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Abstract : 
This paper aims at demonstrating some specificities of teaching the Arabic language  as well as 

shedding light upon the learning difficulties that face some learners at the level of teaching and learning 

the skills of reading and writing. In the same vein, this paper suggests modern methodologies  that help 

overcome some learning difficulties to achieve the targeted academic success, based upon a group of 

academic field studies. 
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  الملخص
معان النظر في صعوبات التعلم التي تعترض بعض  تسعى هذه الورقة إلى تحديد بعض خصوصيات تدريس اللغة العربية، وا 
المتعلمين في مسارهم الدراسي على مستوى تعليم القراءة والكتابة وتعلمهما، واقتراح منهجيات حديثة تساعد على تجاوز بعض صعوبات 

 الدراسي المنشود، بناء على مجموعة من الدراسات التربوية الميدانية. التعلم، وتحقق النجاح
 صعوبات، القراءة والكتابة، خصوصيات اللغة العربية، الوعي الفونولوجي.       الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 
نما يستعد لتعلمها، فإذا  يبدأ الطفل تعلم اللغة منذ األيام األولى من طفولته، لكنه في واقع األمر ال يتعلمها بالصورة المألوفة وا 
كان الطفل يكتسب قدرات لغوية مهمة من محيطه العائلي واالجتماعي، فإن قدراته تظل مع ذلك غير موازية لقدرة الشخ  الراشد، 

عاتق المدرسة تمكين الطفل المتمدرس من تطوير قاموسه اللغوي، وتحسين اللغات المنطوقة والتعرف على الكتابة  وبالتالي يبقى على
والقراءة، فهو يأتي إلى المدرسة وهو مزود بمعارف معينة، وعلى المدرسة تحويلها من سياقها التلقائي الواقعي إلى سياقها المدرسي 

سة أن تساعد المتعلم  في التمكن تدريجيا في مهارات لغته األم، قصد الوصول إلى متعلم ذا كفاءة العلمي، ولقد أصبح لزاما على المدر 
 تعليمية. 

ن تعددت عمليات اإلصالح والتجديد لبداغوجيات التدريس بين فترة وأخرى، وتنوعت منهجيات تعلم مهارة القراءة والكتابة  وا 
 جمة في اكتساب مهارات اللغة، وخصوصا مهارتي القراءة والكتابة.وتعلمهما، فإن المتعلم مازال يعاني من صعوبات 

 خصوصية تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -1
تعد المرحلة االبتدائية في حياة التلميذ أهم مرحلة في حياته الدراسية، وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة في تقويم التلميذ من 

الدراسية، ذلك أنه إذا استقامت هذه المرحلة في حياة المتعلم  ستكون الشك المفتاح األساس لكل  جميع النواحي المتعلقة بحياته
، المعارف اإلنسانية األخرى، فإتقان اللغة العربية قراءة وكتابة ينبغي أن يكون له الصدارة في حياته إلى جانب المواد الدراسية األخرى
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لسنوات األولى من تعليم األطفال، فإن ذلك سيؤدي به ال محالة إلى نتائج سلبية على حياته، وألنه من دون التمكن من مهارة اللغة في ا
ر ونموه العقلي، واالجتماعي، وبالتالي يختل التوازن في قواه الذاتية، وألنه  دون مهارة اللغة  الفعالة سيتعرض المتعلم بعدها إلى تعث

 الدراسي.عخر على مستوى المواد التي يدرسها في المنهاج 
إن مالءمة البرامج والتوجيهات الخاصة باللغة العربية للسنوات الست من التعليم االبتدائي مع المستجدات التربوية المختلفة، 
عملية ضرورية تستهدف تطوير وتحسين عليات وتدابير تعليم اللغة وتعلمها، وفق مقتضيات ومتطلبات المقاربة بالكفايات، ولهذا الغرض 

ر مجموعة من االعتبارات، واعتماد مجموعة من المبادئ التي تفرضها خصوصيات المتعلم في هذه المرحلة، وطبيعة تم استحضا
 المادة، وديداكتيك مكونتها، والرغبة في تمكين المتعلم من الكفايات والقدرات اللغوية المناسبة لهذه المرحلة .

 ويمكن تلخي  بعض مبادئ تدريس اللغة العربية في:
 رتباط بالكفاية النهائية لوحدة اللغة العربية.اال -
 اعتماد المداخيل البيداغوجية: مدخل القيم، ومدخل التربية على القيم، واالختيار. -
مبدأ اإلغماس اللغوي: يفضي هذا المبدأ إلى استعمال اللغة العربية الفصيحة في التواصل المدرسي اليومي، وفي جميع  -

 لمية.األنشطة التعليمية التع
مبدأ نسقية اللغة: اللغة نسق تام ومنسجم، أما التجزيء فما هو إال فصل منهجي، فاكتساب اللغة يتم بشكل نسقي ومتكامل  -

 ال وجود فيه للفصل بين مكوناتها.
 التدرج في اكتساب الكفايات، وذلك حسب كل مرحلة ومن مستوى إلى عخر)كفاية شفوية وكفاية لغوية(. -

