلك  522

رض الموضوع على الطالب وطريقة القدرة على ترتيب افكاره والربط بينها وف

ي تفاقم مشكلة التعبير )إبراهيم، وتقويمه وإرشاده وتوجيهه كل ذلك يصب ف هتصحيح

لذا ارتأت الباحثة الى معرفة اهمية االثراء اللغوي في العملية  ،( 212، 2631

 التعليمية . 

 

 -األهمية : -

مطالب النمو جسميا  ان التربية في المراحل الدراسية كافة  تهدف الى تحقيق 

وعقليا و روحيا و اجتماعيا ، وفي كافة الصفوف يحتاج االمتعلمين الى اكتشاف 

استعدادهم و ميولهم واتجاهم ، وتزويدهم بالعلوم والمعارف المناسبة العمارهم ، و 

، 2662اكساب المهارات واالتجاهات العلمية والمهنية وفق االنشطة الصفية )سعد ، 

التربية  على إنماء قدرات االفراد وخصائصهم العقلية والمعرفية ( . فعلمت  02

ن اكبر النعم التي من هللا بها على والوجدانية واالجتماعية باستعمالها اللغة ، فاللغة م
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االنسان وميزه عن سائر المخلوقات فإن االنسان وحده من اعضاء مملكة الحياة قادر 

رات مفهومة لدى أبناء مجتمعه . عباعلى ترجمة أفكاره ومشاعره إلى ألفاظ و

 (  22،  2662يوسف ، )

فلوالها لعاش كل منا كائناً  المجتمعفاللغة وسيلة لالتصال والتواصل بين  

مستقال بذاته يفكر ويقرر دون تواصل ولتقطعت السبل بين اللغات ولعاشت االمم 

 . ( 0222،  3عن بعضها . ) العزاوي ،  منقطعة

، ى الحديث على اللغة العربية خاصةللغة واهميتها يقودنا الوان الحديث على ا 

)وإنه لتنزيل  فحظيت اللغة العربية بشرف ان تكون وعاء كتابه المنزل ،  قال تعالى :

، بلسان عربي ين ، على قلبك لتكون من المنذرينرب العالمين ، نزل به الروح االم

 . 263-260مبين ( الشعراء : 

ية وفق االتجاهات الجديدة يشجع على حرية التعبير ويقلل فتعليم اللغة العرب 

من التركيز على الحفظ وتصبح المعلومات قاعدة للفهم والتحليل والتطبيق ويسهم 

ذلك في تنمية الفكر عن طريق االهتمام بالتعبير واحترام افكار الطالب وتشجيعهم 

، 0222امرائي وجواد ، التعلم ) السعلى التساؤل وإبداء الراي واالهتمام باساليب 

223-223  ) 

ولها وظائف تعليمية ومعرفية وتتمثل في نقل المعارف والخبرات واالفكار  

الى االخرين بهدف تنويرهم ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والفكري وتكييف 

مواقفهم إزاء االحداث والظروف واالحداث االجتماعية وتحقيق تجاوبهم مع 

كسابهم المهارات المطلوبة التي تساعدهم في حياتهم الشخصية االتجاهات الجديدة وإ

 (00،  0222 والوظيفية .) الحالق ،

ودالالتها وااللفاظها حيث تعدد معانيها وغنية من فاللغة العربية لغة ثرية  

وتندرج في ضمن هذه الجمهرة من االلفاظ ألفاظ قد تتشابه في اداء المعنى او تتقارب 

دالالتها اللغوية وقد كان هذا التشابه ملحوظاً من لدن العرب االقدمين بسبب صفاء 

  (  21،  0222،  الوائليسالئقهم اللغوية وفصاحتهم التي عرفوا بها . ) 

االتصال اللغوي ، وفرع من فروع المادة اللغوية وله  ويُعّد التعبير من فنون 

ومن هنا  أهمية كبرى في حياتنا ، فعليه يتوقف تصويرنا لما نريد إفهامه غيرنا ،

تبرز اهمية التعبير في حياة الطالب التعليمية بصورة خاصة والناس بصورة عامة ، 

النه وسيلة االتصال  فالتعبير ضرورة من ضرورات الحياة ، فال يمكن االستغناء عنه

بين االفراد ، وبه تتحقق االلفة واالمن و يتكيف الفرد مع  مجتمعه .) الدليمي 

 ( 250،  0223والوائلي ، 

الباحثة بان التعبير من اهم وسائل االتصال اللغوي للطالب مع مجتمعه  ترىو      

 . به ينقل افكاره الى االخرينالدراسي او االجتماعي و 

والتعليم واالبداع ،  تدريسالنها عرفت مفاتيح طرائق  تطورتالدول التي  فاكثر     

وهذا ال  الفكريةعلى ايقاظ قواهم واستعدادتهم  المتعلمينفان الطريقة الناجحة تساعد 

يأتي اال بوجود طرائق وأساليب  ناجحة تقدم للمتعلم المادة العلمية على طبق من 

 (      06،  0220ذهب كما يقال . ) زاير و اخرون ، 
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وعلى المدرس ان يختار طريقة التدريس التي تناسب مادته وتحقق االهداف  

على المشاركة الفعالة فاختارت الباحثة  االثراء اللغوي  المتعلمينالمطلوبة وتحفز

الذي يثري بالمفردات اللغوية من خالل مواقف االستماع في الحياة عامة وفي الحقل 

فالطالب ينمو لغوياً وتزداد ثروته اللغوية من المفردات  التعليمي اللغوي خاصة

واالنباء والتمثيليات والبرامج االذاعية الجدارية والتركيب الموجودة في النشرات 

والندوات واالذاعة المدرسية العلمية المختلفة المنوعة فضال عن المحاضرات 

ة الى كل مايدور من التي تعتمد على االستماع واضاف اللغويةوغيرها من االنشطة 

، فضال عن او نص نثري يقراه الشعر او الرواية حوار ومناقشة واسئلة واجوبة او

 ( 252،  0223 ، )صالح والرشيدي المصادر.زيارة المكتبة واالطالع على 

على الرغم من تعدد وسائل االتصال الحديثة والوسائل التكنولوجية من كمبيوتر        

)عاشور  العلم والمعرفة . تاخذ مكانة االكبر فيما زالت القراءة كانت وإنترنت 

 ( 33،  0225والحوامدة ، 

وتزيد معرفته ويزيد  المتعلمكل هذه النوافذ تصب في االثراء اللغوي لدى        

في زيادة المعلومات والخبرات في رقي  فكريةمعجمه اللغوي وتنمي مهاراته ال

 (  232،  0223خرون ، مستوى تعبيره. ) العيسوي وا

في ميادين االنشطة اللغوية  المتعلمينوقد عّد بعض التربويين مشاركة   

 فكاراألعن من الوسائل التي تكسبهم االثراء اللغوي يعينهم على التفكير والتعبير 

تعطي القدرة على صياغة المفردات اللغوية وتحقيق االنسجام التام بين التي  معانيالو

التي يريد نقلها لالخرين  ، و يتّم توظيفها في المناهج الدراسية  عانيالماالفكار و

اضافة إلكساب الطلبة مهارات واتجاهات إيجابية , وقدرة على التفكير والتخطيط 

 (30- 32،  2663والتنظيم .)المعتوق ، 

د في االنشطة اللغوية يكسبهم العدي المتعلمين فقد أكد بعض التربويين أّن مشاركة      

ويشعرهم بتحقيق ذاتهم في التواصل من المهارات اللغوية وتنمية قدراتهم في الكالم . 

