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 *شكر و تقدير*
           أداء   أعاننا علىفة و المعر د هلل الذي أنار لنا درب العلم و الحم        

 العمل.ووفقنا إلى إنجاز ىذا   ىذا الواجب،                  

            االمتنان لألستاذ المشرف "ق اضي الشيخ" نتقدم بجزيل الشكر و        

         علينا بنصائحو و توجيياتو القيمة التي كانت عونا   الذي لم يبخل      

 .فجزاه اهلل عنا خيرا ،البحثإتمام ىذا   لنا في

         كما نتوجو بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز ىذا البحث في         

  ،بعيد ومن قريب أ يعنا ومساعدتنا ولو بكلمة طيبةتشجو   نصحننا         

 .آدابيا بجامعة مستغانمإلى كافة أساتذة اللغة العربية و                

 



 *إهــــــــــــــــــــــــــداء*
  دٌن لكثٌر من الناس أقرباء كانواإننا فً هذه الحٌاة على األغلب ن    

  لعل أصغر شًء ٌمكننا فعله من أجلهم هو أصدقاء بكثٌر من الخدمات و أو

سبحانه حسن التوكل هللا عز وجل الذي رزقنً العقل و أبتدئ بشكرشكرهم، و

أناب درب العلم والمعرفة إلى من الكثٌرة التً رزقنً إٌاها ونعمه على وتعالى و

الحبٌبٌن  ٌاعتناء بً والداإلفً تربٌتً و اوحرص علٌا منذ الصغر واجتهد

   أختً و م الصحة والعافٌة، وإلى أخًالقرٌبٌن إلى قلبً أرجوا لكما دوا

 العزٌز الكتكوتباألخص إلى ابن أخً لعزٌزٌن وإلى كل أفراد عائلتً وا

 ."حكٌم"

        تمٌزوا دهن أمً ، إلى من تحلو باإلخاء وو إلى أخواتً اللواتً لم تل    

 العطاء إلى ٌنابٌع الصدق الصافً إلى من معهم سعدت برفقتهم بالوفاء و 

 النجاحنة إلى من سرت معهم طرٌق الخٌر والحزٌدرب الحٌاة الحلوى و  

 هم صدٌقاتً الكرام التً أتمنعلمونً إال أضٌعإلى من عرفة أن أجدهم و   

 .ر فً مشوارهم الدراسً والمستقبلًلهم كل الخٌ    

 ، تعلٌمً من االبتدائً إلى الجامعًإلى كل األساتذة الذٌن اشرفوا على    

 .ٌجمعنً وإٌاكم فً جنانه الواسع أرجوا من المولى عز وجل أن   

 بهجاوي حورٌة                                                           



 ــــــــــــــــــــــــــداء*إه*
 إلى من ال نور إلى نوره و ال عظمة إال عظمته... إلٌك ربً  ألف    

 حمد وشكر و ثناء ... 

 إلى الروح التً طالما حلمت أن ترانً أتخطى درجات العلم.         

الصبر إلى من افتقدته فً                       إلى من علمنً النجاح و               

 ... إلى أبً الغالً عبد القادر رحمه هللا ... بواجهة الصعام      م   

 إلى من تعجز الكلمات عن ذكر مآثرها ... إلى الشمس التً            

 دربً بوجودها إلى التً لن أوفٌها حقها مهما قلت فٌها أنارت 

 عمرها.طمة أطال هللا فً إلى أمً الفاضلة فا 

 .أفراد عائلة مرحول صغارا وكباراإلى إخوتً إلى كل                 

 كل من تركوا بصماتهم فً حٌاتنا إلى من ىاألصدقاء، إلإلى كل         

 إلى من جمعنا الحلو حللنا بدٌارهم ومررنا بهم، وحلوا و مروا          

 كل هؤالء أهدي  ىنجاحً، إلكل من أسعده  إلى. المر بهمو          

 هذا العمل المتواضع.                             

             مرحول منصورية                                               
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ين حبسب ما اقتضتو حكمو اللغات واضع األلفاظ للمعااحلمد هلل خالق األلسن و      

السالم ها وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها، والصالة و ، الذي علم آدم األمساء كلالبالغات

صحبو أكرم هبم أنصارا و انا و أعرهبم بيانا، وعلى آلو و على سيدنا زلمد أفصح اخللق لس

 أعوانا .

 أما بعد :

من ادلعلمون أن اللغة ىي ادلميز األىم لبين البشر فقد قيل قدميا "اإلنسان حيوان     

ه من ى غي تعاىل كرمو عليق باإلنسان ، ألن اهلل سبحانو و مة الثانية ال تلولعل الكل ناطق"

 .ادلخلوقات بالعقل واللغة والروح

طق ويعرب ينكوهنا ادلميز ادلهم ذلذا ادلخلوق، فيها يفكر و قد اكتسبت اللغة أمهيتها من  و    

حاسيس، وما يؤمن بو من أعن مكنونات نفسو وما جيول يف خاطره من أفكار ومشاعر و 

أداة تواصل فقط اللغة ليست ، و إيصالو لآلخرين من أوامر وطلباتما يريد و ، قيم وعقائد

يستخدمها كل قوم للتعبي عما يف عقوذلم بل ىي زلتوى أيضا، كما أهنا وسيلة للتفكي و 

 نفوسهم .و 
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ناس يف دونو ال تقوم بني النشاط اللغوي وأكثرىا انتشارا و يعد التعبي من أىم أمناط الو    

اليومية ، وىو كذلك أداة من ، و ىو جزء حيوي يف حياة الناس اجملتمع صالت فعالة مثمرة

أدوات التعليم ، إذ يعتمد التحصيل الدراسي يف كثي من صوره على ىذه األداة ولذلك 

ما بقية فروع اللغة إال خلدمة التعبي باعتباره يات ادلنشودة من دراسة اللغة ، و فإنو أىم الغا

االجتماعية بني فكرية و مة من وسائل اتصال الفرد بغيه وأداة لتقوية الروابط الوسيلة ىا

 األفراد .

باحلدي  يكون التعبي شفهيا  أرتبط، فإذا  اللغوي يرتبط دبهار ي احلدي  والكتابةالتعبيو    

، فاألول يساعده بالكتابة فهو التعبي الكتايب وكالمها ضروريان للتلميذ أما إذا ارتبط التعبي

، ن اتصال مباشر بالناسموما يقتضيو ذلك  الوفاء دبطالب احلياة ادلادية واالجتماعية  على

حولو من أحداث وأشخاص و أشياء حبي  يعكس ذلك  والثاين ميكنو من التعبي عما يراه 

للمواقف ، وإعدادىم ميذ على ىذين النوعني من التعبيكتابة ، لذلك ينبغي تدريب التال

ول للتدريب على التعبي األ، ومن غي شك فإن التعبي الشفوي ىو ادلنطلق احليوية ادلختلفة

، مث يأ ي التعبي التحريري مكمال لو لذلك فإن تدريس كل منهما جيب أن يتقيد عموما

 .رورية ليتحقق ىدف تدريس كل منهماببعض اخلطوات الض
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)ادلرحلة االبتدائية  "طرائق تدريس التعبي :ا أن يكون موضوع حبثنا موسوما بـوعليو اخرتن   

 .أمنوذجا("

 وىذا يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية :  

رات الواجب توافرىا لدى أىم ادلهاــ ما مفهوم التعبي الشفوي والكتايب؟ وما ىي أنوعامها و 

 ؟التالميذ

 ؟وأىداف كال من التعبي الشفوي والكتايبــ فيما تكمن أمهية 

 ؟يحونشاط التعبي؟ وكيف يتم تصحــ ما ىي الطريقة ادلتبعة يف تدريس 

 من األسباب اليت دفعتنا الختيار ىذا ادلوضوع : 

 .را لعالقتو بأىم نشاط لغوي أال وىو نشاط التعبيــ أمهية ادلوضوع نظ

 .للمتعلمني و توسيع دائرة أفكارىمــ دور التعبي يف تنمية مهارة التفكي ادلنطقي السليم 

 .قع تعليم التعبي يف ىذه ادلرحلةــ الرغبة يف معرفة وا

 ــ توضيح الطريقة ادلتبعة يف تدريس ىذه ادلادة .
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تحليلي ألنو يقوم بوصف الظاىرة لقد تطلب موضوعنا ىذا اعتماد ادلنهج الوصفي الو    

 .وربليلها ومجع ادلعلومات واحلقائق عنها

، ىي افتقار ادلكتبة لعناصر البح  أما عن الصعوبات اليت واجهتنا يف إجناز ىذا البح    

 ضيق الوقت ، إضافة إىلاتراجع اليت عنيت خصيصا هبذا النوع من ادلوضوعوقلة ادل

 .ادلخصص إلجناز البح 

 :تبعناىا يف ىذا البح  ىي كالتايلاخلطة اليت ا

 .يتكون البح  من مقدمة، مدخل، ثالثة فصول وخامتة

التدريس، فتاحية ادلتعلقة دبوضوع البح  وىي: الطريقة، ادلدخل عرضنا فيو ادلصطلحات ادل

 .طريقة التدريس، التعبي

، ادلبح  األول قد قسمناه إىل ثالث مباح فوي" و عنون بـ"التعبي الشادلالفصل األول و 

إىل تعريف التعبي الشفوي لغة  تطرقنا فيوعبي الشفوي، أنواعو، ومهاراتو" و بعنوان "مفهوم الت

لشفوي التعبي اوي الوظيفي، و تمثلة يف التعبي الشفنوعا التعبي الشفوي ادلواصطالحا و 

ادلعلم بتدريب التالميذ عليها  ، وإىل أىم مهارات التحدث اليت جيب أن يهتماإلبداعي

 .وإكساهبم إياىا
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تناولنا فيو رلموعة من األىداف "أىداف التعبي الشفوي وأمهيتو" و  أما ادلبح  الثاين عنوانو

إىل أمهيتو البالغة  وي، و شاط التعبي الشفاليت يسعى ادلعلم إىل ربقيقها من خالل تدريسو لن

 .السريع بني الفرد وغيه االتصالكونو أداة 

" وتطرفنا فيو إىل يس التعبي الشفوي وكيفية تصحيحوادلبح  الثال  بعنوان "طرائق تدر و 

يفية كتدرسيو لنشاط التعبي الشفوي و  أىم اخلطوات اليت يسي على وفقها ادلعلم يف

 .تصحيحو

آلخر قسمناه كذلك إىل ثالث ىو افكان معنون بـ"التعبي الكتايب" و  الفصل الثاينأما 

إىل تطرقنا فيو بي الكتايب أنواعو و مهاراتو" و ، ادلبح  األول بعنوان "مفهوم التعمباح 

ضنا ، مث عر ونوعا التعبي الكتايب الوظيفي واإلبداعي، مفهوم التعبي الكتايب لغة واصطالحا

، أما ادلبح  الثاين كان عنوانو ذا النوع من التعبي إىل تنميتهات اليت يسعى ىأىم ادلهارا

بإجياز أىداف التعبي الكتايب وإىل أمهيتو  تناولنا فيوو  "أىداف التعبي الكتايب و أمهيتو"

ادلبح  الثال  بعنوان ل ااجانب الرتبوي واالجتماعي والفردي، والفين، و قيمتو من خالو 