( إلى تحديد مواصفات المتعلم المرتبطة بالكفايات والمضامين، 2016لسابقة وغيرها حسب محمد علي ازروال )تسعى المبادئ ا
لى جودة التعليم المرتبطة أساسا برسم طريق يقود إلى أمور عدة منها  :1وا 

 التعبير السليم باللغة العربية. -
 القدرة على التفاعل مع اآلخر والمحيط. -
 الحروف، وبين أصواتها.التمييز بين رسوم  -
 تكوين جمل بسيطة وربط بعضها بالبعض اآلخر. -

إن تحقيق األهداف السالفة الذكر وغيرها المرتبطة بتعلم اللغة العربية وتعلمها، يقتضي مراعاة مجموعة من الخصائ  التي 
 :2( في ما يلي2015تتميز بها اللغة العربية، وقد حددها الغالي أحرشاو)

اين الفصحى والدارجة، رغم أن العربية الفصحى تشكل لغة التعلم والقراءة، فهي ال تحظى بوضعية مريحة نظرا لتواجدها تداخل وتب  -
من جهة إلى جانب العربية الدارجة، ومن جهة أخرى إلى جانب ثالث لهجات ) تاشحليت، تامزيغت، تاريفت( فضال عن 

يزية، وعليه فهي ال تشكل في واقع األمر اللغة األم، بل هي لغة ثانية يبدأ تقاطعتها مع لغات أجنبية أخرى كالفرنسية واإلنجل
اكتسابها مع التمدرس، فرغم التناغم القائم بينها وبين الدارجة، إال أن فوارق هامة تفصلها وتفرض على كل متمدرس ينخرط في 

نتقال من لهجة فرعية إلى لغة مكتوبة، ومواجهة سيرورة التعلم بها كلغة )الفصحى( لم يألفها في الواقع، مضاعفة المجهود لال
 صعوبات كثيرة على مستوى االكتساب والتحصيل وتعلم القراءة.

التجانس الحرفي والتماثل الكتابي: إن ما تتميز به اللغة العربية من جناس حرفي يتمثل في غالب األحيان مصدرا لغوامض صواتية  -
علم (، وهكذا  -علم–علم  -علم / كتب -كتب -لمتماثلة وقراءتها، وهكذا فإن كلمات )كتبوداللية بالنسبة للتعرف على الكلمات ا

                                                           
  .5-4(، ديداكتيك اللغة العربية، من تدريس اللغة العربية إلى تقويم خبرة المدرس، ص، 2016انظر، ازروال، حسن محمد علي، ) - 1
. 3(، خصوصيات اللغة العربية وإكراهات تدريسيتها، ص، 2015انظر، الغالي، أحرشاو، ) -

2  
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فإن كلمات ذات الشكل الكتابي المتماثل ال يمكن قراءتها إال باالعتماد على الحركات، أو قرائن السياق األمر الذي يجعل عملية 
 القراءة بطيئة وصعبة.

 للتقطيع: ترجح البنية الفونولوجية العربية المقطع على الفونيم كوحدة أساسية للتجزيء.الحرف)أو المقطع( بدل الفونيم كوحدة  -
الوعي المقطعي أوال وبعده الفونيم: إذا كان تعلم القراءة في لغات ألفبائية كالفرنسية واإلنجلزية يتوقف أساسا على الوعي الفونيمي،  -

يمكن المراهنة على الوعي المقطعي في هذا التعلم وبالخصو  في المراحل فالعكس هو المطلوب اعتماده بالنسبة للعربية، حيث 
 األولية التي يواجه فيها الطفل الكتابة المشكولة.

أهمية السياق والتباين بين القارئ الخبير والقارئ المبتدئ: إن القراءة العربية تتوقف إلى حد كبير عل السياق، بحيث القارئ  -
 على حد سواء يكون ملزما باعتماد السياق ليتعرف على الكلمات وبالخصو  حينما ال تكون مشكولة.  المبتدئ والقارئ الخبير 

 القراءة والكتابة في المدرسة المغربية -2
 أهمية القراءة والكتابة في المدرسة المغربية 1 -2
 القراءة ومستوياتها 1- 2-1

تعلم مختلف أنواع العلوم، ففي شتى مجاالت التعلم يواجه التلميذ تعتبر القراءة من بين األدوات األساسية الضرورية ل    
وضعيات يضطر فيها إلى القراءة، كقراءة الجمل أو النصو  أو الجداول أو المعطيات العلمية والثقافية وغيرها، كما أن القراءة من  

و كتابيا، فإذا كانت القراءة من أهم الوسائل المساعدة أكثر الوسائل استعماال في تقييم مكتسبات التالميذ سواء كان االختبار شفاهيا أ
على اكتساب المعارف في شتى مجاالت التعلم، فإن الصعوبات المتصلة بها لها نتائج سلبية على مختلف المعارف التي يتعلمها في 

 المدرسة.
التعرف على أشكال الحروف وأصواتها  إن القراءة هي واحدة من أهم المهارات اللغوية، ولها جانبان: الجانب اآللي وهو     