 ( 200،  0222)الخزاعلة واخرون ، مع المحيطين به .

فالتعليم هو عملية تواصل بين طرفين المعلم والمتعلم ، ولذلك يهتم المعلم  

ة وغير مباشرة تسهم بخبرات عديدة  ومتنوعة . مباشر بمساعدة المتعلم على ان يمر

 ، )الوائلي . به احداث تغير في االتجاه المرغوب في تشكيل شخصية وتهدف الى

0222  ،22 ) 

فنجاح التعليم يعتمد على توجه نمو الطالب الفكري والعاطفي واالجتماعي         

 (13، 2663والثقافي ليصبح قادراً على القيام بادواره في بناء شخصيته. )الخليفة، 

وتتفق الباحثة مع اراء التربويون بان التعليم عملية تبادلية تقوم على خطوات  

تفاعلية هادفة محفزة لالنشطة  الطلبة وطاقتهم لتحقيق االهداف العملية التربوية/ 

 -التعليمية. وبناءاً على ذلك فان أهمية البحث تنطلق فيما يأتي :

 اهمية التربية . .2

 أهمية اللغة العربية . .0

 التعبير في اللغة.أهمية  .5
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 االثراء اللغوي. اهمية .2

 اهمية الطرائق التدريس. .3

 اهمية المرحلة الدراسية. .3

 اهمية التعليم. .0

 

يهدف البحث الحالي الى )اهمية االثراء اللغوي ودوره في العملية  -هدف البحث : -

 التعليمية( 

 

 التعليمية. نظريات اكتساب الثروة اللغوية وعالقتها في العلمية -حدود البحث : -

 المرحلة االبتدائية . 

 

 تحديد المصطلحات : -

 :  االثراء اللغوي/ اصطالحا   -

جميع المفردات المسموعة والمتكلمة والقرائية "بانه  2660الخوالدة عرفهُ  -

والكتابية في إطار النظرة التكاملية التي تصب في القاموس اللغوي المكتسبة من 

خالل وسائل تعليمية تعمل على إثراء المعجم اللغوي للطالب الذي يعبر الفرد عن 

اخرون ،  ) الخوالدة و. "اراءه وافكاره ومشاعره ازاء االحداث الخاصة والعامة 

2660 ،53  ) 

المفردات اللغوية المكتسبة من المسموع " بانها : 0226عاشور و مقدادي عرفهُ  -

والمكتوب التي يوفرها المدرس الثراء معجم الطالب اللغوي تقوم بتزويد الطالب 

 000،  0226. ) عاشور و مقدادي ،  "بالفاظ تساعده على التعبير حول الموضوع

 ) 

غوية التي تثري الطالب بمفردات لغوية الل بانها :  مجموعة من الوسائل اجرائيا -

 .التعبيري تعينه على اثراء قاموس اللغوي الطالب من اجل االرتقاء بالمستواه

  اصطالحا :التعبيري _االداء 
_عرفهُ الجشعمي بانه " االنجاز اللغوي الكتابي للطلبة في التعبير عما في خواطرهم 

شاعر حول موضوع التعبير المختار في الدرس باسلوب سليم خال من من افكار وم

 ( 00،  2663االخطاء اللغوية واالمالئية ويتسم بجودة الصياغة " . الجشعمي ، 

االنجاز اللغوي الكتابي لطالب عند التعبير عن الموضوع  بانه " صالح_عرفهُ 

ومشاعرهم باسلوب  مالمختار في دروس التعبير التحريري لالفصاح عن افكاره

 ( 02،  2660صالح ، " . ) سليم . 

االنجاز اللغوي الكتابي لطالب عينة البحث عند التعبير عن  -_اجرائيا بانه :

 . موضوع ما باسلوب سليم

ويمارس بالطريقة  عليمعملية نشاط تستهدف تحقيق الت"هو العملية التعليمية :  -

 (01،  0223)عطا ،  ." اغراضهتحقيق على  لطالب فكريا وجدانياتساعد ا
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 المعلممجموعة من االهداف االنشطة التفاعلية بين  "هيالعملية التعليمية :  -

، 0226.)سالمة وكريم،"والمتعلم والمحتوى والطريقة يتم تحقيق االهداف المرجوة

06) 

 : هو عملية تعليمية تفاعلية بين العناصر التعليمية )المعلم ، المتعلم ، إجرائيا -

 المحتوى، الطرائق( تسعى لتحقيق االهداف.

 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات السابقة 

 الثروة اللغوية

 أهميتها :  -

الكالم هو معجزة االنسان والهبة التي خص بها هللا من اجل مخلوقاته، حيث  

أعطى اإلنسان ملكة الكالم وجعل الكالم  أداة له لإلفصاح عن أعظم شيء تميز به 

والكالم يكمن ، عن سائر األحياء االخرى ، و لقد تميز اإلنسان بقدرته على الكالم 

لمعبّر ، وتكمن أهمية المفردة فيما ترمز إليه في عقله المدبر وفكره المبدع ولسانه ا

من معنى أو شعور أو موقف يُشار إليه من الكلمات إال رموز يطلع على معانيها 

وزينته وإشارات لمدلوالت ومفاهيم منفصلة عنها ، اختصر   الكلمة عماد الفكرةو

والتجارب  المعارف و العلوم اإلنسان بها طريقة للتعايش والتفاهم والتواصل وتبادل

وتحصيل حاجاته  اغراضه والخبرات بينه وبين أبناء جنسه ، وجعلها رسالة لتحقيق

 ( . 056 ، 2603وليس غاية في ذاته . ) اولمان، 

ويتكون الكالم من وحدات لغوية تكون عامالً رئيساً في إدراك معاني الكلمات  

ومعرفة دالالتها وترابطها وتسلسلها ، واإلقالل من االستطراد من عوامل المساعدة 

( وكلما كثرت أشكال  06،  0220على نجاح التعبير ) الهاشمي والعزاوي ، 

كان من  ئينة في عقل المستمع او قارالترابط بين فقرات الكالم التي تحدث فكرة مع

 ( .10:  2612السهل استرجاعها. )الريان ، 

وتبرز أهمية إثراء الذخيرة اللغوية بالقدرة على صياغة الكالم على نحو سليم  

وطبقا للمقاييس والقواعد اللغوية المتفق عليها في اللغة الواحدة ، وتحقيق االنسجام 

، 2663النفعاالت التي يريد نقلها لآلخرين )المعتوق، التام بين المعاني واألفكار وا

( ، وان اإلحاطة بجانب كبير من كلمات اللغة وتراكيبها وكل ما يتصل 30 - 32

بهذه االلفاظ والتراكيب من معاٍن ومدلوالت أمر مهم للغاية لكل متعلم ، ولتحقيق هذا 

وية المألوفة والشائعة وان الثراء والتنوع في الخبرات ، فإنه يتطلب تقديم كلمات اللغ