دلتبعة يف تدريس تطرقنا فيو إىل الطريقة االكتايب وكيفية تصحيحو" و  لتعبيس اتدري"طرائق 

يتطلب من ادلعلم وذلك عرب مرحلتني أساسيتني مع ذكر اخلطوات اليت  ،التعبي الكتايب

  .ح التعبي الكتايب وأىم أساليبو، وخلصنا يف هناية الفصل إىل كيفية تصحيالسي على وفقها
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على بيانات تس، ومت فيو توزيع االين التطبيقيفكان سلصصا للعمل ادليداأما الفصل الثال  

، ويتضمن االستبيان رلموعة من األسئلة لتالميذ يف مدرستني ابتدائيتنيابعض ادلعلمني و 

 .نشاط التعبي لتقييم ىذا النشاط اخلاصة بتدريس

طبيقي،  النظري والتانبنيأهنينا البح  خبامتة تضمنت أىم النتائج ادلتوصل إليها يف ااجو 

 .فهرس احملتوياتقائمة ادلصادر وادلراجع و 

وذبدر اإلشارة إىل أن الدراسة اليت كان ذلا الفضل يف اجناز ىذا البح  ىي دراسة عبد 

كتاب أصول يس مهارات اللغة العربية وآداهبا، و الفتاح حسن البجة يف كتابة أساليب تدر 

كتابو دراسة عبد الرمحان إبراىيم السفاسفة يف  وادلمارسة، و النظرية تدريس اللغة العربية بني 

ويسكي يف كتابو ادلهارات اللغوية: تعبي، ، ودراسة زين كامل اخلطرائق تدريس اللغة العربية

 .ربرير، لغويات، تدريبات، باإلضافة إىل دراسات أخرى

الشيخ على  شرف قاضيال يسعنا يف األخي إال أن نتوجو بالشكر ااجزيل إىل األستاذ ادلو    

 .ان لنا نعم العون يف إجناز البح صربه علينا وكااجهد الذي بذلو معنا، و 

 .واهلل من وراء القصد                                                                    
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ئا رلردا بل ختػت  ، وذلك ألهنا تنتج شيمهنة التدريس ليست كباقي ادلهن واألعماؿإف  
اد وفػػػق تػػػرؽ تػػػدريس ، فهػػػي ت ػػػند افػػػراد ادلسػػػت بل لػػػللك و ػػػ  ال مػػػل ا ػػػبالكػػػاان الب ػػػري

اي مػػػػد ل ربػػػػ ي و ن طػػػػة ارتكػػػػاز رايسػػػػية   اي مػػػػنهج ت. وذلػػػػك باعتبار ػػػػا حديثػػػػةصػػػػ ي ة و 
الت بػػًن لػػ   ، فمػػثن ن ػػاطفهػػي ختتلػػ  مػػن ن ػػاط   ػػرمتن عػػة ، و ػػي كثػػًنة و ت ليمػػي لل ػػة األـ

 .األ داؼ ادلخططة ل ادلت لمٌن و  ظروؼ، وذلك لت دد رلاالت  و ترااق تدريس  اصة ب 

 مصطلحات البحث:تحديد مفاهيم و 

 :ـ الطريقة 1

لطريػق ، واتػلكر وتننػ ، ت ػ ؿ الطريػق األع ػ ، : السػبيلالطريق .ومج ها ترااق :الطري ة :*لغة
: تري ػا والطري ػة: ابت ػ، إليػ  روتطػرؽ إ  األمػتػرؽ وا مػد اترقػة و  ال  مػ،، وكػللك السػبيل،

ال ػػـ  امػػا له  ، وتري ػػة  ػػة الر ػػل مل بػػ تريو  ،مػػا  ػػ  عليػػ  مػػن ت لبػػ  :السػػًنة وترااػػق الػػد ر
 1. يار  و 

، : كنػا ترااػق قػددا، وقػاؿ الفػرا بسنتك  ودينك  وما انت  عليػ : بطري تك  ادلثل، قاؿ اال فش
 .2: اخلط   ال ي الطري ةاي كنا فرقا سلتلفة ا  اؤنا و 

 .السبيل ادلتبدوادلمر، و  ،السًنةو  ي ادلل  ،  :الطري ة ل ة

 

 

                                                           

. ابن من  ر افإفري ي ادل ري. ػ ايب 1   بًنوت  الن ر.اعة و . دار ال ادر للطبلساف ال رب الفلل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر
 .112ص ،1. طرؽ )ض ظ( اجمللد التاسدمادة ت

 2                                                                                                     .113ص .ػ ادلر د نفس 
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 : اصطالحا

ل اويػة الرؤيػة الػن ين ػر ذلػا فالطري ػة يتمػاي  تب ػا فهـ  الطري ػة االصػطنحي يتبػاين و إف م 
 بادل ىن ال اصر عبارة عن  ط ات زلددة يتب ها ادلػدرس لت فػيا ادلت لمػٌن اكػر قػدر مػن ادلػادة

 :عرفت بنهنا م د و االت ليمية الن تت   با فاؼ و 

الكيفيػػػة او األسػػػل ب الػػػلي رتػػػارع ادلػػػدرس ليسػػػاعد ادلت لمػػػٌن علػػػ،   يػػػق األ ػػػداؼ *
األن ػطة ال لميػة الػن ي ػـ   ػا م عة مػن افإ ػرا ات و ادلمارسػات و ، و ي رلالسل كيةالت ليمية 
احل ػااق م ػٌن يهػدؼ إ  ت صػيل ادل ل مػات و دا ل ال   الدراسي بتػدريس درس   ادلدرس 

 .1ادلفا ي  للمت لمٌنو 

كانػػت م ل مػػة اـ قيمػػة اـ ا*عمليػػة ا تماعيػػة يػػت  عػػن تري هػػا ن ػػل مػػادة الػػت ل  سػػ ا  
 2.مدرس إ  مست بل نطلق علي  مت ل حركة اـ  رة من مرسل نطلق علي  

ساعدة تنملت  عل،   يق وعلي  فإف الطري ة  ي رلم عة من افإ را ات الن يتب ها ادل ل  دل

ادل روع او  ختطيط اسئلة او ،، وقد تك ف تلك افإ را ات مناق ات او ت  يهاتاأل داؼ

فرض فروض اوغًن ذلك من الكت اؼ او إ ارة دل كلة تدع  التنميل إ  التساؤؿ او زلاولة 

 ي األداة او ال سيلة او الكيفية الن يستخدمها ادل ل    إي اؿ زلت ى ادلنهج و  .افإ را ات

  .3ا نا  قيام  بال ملية الت ليمية للدارسٌن

                                                           

، 2ط ،عماف ،الرض اف للن ر والت زيد . دارا ج وترااق تدريس الل ة ال ربية، ادلنس  ا ب ري. مح ة  اش  السلطاينعمراف  ا1
 .174ص ،2114

 2                                                                                                         . 175ادلر د نفس  ص 
 .165، ص2111، 1للن ر والت زيد و الطباعة، عماف، ط، دار ادلسًنة طرائق التدريس،  ادي ت البة وآ روف3
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 لمػٌن   م اقػ  ت ليميػة تدريسي يتخلع عامػة ادل منط عاـ ت ليمي اوت د الطري ة كما 
 قد يستبدل ن  بنمط آ ر إذا ت ًن ادل ق  الت ليمي إ  م ق  آ ر.م ينة و 

مػػػػػن  ػػػػػنؿ األسػػػػػالي   ال يػػػػػت  االعػػػػػ اؼ  ػػػػػا إالا الطري ػػػػػة ال ت  ػػػػػد مسػػػػػت لة بػػػػػلا ا و ف
ليػػة الطري ػػة تػػرتبط عا، اي اف ف   يػػق نتيإػػة إ ابيػػةافإ ػػرا ات مػػن  ػػنؿ الػػنهج ادلسػػاعد  و 

مسػػػت ى النإػػػاح الػػػلي    ػػػ  لل صػػػ ؿ إ  نتيإػػػة مرغػػػ ب إ را ا ػػػا واسػػػاليبها و بنػػػ ع وتبي ػػػة 
 ػ  عبػارة و . و ناؾ من يرى اف الطري ة  ي األسل ب اللي يسػتخدم  الفػرد لبلػ غ غايتػ  1فيها

 يع فيهػػا ، في ػػبم م لمػػا    صػػن ت  ااخلطػػ ات ينفػػل ا ب ػػد ختطػػيط حػػ  يػػر  عػػن عػػدد مػػن
بللك  ي ، و ارات اساسية حيتا ها   عمل ادلبادئ ومت ننا دلهال  اعد و ي بم ملما باألص ؿ و 
 .2ادلستندة إ  ق اعد ومبادئ زلددة ي ـ   ا الفرد لي  ق  دفا زلدداو  تلك اخلط ات ادلن مة

او إهنػػا ،   ادلػػت ل  ثيػػ  تػػ دي إ  الػػت ل  ػػي الكيفيػػات الػػن   ػػق التػػن ًن ادلطلػػ ب او 
األداة او ال سػػيلة او الكيفيػػة الػػن يسػػتخدمها ادل لػػ    ت صػػيل زلتػػ ى ادلػػادة للمػػت ل    ا نػػا  

ت إ  ادلت ل  وإرشادع ، فهي وسيلة لن ل ادل ل ماالت ليمية ب  رة واشكاؿ سلتلفة بال مليةقيام  
، ا ػػداؼ الػػدرستخػػل ا ادلػػدرس لت  يػػق تتكػػ ف مػػن رلم عػػة اسػػالي  يالتفاعػػل م ػػ  و إليهػػا. و 

 .3التدريس إس اتيإيةو ي من مك نات 

دم  ادلػػدرس لت  يػػ   ػػنؿ الت ريفػػات ننحػػا اف الطري ػػة  ػػي األسػػل ب الػػلي يسػػتخمػػن      
درا   الفكريػة   ، ت  ها ميكنه  من اف يكتب ا ادل ل مات بننفسػه  فيسػت ل ا قػن اط التنميل
 .تط ير ت ليمه 

                                                           

.165. صالسابق ر دادل 1 
 ،1دار النهلة ال ربية ، لبناف، ط، اط   الت لي  والت  مي ال ب ي، ترااق الن الق .امل اب  ذياف )عبد اخلالق(شرابٌن عبد اخل2

 .41، ص2117
 .56، ص2116 ،1ط ،دار ال روؽ للن ر والت زيد، عماف   اسالي  تدريس الل ة ال ربية، . الكا زلسن علي عطية3
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 : التدريس. 2

، مػػن ذلػػك كننػػ  عانػػدع حػػ  رَِسػػ س ادَ الكتػػاب يدرسػػ س درسػػاً، ودراسػػًة و  َدَرسَ التػػدريس مػػن  :لغــة
، ة ال ػػرا ة حػػ  َ ػػَ  ِحف َػػ س عليػػاب ادرسػػ س درسػػاً اي ذللتػػ  بكثػػر اتػػدرسػػتس الكو ،  ِ ان ػػاد حلفِ ػػ

ػػي إدريػػس عليػػ  السػػنـ لكثػػرة دراسػػت   ومنػػ  درسػػتس السػػ رة اي حف تهػػا كتػػاب ا  . وي ػػاؿ يس
ػػو  ، الكتػػابس ادلِػػَدَرسس ، ادلدارسػػة، و الػػدارست ا ،

س
: سس ادلِػػدراوَدَرَسػػهاَ،  و اِرسس الػػلي قػػرا الكتػػ  دَ ادل

البيت اللي يسَدَرسس في  ال رآف
1. 