والقدرة على تشكيل كلمات وجمل، والجانب اإلدراكي الذهني الذي يؤدي إلى فهم المادة المقروءة، فالقراءة علية معقدة، تبدأ باكتشاف 
علية الربط بين المكتوب الحروف كرموز األصوات اللغوية، والتعرف عليها في أوضاعها المختلفة، وباعتبارها مهارة، فإنها تعتمد على 

الصوت(، ويتجلى الفرق بين الصوت والحرف في كون الصوت يولد من احتكاك الهواء بالمجرى الصوتي أثناء  -والمنطوق)الحرف
النطق، أما الحرف فهو شكل هندسي يرمز إلى الصوت المنتسب إلى فونيم واحد ، إن القراءة من الوظائف المعرفية المعقدة في الكيفية 

 تي يعالجها الدماغ، وهي نتاج تفاعل العديد من العمليات العقلية أهمها: اإلدراك البصري واإلدراك السمعي واالنتباه والذاكرة والفهم.ال
( بناء على مجموعة من األبحاث المعرفية أنها " مالحظة 2015ويعرفها مصطفى بوعناني، وبنعيسى زغبوش، ورشيد شاكري )

كانت طبيعتها لمعرفة الذهن، وبصفة أدق، هي نشاط فك الترميز لن  مكتوب، وهي أيضا نشاط إنتاج  مجموعة من اإلشارات مهما
 (    Dole, Duffy,Rohler,Pearson,1991المعاني، في حين يرى كل من )

لكنها تتعدى ذلك إن القراءة عملية تحليلية بنائية تفاعلية، ال يقصد بها مجرد معرفة الكلمات المكتوبة ونطقها بطريقة صحيحة، و 
 .1إلى فهم ما يقرأ بين معارفه وخبراته السابقة، وأن يفسر المادة المقروءة ويقومها مستعينا في ذلك بقدرته على التخيل والتفكير"

 :2( عمليتين متصلتين هما2015وتتضمن عملية القراءة حسب مصطفى بوعناني، وبنعيسى زغبوش، ورشيد شاكري )
ويقصد بها رؤية القارئ للتراكيب، والكلمات، والحروف المكتوبة عن طريق الجهاز البصري، والنطق بها بواسطة العملية األولى:  -

 جهاز النطق.

                                                           

(. مستويات الفهم القرائي وآليات تقويم مهارته: من تلقين استراتيجيات التعلم إلى تأسيس تعليم 2015) مصطفى بوعناني، وبنعيسى زغبوش، ورشيد شاكري -3

  .107معرفي، ص، 
.107نفسه، ص،  -

2
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العملية الثانية: يتم خاللها تفسير المعنى، وتشمل الفهم الصريح )المباشر(، والفهم الضمني) غير المباشر أو فهم ما بين السطور(،  -
بداء الرأي فيها.واالستنتاج،  والتذوق  ، واالستماع، والتحليل، ونقد المادة المقروءة، وا 

 إن القراءة الجيدة تتطلب التمكن من خمس مهارات أساسية هي:
 الوعي بالفونيم: التركيز على األصوات شفهيا، واستعمالها، وتقسيمها، وتجميعها. -
 نماذج يمكن تهجيتها. الصوتيات)األبجديات(: ربط الحروف المكتوبة بأصواتها، وتكوين -
 القراءة بطالقة: الوصول إلى مستوى السرعة، والدقة، والتعبير في القراءة. -
 المفردات: معرفة الكلمات) الشفهية والمكتوبة( ومعرفة معانيها. -
 الفهم: فهم الكلمات المقروءة والمسموعة.  -

 :1( فيما يلي2015اني، وبنعيسى زغبوش و رشيد الشاكري)إن للفهم القرائي مستويات عدة، وقد حددها الباحثون مصطفى بوعن
 المستوى األول: قراءة ما على السطور )أو المستوى الحرفي( وتعني الفهم اللفظي للكلمات، والجمل، والتراكيب. -
صدار األحكام وتفسير  -  النتائج.المستوى الثاني: قراءة ما بين السطور)المستوى التفسيري(، وتشمل البحث عن األدلة وا 
 المستوى الثالث: قراءة ما وراء السطور)المستوى النقدي( ويقصد بها القدرة على التوقع واستنتاج التعميمات والتطبيقات التي لم يذكرها -

 الكاتب.
 ( المستويات اآلتية:2000وتماشيا مع المستويات السابقة، اعتمد بوشوك )

 ة، ومن معايير تحقيق هذا المستوى:المستوى األول: فهم الخطوط المعجمية األحادي -
 .قدرة القارئ على شرح معاني بعض الكلمات األساسية في سياق الجملة وتفسيرها 
 .قدرة القارئ على شرح بعض الجمل البسيطة 
 .استعمال بعض المعاجم في شرح بعض الكلمات 
 . قدرة القارئ على فهم معاني الكلمات األكثر إيحائية وداللة في الن 

 المستوى الثاني: الفهم اإلدماجي المركب، ومن معايير تحقيق هذا المستوى التركيبي من الفهم: -
 .قدرة القارئ على استخال  الفكرة الرئيسية للن  وشرحها 
 .قدرة القارئ تقسيم الن  إلى فقرات، وتحديد مضامينها 
 . قدرة القارئ على استخراج المعاني البالغية الواردة في الجملة والن 