.  لذا يجب تزويد الطالب بمفردات جديدة في واقعهمتكون من قاموسهم اللغوي 

 ( 023،  0223)رسالن، 

للمفردات قوة عظيمة إذا كانت واضحة المعنى على إنها تصبح مجرد  

ن تجريدات إذا انعزلت عن حقيقة الخبرة ، فالمفردة قائد القوة البشرية ، فمن المستحس

بيان أهمية المفردات اللغوية بالنسبة للمتعلم بصفة خاصة ، ومستخدم اللغة بصفة 

عامة فعملية الثراء اللغوي للعربية يضفي على اإلنسان التفكير في أهمية المفردات 
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وقوتها وتأثيرها على اآلخرين، فهي األداة الرئيسة التي نعبر بها عما يجول بخاطرنا 

وأحاسيس، كما إنها الوعاء الذي ينقل ما نفكر فيه من من معاني وأفكار ومشاعر 

قضايا تعليمية واجتماعية واقتصادية ، كما إنها الوسيلة األولى المعينة على التفاهم ، 

فالمفردات اللغوية هي اللبنة األساسية التي يوظفها مستخدم اللغة للتفاهم والتواصل 

كتابياً ، فال تواصل دون مفردات مع اآلخرين ، سواء أكان هذا التواصل شفهياً أم 

لغوية تعبر عن مكنون نفس اإلنسان ، وتجلي ما في عقله من أفكار ومعان فال يخفى 

في مراحل التعليم  للطلبةعلى أصحاب اللغة أهمية تعلم وتعليم المفردات اللغوية 

وين إن المفردة هي الوحدة اللغوية األساسية التي تشارك مشاركة فعالة في تكو، العام

وأفكاره وصوره الذهنية، كما إنها نقطة انطالق اإلبداع  علوم االنسان ومعارفه

ُد قوة أساسية يعتمد عليها في تكوين شخصيته، وفي تثبيت  الفرد الكالمي الذي يُعَّ

وطموحاته ، وهي المنطلق الذي يسير عبره   اهدافه وجوده االجتماعي ، وفي تحقيق

رة على البقاء واالستمرار مما يحقق تقدمه ورقيه ، أو خالله ليبعث في حياته القد

لها أرواح ودالالت وحركات ومعان ، فإذا حسن ترتيبها كالكائن الحي فالمفردات 

والنظر في العالقات االيجابية والسلبية فيكون النتاج في  اً منطقيوفكرياً ترتيباً ترابطاً 

 ( . 20،  0222الوائلي ، . ) الصورة مخرجات متعددة فتحقق الغاية المنشودة منها

وان المفردة اليتحدد معناها ويتضح المقصود منها اال اذا وضعت في جملة ثم  

يتدرب الطلبة بعد ذلك على تأليف جمل جديدة من نفس الكلمات ، وكذلك معرفة 

 الروابط القائمة بين مكونات الجملة فضالً عن الجملة عنصراً مهماً في التعبير .

( فالجملة اداة للتعبير عن الفكرة التي من 11 - 12، 0225وامدة ، )عاشور والح

خاللها يتكون البناء اللغوي الذي يتصف بالوضوح والتسلسل ، فالجملة الجيدة مؤشر 

واضح للتفكير الجيد والشك ان طبيعة البناء اللغوي الذي يستعمل في التعبير يجب ان 

 -يركز على :

 على المعاني واالفكار . -2

 . تحديداً يرمي اليه المعبر في استعماله للغة  وما الهدف -0

 (322، 2602رغبة المعبر في ان يحدث تعبيره تأثيراً واقناعاً . ) مجاور ،  -5

، فتوضع لمتعلممتدرجة مع نمو ا وينبغي ان تكون المفردات والتراكيب مناسبة  -2

وضعاً منظماً مقصوداً يراعي فيه التدرج مع نمو البنية المعرفية ، فال تُثقل عليه 

 المتعلم بالضعفبالكلمات الغريبة التي يصعب على المتعلم فهمها ، مما يشعر 

  ( .52، 0220جابر، )

فالحصيلة اللغوية تظهر أهميتها عندما تكون معبرة عن افكار وعن معاني  

نافعة ، ومخزون مؤثر فعال من االفكار وعن صور ذهنية متالئمة متميزة جيدة 

معها، إضافة إلى ما تقدم إن الثروة اللغوية محتفظة بمكانتها كأساس جوهري مهم في 

(، 31،  2663عملية التعبير وفي صياغة الحديث منطوقاً أو مكتوباً )المعتوق ،

ن ااالنسجام االجتماعي وتحقيق فالقدرة على التعبير تكسب الفرد ثقة بالنفس تمكنه م

الذات ، وان من سالمة التعبير إيضاحاً للحق والعدل واستغالالً للفرص وكسباً 

للوقت، لذلك كانت المفردة المبصرة المؤثرة هي الطريق إلى العقول والقلوب . 
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( لذا حث رسولنا الكريم )صلى هللا عليه وسلم( على فصاحة 26، 2631)الجاحظ ، 

( ]رحم هللا امرؤ أصلح من لسانه[تمكن من اللغة قال ) اللسان وال
(2)

، )القضاعي  

( ونرى رغبة نبي هللا موسى في االفصاح قال تعالى : ))وأخي  2613، 551/ 2، 

هارون هو أفصح مني لساناً فأرسلهُ معي ِردءاً يصدقني إني أخاُف ان يكذبون(( 

 [ . 52]سورة القصص : االية 

ومن هنا تبرز أهمية الفصاحة في التعبير الشفوي والتحريري ، فيقوم المتعلم  

أثناء التعبير بعدة عمليات فكرية فهو يسترجع الكلمات بالعودة إلى رصيدهُ اللغوي 

ليتخير االكلمات التي يؤدي بها غرضه، بعد ذلك يعيد ترتيب الكلمات والمعاني  

عبّر عما أراد، وهذه العملية الذهنية ليست ليخرجها في الشكل نتاج فكري وعلمي  ي

سهلة على المتعلمين ، وعلى المعلم إن يأخذ المتعلمين بكثير من الصبر واألناة في 

( باضافة الى 052،  0222جميع مواقف الدراسة ال في التعبير وحدهُ . )الحالق ، 

رد فّعاالً في ما تقدم يمكن القول إن لثراء الذخيرة اللغوية دوراً مهم في جعل الف

محيطه وبين أفراد مجتمعه ، وليتمكن من عرض وجهات نظر وإبداء آراء وشرح 

االمعاني المراد إيصالها بلغة بينة وأساليب مقنعة وعبارات سلسة دقيقة نفّاذة من أجل 

 ( .  12، 0222تحقيق التواصل والتفاهم فيما بينهم وبين المحيطين بهم. )الوائلي ، 

األساسية التي تدون بها العلوم  لك إن المفردات هي المكونات باالضافة إلى ذ 

والمعارف فيتمكن مستخدم اللغة في التحصيل المعرفي وتزويد الفكر بالخبرات 

والمهارات والثقافات المتباينة ، كما إن الذخيرة اللغوية وازديادها ينعكس على النمو 

ه على االنسجام مع اآلخرين ، النفسي للفرد ، وتجعله يتسم الثقة بالنفس مع قدرت

، 0223باإلضافة إلى تحقيق التواصل الفّعال بينه وبين المحيطين به . )رسالن، 

202  . ) 