(   اي 79) آؿ عمراف آية " "مبا كنت  تدرس ف من  ال اذ قرا ة اي َحَي ةَ و " :عن ايب  ين قاؿ
قػػاؿ و ، "ةَسػػرَ ادلدَ  سس رِ دَ منػػ  فمسػػشسػػِد للمبال ػػة و ": ال ػػاعين، قػػاؿ َضػػرب وَدَرسػػ س تدريسػػامػػن َحػػد  

 2"َس َغَدرعس: كرارع عن حفار  دَ ، و الكتاب سَ رَ "دَ  :سل ريال  

 : اصطالحا

تراؼ الن ت م  ال ملية التدريس    عملية ا تماعية انت ااية تت امل فيها م ا كافة األ
سػػػتإابة لرغبػػػا   االال ػػػرض منػػػ  ادلت لمػػػٌن و ال ب يػػػة، مػػػن إداريػػػٌن وعػػػاملٌن وم لمػػػٌن وتنميػػػل، 

سػإ    تنافإ را ات الن تتناس  م ه  و و  األن طةتيار ادل ارؼ وادلبادئ و ا و  اا ه ، و 
 3.نفس ال قت مد روح ال  ر ومتطلبات احلياة اال تماعية

 

                                                           

 .95، ص2113 ،1ط السادس،لبناف )مادة درس( اجمللد  بًنوت،، لساف ال رب دار الكت  ال لمية. ابن من  ر1
ع ػػر، ا ػػ   اخلػػامس  لبنػػاف،، يػػدي. تػػاج ال ػػروس مػػن  ػػ ا ر ال ػػام س، دار الكتػػ  ال لميػػةال بزلمػػد مرتلػػ، بػػن زلمػػد احلسػػيين 2

 .34ص ،2117 ،1ط( ال اي والسٌن )باب
 .15ص ،1999 ،1، طاسالي  قياسها لل بية، دار ال بية احلديثةفا يمها و م التدريس،ادوات منح ة  .زلمد زياد محداف 3
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لتطبي ػػػي للت لػػػي  او احػػػد اشػػػكال  بننػػػ  ا انػػػ  ا (Teachingميكػػػن عػػػد التػػػدريس )
قػػػػد صػػػػم  بطري ػػػػة من مػػػػة  :اي .، إال إذا  طػػػػط لػػػػ  مسػػػػب اف ف ػػػػاالال يكػػػػ  الت لػػػػي  وامههػػػػا و 

رة الػػػت ل ، وتسػػػهيل مهمػػػة   ي ػػػ ، متسلسػػػلة لػػػلا فالتػػػدريس ن ػػػاط ت اصػػػلي يهػػػدؼ إ  إ ػػػاو 
 1.  ادا  م ق  ترب ي ت ليمي ت ظيفها بكيفية م   دة من ادلدرس اللي باعتبارع وسيطاً و 

اسػػية   دوؿ للفلسػػفة ال ب يػػة الػػن تػػن    ػػا ادلنػػا ج الدر رتلػػ  مفهػػـ  التػػدريس وف ػػا و 
االهػػاع الت ليػػػدي  ا مػػن اهػػا ٌن احػػدمها يطلػػق عليػػ الػػن غالبػػا مػػا ين ػػر إليهػػال ػػاا ادلختلفػػة، و 

يس علػ، انػ  رلػرد   ض   االهاع الت ليدي ين ػر إ  التػدر  ر يطلق علي  االهاع الت دمي و ا و 
امػػػا االهػػػاع الت ػػػدمي ف ػػػد اصػػػب ت الن ػػػرة مػػػن  ،ؼ للتلميػػػلم ػػػار  إكسػػػابإعطػػػا  م ل مػػػات و 

امل كل  نل  إ  ان  كل ا ه د ادلبلولة من ادل ل  من ا ل مساعدة التنميل عل، النم  ادلتك
 .2قدرات است دادات  و وفق ظروف  و 

 دي إ   سػٌن الػت ل   مك نػات التػدريس ادلهمػة الػن تػ تن ػي  ين التدريس الب     ي
تػػػػن   ادلػػػػ اد و  (ال سػػػػاال الػػػػن ت صػػػػل ل  ػػػػداؼالطرااػػػػق و )، اي االسػػػػ اتيإياتو  كاأل ػػػػداؼ

  ال لمػػي فيتلػػمن امػػا ا انػػ ؛  ا انػػ  الن ػػري   اصػػ ؿ التػػدري  ػػلا  ػػوعػػرض النمػػاذج و 
 .3ال لمية ادليدانيةت  مي    ال بية تطبي   و ت مي  التدريس و 

                                                           

 .23، ص2112، 1الطباعة، طزيد و الت  ، دار ادلسًنة للن ر و . ترااق التدريس ال امةد احليلةزلمد زلم   مرعي،ت فيق امحد 1
 ،2115، 1ط ،مهػػارات التػػدريس   ع ػػر ادل ل مػػات، كليػػة ال بيػػة،  ام ػػة حلػػ افت لػػ  . ت لػػي  و صػػنح الػػدين عرفػػة زلمػػ د 2
 .15ص
 .23ص ،2116 ،1ا ام ي، ال ٌن، ط، دار الكتاب التدريس ال امة   ع ر ادل ل مات، ترااق فخر الدين ال ن وآ روف3
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متكينػػ  مػػن اكت ػػاؼ تلػػك و  بادل ػػارؼ نػػاؾ مػػن يػػرى اف التػػدريس  ػػ  إحاتػػة ادلػػت ل  و 
إ  تنميػػػة ال ػػػدرات ا يتإاوز ػػػا إمنػػػ ،  ال يكتفػػػي بادل ػػػارؼ الػػػن تل ػػػ، وتكتسػػػ ادل ػػػارؼ، فهػػػ

 .1التفكًن ادلن  إ  التخيل والت  ر ال اضم و  بادلت ل  ال ص ؿالتن ًن   شخ ية ادلت ل  و و 

يػػػ  بػػػا تنؼ األ ػػػػداؼ الن ػػػرة إلميثػػػل التػػػدريس ا انػػػ  التكن لػػػ  ي لل بيػػػػة  وختتلػػػ  و       
ف اف التػدريس ي ػـ  علػ، ، فنص اب االهاع الت ليدي يػرو ا، واها ا فلسفات ال بيةال ب ية، و 

 .2افإرشادي  فًنوف ان  ي ـ  عل، الت  ي  و ، اما اص اب االهاع احلداحلفا والتل ٌن

 .ال  امػػػل ادلك نػػػة للت لػػػي التػػػدريس عمليػػػة ترب يػػػة  ادفػػػة تن ػػػل   اعتبار ػػػا كافػػػة ذلػػػك اف      
 .ت  يق ما يسم، باأل داؼ ال ب يةالتنميل ليتفاعل  نذلا كل من ادل ل  و 

ادلطلػ ب   ادلػت ل  فتػ دي إ  الػت ل  او  ػي    ػق األ ػر  ي الكيفية الن: طريقة التدريس.3
تتلػمن  زلػددة و دلت لمػٌن     يػق ا ػداؼ افإ را ات ادلخططػة الػن ي ديهػا ادلػدرس دلسػاعدة ا

ا نػا  ال مليػة الت ليميػة   ي ػا    دمها ادلػدرساألدوات و ال ساال الػن يسػتخات و كافة الكيفي
مك نػػػػا مػػػػن ادلك نػػػػات  ت ػػػػدللطري ػػػػة اسػػػػالي  ختتلػػػػ  بػػػػٌن مػػػػدرس وآ ػػػػر و أل ػػػػداؼ زلػػػػددة و 

فهي حل ة ال صل الن ي ممها ادلدرس للت اصػل بػٌن  ،عن را من عناصر ادلنهجو  افإس اتيإية
للطري ة  ط ات تتكامػل مػد ب لػها ، و  فق إ  حد كبًن صلاح ادلنهج، وعليها يتادلنهجو  ادلت ل 

 .3لت  يق الت ل 

 

                                                           

 .55الل ة ال ربية، صزلسن علي عطية، الكا    اسالي  تدريس 1
 .259ص ،2115الت زيد، عماف، دط، اق التدريس، دار ادلنا ج للن ر و تراسن علي عطية، ادلنا ج احلديثة و زل2
 . 263، صنفس ادلر د  3
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كما ي  د بطري ة التدريس األسل ب اللي يستخدم  ادل لػ    م ا ػة ن ػاط ت ليمػي 
 .النف اتي  ق وص ؿ ادل ارؼ بنيسر الطرؽ واقل ال قت و ل

  ال ايػة ادل  ػ دة مػن درس ف مد تنميل   لل صػ ؿ  ػ  إاو ي اخلطة الن ينتهإها ادل
 .1ت ليمه تربيته  و 

يف  تكادلت ل  و إف تري ة التدريس ب د ذلك  ي عملية ي ديها ادل ل   دؼ ت يًن سل ؾ 
 ليمػي م ػٌن م ينة باختاذ م ق  ت إس اتيإية ي ت ين ايلا اعتماد التكامل، و مساعدت  عل، و 

   .ضمن مادة دراسة م ينة

ا كانػػػػت منامػػػػة  ػػػػي كلمػػػػداة او ال سػػػػيلة الناقلػػػػة لل لػػػػ  وادل رفػػػة وادلهػػػػارة و كمػػػا ت ػػػػد األ
 ليميػة مي لػ  كانػت األ ػداؼ التو   قابليتػو للم ق  الت ليمي ومنسإمة مد عمر ادلت ل  وذكاا  

 .2. إف صلاح الت لي  يرتبط إ  حد كبًن بنإاح الطري ةاكثر فاادةادلت   ة  ا اوسد عم ا و 

، علػػػ، الن ػػػ   سػػػتة ع ػػػر ت ريفػػػا  (Mayar.1991خلػػػ  مايػػػار ترااػػػق التػػػدريس )ل ػػػد و 
 :ا يت
 .ةيت   ا ن ل ادل ل مات إ  الطلب ال ساال النػػ األسالي  و  1
 الف الة الكتساب الطلبة للم ل مات. ػػ األسالي  ادلناسبة او 2
 .وسيلة ح  ػػ  3
 3.للطلبة االدرس م  قػػ اسل ب   ل  4

                                                           

ا(، دار الفكػػر للطباعػػة والن ػػر ادلمارسػػة )ادلرحلػػة األساسػػية ال ليػػصػػ ؿ تػػدريس ال ربيػػة بػػٌن الن ريػػة و عبػػد الفتػػاح حسػػن البإػػة، ا1
 .11، ص1999، 1الت زيد، عماف، طو 
 ،2112الت زيػػد، عمػػاف، ا  للن ػػر و مفػػا ي  ترب يػػة، دار غيػػد ،ترااق،اسػػ اتيإيات زلمػػد زلمػػ د عبػػد ا ، اساسػػيات التػػدريس،2
 .15ص
 .171، ص2111 ،1ط عماف،، ، دار ادلسًنة للن ر والت زيد والطباعة. ترااق التدريست الية وآ روف  ادي3
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 وسيلة مساعدة للت ل .ػػ  5
يبػػدا باسػػتمرار مػػن  االا ذلػػا ادل لػػ  إ  عػػدـ إضػػاعة  هػػدع و ػػػػ األسػػالي  الػػن يسػػ ، مػػن  ن 6

