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تعريف اللغة 

وسٌلة التعبٌر عن المشاعر واألفكار المقدمة من المتكلم  •

للمستقبل والعكس عن طرٌق الرموز اللفظٌة

تعد

اللغة البشرٌة لغة صوتٌة بإشارات لفظٌة ٌمٌزها عدة خصائص 

الوسٌلة التً بواسطتها ٌمكن تحلٌل : تعرٌف علماء النفس للغة 

صورة أو فكرة ذهنٌة إلى أجزاء أو خصائص ومن ثم ٌمكن 

تركٌب هذه الصورة مرة أخرى فً أذهاننا أو أذهان غٌرنا 
.بواسطة تالٌف كلمات ووضعها فً تركٌب خاص 



خصائص اللغة
صوت الحروف الساكنة ) نطق الحروف : الجانب الصوتً  -    

.(والمتحركة

استخدام الرموز اللغوٌة للتعبٌر عن األحداث الجارٌة : الجانب الداللً   -    
والتعبٌر عن األشٌاء وتشمل التعبٌر عن , والبعٌدة والماضٌة والمستقبلٌة 

.الغائب

الجمل والعبارات والكلمات المختلفة التً تعبر عن : الجانب التركٌبً  -    
التفكٌر اإلنسانً لنقل المعنى المقصود والقدرة على تعلم معانً الكلمات 

.وكٌفٌة صٌاغة كلمات لنقل المعنى المباشر وغٌر المباشر

أي األشٌاء والمفاهٌم ) المعنى الذي تحمله الرموز: الجانب الوظٌفً  -   
أي أن ) والموقف الذي ٌستخدم فٌه التعبٌر اللغوي ( التً تشٌر إلٌها 

نفس اللفظ ٌعنً شٌئا فً موقف معٌن وقد ٌعنً شٌئا آخر فً موقف 
( آخر



 مثال

إذا نطقت نورة بجملة وسمعتها مها فإن نورة قامت بإرسال •

أو تعبٌر عن صورة ذهنٌة واستقبلتها مها ولكن طرٌقة 

اإلستقبال لدى مها قد تكون مطابقة لما فً ذهن نورة أو غٌر 

إلختالف الحاتٌن العقلٌتٌن فً ذهنً المتكلم ) مطابقة 

الختالف فً خبرات كل منهما وتخٌله ودقة ( والسامع 
.  استعماله للكلمات والجمل 



وظائف اللغة

وظٌفة اإلتصال•

ٌحتاج الفرد لتلبٌة جمٌع احتٌاجاته من أبسطها ألشدها تعقٌدا  •

عن طرٌق التفاعل اللفظً مع الغٌر شفهٌا أو قراءة أو كتابة 

بما ٌسمى اللغة األم أو اللغة القومٌة على المستوى المحلً 

.وهذا ما ٌسمى بالتفاعل المباشر 

لغة الرسالة والكتاب والصحف والمذٌاع والتلفاز والهاتف •

واإلنترنت رغم البعد الجغرافً , أداء المشترٌات دون انتقال 

.هذا كله قد ٌحدث بدون اللغة . 



:  الوظٌفة العقلٌة •

للغة دور هام فً تنمٌة التفكٌر والذكاء ةالقدرات العقلٌة , •
ٌحتاج الفرد اللغة للتعبٌر عما ٌفكر فٌه وٌكون مفاهٌمه 

فٌستعٌن باأللفاظ والكلمات التً تحمل معنى وٌمر الطفل من 
أجل ذلك بمراحل عدٌدة بداٌة من مرحلة التفكٌر الحسً 

الحركً والتً تمتد من المٌالد إلى السنتٌن ثم مرحلة ما قبل 
العملٌات لٌصل إلى سبع سنوات ثم مرحلة التفكٌر المجرد 

. سنة وأخٌرا مرحلة التفكٌر الرمزي  12لٌصل لعمر 

أكثر تعقٌدا ( اللغة )استخدام الرموز والكلمات والجمل •



:الوظٌفة الثقافٌة الحضارٌة•

تعتبر اللغة من أهم عناصر ثقافة أي مجتمع, نقل التراث من •
جٌل إلى جٌل قبل ظهور القراءة والكتابة ثم سجلت البشرٌة 
ثقافتها وتراثها وحضارتها على الحجر والخشب والجلد ثم 

.cdالورق إلى 

كما أكد علماء اإلجتماع واإلنسان أهمٌة دراسة اللغة السائدة •
فً المجتمع لفهم سلوكٌات األفراد ومعتقداتهم وطرٌقة 

تفكٌرهم واسلوب حٌاتهم لمعرفة مقومات الحضارة وتكوٌن 
.الفكر الناقد واإلنتماء الحضاري 