ويرى الزيات إن هذا المكنون  المعرفي يرتبط بكل من طبيعة تكوينه  

واسلوب تنظيمه ودرجة ترابطه وتمايزه ، وإن المكنون المعرفي يمثل محتوى البناء 

لفرد كماً وكيفاً بما تنطوي عليه من تنظيم وترابط وتمايز وتكامل واتساق  اللغوي ل

 ( .  306،  2663استخدامها في مختلف المواقف ) الزيات ، 

وبعض العلوم اللغوية كالقران والحديث الشريف التي يتطلب العناية بها لما  

ية ،إْذ يفصح لسانهم في ذلك من االثر االيجابي والفعال على حياتهم العلمية واالجتماع

وتقوى ذاكرتهم وينشط فكرهم ، وبذلك يتفوقون على اقرانهم علمياً ولغوياً ويتزود 

المتعلم من خاللها بذخيرة لغوية مقبولة وصياغات جديدة وأساليب مستحدثة تساعد 

 (.20،  0223المتعلم في التعبير. ) عطا ، 

فيها من اشباع للعاطفة  وضرورة االستشهاد بالنصوص الدينية واالدبية لما 

ويتركان في النفس انطباعات روحية سامية ، فمن واجبنا ان نوثق الصلة بين الطالب 

                              
بن علي بن حكمون القضاعي المصري ( مسند الشهاب: ابو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر 2)

اشر : مؤسسة الرسالة، بيروت ، هـ(، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، الن232)

 . 2613 -2220،  0ط
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في النفس يلمس اثرهُ في الحياة .    والمعارف الدينية واألدبية لما لها من تاثير ايجابي

 ( 532، 2613)ابراهيم، 

ت به كلمة الشاهد، ُعني علماء اللغة بالنصوص الدينية واالدبية حتى تخصص 

واعتمدوا عليها النحاة في تقرير احكام اللغة ، وبذلك تقوى لغة المتعلم بكلمات جديدة 

واساليب جميلة تعينه على التعبير ، وقيمة االنسان في المجالس والمنتديات بمقدار ما 

يستحضرهُ ويستشهد به وقالوا : من حفظ حجة على من لم يحفظ وهكذا تتكون 

( وبذلك يتوسع افق االمتعلم في دروس  023،  2663لغوية . )معتوق ، الخبرات ال

التعبير ويتُغذى عقله من خالل القران والحديث والشعر بما فيها من الخبرات الجديدة 

والبيان اللطيف فانه مجاال خصباً لإلثراء اللغوي ، ففيه الفرصة المحببة التي تغذي 

لمعاني واالفكار القيمة التي ترفع بها مستوى العقل بالعلم والمفردات والتراكيب وا

  (.33، 0222تعبير الطالب . ) الوائلي ، 

ومن هنا تأتي اهمية طرائق التدريس فتعمد طرائق تدريس اللغة العربية بناًء  

على خصائص هذه اللغة من جهة ، وكيفية تعلم الطلبة وإكتسابهم لها من جهة اخرى 

التلقين والحفظ ويلجا الى االبتكار االساليب ويجب على المدرس االبتعاد عن 

المتنوعة التي تستهدف تقديم محتويات المادة الى طلبة بأيسير السبل وأسرعها 

 (  52،  0221وأكثرها إثارة وتشويقاً.)معروف، 

فالمفردات تتجلى في استعمالها استعماالً صحيحاً في المواقف الطبيعية اي  

وفهمهم لها ان راوها مكتوبة و التعبير بها عن افكارهم   فهم المتعلمين لها ان سموعها

على نحو منطوق  او متكوب ومن خالل المفردات سيعرف الطالب كم هائل من 

،  0222( )الدليمي ونجم ، 21، 0223االلفاظ سيتخير ما هو مناسب له .)رسالن،

وعا  وشموال ( فان القاموس اللفظي والكتابي من ابرز  المصادر واغناها واكثر تن26

وهي التي تكون الثروة اللغوية التي تغذي فكر الطالب بغذاء عقلي وفني و روحي ، 

 ( . 223،  ( )غالب ، د.ت03،  0225)عاشور والحوامدة ، 

 

الثروة  البحث عن مصادرضرورة  يشير التربويون الى مصادر الثروة اللغوية :  -

واحراز المكانة   والشخصية واالجتماعيةتحقيق االهداف العلمية اللغوية من اجل 

 (  .  31،  2663. ) المعتوق ،  المرموقة للغة العربية

 -: منهايشير التربويون الى  هذه المصادر و 

يأتون من بيئات مختلفة من حيث المستوى  ةبالطلمن البديهي إن  األسرة :  -1

ستوى ثقافي واقتصادي االقتصادي والثقافي ، فالطالب الذي يعيش بين أبوين ذوي م

في حين  ) 200،  0223عاٍل يداومان بالمتابعة ألبنائهم ) صالح والرشيدي ، 

الطالب الذي يأتي من بيئة فقيرة اجتماعياً وثقافياً ، وبالطبع يكون لكل هذا تأثيرات 

 . ( 203 ، 2662على قدرة الطالب اللغوية . )مدكور، 

الدراسية على دعم جهود الطلبة الذاتية  المراحلتسعى المدرسة بكافة  المدرسة : -0

لفرد اق أهداف المناهج التربوية بفاعلية ، لما تكسبه يتحقتنشيط العملية التعليمية وو

 من معلومات وحقائق ومهارات واتجاهات في مجاالت مختلفة ، من طريق مروره
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امالً تناسب مع مباشرة يتفاعل فيها مع المواقف تفاعالً مباشراً وك  بخبرات علمية

 ( 22،  0220بنيته المعرفيه . ) مرعي والحيلة، 

 كان سقراط يهتم بفكرة التعلم باألنشطة فهي ليست بفكرةاالنشطة الصفية :  -3

جديدة ، اذ انها كانت موضوع اهتمام المربين ، وهو منهج يستند الى الخبرة والنشاط 

المتعلم بميوله ، واتجاهاته وقدراته ، ، وفيه ينقل مركز الثقل من المادة الدراسية الى 

 (226،  0226 ، في المدرسة )التميمي واتصاله ببيئته ، واقتراح تطبيقهُ 

  

 أنماط الثروة اللغوية :  -

 الثروة المسموعة . -1

 الثروة المتكلمة . -0

 الثروة القرائية. -5

 الثروة الكتابية. -2

 