 المستوى األخير: الفهم التأويلي العميق، ومن المعايير لتحقيق هذا المستوى األخير: -
 .مهارة القارئ في استخراج استنتاجات من الن  المدروس، والتعبير عنها بلغة دقيقة وسليمة 
 صدار األحكام، واتخاد مواقف حول أسلوب الكاتب وطريقته في التعب  يرمهارة القارئ في إبداء عراء، وا 
 .قدرة القارئ على استقراء المضامين واألفكار المسكوت عنها 

 الكتابة ومراحلها 2-1-2
إن للكتابة أهمية كبيرة، فهي النافذة إلى الفكر اإلنساني والموصلة إلى كل أنواع المعرفة المختلفة، وبامتالكها يستطيع المتعلم 

هم، فالكتابة هي تراث البشرية التي تضفي على اإلنسان إنسانيته وتجعل منه أن يجول في العالم، وأن يتعرف على أخبار األوائل وتجارب
 كائنا له تاريخ وحضارة.

                                                           

(. مستويات الفهم القرائي وآليات تقويم مهارته: من تلقين استراتيجيات التعلم إلى تأسيس تعليم 2015) مصطفى بوعناني، وبنعيسى زغبوش، ورشيد شاكري -5

 . 108معرفي، ص، 
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كما أن الكتابة هي نقطة البداية في العملية التعليمية والتعلمية، بل هي القاسم المشترك بين تعليم كل المواد الدراسية، فبداية 
رس على السبورة، ثم كتابة عناصره أو أمثلته على السبورة، ثم كتابة ذلك في دفتر المتعلم، العملية التعليمية التعلمية تكون بكتابة الد

وبعد ذلك في دفتر المتعلم، فالمتعلم يستخدم كل ما تعلمه في مراجعته وفي فهمه، وبهذا يكون التعبير الكتابي أساس التعليم والتعلم 
تؤدي إلى إخفاق المتعلمين مما يترب عليه فقدان الثقة في النفس والتأخر في والتفكير واإلبداع، والعجز عن مهارة الكتابة التي 

 التحصيل الدراسي.
( الكتابة " أنها عبارة عن رسم الحروف والحركات والرموز البصرية واللمسية الدالة على 2005ويعرف مصطفى غافر)   

 . 1فكار التي يراد تعلمها إلى الغير"األصوات بحسب مرروها باألذهان، وهذه الرموز تعبر عن المعاني واأل
 ويتم تعليم الكتابة للمتعلمين في ثالث مراحل وهي:

 التمهيد للكتابة  -
مهاراتها يتم عن طريق تدريب المتعلمين على التحكم الحركي، فأنشطة الرسم، والتخطيط  الكتسابإن إعداد المتعلمين 

 والتمرينات الرياضية لليدين واألصابع،  ورسم الخطوط  والدوائر ووضع النقاط على الخطوط المرسومة.
 تعليم الكتابة -

يبدأ المتعلم في تعلم كتابة الحرف المشتق من الكلمة، حيث يركز المتعلم على رسم الحرف بكل مكوناته، مميزا بين شكله في  
إلى التدرج و التدريب المستمر , ثم ينتقل إلى الكتابة المتصلة التي تتطلب جهدا  يحتاجوهنا  الكلمة، وفي وسطها، وفي عخرها. أول

 يجب عليه أن يولي هذا النشاط اهتماما خاصا حتى يعتاد المتعلم عليهكبيرا من المعلم الذي 
 النضج في الكتابة -

، يبدأ تدريس الكتابة في جميع النشاطات اللغوية حتى يكتسب المتعلم المهارات الكتابية المتصلة بكل نشاط المرحلةوفي هذه 
 البد من مراعاة بعض الشروط: للكتابةوإلعدادهم 

 الفروق الفردية وعدد التالميذ في الصف.مراعاة  -
 نوعية األدوات المستخدمة في الكتابة. -
 النضج الحركي للمتعلم و توزيعهم الجسمي والحركي قبل البدء في تعلم الكتابة. -
 صعوبات القراءة 2-2

ة سواء في حياتنا اليومية أو في تعد صعوبات القراءة نموذجا من صعوبات التعلم بصفة عامة، لما تعتريه مهارة القراءة من أهمي
المدرسة، فهي تلعب دورا أساسيا في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذ واندماجه اجتماعيا، فالقراءة تعتبر مفتاح اكتساب كل المعارف، إذ 

 ال يمكن للتلميذ متابعة دراسته دون أن يكون متمكنا من القراءة، وعليه فهي تشكل أوليات التعليم االبتدائي.
على التقدم العلمي في كافة أنواع المعرفة، ألن كل المواد الدراسية ليست إال فكرا مكتوبا تمثله الرموز  المتعلمإن القراءة تساعد 

اللغوية المكتوبة، فالقراءة ليست فقط أداة تحصيل المعارف الدراسية، بل تمكن المتعلم من عملية التوافق الشخصي واالجتماعي وتجعله 
 المواطنة الصحيحة. يدرك معنى