مراحل النمى اللغىي
: مراحل نمو األصوات   

إندفاع الهواء بقوة عبر حنجرة الطفل إلى : صٌحة المٌالد –1
.رئتٌه

للتعبٌر عما ٌشعر به الطفل من : مرحلة األصوات الوجدانٌة –2
جوع أو ضٌق , حٌث تكون ال إرادٌة ثم تتحول إلى لغة إرادٌة 

ٌستخدمها الطفل لتلبٌة حاجاته النفسٌة والحسٌة   

حٌث ٌردد الطفل أنغاما مختلفة فً : مرحلة المناغاة أو التنغٌم –3
لعب صوتً علما بأن هذه المرحلة متشابهة لدى أطفال 

.العالم

للحصول عما ٌرٌد مصحوبة ببعض : مرحلة لغة اإلشارة –4
.الهمهمات ومقاطع لكلمات صحٌحة 

.ٌكون للكلمات معنى :مرحلة الكالم –5



ٌساعد النمو العضوي العقلً اإلجتماعً فً نمو لغة الطفل •

ومحصوله اللغوي , حٌث ٌبدأ بتقلٌد ومحاكاة الكالم بداٌة 

بدون فهم المعنى ثم ٌبدأ الربط بٌن الصورة واللفظ فٌنطق 

وٌكرر الربط لتصبح الكلمة عنده دالة على معنى خاص دون 

.رؤٌتها 

إن طاقة الطفل فً أوائل السنة الثانٌة تكون موجهة إلى •

عندما  التعبٌرولكنالحركة والمشً ولذلك ٌبطؤ عنده نمو لغة 

ٌتخطى عقبة أو مطلب المشً تبدأ لغة التعبٌر فً النمو 

.السرٌع



وٌنتقل الطفل من مرحلة الجملة الكلمة إلى التعبٌر اللغوي •

بجمل ذات كلمتٌن إذ أن هذه المرحلة من مراحل الموقف 

اللغوي ال ٌمكن فهمها إال ضمن الموقف العام مع اإلشارة  

ومن ثم إلى الجملة القواعدٌة وال ٌقصد بالقواعد ما تتضمنه 

ماما ) وحتى قبل تعلم القراءة والكتابة .الكتب المدرسٌة 

.ونصحح كالمه (ماما راح ..........راحت  



نظرٌات فً تفسٍر كٍفٍة اكتساب اللغة

(سكنر ()اإلجرائٌة ) النظرٌة السلوكٌة  

ان السلوك اللغوي المتعلم كأي سلوك آخر إنما هو نتاج لعملٌة تدعٌم 

إجرائً للسلوك المطلوب وإهمال  للسلوك غٌر المرغوب فٌه والذي 

وبتقدم الطفل بالسن ٌستطٌع أن ٌدرك .ٌتم العمل على إطفائه 

الكلمات والجمل التً ٌنطق بها الكبار وتحدث عملٌة التدعٌم عندما 

ٌقلد الطفل الكلمات التً سمعها فٌفهمها الكبار واألقران وفً هذا 

مكافأة وتشجٌع ودعم للفظ الكلمات بطرٌقة صحٌحة وتركٌب الجمل 

.أٌضا بشكل قواعدي سلٌم

وقد وجه انتقادا لعملٌة التدعٌم مفاده أن اآلباء قلما ٌوجهون اهتماما 

لألخطاء التً ٌقع فٌها األطفال فً قواعد اللغة مما ٌقلل من مردود 

.التدعٌم على التعلم الصحٌح للتركٌبات اللغوٌة وقواعدها النحوٌة 



النظرٌة المعرفٍة(    بٍاجٍه ) 

ان نظرٌة بٌاجٌه من أهم النظرٌات التً تساعد على فهم كٌفٌة اكتساب •
الطفل للغة ,تطور اللغة بتطور التفكٌر مالزما للعمر الزمنً للطفل 

مرحلة التفكير الحسي الحركي ،مرحلة ما قبل العمليات ، ) السلٌم 
(مرحلة التفكير الرمزي ، مرحلة التفكير المجرد 

 اكتساب اللغة فً نظر بٌاجٌه لٌس عملٌة إشراطٌة ولكنها عملٌة•
فاكتساب القدرة على تسمٌة األشٌاء واألفعال تكون فً البداٌة إبداعٌة 

عملٌة تقلٌد ٌجري لها تدعٌم مناسب فٌستمر الطفل فً تكرارها 
أن تستقر فً حصٌلته اللغوٌة ونظامه اللغوي بشكل . وتأدٌتها دون