  -الثروة المسموعة : -1

وهي عبارة عن كل ما يسمعهُ الفرد في حياته العامة وفي حقله التعليمي         

 ومنها :خاصة اللغوي 

 البرامج اإلذاعية المختلفة والنشرات الجدارية والتمثيليات التعليمية .  -أ

 المحاضرات العلمية .  -ب

 االنشطة اللغوية  التي تعتمد على االستماع كاالذاعة المدرسية .  -ج

، وما يجري من حديث وحوار  أو نص نثري يقرأهُ  يسمعهُ شعر أو  الرواية -د

 ( .  252،  0223ومناقشة وأسئلة وأجوبة . )صالح والرشيدي ، 

  -الثروة المتكلمة : -0

، ولذا فال بد من االتصال اللغوي والتفاعل الناجح التحدث مهارة مهمة في          

لتكون عملية التحدث ناجحة . والمستمع توافر عوامل االتصال لدى المتحدث 

 (  233،  0222الخزاعلة وآخرون، )

والحديث يختلف بين طالب وآخر تبعاً لذكائِه ونضجِه وبيئتِه والمستوى  

 ( .  532،  2602االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألسرة ) مجاور ، 

  -الثروة القرائية: -3

 عالى في القران الكريم ولهذا تنبيه من هللااقرأ أول كلمة انزلها هللا سبحانه وت 

وما زالت القراءة وستبقى كانت عزوجل بأهمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع ، 

والبقاء على  على العالمالعلم والمعرفة والنافذة األساسية لالطالع  نافذة الكبيرة في

اتصال مباشر دون وسيط بالمواد القرائية المتعددة ، وعلى الرغم من تعدد مصادر 

المعلومات في وسائل االتصال الحديثة والوسائل التكنولوجية من كمبيوتر وإنترنت 

ووسائل اإلعالم ، إال أن القراءة لم تفقد مكانتها ولم يتراجع دورها في عملية التعلم 

 (  33،  0225زداد دورها وازدادت اهميتها . )عاشور والحوامدة ، والتعليم بل ا
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بشكل خاص عندما نعلم انها يمكن ان تسهم  للمتعلمينوتزداد اهمية القراءة  

 في تحقيق االهداف اآلتية :

 العامة. معارف والثقافاتلالطالع على المعلومات و-2

 مستوى تعبير الطالب. تحسنكثرة القراءة  -0

 ما يقرأ و التمييز بين المحاسن والعيوب .تذوق ل -5

 تنمية الهوايات وإنماء الخيال وذلك بتنويع الموضوعات. -2

 (.232،  0223. )العيسوي واخرون ، لما يقراتذوق الجمال  -3

 الثروة الكتابية : -4

ُد الكتابة عملية ضرورية للحياة سواء بالنسبة للفرد والمجتمع  لذا تُعدُّ أهم  تُعَّ

 باضافة انهاوعاء لحفظ تراث العالم فهي ة  لحفظ بها المعارف والعلوم ، وسيل

وللكتابة دورها الفّعال في التربية والتعليم.) الخزاعلة  ،وسيلتنا لالتصال باآلخرين

 ( 066،  0222واخرون ، 

 العوامل المؤثرة في الثروة اللغوية :  -

 العامل الديني . -2

 االنفجار المعرفي . -0

 الحالة االقتصادية واالجتماعية للفرد . -5

 االحتكاك بلغات أخرى . -2

 الصحة . -3

 ظهور القرآن الكريم والحديث النبوي . -3

 . ظهور الشعراء -0

 الذكاء . -1

 (53، 2602مجاور ، . )التقليد والمحاكاة  -6

 االسباب التي تودي ضعف الذخيرة اللغوية :  -

 العزلة االجتماعية . -2

 اضطراب الشخصية . -0

 ضيق االفق الثقافي والفكري .  -5

 ضعف او ضحالة النتاج الفكري او االبداعي . -2

 هجران اللغة واتهامها بالعجز . -3

 (131،  1989) هرمز ، . االزدواجية اللغوية . -3

 

 : سابقة الدراسات ال -

 :  (1991) دراسة الجشعمي -

التعليمية في االداء التعبيري لدى طلبة المرحلة  األفالم"معرفة اثر استخدام 

 االعدادية"

ابن رشد/ جامعة بغداد، وهدفت الى معرفة اثر  اجريت هذه الدراسة في كلية التربية

 التعليمية في االداء التعبيري لدى طلبة المرحلة االعدادية. األفالماستخدام 
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فرضيات فرعية وتحقيقاً  وقد فرض الباحث فرضية رئيسة واحدة مشتقاً منها ثالث

لهدف البحث وفرضياته اختار الباحث بطريقه عشوائية مدرستين اعداديتين في 

مركز بعقوبة، وقد اختار الباحث بطريقة عشوائية ايضاً شعبتين من كل مدرسة لتمثل 

احدهما في كل مدرسة المجموعة التجريبية وتمثل الشعبة االخرى المجموعة 

فراد العينة في كلتا المجموعتين )التجريبية والضابطة( الضابطة وقد بلغ عدد ا

 ( طالباً وطالبة . 230)

 وقد كافأ الباحث بين مجموعتي البحث بالمتغيرات اآلتية : 

القبلي ودرجات  )التحصيل الدراسي لألبوين، والقدرة اللغوية، ودرجات االختبار

 اللغة العربية للعام السابق( .

دراسياً كامالً، درس الباحث ثمانية موضوعات محددة  وقد استمرت التجربة فصالً 

ومختارة. واعتمد الباحث في تصحيحها على محكاة التصحيح المعتمدة في دراسة 

 الهاشمي الذي تميز بصدقه وثباته. 

واسفرت نتائج الدراسة عن تفوق المجموعة التي استخدمت االفالم التعليمية إذ تفوق 

 ى طلبة المجموعة الضابطة. طلبة المجموعة التجريبية عل

، ومربع T.Testوقد استعمل الباحث الوسائل االحصائية اآلتية:)االختبار التائي، 

 ( .2: 2663كاي، ومعامل ارتباط بيرسون(.)الجشعمي، 

  (:1991دراسة المسعودي ) -

" أثر استخدام القصص المصورة في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في 

 التحريري"التعبير 

أجريت هذه الدراسة في جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد، وهدفت الى تّعرف أثر 

استخدام القصص المصورة في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي.اختارت 

الباحثة مدرسة )الخمائل( االبتدائية عشوائيا، واختارت مدرسة )عمر بن عبد 

واختارت شعبة من كل مدرسة ،ومثلت مدرسة العزيز( االبتدائية اختيارا قصديا، 

)الخمائل( المجموعة التجريبية التي درست التعبير التحريري باستعمال القصص 

ست  المصورة، ومثلت مدرسة )عمر بن عبد العزيز( المجموعة الضابطة التي ُدرَّ

 من دون استخدام القصص  المصورة.

يذا وتلميذة ، وبلغ عدد المجموعة ( تلم33وقد بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية )

( تلميذا 223( تلميذاً وتلميذةً ،وبذلك فقد بلغ أفراد المجموعتين )32الضابطة )

 وتلميذة . 