 .رال ف
 .ػػ وسيلة إكراع للت ل  7
 .اط ال ي  م ف ب  من تل ا  انفسه ػػ احليل الن ب اسطتها يدفد  ا ادل ل  تلبت  لل ياـ بن  8
 .ػػ وساال او ادوات عمل للم ل  9
 .حيتا ها ادل ل  فإصلاز درس نا م ػػ الكيفيات الن 11
، مػػن  ػػنؿ ا  ػػرين مػػد الطلبػػة نتػػاج الػػدرس ائػػدد داامػػا ػػػػ الطري ػػة الػػن ب اسػػطتها ينإػػ  11

 .ادؿ بٌن الطري ة والنتاج ال لميمنح ة تن ًن متب
 .الن تك ف   رلم عها وحدة واحدةو ػػ  ط ات ص ًنة كثًنة  12
بال ساال و  ائت ى الت ليمي،النتا ات و الت لي  الن من  نؿ عنقتها ادلتبادلة ب ػػ اسالي  13
 .ت ليمية تتك ف ال ملية التدريسيةال

نقػػة االت ػػاؿ اال تمػػاعي اسػػالي  تػػن   عػػػػ اسػػالي  الن ػػاط )اسػػالي  الت لػػي  والػػت ل ( و  14
 .من  نذلا يت  اكتساب واقد زلدد النو  الطلبة،للم ل  و 

اهنا    ر األسالي  التن يمية والتنفيلية للت لي  والت ل  ادلدرسي     فه  الطري ة عل،ػػ  15
 .اذلادؼ
 .1كن ادل ل  من  يئة تنب  لل مل ادلست بلافإ را ات الن متػػ األسالي  و  16
الػػػن ي ػػػـ   ػػػا ادل لػػػ   افإ ػػػرا اتال  اعػػػد و م عػػػة اخلطػػػ ات و رل منػػػ  الطري ػػػة   التػػػدريس  ػػػيو  

 .لت  يق  دؼ ت ليميب  د تن ي  عمل  

                                                           

 . 171ترااق التدريس، ص وآ روف،ي ت البة  اد1



 مدخــــــل
 

 

   10 

  

 : التعبير .4

 ا( ت بػًناً )فسػر اَ ػرَ )عبػ  و)عبارًة( بالكسر )َعَر الراؤيا ( ي ر ا )عراً(: بالفتم وَعبَػَر : لغة
  التن يػل "إف كنػت  للرؤيػا . و والت بػًن ا ػ ا مػن التنويػل .( مبا ي وؿ كلا   ائكػ  وغػًنعا رَ و 
 1.نت  ت روف الرؤيا ف دا ا بالنـ. اي إف ك( 37 روف" )ي س  ت

يػػ ، : اي ي تػػر ب لػػ  بػػب ق حػػ  ي ػػد فهمػػ  عل: الػػلي ين ػػر   الكتػػاب في ػػرعس ال ػػابرو 
مػا   عػر ع). ووتفسػًن ا: سنل  عر ػا ا ايواست رعس إ .اعتر فنف كلا، َعبَػَر الرؤيا و لللك قيل

 .2بَػٌَنَ نفس ( ت بًنا )اَعَرَب( و 

 .فإف اح عما   ؿ    اتر افإنسافاو  ،افإبانةو  ،وافإ بار ،ومن  الت بًن م ناع التفسًن

 : اصطالحا

الت بػػًن ال اضػػم الل ػػ ي وفػػرع مػػن فػػروع ادلػػادة الل  يػػة، و  االت ػػاؿالت بػػًن  ػػ  احػػد فنػػ ف 
  ي هػا الل ػة وسػاال خلدمػة  ػلع ال ايػة و  ، و كػل فػروعي  غاية األساسية من تدريس الل ةالسل

 3.لللك فه   دير بنكر قدر من عناية ادل ل 

  ػػر عمػػا   نفسػػ  مػػن م ضػػ عات تل ػػ،الت بػػًن مبفه مػػ  ال ػػاـ اف يت ػػدث افإنسػػاف او يو       
            4،  رات   اجملتمد او   الطبي ة   باحلا ة إ  احلدي  عن  استإابة دلعما حيس و  علي ،

                                                           

جمللػد ، امن  ر األن اري افإفري ي ادل ري، لساف ال رب، دار الكت  ال لمية، لبناف ، ابناؿ الدين ايب الفلل زلمد بن مكـرمج1
 .619، ص2113، 1( طالرابد )مادة ابن عر

ال لميػة، بػًنوت، لبنػاف، اجمللػد السػادس ) بػاب الػرا (، د ط،  ، دار الكت د مرتل، بن زلمد احلسيين ال بيدي، تاج ال روسزلم2
 .264، ص2117

 .197، ص2119، األزاريطة، زين كامل اخل يسكي. ادلهارات الل  ية، ت بًن،  رير، ل  يات، تدريبات، دار ادل رفة ا ام ية3
  ،1الطباعة، عماف، طو الت زيد ادلسًنة للن ر و  ، دارعل ي عبد ا  تا ر، تدريس الل ة ال ربية وف ا ألحدث الطرااق ال ب ية4

 .174، ص2111
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اما مبفه مػ  ال بػ ي  ػ  متكػٌن التنميػل حػ  ي ػب  ا قػادرين علػ، افإف ػاح عمػا رػا         
حػ  يسػتطي  ا تن ػي  رلم عػة ال  إل، و بل ة سليمة   غًن ت ثر و انفسه  من األم ر ال ادية 

وافيػػاً دوا إ  ت ػػ ير ا ت ػػ يرا    ػػا النػػاس في مػػتهػػفكػػار   م ضػػ ع درسػػ ع او مسػػنلة يمػػن األ
 .1 ًن س ا  اكاف سلت را اـ مط الً األا بنسل ب  يد  مد بٌن ال تي  و  يكتب  و 

 ػػػ  ال مػػػل ادلدرسػػػي ادلنهإػػػي الػػػلي يسػػػًن علػػػ، وفػػػق  طػػػة متكاملػػػة الت بػػػًن  فكمػػػا ا
ع واحاسيس ، وم ا دات  و رات  م اعر ى ميكن  من ترمجة افكارع و لل ص ؿ بالطال  إ  مست  

 ػ  ايلػا تػدفق الكػنـ علػ، ل ػة سػليمة علػ، وفػق نسػق فكػري م ػٌن، و بكتابة احلياتية شفا ا و 
يريػػد اف يسػػنؿ او يست ضػػم ادلػػتكل  او قلػػ  الكاتػػ  في ػػ ر مػػا حيػػس بػػ  او مػػا يفكػػر بػػ  او مػػا 

 .2ادل ارؼ ادلختلفةآدا ا و    نصة ادل رو  من فروع الل ة و الت بًن إتار يك عن  و 

ب لػػه   ، فهػػ  عنػػدالكتػػايببن عيػػ  ال ػػف ي و  ت ريفػػات للت بػػًنوقػػد اورد الدارسػػ ف عػػدة 
بنػا  علػ،  ػلا ، و  ػارؼ ادلختلفػةادلو آدا ػا ادل رو  من فروع الل ػة ال ربيػة و صة إتار ح اشي   ن

، ولػيس كػل ر كل ادب ت بػًنا، ثي  ميكن اعتباالت ري  فرابطة الت بًن بالل ة وآدا ا رابطة ق ية
يكػ ف شلتلكػا  ػروة  ي ر ادلر  عما    ػاترع مػن دوف اف، و لا ي ين ان  ال يتخيل اف ادبا ت بًن

 .3اتنعات م ا دات  و يق مداومت  ال را ة و ل  ية كافية   هنا عن تر 

                                                           

 .174، صبية وف ا ألحدث الطرااق ال ب ية، تدريس الل ة ال ر عل ي عبد ا  تا ر1
، 1س دوف زلم د السام ؾ،  دى عل،   اد ال مري، منا ج الل ة ال ربية وترؽ تدريسها، دار واال للن ر والت زيد، عماف، ط2

 .234، ص2115
، 2ام ي، افإمػارات ال ربيػة ادلت ػدة، ط، دار الكتػاب ا ػس مهػارات الل ػة ال ربيػة وآدا ػا، اسػالي  تػدريعبد الفتاح حسن البإة3

 .46، ص2115
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و الكتابػػة عػػن احاسيسػػ  الدا ليػػة ا  ػػر  ػػ  إف ػػاح ادلػػر  باحلػػدي  ا ب لػػه د امػػا عنػػ
 1.ادلختلفةم اني  ب بارات سليمة تت افق مد مست يات الطنب م اعرع وافكارع و و 

 ة الن ي ضم  ا الفرد افكارع واحاسيس  ، فه  الطري تماعياإميثل الت بًن ن اتا ادبيا و 
  صػػياغت  بنسػػل ب صػػ يم   ال ػػكل مػػا يطلػػ  إليػػحا اتػػ  بل ػػة سػػليمة، وت ػػ ير مجيػػل، و و 

للت بػػػًن ال ػػػ يم بن عيػػػ   ، ففػػػروع الل ػػػة كلهػػػا وسػػػاال  ال ايػػػة مػػػن ت لػػػي  الل ػػػة ػػػوادللػػػم ف، و 
،    اف تسخر كل فروع الل ة ال ربية كروافد ت ويػد التلميػل بػالثروة الل  يػة ال فهي والت ريري

 .2النزمة حٌن ميارس الت بًن

مػػػن  ػػػنؿ الت ريفػػػات ننحػػػا اف الت بػػػًن  ػػػ  ال مػػػل ادلنهإػػػي الػػػلي يسػػػًن وفػػػق  طػػػة        
 راتػػ  احاسيسػػ  و مجػػة افكػػارع وم ػػاعرع و مػػن تر  متكاملػػة لل صػػ ؿ بافإنسػػاف إ  مسػػت ى ميكنػػ 

 .الت اصل مد الناسبيا بل ة سليمة من ا ل التفا   و م ا دات  شفهيا او كتااحلياتية و 

 

                                                           

 .47ػػ  46، صالسابق ادلر د 1
  الت زيػػػػدللن ػػػػر و ، دار ادلسػػػًنة ريس الل ػػػػة ال ربيػػػة بػػػػٌن الن ريػػػة والتطبيػػػػق، اسػػػالي  تػػػػداحل امػػػػدة، زلمػػػػد فػػػ اد راتػػػ  قاسػػػػ  عاشػػػ ر2
 .197ص ،2111، 2، ط2113، 1الطباعة، طو 
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 :الفصــــــــل األول
 *التعبيـــــــــــــــر الشفـــــــــــــوي*                     

 
 .مفهوم التعبَت الشفوي، أنواعو، مهارتو المبحث األول:            
 .أىداف التعبَت الشفوي وأمهيتو :المبحث الثاني            
 .كيفية تصحيحوتدريس التعبَت الشفوي و  طرائق :المبحث الثالث            
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 :المبحث األول: مفهوم التعبير الشفوي، أنواعه، مهارته
 :ــ مفهوم التعبير الشفوي 1  