التعليمية التعلمية في أقسامنا الدراسية تعتمد على القراءة، فإنه من المهم الكشف عن صعوبة تعلم القراءة  العمليةوبما أن مجمل 
راسي وخاصة في المرحلة االبتدائية ووضع االستراتيجيات التي تساعد التالميذ على تجاوز صعوباتهم التعلمية والنجاح في مسارهم الد

 دون عناء.
من الدراسات التربوية الميدانية الحديثة بتشخي  بعض صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية،  مجموعةلقد قامت 

( بعنوان " بناء مقياس لتقويم األداء في القراءة باللغة العربية عند الطفل المغربي"، وقد أنجزت 2014) ومنها دراسة الغالي أحرشاو
                                                           

. 164(، طرق تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين ومهارات التعليم، ص، 2005غافر، مصطفى ) -
1
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 6وتلميذة تتراوح أعمارهم بين  ( تلميذ300( و)144لدراسة تجربتين اثنتين: األولى استطالعية والثانية أساسية ضمتها على التوالي )ا
 سنة. 11و

وتهدف هذه الدراسة إلى إنجاز وتوفير أداة قياسية وتشخي  للوسط المدرسي، قوامها تقويم مهارة القراءة لدى تالميذ التعليم 
 ن القسم األول إلى القسم السادس ابتدائي(، وبالتالي تعيين أنواع الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في هذا اإلطار.األساسي )م

 :1لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الصعوبات منها
خ، أو -ح-لط بين: )جالخلط بين كثير من الحروف نتيجة عدم التمييز بين أشكالها الكتابية والقصور في إدراكها البصري مثل الخ -

 ظ...(.-ق، أو بين ط-بين ف
صعوبة إدراك التطابق الفعلي بين عدد من األصوات والحروف مثل:)  بدل س، أو د بدل ض، أو ت بدل ط...(، بعض التالميذ  -

 يعتمدون على صيارة بدل سيارة، ودفدع مكان ضفدع.
ع(، بالنسبة للمجهورات، ثم  -ز -ذ -غ -ط -د -ب -وسات مثل)ض_ االرتباكات الصوتية، بحيث ال يفرقون المجهورات عن المهم

"وردة"،  ورضة" بدليرتكب بعض التالميذ أخطاء مثل " ( بالنسبة للمهموسات، حيث-ت  -ط –ه  -ح -ش –س  -ث -ف -)خ
ح ...(  -  -ع -حرف. كما اليفرقون بين األصوات الرخوة أو المنفرجة مثل:)ط –وهذا راجع إلى صعوبة إقامة التطابق صوت 

ق...(، فالكثير من التالميذ ال يميزون بين كلمة "سير" و"سيل". وتكمن هذه  -عن األصوات الشديدة أو المنفجرة مثل: )ض
 الصعوبات في قصور الجانب السمعي والبصري وفي الجهل بالجانب اللساني وبقواعد النطق.

 صعوبة التمييز بين الكلمتين المتشابهتين. -
 :2( إلى مايلي2014تصنيف فئات الصعوبات وأنواعها حسب الغالي أحرشاو)وعليه يمكن 

 بالنسبة لفئات الصعوبات: -
  أغالط الصوت: وهي تكمن باألساس في كل تعيين سليم لحرف ما يتم التعبير عنه بصوت ال يطابقه، كنطق

 حرف "ض" في كلمة "ضفدع" ب " دفدع".
  بحرف عخر تم تعييينه صوتيا كم هو، مثل اعتبار الحرف " د" في أغالط الشكل: وتكمن في كل تعبير عن حرف

 كلمة "وردة" ب "ض".
 .أغالط من نوع عخر: وهي تتجلى في فئة األغالط التي ال تشملها الفئتان السابقتان من األغالط 

 بالنسبة ألنواع الصعوبات: -
 كل حرفين أو مقطعين أو كلمتين.غموض الصوت أو الشكل: يوجد غموض حينما يكون هناك تشابه في صوت أو ش 
 .إلغاء الحروف: تغييب واحد أو حروف إضافية داخل مقطع أو كلمة معينة 
 .اإلضافة: حضور حرف أو حروف إضافية داخل مقطع أو كلمة 
 .اإلبدال: يحصل اإلبدال حينما يتم تعويض حرف، أو مقطع، أو كلمة بحرف، أومقطع أو كلمة دون وجود أدنى تشابه بينهما 
  .النطق السيء للمقطع: الجهل ببعض األصوات القريبة الشبه أو البعيدة الشبه 
 صعوبات الكتابة 2-3

التعلم تطورا كبيرا، وقد رافق هذا التطور تعريفات عديدة منها، أنه عبارة اضطراب في العمليات العقلية  صعوباتمصطلح  عرف
دائية أو النفسية التي تشمل االنتباه واإلدراك والتذكر، ويظهر كل هذا في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب في المرحلة االبت

 بشكل جيد.

                                                           

  .49-48(، بناء مقياس لتقويم األداء في القراءة باللغة العربية عند الطفل المغربي، ص2014لي، أحرشاو)انظر، الغا -
.65-64انظر نفسه، ص -

2
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هي عبارة عن اضطراب في التمثيل الخطي ألشكال الحروف  واتجاهاتها في حيزها المكاني والتنسيق بينها، إن صعوبة الكتابة 
 وتباعد المسافات بين الكلمات.