(  t-testوقد أعدت الباحثة بنفسها القصص المصورة،واستعملت االختبار التائي )

 وسيلة إحصائية لتحليل النتائج .

ائياً لمصلحة تالميذ المجموعة التجريبية وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال إحص

على تالميذ المجموعة الضابطة. وبذلك رفضت الفرضية الصفرية األولى، وكذلك 

أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط تحصيل التالميذ 

)البنين( الذين درسوا التعبير التحريري باستخدام القصص المصورة، ومتوسط 
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لميذات الالتي درسن التعبير التحريري باألسلوب نفسه ، وبذلك قبلت تحصيل الت

 ( .22ـ 2663:22الفرضية الصفرية الثانية.)المسعودي، 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث 

 المنهج الوصفي : -

ثراء اللغوي في االداء التعبيري في ما ان هذا البحث يرمي إلى اهمية اإلب       

 (60،  0221ج الوصفي .)العزاوي ، ان المنهج المالئم هو المنه العملية التعليمية لذا

وال يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها ،      

باالضافة الى تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق بل يتضمن ايضا قدرا من 

 (10،  0220التفسير لهذه النتائج . ) صابر وخفاجة ، 

 

 إجراءات البحث : 

ثراء اللغوي في االداء التعبيري في إلااوالً : لما كان البحث الحالي يهدف الى اهمية 

العملية التعليمية لذا يتطلب من الباحث ان يحدد نظريات  البحث ، لذلك ستعرض 

 الباحثة عدد من نظريات اكتساب الثروة اللغوية على النحو االتي :

 

 :  نظريات اكتساب اللغة -

 النظرية الغريزية :   -أ

 :كتساب اللغة على المؤثرات اآلتيةتؤكد هذه النظرية على الدور الغريزي في ا        

يرى تشومسكي ان الجهاز العصبي البشري يحوي تركيباً عقلياً يتضمن   -2

(هو احد انصار  Lennebergeمفهوماً غريزياً عن لغة البشر . ويفترض )ليننبرج

هذه النظرية " أن قابلية االنسان إلنتاج اللغة وفهمها هي خاصية من خصائص البشر 

 الموروثة ، وإن اللغة تستند على مؤشرات بيولوجية آلية دقيقة التخصص والتي ال

تُّعُد مسبقاً فحسب بل تشكل حقاً تطور اللغة عند الطفل ، وتتضمن هذه المحددات 

 .( Lenneberge, 1967 , P: 47ز الدماغ وجهاز السمع".)جهاز النطق ومراك

، لمألوفة لجميع لغات البشر غريزيةتدعي هذه النظرية أنَّ السمات العامة وا  -0

ويرى أصحاب هذه النظرية وجود ميكانزمات اولية للصياغة اللغوية فاألطفال في 

في أية  واعد النحويةرأيه يولدون ولديهم نماذج للتراكيب اللغوية تمكنهم من تحديد الق

لغة يمكن ان يتعرضوا لها ، فهناك عموميات في التركيبات اللغوية وتشترك فيها 

جميع اللغات ، كتركيب الجمل من اسماء وافعال مثال . وهذه العموميات اليتعلمها بل 

هي تمثل لديه قدرة اولية على تحليل الجمل التي يسمعها ثم إعادة تركيب القواعد 

غة االم ، فاإلنسان ينصب لصيغ الكالم في بيئته ويصنفها الى أصناف النحوية لل

في السلوك اللغوي لدى قواعدية ويبيّن االحكام التي تبرر النظاميات التي يكتشفها 

 (21، 2610الحمداني ، الكبار . )
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 نظرية التعلم :  -ب

( ، أن السلوك اللغوي "كأي sKinnerتعّد نظرية التعلم ، كما وضعها سكنر) 

ُد  ، التعزيز أهم عنصر في هذه النظريةسلوك آخر" هو نتاج لعملية تدعيم إجرائي ويُعَّ

وتبدأ هذه النظرية من القول بأن الطفل يحدث أصواتا عشوائية )المناغاة( وتطلق من 

ة قبل الطفل بطريقة مبدئية من دون تنبيه ) من تلقاء نفسها ( ويقدم االبوان عاد

التعزيز بصيغة االبتسامة ثم التقليد ، ويحس الطفل بالتدريج باالستجابات الصوتية 

المبدئية وهكذا تزداد االصوات التي ينتجها قرباً من اصوات الراشدين، كلما استطاع 

الحصول على ما يرغبه من نتائج مسرة من خالل اللغة مثل حصوله على االنتباه 

مات والجمل وتستمر عملية التدعيم وتتمثل عادة في والطعام وغيرها، ثم يدرك الكل

ب دورا مهماً في تعلم الكلمات . استجابة الفهم من ناحية الكبار واالنداد والتدعيم يلع

 (32، 2630الشماع ، )

  :نظرية المحاكاة -ت

ترى هذه النظرية ان الطفل يكتسب اللغة من خالل محاكاة الطفل لما ينطقه  

، وان الطفل اليستطيع ان يقلد الجمل التي ينطقها بنفسه فعندما  أبواه والمحيطون به

ننطق جملة امام الطفل ونطلب منه ان يكررها بعدنا ، نجد انه ينطق الكلمة االخيرة 

.) الفقي ، لكلمات ذات الثقل المعرفي الخاص فقط او الكلمة التي نالت نبراً مميزاً او ا

2600 ،30) 

  نظرية التحليل النفسي : -ث

تؤكد هذه النظرية على عامل اللذة ، من حيث هي تشتق من المرحلة الفمية  

والتي تضفي على أشخاص معينين يحيطون بالطفل ويكونون موضع حبه ، وبذلك 

تشير )فرويد(، ان اللغة ترتقي عند الطفل في السنتين األوليتين بزيادة اقتباس الطفل 

االخرى التي يعملها الطفل ، وهذه الفترة اللذة بسبب تزايد االلحان وصور التلفظ 

المبتسرة التي يحصل عليها الطفل من  المشتقة تشبه صوراً اخرى من االرضاءات

توجيه حبه لذاته . اما العامل االخر فهو حاجة الطفل الى تعبير عن نفسه الى 

اشخاص يحبهم في العالم الخارجي ويريد االتصال بهم والتفاهم معهم . وهذه هي 

لذة اآلتية من الغير. كما يؤكد جماعة التحليل النفسي على العامل البيئي وخاصة في ال

الفترة االولى من حياة الطفل الى آخر السنة الثانية حيث يكون اعتماد الطفل على 

 (. 35، 2630ابويه وهذه المرحلة في اكتساب الطفل اللغة ) الشماع ، 

 النظرية المعرفية :  -ج

( الممثل الرئيس لهذه النظرية ، وتؤكد هذه النظرية أن peaget )بياجيه يُّعدُ  

 نمو الكفاءة اللغوية يحدث نتيجة التفاعل بين الطفل وبيئته .