هومو بوجهات نظر الدارسُت مسألة التعبَت الشفوي متناولُت مفطرح العديد من الباحثُت و 
 :كاآليت  ديكن رصدىامتفاوتة نوعا ما، و 

ادلاء. أي نشَعَلو  َع و يقال ضلن نشفو عليك ادلْرتَ ( شعلو  : شفهو عنو )كمنعو شفهاً )شَفوَ  :لغة
سألة حىت انفذ ما عنده إذ أحل عليو يف ادلن )، أو شفهو  فطىو قدرنا ألفضل فيوعليك أي 
 .(فهو مشفوه

 .األصل شفهة  و  رِ بكسطبقاَ فمِو الواحدة شفة   و ا اإلنسان: تَ فَ شَ و 
 1.ِشفاه  )ج( ، ودل يقولوا الشفوية تصغَتىا ش فيهو، وذلذا قالوا: احلروف الشفهية

فة الشالشفتان من اإلنسان: طبقا الفم الواحدة، وشفة منقوصة الم الفعل، والمها ىاء. و 
 ،وزعم القول أن الناقص من الشفةِ اجلمع شفاه باذلاء ، و شفهية، ألن تصغَتىا أصلها شفهة

ويف الصحاح غليظ الشفتُت، وشافهة أدىن شفتو من  ،. عظيم الشفةِ شفاىي بالضم
 2.شفتو

 :ددة ال تكاد زبرج بعضها عن بعض ومنها أنوللتعبَت الشفوي تعريفات متع :اصطالحا
جيول خباطره من ادلتكلم عما يف نفسو من خواطر، وما ــ ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو 

ن معلومات أو ضلو ما يريد أن يزود بو غَته ممشاعر، وما يزخر بو عقلو من رأي، وفكر، و 
 .3سالمة يف األداءذلك يف طالقة وانسياب و 

                                                             
 .264احلسيٍت الزبيدي. تاج العروس من جواىر القاموس، اجمللد السادس ) باب الراء (، ص زلمد مرتضى بن زلمد1
 .105عرب ) اجمللد الثامن (مادة )ش ص(، صلسان ال منظور.ابن  2
 .105ربريرـ لغويات ـ تدريبات، صـ يسكي. ادلهارات اللغوية، تعبَتزين كمال اخلو  3
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، االستماعو تنمية مهارة احلديث ليت تقوم على تعليم فن التواصل و ىو العملية التعليمية او 
يف موضوع ما مربزا فيو رأيو ومضيفا عليو مساتو دث أحد التالميذ للتحيتم ذلك بقيام و 

 1.، لذلك ىو ادلنطق األول للتدريس على التعبَتالشخصية
يقوم ىذا النوع من التعبَت الذي يبٌت عليو التعبَت الكتايب، و  األساسي ــ يعد التعبَت الشفه

مل األفكار للموضوع واختيار ادلفردات واجل الستحضارعلى ترك احلرية للمتعلمُت 
 .ادلوضوعالًتاكيب ادلناسبة لذلك و 

ادلعلومات بواسطة هبا تنقل األفكار وادلعتقدات واآلراء و كما يعد مهارة من مهارات اللغة 
 2.الصوت

ة اآلخرين مشافهأحاسيسو إذل و أن ينقل التلميذ أفكاره خر وىو "صلد التعبَت حيمل معٌت آو 
 3.النربة يف الصوتعلى الوجو و  االنطباعاتباللغة، تساعده اإلدياءات واإلشارات باليد، و 

التعبَت الشفوي بأنو لغة منطوقة تعرب فيها ادلعاين الداخلية من داخل الفرد بعد  "صر"عيعرف
 .يالتعبَت الشفو اخلارج على شكل متصل يف ادلناسبة إياىا إذل اختيار األصوات 

واألحاسيس وادلعلومات وادلعارف يعرفو "يونس"و"الناقة " فن نقل ادلعتقدات وادلشاعر 
 4.آخرإذل  اآلراء من شخصواخلربات واألفكار و 

                                                             

دار الكتاب تطبيقاهتا يف علوم اللغة، اكتساب ادلهارات اللغوية األساسية،نظريات التعلم و  ،ينعيساعبد اجمليد  1 
 .118، ص2012، 1القاىرة، ط، احلديث

 .303، صاىج و طرائق تدريس اللغة العربية، ادلن، ضبزة ىاشم السلطاينيور عمران جاسم اجلب 2
وطرائق تدريسها بُت النظرية والتطبيق  مكتبة اجملتمع العريب، عمان، األردن، عبد السالم يوسف اجلعافرة، مناىج اللغة العربية 3

 .253، )د.ت( ص1ط
 التوزيع،دار الكندي للنشر و  (،طرق تدريسو و تقوديو  مهاراتو، أىدافو، واقعو، )حقيقتو،. التعبَت الشفوي زلمد علي الصويركي4

 .23ص  ،2007 ط،د  األردن،
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و أو يفكر بو أو ، فيصور ما حيس بأنو تدفق الكالم على لسان الطالبيعرفو "أبو مغلي" ب
 1.ادلستوضح عنو عن طريق اللسانما يريد أن يسأل، و 

من رة لغوية سبكن الفرد من خالل التعريفات يتضح لنا أن التعبَت الشفوي مها      
ما جيول يف ذىنو وخاطره من مشاعر وأحاسيس و أفكار وآراء التعبَت عالتواصل مع غَته، و 

سليم  أسلوبمصاغا بأي موضوع يريد التحدث عنو شفاىة بواسطة اللسان وعواطف، و 
 .يف اللفظ وادلعٌت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .23، ص ادلرجع السابق1
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 الشفوي:أنواع التعبير 
 يف:ادلتمثلُت الغرض من استعمالو إذل نوعُت و  ثينقسم التعبَت الشفوي من حي
الفرد واجلماعة  ىو التعبَت الذي يؤدي وظيفة خاصة يف حياةو أ ــ التعبَت الشفوي الوظيفي: 

 .1فهاماإل مثل الفهم 
ساعدىم على التعبَت عن أفكارىم يض وظيفية يف حياة الطالب و اغر يؤدي أكما أنو 

 .2زلكم ودقيق م ومشاعرىم بطريقة صحيحة وبأسلوب منظ
 :ع من التعبَت يف عدة رلاالت منهايستخدم ىذا النو و 

 .ةادلناقشــ احملادثة و   
 .ــ قص القصص  
 .ــ سرد األخبار  
 .ــ إعطاء التعليمات والتوجيهات واإلرشادات  
 .ــ إلقاء الكلمات وادلناسبات  
 .ت ادلختلفةستدعاءاــ اإل  

نفعال واخليال االوضوعية والبعد عن العاطفة و الوظيفي بادلتتسم أساليب التعبَت و      
 الواضحة اجلرس ادلوسيقي إذ أن الكلمات ذات التلوين الصويت، و الكلمات ادلًتفة اجملنح، و 

احملتوى أكثر من ة بادلضمون و شبة عنايأفكار و معان ومفاىيم و فيما تعرب عنو من  ةالدالل
 .3القالبإذل الشكل و  لتفاتاال

                                                             
 .202ص، زلمد فؤاد احلوامدة. أساليب تدريس اللغة العربية ،ب قاسم عاشوررات 1
 ، القاىرة،عادل الكتب التدريس،. معجم ادلصطلحات الًتبوية ادلعرفية يف ادلناىج و طرائق أضبد حسن اللقاين، علي أضبد صبل2

 .84ص ،1999 ،2ط مصر،
 .170، ص2009 ،ط د أضبد إبراىيم صومان. تدريس اللغة العربية، دار زىران، عمان، األردن  3
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ت اخلرباالذي يصور فيو الكاتب ادلشاعر و  : ىو التعبَتالتعبَت الشفوي اإلبداعيب ــ 
يف شكل تظهر فيو شخصية الكاتب وعاطفتو بلغة تتسم باجلدة وادلرونة  العامةالشخصية و 

ا ، شلالبليغروعة األداء مع احملافظة على األسلوب األديب والدقة يف التعبَت، وصبال الًتكيب و 
 .1لعميق يف ادلتلقي قارئا أو سامعايؤدي التأثَت ا

على التأثَت يف  أقدرىامتاعًا و إأعظمها من أرقى أنواع التعبَت و عبَت يعترب ىذا النوع من التو 
يعرب عما يدور القارئُت ألنو عبارة عن عملية ديكن للمتعلم من خالذلا أن نفوس السامعُت و 

يتجلى ىذا النوع من ، و وأحاسيس  قلبو من مشاعر، وما يدور يفيف عقلو من آراء وأفكار
ثار األدبية الراقية من النثر والشعر، والرسائل الوجدانية، القصيدة التعبَت يف كل األعمال واآل
 .2ادلقالةوالرواية، القصة، اخلطابة، و 

ال الناس بعضهم ببعض كاحملادثة يسهم يف اتص شلا سبق أن التعبَت الوظيفي نستنج      
عما جيول يف نفسو وخاطره تعبَت اإلبداعي فمن خاللو يتمكن ادلتعلم التعبَت ، أما الوادلناقشة

ميذ على على ىذا األساس ينبغي تدريب التالمن أفكار ومشاعر ونقلها إذل اآلخرين، و 
 .ىذين النوعُت من التعبَت

 
 
 

 

                                                             
 اجلامعية،الثانوية و  طرائق التدريس يف مرحليتدلناىج و دراسات يف اللغة العربية قضايا معاصرة يف اعبد الوىاب مسَت. حبوث و 1

 .271ص ،1ط، مصر
ية اللغوية لدى التلميذ اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة دوره يف تنمية الكفالشفهي و كردية بلعزري. حكيمة بن عمارة، التعبَت ا2

 .14، ص 2013/2014اية، ادلاسًت، كلية اآلداب واللغات زبصص علوم اللسان، جامعة جب
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 :ت التعبير الشفويــ مهارا3
األوذل بالتدريب عليو، وشلارسة أساليبو  الصفوف التعبَت الشفوي مهارة يكتسبها التلميذ يف

بطالقة  وإكساهبم مهارة التحدث ، فإن دل يهتم ادلعلم بتدريب التالميذ عليوادلختلفة
 .اعت عليهم ىذه الفرصةض

، حبيث نسجامواكز أوال على طالقة التعبَت شفهيا، وعلى تسلسلو و جيب أن يًت  ىتماماالإن 
 :آلتيةيكتسب التلميذ ادلهارات ا

ستعمال صبل ، وأن يشجع على اوح يف صبل قصَتةبوضــ التعبَت عن األفكار اليت لديو  1
 أطول.