( مجموعة من العوامل المساهمة في ظهور صعوبة الكتابة، بحيث 2010وقد حددت فوزية محمدي، ونادية مصطفى الزقاي )
 :1سمين هما: عوامل داخلية، وأخرى باألسرة والبيئة، وفيما يلي عرض بعض هذه العوامليمكن تقسيم هذه العوامل إلى ق

عوامل مرتبطة بالطفل مثل: اضطراب اإلدراك البصري، ويقصد به أن تعلم الكتابة يتطلب منه أن يميز بصريا بين األشكال  -
كال، والحروف، والكلمات، واألعداد على نماذجها، والحروف والكلمات، واالتجاهات )يمين، يسار(، وأيضا صعوبة مطابقة األش

 وكل هذا يؤدي إلى صعوبة الكتابة.
 اضطراب التمييز البصري: صعوبة استدعاء أو إعادة إنتاج الحروف والكلمات من الذاكرة. -
 نق  الدافعية، وتشتت االنتباه. -

 م إتقانهم عددا من المهارات األولية األساسية :ال يستطيع عدد كبير من التالميذ تطوير مهارات الكتابة اليدوية، لعد
 القدرة على التحكم في العضالت الدقيقة وعلى مسك القلم بالطريقة السليمة، ووضع الورقة أو الدفتر بالشكل المناسب للكتابة. -
تحت (، واالتجاه من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، وتقديم  –إدراك المسافات بين الحروف والعالقات المكانية )فوق  -

 حجم الشكل صغيرا أو كبيرا.  
ض يرتكب التالميذ ذوو صعوبات الكتابة العديد من األخطاء في الكتابة اليدوية، وأغلب أخطائهم تكون مقصورة على بع   

الحروف مثل )ط، ه، ظ، ض...(، ونتيجة لذلك تكون تلك الحروف مشابهة لحروف أخرى، أو مشابهة لمقطع عخركما في الحروف 
 -ح، ب-ح، ع  -الالتينية، كذلك من بين األخطاء الشائعة في الكتابة هو قلب الحروف، أو ما يسمى الكتابة المعكوسة مثل: )ع

التلميذ أثناء تعلمه للكتابة والقراءة، ولكن عندما تستمر هذه األخطاء مع التلميذ بمرور الزمن، فهذا  ن..(، إن األخطاء السابقة يرتكبها
 .   2يعتبر مؤشرا على معاناته من صعوبة الكتابة

إن التالميذ المبتدئين في تعلم حروف العربية يواجهون مشاكل على الرغم من أن عدد هذه الحروف محدود، فهم يرون أن     
ه الحروف تتغير وتتبدل صور كتابتها مما يؤدي إلى تعدد شكل الحرف الواحد تبعا لموقعه من الكلمة، ويمكن تحديد ما يواجهه هذ

 المتكلم في تعلم العربية في مايلي:
 تعدد صور الحروف العربية وتنوعها في حالتي اتصالها وانفصالها وفي حالة موقعها من الكلمة. -
 فالحرف قد يأتي في أول الكلمة، أو في وسطها، أو في عخرها. تعدد مواقع الحروف، -
تتناوب بعض الحروف في اللغة العربية في مجيئها تارة من الصوائت، وتارة أخرى من الصوامت فمثال الياء في كلمة )ينوي( هي  -

 نور(. -غير الياء في عخر الكلمة )ناوي(، ونفس الشأن بالنسبة لي)وعد
ثر الحروف العربية التي يخطئ التالميذ في رسمها مما يتطلب تركيزا جيدا لدراسة كيفية كتابتها وقواعد رسمها في تعد الهمزة من أك -

 مختلف مواضعها. والهمزة إما همزة وصل أو همزة قطع وكتابتها تمتلك قواعد محددة.
 استراتيجيات تعليم القراءة والكتابة-3

سليمتين، على اعتبار أنهما تنبيان على المكون الصوتي، والوحدات الصوتية  إن تمكين التلميذ من تحقيق كتابة وقراءة
الصغرى، يتطلبان معرفته بخصائ  األصوات الفزيولوجية، ومخارجها، وصفاتها، والتغيرات التي تطرأ عليها أثناء تجاورها مع غيرها 

 نه من نطق األصوات وقراءتها بطريقة جيدة.من األصوات، سيمكنه ال محالة من فهم المكتوب واستيعابه جيدا، كما سيمك

                                                           
ورقلة (، بعض العوامل المؤثرة على صعوبة الكتابة لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي بمدارس مدينة 2010انظر فوزية، محمدي، ونادية مصطفى الزقاي ) -7

  .13-8الجزائر، ص،
. 47(، عسر الكتابة بين صعوبات التعلم النمائية، ص، 2014انظر عمراني، زهير) -

2
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)الشكل المكتوب(،  إن تعلم اللغة يتطلب تعليما يتأسس من االنتقال من معالجة األصوات)الشكل المنطوق( إلى معالجة الحروف
اعة منهجية ( أن الخصوصيات الفونولوجية والمورفولوجية تمثل أحد العناصر لنج2015) فقد أصبح من المؤكد حسب الغالي أحرشاو