ويفرق بياجيه مابين الكفاية واالداء . فاألداء في صورة " التركيبات" التي لم  

تحت سيطرته تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية ، وقبل ان تكون قد وقعت نهائياً 

 ،كتَسُب بناًء على تنظيمات داخليةالتامة يمكن ان تنشأ نتيجة للتقليد، إال أن الكفاءة ال تُ 

تبدأ اولية ثم يعاد تنظيمها بناًء على تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية . شأن اللغة في 
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، ذلك شأن أي سلوك آخر يكتسبه الطفل تبعاً لنظرية بياجيه المعرفية . ) اسماعيل 

2613  ،32  ) 

 النظرية الجشطالتية: -ح

تفسر هذه المدرسة فهم الطفل لأللفاظ على أساس اختياره األشياء والمواقف  

التي حوله ، وعلى أساس تفاعل هذه االختبارات مع المواقف التي سلفت للطفل مع 

نفس هذه العناصر وعلى أساس تفاعل أغراض المواقف القائمة مع أغراض المواقف 

سلفت ، ونتيجة األمر هو توسع تدريجي إلدراك الطفل لمعاني ألفاظه . ويكون  التي

، وان القرائن تنجزه األلفاظ في اختبارات الطفلهذا التوسع بتزايد التوافق الذي 

؛ ألن المجال  ت الماضيةوالحاجات الحاضرة تتفاعل مع االستعماالت والخبرا

. ويؤكد )جيوم( أن معنى الكلمة النفسي الحاضر يؤثر في طريقة إدراك الكلمة

يستخلص تدريجياً من استعماالتها المختلفة ، وهكذا يعمم الطفل الكلمة االولى اول 

لكلمة . األمر تعميماً عشوائياً بحسب طريقته ثم يواصل تعديله وتوسيعه لمعنى ا

  ( .  32،  2630الشماع ، )

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث 

 :  للطلبةنتائج البحث بالنسبة  -

 ساعد االثراء اللغوي لطلبة بشكل فعال في االداء التعبيري . -2

 ساعد االثراء اللغوي على طالقة التعبير الشفوي والتحريري . -0

 ساعد إثراء الطالبات بمفردات وجمل ونصوص من القرآن والحديث والشعر -5

 .العوامل في عملية التعليموهو من االثراء اللغوي يوفر عامل الحماس في التعبير  -2

 يساعد االثراء اللغوي على الحوار والمناقشة اثناء التدريس . -3

يتيح االثراء اللغوي الفرص امام الطلبة للتعبير بحرية عن آراء وجهات النظر  -3

 واالستفسار عما يجول في الذهن.

 االثراء اللغوي يوفر ثروة اللغوية من الفاظ وتراكيب . -0

 حث بالنسبة للمدرسنتائج الب

 يوفر االثراء اللغوي للمدرس على  تنظيم خطوات الدرس . -2

 يساعد االثراء اللغوي المدرس ترتيب افكاره نحو الدرس . -0

لها صلة وارتباط  يتيح االثراء اللغوي للمدرس ما يحتاج اليه من الفاظ وتراكيب -5

 .بالموضوع 

 .المراد تحقيقها الدرس يساعد االثراء اللغوي على تحقيق اهداف -2

 يساعد االثراء اللغوي المدرس على تكامل وتفاعل عناصر الموضوع . -3

ينمي االثراء اللغوي التفكير المعرفي بالتعبير في موضوع ما ومساعدة المدرس  -3

 للطلبة على التنظيم المعرفي واكتشاف ما هو جديد .
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 خامسالفصل ال

 والمقترحات االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات : :  اوال

  -في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة االتي : 

ان اللغة العربية احتلت مكانة مرموقة بين لغات العالم فاصبحت لغة العلوم  -2

 .لعربي اللغوي لهذه اللغة الخالدةوالمعارف واآلداب والفنون  فأصبحت اللسان ا

االتصال اللغوي للطالب مع مجتمعه الدراسي او ان التعبير من اهم وسائل  -0

  االجتماعي.

على الرغم تعدد المصادر المعلومات في وسائل االتصال الحديثة والوسائل  -5

  التكنولوجية من كمبيوتر وإنترنت ما زالت القراءة عماد العلم والمعرفة .

للغوية من في ميادين االنشطة ا مشاركة المتعلمينوقد عّد بعض التربويين  -2

الوسائل التي تكسبهم االثراء اللغوي يعينهم على التفكير والتعبير عما في النفس من 

 مشاعر واحاسيس ورؤى وأفكار .

ان المفتاح الذي يزود به الطلبة االثراء اللغوي من خالل االساليب  التعليمية  -3

ستقالل الذاتي تثري بالمفردات اللغوية من افكار وعبارات تساعدهم على البحث و اال

في احاديتهم اذا تحدثوا وفي كتابتهم واذا كتبوا فعلى المدرس ان يزود طلبته برصيد 

  لغوي من خالل مفردات المخطط لها لتكوين قاموس معرفي يعينهم على التعبير .

 

 التوصيات : ثاني ا : 

في ضوء النتيجة واالستنتاجات التي توصل إليها هذا البحث يمكن للباحثة ان  

 توصي باالتي : 

اإلفادة من البرنامج التعليمي بتوظيف وسائل إنماء الثروة اللغوية في بناء برامج  -2

 تدريسية.

 عفرو جميع ضرورة تأكيد التربويين على استخدام وسائل إنماء الثروة اللغوية في -0

 . العربية اللغة يةالعرب

إقامة دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات اللغة العربية في استعمال وسائل  -5

 إنماء الثروة اللغوية .

 

 ثالثا  : المقترحات :

 تدريب معلمي اللغة العربية على وسائل االثراء اللغوي -2

االثراء تضمين مناهج اللغة العربية في المدارس االبتدائية بتدريبات على وسائل  0

 اللغة العربية

      

 المصادر العربية واألجنبية

 أوال  : المصادر العربية : 

 القرآن الكريم . 
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، دار المعارف  0، ط الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةابراهيم ، عبدالعليم ،  .2

 .2631بمصر ، 

، مطبعة الرسالة ، الكويت،  االطفال مرآة المجتمعاسماعيل ، عماد الدين ،  .0

2613. 

، ترجمة كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب   دور الكلمة في اللغةاولمان ، ستيفن ،  .5

 .2603، القاهرة ، 

اثر الرصيد اللغوي في تحصيل طالبات الرابع العام التميمي ، نهى احمد شهاب ،  .2
 .0226كلية التربية االصمعي ،  -، جامعة ديالى في االداء التعبيري

،  2، ط احمد ، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةجابر ، وليد  .3

 .0220دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ، 

، تحقيق عبد السالم هارون ،  البيان والتبيينالجاحظ ، ابو عثمان عمر بن بحر ،  .3

 ، مكتبة الخاجي للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت. 3ط

ى علوان ، اثر استخدام االفالم التعليمية في االداء التعبيري لدى الجشعمي ، مثن .0

م ، )  2663طلبة المرحلة االعدادية ، كلية التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد ، 

 رسالة دكتوراه غير منشورة (

، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاالحالق ، علي سامي ،  .1

 .0222لبنان ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، 

، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  اللغة وعلم النفسالحمداني ، موفق ،  .6