عرفة الفرق بُت صبلة م  مىت، أين،مثل  السهلة،ام ستعمال بعض أدوات االستفهــ معرفة ا 2
 اجلواب.صبلة االستفهام و 

 اخل.....فضلك.من  أشكرك،ــ استعمال األلفاظ ادلهذبة مثل  3
فكلما كانت اجلمل اليت يستمع  االستماع مرتبط بالتحدث القصة:ــ القدرة على سرد  4
 1.ا التلميذ صحيحة كان ربدثو صحيحاذل
 .من سلارجها الصحيحة أثناء التحدثــ إخراج احلروف  5
 األخطاء.خاليا من اجلمل نطقا سليما ــ نطق الكلمات و  6
 .فيو بعنايةالذي يريد التحدث ــ اختيار ادلوضوع  7
 .ادلوقف من حيث اإلصلاز و اإلطنابــ مراعاة متطلبات  8
 2.جلمل ادلعربة عن األفكار ادلرادةاــ استخدام الكلمات و  9

                                                             
 ،البيضاء-بنغازيدار الكتب الوطنية،  حسن جعفر اخلليفة، طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام، ،زلمود احلسونجاسم 1

 .129، ص1996 ،1ط
 .47ص تدريبات، لغويات، ربرير، تعبَت،، زين كمال اخلويسكي. ادلهارات اللغوية2
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 .تنظيمهاــ اختيار األفكار و  10
 .وصيل الفكرة إذل ادلستمع بوضوح وطالقةــ ت 11

 .ا للمعٌت ادلرادنتقال السليم وفقاالــ الوقف و  12
 ربليل ادلوضوع إذل عناصره األساسية عند التحدث.ــ  13
 .نفس والقدرة على مواجهة اآلخرينــ الثقة بال 14
 .ه ادلستمع وإثارتو أثناء التحدثــ جذب انتبا 15
 .اآلخرين بإقامة الدليل والربىان إقناعــ القدرة على  16
 .روجو عن موضوع التحدثمراعاة عدم خــ ضبط احلوار و  17
 .تعبَت الشفوي من جوانبو ادلختلفةتغطية موضوع الــ  18
 .ربري بالدقة واألمانة يف عرض األفكار واآلراءــ  19
 .ة والصوت ادلوحي بادلعٌت ادلرادــ استخدام احلرك 20
 .شًتاك فيهااالـ إدارة الندوات والنقاشات و ـ 21
 .احلديث واحلوار البناءــ مراعاة آداب  22
 .التعبَت الشفهي بطالقةلقدرة على ــ ا 23
 .جملاالت ادلختلفة للتعبَت الشفهيــ التمييز بُت ا 24
 .1ــ تلخيص األفكار األساسية يف هناية احلديث 25

 
 
 

                                                             
 .47ص ،ادلرجع السابق1
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 أهميته.أهداف التعبير الشفوي و  الثاني:المبحث 
 الشفوي:ــ أهداف التعبير  1

ون ادلرحلة األساسية تكزبتلف أىداف تعليم التعبَت من مرحلة تعليمية إذل أخرى ففي 
شاط أن ادلعلمون من خالل تدريسهم ىذا الن، ولذا سعى أىدافها بسيطة ال تشمل التعمق

 :يلي ، و لعل من أبرزىا ماحيققوا رلموعة من األىداف
كتساب اجلرأة األدبية يف عن طريق ا  آرائهمو  ىمأفكار شجيع ادلتعلمُت على التعبَت عن ــ ت 1

، ضرورة االتصال لوب، و ذبسيدا إلدياهنم بأمهية وجود آخر، وتدريبهم على اإلصغاء التعبَت
، وهبذا يهدف خلق اإلنسان مع اآلخرين يف أمور احلياة كافة وعلى ادليل إذل التشارك

 .1احلواري الذي يتوسل اللغة سبيال للتواصل و حل ادلشكالت اليت تعًتض سبيلو يف احلياة
الصوت حسب ادلواقف التواصلية  تلوينعلى سالمة النطق و  ويد ادلتعلمُتتع ــ 2
و دبا يتناسب مع ضرورات ادلقام نسان يف حياتتماعية ادلتنوعة اليت يواجهها اإلجاال

 .وادلوضوع
ادلالئمة اسبة ذلا و العبارات ادلنادلتعلمُت على التقاء األفكار واختيار ادلفردات و  ــ تدريب 3

 .ةللوضعية التواصلي
 ًتام لوجود آخراحول التعاطي االجتماعي من إصغاء و على أص تدريب ادلتعلمُتــ  4

 2.لرأيو
 .مات الشفوية كوحدات لغويةــ تطوير وعي ادلتعلمُت بالكل 5
 3.الشفويةــ إثراء ثروتو اللفظية و  6

                                                             
 .48، ص2008، 1ط ،النهضة العربية، بَتوت، لبنان ، داريمية اللغة العربية اجلزء الثاين. تعلانطوان صياح1
 .49ادلرجع نسفو، ص2
 .236ص تدرسها،. مناىج اللغة العربية و طرق سعدون زلمود الساموك 3
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 .سبكينو من تشكيل اجلمل وتركيبهاــ  7
 .لى تنظيم األفكار يف وحدات لغويةـ تدريب الطلبة ع 8
 .1نطقوــ ربسُت ىجائو و  9

 .بناءا صحيحاــ تدريس الطلبة على بناء الًتاكيب اللغوية  10
 .ة اآلخرين و قتل اخلجل يف نفوسهمــ تدريب الطلبة على مواجه 11
 .التعبَت الصويت ادلعرب عن ادلعٌتــ تدريب الطلبة على  12
 .مع السامعُتاء الكالم و التفاعل لقــ تدريب الطلبة على أساليب إ 13
 .آرائهم واحًتامطلبة على كيفية مناقشة اآلخرين ــ تدريب ال 14
 .ية الدفاع عن آرائهم بأسلوب الئقــ تدريب الطلبة على كيف 15
 .النحوية موضع التطبيق يف الكالم ــ تدريب الطلبة على وضع القواعد 16
 .2تنميتولطلبة الستخدام زلصوذلم اللغوي و الفرصة أمام ا إتاحةــ  17
 .االرذبالالقدرة على بهم على سرعة اإلجابة وصواهبا و ــ تدري 18
ىهم و نظراهتم و نربات أصواهتم تدريبهم على التمثيل بإشارات اليد و قسمات وجو ــ  19

وت تبعا ألساليب سبويج الصا يعينهم على اإللقاء التعبَتي و سكناهتم كموحركاهتم و 
تأثَت يف مشاعر ، كما يعُت على العلى التمثيل الناجحوكل ذلك يعُت ، اخلطاب ادلختلفة

 .الغَت عند احلديث
الغَت  اجلرأة أمامالقول و الصدق يف إبداء الرأي و  ــ تشجيع التالميذ على الصراحة يف 20

 3.، و هبذا يعودون على الشجاعة األدبية و الثقة بالنفسيف احلق
                                                             

 .236صادلرجع السابق، 1
 .207 يف أساليب تدريس اللغة العربية، صالكايف عطية.زلسن علي 2
 .91ص ،2013 ،1ط عمان، البداية،، دار سحر سليمان عيسى. مهارات تدريس اللغة العربية3
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أدب النقد كما يكسبهم ادلرونة إعانتهم على تفهم أدب اإلصغاء وأدب احلديث و  ــ 21
 1.قيمة احلريةاحلديث ويوفقهم على احًتام آراء الغَت و يف 

إثراء طفل بالكلمات الشفوية و من ىذا فإن التعبَت الشفوي يهدف إذل تطوير وعي الو      
يف وحدات لغوية وربسُت ىجائو  قدرتو على تنظيمهم األفكار ةوتنمي اللفظية،ثروتو 

 نطقو.و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
 .91صادلرجع السابق، 1
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 :ـ أهمية التعبير الشفوي 2
إن اللغة ليست سوى احلديث الشفوي الذي يعرب هبا اإلنسان عن األفكار لذا تبدو أمهية 

، والنجاح فيو حيقق الكثَت من االتصال السريع بُت الفرد وغَته التعبَت الشفوي كونو أداة
 تم على ادلعلم أن يوليها عناية فائقة لتهيئة، وذلذا فهذه العملية ربادلختلفةاألغراض احلياتية 

 اإلكثار من احلديث وذلذا تتجلىىذا النوع من التعبَت و  سبرينهم علىأذىان التالميذ ذلا، و 
 :اآلتيةأمهيتو يف النقاط 

 .ننا نتكلم أكثر شلا نقرأ أو نكتبأل مهم ــ التعبَت الشفهي 1
ىو عنصر أساسي للتعلم فعن طريقو يكتب ألمي و لالتعبَت الشفهي يصلح للمتعلم و  ــ 2

 .فهام والتفاىمىو وسيلة لإلادلعلومات و ادلتعلم 
، وتدريب على شلارسة اللغة ــ التعبَت الشفهي ربريك للذىن، وترصبة ألفكاره ومكوناتو 3

 .ر واستخدام األلفاظ والنطق هبايب العناصبصياغة اجلمل و ترت
دت أمهيتو وكثرت مع تقدم وسائل االتصال زاال األفراد واجملتمعات و ــ يعد أساس التص 4

 1.الثقة بالنفسو يغرس فيو اجلرأة حاالت استخدامو، فهو يعود الفرد على ادلواجهة و 
التعبَت والقدرة على ادلبادرة َت الشفوي حيل عقدة لسان الطفل ويعوده الطالقة يف ــ التعب 5

 .ومواجهة اجلماىَت
ــ ادلعلم إذا كان حريصا يستخدم التعبَت وسيلة لتشجيع األطفال من ذوي ادلزاج ادلنطوي  6

 2.على التحدث و ادلناقشة و ادلشاركة يف النشاط االجتماعي

                                                             
، 2003، 2التوزيع، القاىرة طو  للنشرادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية، عادل الكتب . االذباىات الًتبوية فضل اهللزلمد رجب 1

 .50ص
التعبَت(، دار الوفاء الدنيا للطباعة  القراءة، النصوص، البالغة،، طرق تدريس اللغة العربية )النحو، رلدي إبراىيم. زلمود إبراىيم2

 .104، ص2011، 1ط، اإلسكندرية، والنشر
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 إذل ذلك إالال سبيل واإلقناع و ــ احلياة يف حاجة ماسة إذل ادلناقشة وإبداء الرأي  7
 ألطفال منذ الصغر التعبَت عما يفبالتدريب الواسع على التعبَت الشفوي الذي يعود ا

 .أنفسهم
ي وسيلة لتعلم التعبَت يتكلم قبل أن يكتب لذا فإن التعبَت الشفو الطالب يتحدث و ــ  8

 1.القراءة السليمةالكتايب و 
األساليب اليت تسعفهم يف التعبَت عما خيطر ذلم ء حصيلتهم اللغوية من االضلطاط و ــ إثرا 9

األساليب توظيفا سليما قدرهتم على توظيف ىذه األمناط و  إضافة إذل األفكار،و ادلعاين من 
 احلديث.فيما يناسبها من رلريا 

فيدة تتالءم مع مستواىم العقلي وتعويدىم على ربط ىذه معاين مــ تزويدىم بأفكار و  10
 .ترتيبهااألفكار وتسلسلها و 

ابية واالرذبال واإلفصاح عما يف سرائهم بوضوح وجالء ــ تدريبهم على ادلواقف اخلط 11
 احلديث.احلرية يف دون انفعال واضطراب وحفزىم على إبداء الرأي و 

 .ت النفسية اليت تتمثل يف اخلجل واخلوف وعدم الثقة بالنفس والتعلمــ نبذ ادلشكال 12
يف احلديث مع  االنطالقتقوية مالحظاهتم و سبرينهم على ة، و ــ تعويدىم سرعة اإلجاب 13

 الوضوح.مراعاة الصحة و 
التعبَت عما يرغبون فيو بالدقة على  قدارىموإاذلم وزيادة مستواىم الثقايف توسيع خيــ  14

 .2الوضوحوالصدق و 
 

                                                             
 .14تعبَت، ربرير، لغويات، تدريبات، ص، زين كمال اخلويسكي. ادلهارات اللغوية1
 .48ص  ،رات اللغة العربية و آداهبا. أساليب تدريس مهاعبد الفتاح حسن البجة2
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جلميع ادلستويات ة يعد التعبَت عماد احملادثة اليت تغَت مفتاح التعلم يف ادلرحلة األساسيــ  15
 .ستثناءالدراسية بال ا

عالمات التقدم سبكن الطالب من لغتو و ــ يزيد على ذلك أن من مظاىر الرقي اللغوي  16
التحدث عما يدور يف خاطره بلغة  قدرتو على التعبَت من أغراضو وحاجاتو و الثقايف يف

 .والوضوحللغوية و النحوية توصف باجلمال والدقة سليمة خالية من األخطاء ا
تعبَت الشفوي عن عندما يشعر الطالب بعجزه عن ال التأقلم،و ــ تظهر أمهيتو يف التكيف  17

عن إقامة العالقات مع من حييطون بو بشكل سوي يضطرب منوه ويزعزع متطلبات حياتو و 
 1ثقتو بنفسو.