تدريس اللغة، على اعتبار الخصوصيات الفونولوجية تعد المكون الحاسم في المراحل األولى لتعلم اللغة، بينما الخصوصيات 
 .1المورفولوجية ال تحظى باألهمية سوى في المراحل المتقدمة في تعلم اللغة، وخصوصا في مهارة الفهم القرائي

(، أن األخطاء المرتكبة على مستوى نطق القطع الصوتية من 2014طمة بولوحش)لقد أكدت دراسة مصطفى بوعناني، وفا
حيث الموضع، والتي تشمل خمسة عشر قطعة في اللغة العربية هي: السين، والذال، والقاف، والصاد، والجيم، والخاء، والثاء، والكاف، 

لغة العربية في المرحلة االبتدائية ال يميزون سمعا ونطقا بين والراء، والعين، والطاء، والظاء، والشين، والضاد، والحاء، فمتعلمي ال
الصوامت المتقاربة على مستوى الموضع النطقي، كعدم التمييز مثال: بين الضاد والدال والظاء والذال...، باإلضافة إلى عدم التمييز 

يسمعونه نطقا أو يرونه مكتوبا إلى شكل نطقي بين القطع الصوتية المتشابهة على مستوى التمثيل الخطي مثل: في تحويل كل فونيم 
شفهي مناسب. ويمكن تفسير هذه األخطاء بأن المتعلمين يجدون صعوبة في العمليات الفونولوجية التي تدعم استراتيجيات الوعي 

 بارتباط الغرافيم بالفونيم في اللغة العربية.
 :2ي تطوير تعلم القراءة وفق مجموعة من المراحلإن معرفة القطع الصوتية للنسق الصوتي للغة العربية تساهم ف

 المرحلة األولى: التعرف على الغرافيم أو الرمز الكتابي للحرف. -
 المرحلة الثانية: التعرف على نطق األصوات ومطابقة الغرافيم للفونيم. -
 المرحلة الثالثة: فك تسنينات الصوامت والمصوتات. -
 كلمات.المرحلة الرابعة: فك تسنينات ال -

( أن التدخل المبكر لتنمية الوعي الفونولوجي)الوعي باألصوات 2013لقد أكد الباحثان بوعناني مصطفى، وبلمكي هدى )
اللغوية وطرائق نطقها، والوعي بالمقاطع الصوتية، وانتظام تأثير بعضها في بعض، والوعي بالكلمات، وأشكال توزيعها داخل ن  

ستوى أداء المتعلمين القرائي والشفهي، وهو ما يدفعنا إلى استخال  مفاده" أن تمكن الطفل من فعلي قرائي...(، يؤدي إلى ارتفاع م
القراءة والكتابة يكون عامال مهما في تطوير مداركه المرتبطة بالتعلم في كل مظاهره ومجاالته ما دامت كل تفاصيل المعرفة المحددة 

 .3لمضمون تعلماته، موجهة إليه عبر اللغة "
 :4يمكن النظر إلى العالقة بين عدم التحقيق السليم لفعلي القراءة والكتابة والوعي الفونولوجي من ثالثة زواياو 

 من زاوية سببية، بحيث يؤدي ضعف الوعي الفونولوجي إلى الضعف في القراءة والكتابة. -
 سالمة القراءة والكتابة لديه في المراحل الالحقة.امتالك التلميذ للوعي الفونولوجي في المراحل المبكرة للتمدرس مؤشر على  -
التدخل المبكر للوعي الفونولوجي يؤدي إلى تقويم فعل القراءة والكتابة لدى التلميذ، وذلك عن طريق عدد من األنشطة التربوية  -

 والتقويمات الالزمة.
 :5ومن هنا يمكن أن نؤكد على أنه

 نشطة تنبه التالميذ منذ السنوات األولى للتمدرس إلى وجود ظاهرة الالتطابق الصوتي.يجب أن تتوفر المقررات الدراسية على أ -
 تحقيق المدرس لألصوات تحقيقا سليما يراعي الفروق بينها في النطق. -
 نطق الصوت الممدود بالفتحة، أو بالضمة، أو بالكسرة، وتنبيه التالميذ إلى االختالفات في الصوت الممدود. -

                                                           
. 1(، خصوصيات اللغة العربية وإكراهات تدريسيتها، ص، 2015الغالي، أحرشاو) -

1
  

  .36مظاهر تحسين مسارات تعليم القراءة والكتابة وتعلمها، ص، (، حق الطفل في التعلم وتجاوز صعوباته: 2014بوعناني، مصطفى، وبولوحوش، فاطمة ) -10

.46(: الديداكتيكا المعرفية ومسارات تعليم القراءة والكتابة وتعلمها، ص، 2013بوعناني، مصطفى، وبلمكي، هدى ) -
3
  

ثره على تحقيق سالمة القراءة والكتابة: مقاربة لسانية اإلمالئي في اللغة العربية وأ -( :إشكال التطابق الصوتي2015بوعناني، مصطفى، وسعيدي فدوى) -12