 .2610الموصل ، 

الخزاعلة ، محمد سليمان فياض ، حسين عبد الرحمن السخني ، عبد هللا بن  .22

االستراتيجيات التربوية ومهارات جمعة الشقصي ، عساف عبد ربه الشويكي ، 
 . 0222دار الصفاء للطباعة والنشر ، عمان ،  ، 2، ط االتصال التربوي

دار الكتب   ، 2ط ، التخطيط للتدريس واالسئلة الصفيةالخليفة، حسن جعفر ،  .22

 . 2663 ، ليبيا ، الوطنية

الخوالدة ، محمد محمود ، طه محمد غانم ، عدنان سليم العابد ، حمدان علي  .20

 .2660تعليم ، اليمن، ، وزارة التربية وال 2، ط طرق التدريس العامةنصر ، 

في تدريس  حديثةاساليب الدليمي ، طه علي حسين ، كامل محمود نجم ،  .25
 .0222، دار الشروق ، عمان ،  2، ط قواعد اللغة العربية

اتجاهات حديثة في تدريس الدليمي ، طه علي ، سعاد عبد الكريم الوائلي ،  .22
 .0223، عالم الكتب الحديثة ، االردن ،  2، ط اللغة العربية

، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  تعليم اللغة العربيةرسالن ، مصطفى ،  .23

 .0223القاهرة، 

تقويم نتائجه ،  - أساليبه – أسسه – اهدافه : التدريسريان ، فكري حسن ،  .23
 .2612، عالم الكتب ،  القاهرة ،  5، ط وتطبيقاته
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عمار جبار عيسى ، منير راشد زاير ، سعد علي ، سماء تركي داخل ،  .20

 2، جالموسوعة الشاملة استراتيجيات وطرائق ونماذج واساليب وبرامج، فيصل

 .0225، دار المرتضى ، العراق ، 

االسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي الزيات ، فتحي مصطفى ،  .21
 .2661، ، دار النشر للجامعات ، مصر المعرفي

اساسيات طرق تدريس اللغة السامرائي ، نبيهة صالح ، انتصار كاظم جواد ،  .26
 .0222، دار األخوة للنشر والتوزيع ، عمان ،  2، ط العربية واتجاهاتها الحديثة

، مطابع   الطرق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعيةسعد ، نهاد صبيح ،  .02

 .2662التعليم العالي ، بغداد ، 

طرائق التدريس العامة معالجة  ، وليد عبد الكريم ، عادل ابو العز ، سالمة .02
 . 0226 ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2ط ، تطبيقية

، القاهرة، ارتقاء اللغة عند الطفل من الميالد الى السادسةالشماع ، صالح ،  .00

 .2630دار المعارف ، مصر ، 

اسس ومبادىء البحث العلمي ، صابر، فاطمة عوض ، ميرفت علي خفاجة ،  .05

 . 0220القاهرة ، مطبعة االشعاع الفنية ، مصر ،

اختبار الموضوعات الوظيفية واالبداعية في االداء صالح ، رحيم علي ، اثر  .02

، كلية التربية ) ابن رشد ( ، جامعة بغداد ،  المرحلة المتوسطة التعبيري لطالب 

 ، ) رسالة ماجستير غير منشورة (2660

التدريس العام وتدريس اللغة صالح ، سمير يونس ، سعد محمد الرشيدي ،  .03
 .0223، مكتبة الفالح ، الكويت ،  0، ط العربية

اساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية عاشور  ، محمد فؤاد الحوامدة ،  .03
 .0225، دار المسيرة ، عمان ،  5،  2، ط والتطبيق

المهارات القرائية والكتابية مقدادي ، ______، راتب قاسم ، محمد فخري  .00
 .0226، دار المسيرة ، عمان ،  0، ط طرائق تدريسها واستراتيجياتها

أثر السبر التشجيعي والتبريري في العزاوي ، انتصار كيطان هزاع ،  .01
،  هقواعد اللغة العربية واالحتفاظ بتحصيل طالبات الصف الرابع االدبي في مادة 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة . 0222التربية االساسية ، كلية  -جامعة ديالى 

، دار 2العزاوي ، رحيم يونس كرو ، مقدمة في منهج البحث العلمي ، ط  .06

 . 0221دجلة ، عمان ، 

الكتاب  ، مركز 0، ط المرجع في تدريس اللغة العربيةعطا ، ابراهيم محمد ،  .52

 .0223للنشر ، القاهرة ، 

العيسوي ، جمال مصطفى ، محمد محمود محمد موسى ، عبد الغفار محمد  .52

طرائق تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي بين النظرية الشيزاوي ، 
 م . 0223، دار الكتاب الجامعي ، بيروت ،  2، ط والتطبيق

لبناني، ، دار الكتاب ال مواد وطرائق التعليم في التربية المتجددةغالب ، حنا ،  .50

 بيروت ، د.ت.
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 2600، الكويت ،  دراسات في سيكولوجية النموالفقي ، حامد عبد العزيز ،  .55

 تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائيةمجاور ، محمد صالح الدين علي ،  .52
 .2602، دار القلم ، الكويت ،  2، ط أسسه وتطبيقاته

ر الشواف ، القاهرة ، ، دا تدريس فنون اللغة العربيةمدكور ، علي احمد ،  .53

2662. 

، دار  المناهج التربوية الحديثةمرعي ، توفيق ، محمد محمود الحيلة ،  .53

 .0222المسيرة ، عمان ، 

المسعودي ، اسماء كاظم فندي ، اثر استخدام القصص المصورة في تحصيل  .50

تالميذ الصف الخامس االبتدائي في التعبير التحريري ، كلية التربية ) ابن رشد ( 

 م . ) رسالة ماجستير غير منشورة ( 2663، جامعة بغداد ، 

،  وسائلها - مصادرها – الحصيلة اللغوية اهميتهاالمعتوق ، احمد محمد ،  .51

 .2663عالم المعرفة ، الكويت ، 

، دار  3، ط خصائص العربية وطرائق تدريسهامعروف ، نايف محمود ،  .56

 .0221النفائس ، لبنان ، 

الرحمن عبد علي ، اثر اساليب التصحيح في االداء التعبيري الهاشمي ، عبد  .22

لطالبات المرحلة االعدادية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، 

 .2662كلية التربية ، ابن رشد ، 

دراسات في ، فائزة محمد فخري العزاوي ، علي  الهاشمي ، عبد الرحمن عبد .22
، ، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان 2، ط اوطرائق تدريسه مناهج اللغة العربية

 .0220،  االردن

 .2616،   2، ط سيكولوجية لغة االطفالهرمز ، صباح حنا ،  .20

،  2، ط طرائق تدريس االدب والبالغة والتعبيرالوائلي ، سعاد عبد الكريم ،  .25

 .0222دار الشروق ، عمان ،  

، سلسلة كتب ثقافية  سيكولوجية اللغة والمرض العقلييوسف ، جمعة سيد ،  .22

 .م2662والفنون واالداب ، الكويت، شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 

 

 االجنبية : ثانيا  : المصادر
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