، وغَته االتصال السريع بُت الفردتبدو أمهية التعبَت الشفهي يف أنو أداة من ىذا و      
 .اض احليوية يف ادليادين ادلختلفةوالنجاح فيو حيقق كثَتا من األغر 
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 تصحيحه.كيفية تدريس التعبير الشفوي و  طرائق الثالث:المبحث 
ديكن سبييز مستويُت من  األساسية:ــ خطوات تدريس التعبير الشفوي في المرحلة  1
 :طالب عند تدريس التعبَت الشفوي ومهاال

 .ي إذل هناية الصف الثالث األساسيمن الصف األول األساس األول:*المستوى 
 :يةَت يف ىذا الصف وفق اخلطوات اآلتيقتصر تدريس التعب األول:أ ــ الصف 

: قبل عرض لوحة التعبَت ديهد ادلعلم للدرس باستدعاء خربات الطالب ــ التمهيد 1  
ادلفاىيم خيلص منو إذل توضيح ادلعلومات و  يدير حوارالسابقة ادلتصلة دبوضوع الدرس، و ا

ب إليها على أهنا تعلم قبلي الزم، األساسية اليت يتوقع أن ترد يف درس التعبَت و حيتاج الطال
 .دبا يف ذلك ادلفردات اجليدة

زلاولة التعرف على  على الطلبة ويطلب منهم تأملها، و ــ يعرض ادلعلم لوحة التعبَت 2  
 .ليت تدور فيهاا، واألحداث اعناصرى

أن يتوقف كثَتا يف  وحة دونلــ يطلب إذل بعض الطالب التحدث عما فهموه من ال 3  
أن يوجههم إذل تبيُت مواطن اخلطأ و الصواب فيما لكن مع مرور الزمن حياول و  ،ذلك

 .1؟كيف؟  ىل تبُت الصورة ذلك؟ أين :ذكروه من خالل معاجلة أجزاء اللوحة كأن يسأل
توقع أهنا تقف عائقا بعض مضامينها إذل أن يللطالب و  اللوحة ردلعلم عناصاــ يوضح  4  

، مث يقص عليهم القصة كما ىي واردة يف الدروس احملضرة يف دليل ادلعلم بلغة أمام الطالب
 2.سهلة بسيطة دون أن يستخدم كلمات فوق مستوى فهمهم

                                                             
 .181عبد الرضبان السفاسفة. طرائق تدريس اللغة العربية، ص1
  182رجع نفسو. صادل2
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، مث يتخذ من إجابة باإلجابة عنومث يكلف أحدىم سؤال على التالميذ ــ يقوم ادلعلم بطرح  5 
أن  ، يقصدا عن اخلطأ الذي وقع فيو التلميذىذا التلميذ منطلقا يناقش فيو اجلواب كاشف

 .االعبارات اليت قد حيتاجون إليها مث يدوهنيزودىم دبجموعة من األلفاظ و 
ادلفردات لكن مع تغيَت يف أوضاع و ، السؤال نفسو ليأخذ اجلواب السابقــ يطرح ادلعلم  6  

 ، أوون ضمن األساليب العربية السليمةبشرط أن تك ،اليت يتألف منها اجلواب األول
ال يقتنع ، على أو باستعمال لفظ بدال من آخرأ، بإدخال الطالب كلمات جديدة عليو

بعبارات حيثهم على التحدث و بسط آرائهم  ، وإمنا عليو أنالتالميذ ادلوجزةادلعلم بإجابات 
ما ادلقرر و ة ادلوجودة يف الكتاب عاألسئلة بعبارات القط يتعودوا أال جييبوا عنمتنوعة حيث 

 .شابو
 .تارة من كالم التالميذ على اللوحــ يرصد ادلعلم أفضل اإلجابات ادلخ 7  
مس طة على اللوح أو بــ يقوم ادلعلم دبحو بعض ادلفردات من تلك اإلجابات ادلدون 8  

اسًتجاع ما أو مث يطلب من بعض التالميذ إسبام الناقص ، جواب كامل، بقصد اختبارىم
 1.طمس

 .2ــ يكلف ادلعلم الطالب بتكرار إجاباهتم بقصد النطق السليم و اإللقاء اجليد 9  
  الثالث:الثاني و ب ــ الصف 

 .يو أسئلة للطلبة حول موضوع الدرسبتوج :ــ التمهيد 1  
لم على الطلبة بلغة سهلة بسيطة يف دليل ادلع ادلوجودة ــ يقص ادلعلم حكاية الدرس 2  
 3.معقولةسرعة و 

                                                             
 .56، صيب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا. أسالعبد الفتاح حسن البجة1
 .57ص ،ادلرجع نفسو2
 .183. طرائق تدريس اللغة العربية، صعبد الرضبان السفاسفة 3
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و إليهم يوجيها الصورة، و طلب إذل الطلبة أن يفتحوا الكتب لتأمل الصور ادلوجودة فـ ي 3  
 يتلقى اإلجابة عن السؤال الواحد من أكثر من طالب.و  بعد ذلك أسئلة حول الصور

 .حات بالطريقة اليت يراىا مناسبةادلصطلـ يوضح ادلعلم معاين ادلفاىيم و ـ 4  
اإلجابة يف كل مرة عدد يكرر سئلة مرة أخرى مستعينا بالصور و ــ يعيد ادلعلم توجيو األ 5 

 .من الطلبة
ة الدرس مرتبة حسب تسلسل الصور دلعلم إذل عدد من الطلبة أن يعيدوا قصاــ يطلب  6  
 .ستعانة بالصورذلك باالو 

ــ تشجيع ادلعلم عدد من الطلبة على سرد حكاية الدرس من أوذلا دون االستعانة  7  
 1.بالصور

يسَت إذل هناية الصف السادس و  األساسي يضم من الصف الرابعو  :*المستوى الثاني
 اآلتية:ادلعلم يف ىذه ادلرحلة وفق اخلطوات 

يقصد بادلقدمة هتيئة األطفال دلوضوع الدرس عن طريق تذكَتىم ببعض  المقدمة: 1 
يتم ذلك بطرح أسئلة تتعلق بفكرة تصل بادلوضوع ادلراد التعبَت عنو، و خرباهتم السابقة اليت ت

 2.ادلوضوع
 إما:حبيث يكون ىذا ادلوضوع معداً سلفا فيكون 

 الرئيسية علىعناصره ادلوضوع و  قدمو ذلم بكتابة عنوانحينئذ ي*من اختيار ادلعلم نفسو و 
 .اللوح

 3يقوم مث ، ومنأكثر شلا دييلون إذل احلديث فيو ذلك باختيار موضوع أو*من قبل الطالب، و 
                                                             

 .183ادلرجع السابق، ص1
 .91العربية، صى. مهارات تدريس اللغة عيس سحر سليمان2
 .299ص ،ارسة )ادلرحلة األساسية الدنيا(ادلمريس اللغة العربية بُت النظرية و . أصول تدةعبد الفتاح حسن البج3
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، مث يدون يف مكان بارز من اللوح ىذه ادلوضوعات ادلقدمة على اللوحادلعلم بتسجيل  
اصره الرئيسية حبيث ال ، و جبانب كل عنع أو أكثر شلا اتفق الطالب عليهاعنوان ادلوضو 

 .زيد عدد ىذه ادلوضوعات على ثالثةي
، دلدة زمنية مناسبة مث صبع ىذه قوم الطالب بقراءهتا أثناء الدرس*عن طريق قصص قصَتة ي

األفكار رؤوس  ر ليدونوا على قصاصات من ورق بعضالقصص مع مالحظة أن يًتكوا أحرا
 وا.ينسوا شيئا شلا قرؤ ال اجلزئية اليت يرغبون يف التحدث عنها كي 

 .قبل أن يأتوا إذل غرفة الصفونو ىذه القصص لنكون واجبا يقرؤ  *قد يعطي ادلعلم طالبو
، كتبة ادلدرسة أو مكتباهتم اخلاصةوه من من قصصا شلا مسعوه عن آبائهم و قرؤ قد تكو *و 

 .أو من كتب ادلطالعة
 :ومنها حيتاج ادلعلم إذل :ــ اإلجراءات و األنشطة 2

ية إذل يطرحها على الطالب بطريقة متدرجة تؤدي يف النهاأ ــ إعداد أسئلة من قبل ادلعلم 
 .تالميذ بلغة سليمة تناسب مستواىم، مراعيا أن جييب البناء ادلوضوع بشكل متكامل
يهدف إذل تعليمها ألطفالو األساليب اليت يتضمنها موضوعو و  ب ــ رصد ادلعلم لألمناط و

ح ألفاظ األطفال العامية ي، مركزا على تفصووضوح داللتها طاألمنامراعيا تنوع ىذه 
 بأسلوب غَت زليط.

، إذا كان موضوع قصة ميتم ذلك بالطلب من األطفال إعادة سرد القصة بأسلوهبالتقوًن: و 
، إذا كان موضوع التعبَت صورة مناشط مقًتحة جاباهتم اجلزئية عن الصورةأو دللمة إ

 1.ىذه ادلرحلةللتدريب على التعبَت يف 
 

                                                             
 .299ص ،مارسة )ادلرحلة األساسية الدنيا(ادلريس اللغة العربية بُت النظرية و . أصول تدةعبد الفتاح حسن البج1



 الفصل األول:                                                         التعبير الشفوي
 

 

31 

ديث يف موقف شاىدوه يف تشجيعهم على احلديث عن ادلوضوع بطريقة األسئلة و أ ــ احل
التحدث يف ادلوضوعات اليت تتعلق ، ويركز ادلعلم ىنا على أن يكون خارجها وأ ادلدرسة

 .خرباهتم السابقةم و مشكالهتم و حبياهت
فوية تلقائية، و يقوم ادلعلم ترك األطفال خيوضون فيها بطريقة عب ــ طرح قضية و 

 .بتوجيههم، وتصحيح أخطائهم ورصد أفكارىم
 .، وحادثة صادفتو يف يومو أو أثناء رليئو إذل ادلدرسةج ــ سرد قضية والتحدث يف خرب

حكوا وتشجيع اآلخرين ليضفساح اجملال ذلم وإ، ادلقبولةوادر ادلناسبة نوال د ــ حكاية الطرف
 .على احلديث

ليهم إعادة ذلك بالطلب إناقشة مسلسالت اإلذاعة ادلرئية وخباصة برامج األطفال و ه ــ م
 عليهم.أو طرح بعض األسئلة  مشاىد،و سرد قصتها أو حوادث 

و ــ سرد قصة هتذيبية أو عملية من قبل ادلعلم مث مناقشتهم فيها عن طريق رلموعة من 
 األسئلة.