النمو اللغوي شدٌد اإلرتباط بالنمو   باألداءنهائً وهذا ما ٌسمٌه بٌاجٌه 
المعرفً 



ففً البداٌة ٌحتاج الطفل ألن ٌكون المدلول الذي  الكفاءةأما •

ٌعبر عنه بالرمز اللغوي موجودا فً مجاله الحسً ولكن 

ببلوغه المرحلة التً ٌستطٌع فٌها أن ٌكون صورا ذهنٌة ثابتة 

فإنه ٌصبح بإمكانه التعبٌر  واالحداثأو مفاهٌم عن األشٌاء 

الدالة علٌها دون الحاجة ( الرموز)عنها باستخدام الكلمات 

ألن تكون ماثلة أمامه أي ٌتحدث عن الماضى والمستقبل إلى 

.جانب الحاضر



(تشىمسكً ) النظرٌة اللغىٌة  

هناك قدرات موروثة ٌولد بها الطفل حٌث ٌكون للطفل استعداد •

بٌلوجً لدى الكائن البشري للتفاعل مع بٌئته بشكل ٌوصله إلى 

(الفاعل والفعل والمفعول به واألسماء والجمل ) ادراك 

هذه العمومٌات ال ٌتم تعلٌمها للطفل ألنه ٌولد وعنده قدرة أولٌة •

لتحلٌل الجمل التً ٌسمعها ثم ٌعٌد تركٌبها وفقا للقواعد النحوٌة 

للغة األم ومن هنا جاءت قدرة الطفل على تكوٌن جمل لم 

.ٌسمعها من قبل الوالدٌن أو من أي مصدر آخر 



العىامل المؤثرة فً النمى اللغىي

: العوامل البٌولوجٌة 

يولد الطفل ولديه استعداد للغة حيث تكتمل األجهزة الصوتية 

عند الطفل قبل الميالد ، وعندما يولد الطفل يكون مزودا 

بأجهزة اإلستقبال كما أن تعرض الطفل ألي إعاقة بيلوجية 

عضوية تؤثر في نموه اللغوي  تشوهات بالفم وضعف 
. السمع 



• :النمو العقلي والذكاء 

كلما نمت اللغة وتطورت كلما ارتفعت قدراته العقلٌة ,•

اللغة أساس لنمو معلومات الفرد وأفكاره ومفاهٌمه وقدرته  •

.للتعبٌر عنها وتطوٌرها

الجزء )هناك عالقة وثٌقة بٌن الذكاء والتفكٌر والنمو اللغوي •

(األكبر من اختبارات الذكاء ٌتعلق باللغة 



كلما زادت نسبة الذكاء العقلً للفرد زادت قدرته على فهم ما  •

.ٌقرأه أو ٌسمعه من الجمل والعبارات وعلى العكس

هناك عالقة بٌن النمو العقلً والنمو االجتماعً فسماع كالم •

الغٌر أو رؤٌته مكتوبا باعث للتفكٌر فالتفكٌر االجتماعً 

.ٌكون باللغة  اإلجتماعًٌتبعه تعبٌر والتعبٌر 

.....................المتعددة الذكاءاتنظرٌة •



( الجنس) النوع 

وجدت الدراسات أن البنات أسرع فً اكتساب اللغة حٌث أن •

المجتمع ٌتقبل الكالم من اإلناث أكثر من الذكور كما أن 

األمهات ٌتحدثون إلى البنات من السن الصغٌرة أكثر من 

الذكور , كما أن البنت نفسها أكثر إٌجابٌة للمشاركة فً 

.الحدٌث واستجابة من اإلبن 

بعض االبحاث دلت أن وظٌفة الكالم فً المخ تنضج فً •

وقت مبكر فً البنات عن البنٌن وبالتالً ٌساعد على 

اإلسراع فً إخراج األصوات وفً معدل اكتساب مهارة 
.الحدٌث 



:العوامل البيئية 

التً ٌمر بها الطفل منذ األشهر  المناغاةاهمال األم لمرحلة •

األولى ٌؤدي إلى تأخر إتقان مهارة تقلٌد األصوات واأللفاظ 

وهً مهارة ٌحتاجها الطفل من البداٌة لٌتعلم الكالم الصحٌح 

(التدرٌب على النطق الصحٌح .)فً مرحلة الحقة 

قد ال ٌبذل الوالدٌن جهدا للتحدث مع الطفل إو األستماع إلٌه •

ومبادلته الحدٌث ومحاورته بلغة ٌفهمها وال إتاحة الفرصة 

لإلستفسار والتساؤل عن معنى الكلمات وطرٌقة لفظها وهذا 

.الكالمٌكون لمرحلة 



بعضها متناقض لغوٌة  لمدخالتتعرض الطفل داخل األسرة •

من قبل أشخاص مختلفٌن فً المستوى التعلٌمً أو من 

.ثقافات مختلفة والتعرض لوسائل إعالم مختلفة

.مناسبة لتنمٌة اللغة مصادر تربوٌة عدم االهتمام بتوفٌر •