  .  68معرفية، ص، 
  .69نفسه، ص،  – 13
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 التنوين في عخر الكلمات كتابة وقراءة بشكل متواز، حتى ال يعتقد المتعلم أن ما نكتبه شيء عخر غير ما ننطقه.إبراز  -
 التدقيق نطق كلمات فيها الم شمسية وأخرى قمرية، حتى يتضح للتلميذ الفرق بينها. -
 ك الكلمات التي تشمل على:على التالميذ أن يعرفوا الكلمات ويكونوا قادرين على كتابة جميعها، بما في ذل -
 الحروف المتقاربة شكال ولفظا. -
 الحروف الشمسية بعد ال التعريف. -
 التنوين بحاالته الثالث. -
 التاء المربوطة والتاء المبسوطة. -
 الحروف التي تلفظ  وال تكتب، والحروف التي تكتب وال تلفظ. -
 حروف المد. -
 الكلمة، ووسطها وعخرها. الهمزة في مواضيعها المختلفة: بداية -
 يسعى(.-األلف المقصورة: )سعى -
 ما يكتب متصال بغيره من الكلمات. -

 خالصة
 يمكن تلخي  نتائج هذه الورقة بدقة في مايلي:

 نجاح أية منهجية لتعليم اللغة العربية وتعلمها يرتبط أساسا بمدى ارتكازها على خصوصيات اللغة العربية. -
الذين يجدون صعوبة في القراءة والكتابة خالل المرحلة االبتدائية غالبا ما يكون أداؤهم التعليمي ضعيف في نفس إن المتعلمين  -

المستوى والمستويات الالحقة، بحيث يتطلب الحسم في فهم األسباب التي وراء هذه الصعوبات، والعمل على تجاوزها بكل الوسائل 
 البيداغوجية والديداكتيكية.

( وغيرهم، التي 2014(، ومصطفى بوعناني، وبولوحش فاطمة)2014وعة من الدراسات الحديثة، منها الغالي أحرشاو)أكدت مجم -
 تهتم بتعليم القراءة والكتابة وتعلمهما، بوجود عالقة وطيدة بين صعوبة القراءة والكتابة والوعي الفونولوجي.

 الئحة المراجع:
 .3لغة العربية وثقافتها، مطبعة النجاح الجديدة، ط(، تعليم وتعلم ال2000بوشوك، مصطفى )  -
(، ديداكتيك اللغة العربية، من تدريس اللغة العربية إلى تقويم خبرة المدرس، عالم الكتب الحديث، 2016ازروال، حسن، محمد، علي) -

 إربد، األردن.
بية عند الطفل المغربي، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة (، بناء مقياس لتقويم األداء في القراءة باللغة العر 2014الغالي، أحرشاو، ) -

 .35العربية، سلسسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة، عدد 
(، الديداكتيكا المعرفية ومسارات تعليم القراءة والكتابة العربية وتعلمها، مجلة أبحاث 2013بوعناني، مصطفى، وبلمكي، هدى) -

 ، فاس.3لوم المعرفية، العدد معرفية، منشورات مختبر الع
سماعيل علوي، ورشيد شاكر ) - (، التربية المعرفية واالستراتيجيات التعلمية، من رصد 2015بوعناني، مصطفى، وبنعيسى، زغبوش، وا 

 ، الدار البيضاء.1كفايات التعلم إلى أجرأتها ديداكتيكيا، منشورات التضامن، ط
(، حق الطفل في التعلم وتجاوز صعوباته: مظاهر تحسين مسارات تعليم القراءة 2014بوعناني، مصطفى، وبولوحوش، فاطمة ) -

 ،فاس.1والكتابة وتعلمها، مجلة العلوم المعرفية، الكتاب رقم 
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(، إشكال التطابق الصوتي _ اإلمالئي في اللغة العربية وأثره على تحقيق سالمة القراءة 2015بوعناني، مصطفى، وسعيدي، فدوى ) -
ة، مقاربة لسانية معرفية، ضمن اللغة والمعرفة: بعض مظاهر التفاعل المعرفي بين اللسانيات وعلم النفس، مختبر العلوم والكتاب

 .1المعرفية فاس، عالم الكتب الحديث، األردن،ط
العدد  (، ماهية عسر الكتابة بين صعوبات التعلم النمائية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،2014عمراني، زهير) -

 ،شتنبر،الجزائر.16
 (، طرق تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين ومهارات التعليم،)د ط(، دار السالم للنشر والتوزيع، األردن.2005غافر، مصطفى) -
ابتدائي (، بعض العوامل المؤثرة على صعوبة الكتابة لدى تالميذ السنة الرابعة 2010محمدي، فوزية، ونادية، مصطفى، الزقاي ) -

 ، دجنبر.5بمدارس مدينة ورقلة، الجزائر، مجلة دراسات نفسية وتربوية، عدد 
كراهات تدريسيتها، شبكة علوم النفس العربية،2015الغالي، أحرشاو)-  (، خصوصيات اللغة العربية وا 

   http://www.arabsynet.com/documents/docarabic&psy-ahrachaou.pdfالموقع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