 .هم منهان ــ عرض رلموعة صور و مناقشت
ووصف سقوط الثلج  ،مباراة كرة القدم ،ــ وصف بعض األشياء كعمل احلداد، النجار ي

 .يف الشتاء مثال
 .ـ مناقشة النصوص ادلقررة يف الصفط ـ

كل ىذه األنشطة يعطي ادلعلم تالميذه الفرصة الكافية ليتكلموا حبرية دون أن يتدخل   يفو 
 1.يف أثناء حديث الطفل

                                                             
 .299ص، السابقادلرجع 1
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خطة مدروسة يتبعها يف ي يتخذ ادلعلم منهجا يسَت وفقو و لتدريس مهارة التعبَت الشفو    
 .رور خبطوات منظمة وفق مقرر دراسيذلك دبو تعليمو 

 الشفوي:تصحيح التعبير 
بتعلمها بالتدرج وادلداومة على  ديهرون اللغة العربية الفصيحة إالمن ادلعروف أن الطالب ال 

 . زلاكاتوواصلة أو باإلنصات للغة ادلعلم و القراءة ادلتو  االستماعالتحدث و 
باللغة  من ادلعلوم أيضا أن ادلبتدئُت يف بداية مراحل تعليمهم ال يتمكنون التحدثو     

، وىذا يعٍت أن التشدد يف إصالح ما يقعون فيو من الفصيحة دون وقوعهم يف أخطاء
يف احلديث، وعدم الثقة  االنطالقعدم و  ؤدي ذلك إذل مشكالت تعبَتية كالتلعثمأخطاء ي

فيفسح ذلم ، حصص التعبَت الشفوييف لذلك البد من ترك التالميذ ينطقون حبرية بالنفس و 
ة احللقتُت بلغتهم سواء كانت عامية أو قريبة من اللغة الفصيحة يف فًت  اجملال ليتحدثون

أخطاء التالميذ،  ن إذلأال يلتفت ادلعلمو ، وجيب أال يفهم يف ىذا الدراسيتُت األوذل والثانية
، ، وادلخلة بادلعٌتالواضحة ءبادئا باألخطابل يقصد أن يتدرج ادلعلمون معهم يف إصالحها 

مع  الطرف مؤقتا وا عنودلعٌت ، فيستطيع ادلعلمون أن يغضمنها إذل لبس يف اال يؤدي ما  ماأ
ع التلميذ ادلخطئ يف التنبيو على أنو ال جيوز للمعلم أثناء تصحيح أخطاء تالميذه أن يقاط

، وعليو وصححو بو، ومث يطلعو على ما أخطأ بل يًتكو إذل أن ينهي كالمو، أثناء حديثو
 :حظة ما يأيتادلعلمُت معنيون دبالفإن 

ديكن  ،خباصة يف احلركات اإلعرابيةر و ، وتكر يف حديث التالميذــ إذ فشا خطأ ما 1  
 تضبط ىذاطلعوهنم على القاعدة اليت ربكم و ، فيا شيوع ىذا اخلطأللمعلمُت أن يغتنمو 

 1،يف ذكر تفصيالت تلك القاعدة شرط أال يفرق ادلعلم وتالفيو،ومن مث تصحيحو  اخلطأ،
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 يركز على خطأ معُت يف كل مرة.ولكن 
ال حيصر ادلعلم نفسو يف زليط أخطاء معينة كاألخطاء النحوية أو الصرفية أو أــ  2  

األخطاء من حديث صحة ادلعلومات والتنظيم والتسلسل يف بل البد من معاجلة  اللغوية،
 .معرفة الفكرة الرئيسية من الثانويةاألفكار و 

أخطاء التالميذ بل عليو أن  مهلة ادلتقدمة ال جيوز للمعلم أن ــ يف ادلراحل التعليمي 3  
 1.يعودىم على أن يدرك كل تلميذ خطأه حىت و لو كان اخلطأ تافها
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 :الفصــــــــل الثاني
 *التعبيـــــــــــــــر الكتابــــــــــــــــي*

 
 ، أنواعو، مهارتو.الكتايبمفهـو التعبري  المبحث األول:            
 كأمهيتو. الكتايبأىداؼ التعبري  المبحث الثاني:            
 ككيفية تصحيحو. الكتايبتدريس التعبري  طرائق المبحث الثالث:            
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 :مهاراته أنواعه، الكتابي،مفهوم التعبير  األول:المبحث 
 الكتابي:ــ مفهوم التعبير  1

،ك  اعبمػػك ُكتُػػ ه ك  معػػركؼ، الكتػػاب  كتػػ   لغــ : :الكتابــ  بػػان َكتَػػَ  الءػػَك َيْكتُبُػػُو كتْ   كْتػػ ه
 1.َخطَوُ  َكَتَبُو قيل   َخطَُّو، ككتََّبُو ، كِكتاَبان كِكتاَبَةن 

 .2، أم اسَتْكَتَبهايبلَ صِ أَ ك ةن رَ كْ بُ  وِ يْ لَ ى عَ سُبْلَ  ََ هِ ا فَ هَ بػَ   اْكَتتَ كيف التنزيل العزيز
لؤلحػداث كفػق تسػجيل الكتابة ترصبة للفكر كنقل للمءاعر ككصف للتجارب ك  :اصطالحا

يها بني أبناك األمة اؼبتكلمني كالقارئني، كالكػاتبني، كؽبػا قواعػد تابتػة رموز مكتوبة متعارؼ عل
العلمػػَ ليػػت  داة حػػت تكػػوف يف اإلطػػار الفكػػرم ك األكأسػػس علميػػة تراعػػَ الػػثات كاغبػػدث ك 

األمػػة مػػو علػػـو كمعػػارؼ كخػػ ات تػػداكؽبا كفػػق نمػػاـ معػػني متعػػارؼ عليػػو لتحمػػل إقبػػازات 
 .3غري ذلكشعور ك ك 

ىػػَ أللفػػاظ الدالػػة علػػى اؼبعػػ  اؼبػػراد، ك كمػػا أف الكتابػػة عبػػارة عػػو حػػركؼ مرسػػومة تصػػور ا
غػػػري الػػػورؽ، تبػػػدأ بػػػنق  اغبػػػركؼ  علػػػىاؼبنطوقػػػة يف شػػػكل خطػػػَ علػػػى الػػػورؽ ك ترميػػػز لل ػػػة 

ىل أقصػػػػػى مػػػػػدل يف اليكيػػػػػ  الل ػػػػػوم الكلمػػػػػات علػػػػػى األسػػػػػطر إ تتعمػػػػػق حػػػػػت تصػػػػػل إك 
 .4التصور الفكرم األسلوب التعبريم كك 

كاتػػ  مػػو خبلؽبػا نقػػل أفكػار ال سػػائل االتصػاؿ اإلنسػػا  الػ  يػت كسػػيلة مػو ك كىػَ كػثلك 
  5 ؾبموعة اتتطل  الكتابة علميِّ كمفاىي  إىل اآلخريو، ك  التعبري عما لديو مو معافك 

                                                             
 .81، صالعرب، اجمللد الثالث عءر )ؾ،ؿ(لساف  منمور.ابو 1
 (.5)اآلية  الفرقاف،سورة 2
 .96ص ،7002 ،8ط، عماف التوزيك،دار صفاك للنءر ك  التعبري،ك فخرم خليل النجار. األسس الفنية للكتابة 3
 ،7002 ،8ط القػػػاىرة، التوزيػػػك،ك عػػػال الكتػػػ  للنءػػػر  تقوديهػػػا،ك تعليمهػػػا  تطبيقاهتػػػا،ك ؿبمػػػد رفػػػ  ف ػػػل اة. الكتابػػػة الو يفيػػػة 4

 .57ص
 .15ص ،7009، 8ط لبناف، بريكت، العربية،دار النه ة  العربية،. تعليمية الل ة أنطواف طعمة كآخركف5
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 .1ضال ر ، ك اػب ة، ك التوفيو، كاؼبمارسة، ك ة ال  تستلـز إلتقاهنا التدرُّبؼبهارات اؼبعقدا مو
 ىػػػػَ عبػػػػارة عػػػػو عمليػػػػة عقليػػػػة يقػػػػـو، ك ذا ىػػػػَ إحػػػػدل مهػػػػارات الل ػػػػة العربيػػػػةفالكتابػػػػة إ    

 .ضعها بالصورة النهائية على الورؽ، إ ك ليد األفكار كصياغتها كتنميمهاالكات  فيها بتو 
   الكتابيمفهوم التعبير 

قػد تعػددت يف اؼبدرسػة ك  ة الػ  يػت  تعليمهػايعت  التعبري الكتايب مو أى  النءاطات الل ويػ  
  ارسني كمو بني أى  ىثه اؼبفاىي اؼبفاىي  بتعدد كفهات نمر الد

ستخدما مهارات ل وية أخػرل  إىل اآلخريو كتابة مأحاسيسو ػػ ىو أف ينقل الطفل أفكاره ك   
 2.عبلمات اليقي  اؼبختلفةكخط( كقواعد الل ة )كبو كصرؼ( ك  إمبلك،)كقواعد الكتابة 

إفصػػاح الطالػػ  بقلمػػو عػػو أفكػػاره كمءػػاعره كأحاسيسػػو كخ اتػػو كمءػػاىداتو بل ػػة  ػػػػ كىػػو  
تصػاؿ بػني ، كىػو كسػيلة االعػو طريػق الكتابػة ، كىػو االتصػاؿ الل ػوم بػاآلخريوعربية سليمة

 3.مكاناالفرد كاآلخريو فبو يبعدكف عنو زمانا ك 
، كيعػػد َبعػػد التعبػري الءػفهيػيت  عػادة ري ك ىػو كػثلك مػػا يدكنػو اؼبتعلمػوف يف دفػػاتر التعبػػػػ ك   

و تفصػل بيػنه  اؼبسػافات الزمنيػة كاؼبكانيػة غػريه فبػتصػاؿ بػني الفػرد ك التعبري الكتايب كسيلة اال
بػري الكتػايب علػى ك يفػة ، كال يقتصر التع اؼبهو صبيعهااغبافة ؽبثا النوع مو التعبري ماسة يفك 

نقػػػل اؼبعلومػػػات بكػػػبلـ ت ك ا يعػػػ  عػػػو اؼبءػػػاعر كاألحاسػػػيس كاآلراك كاغبافػػػاإنػػػاالتصػػػاؿ ك 
ك الل ػة كحسػو اليكيػ  كالتنمػي  مكتوب كتابة صحيحة تراعَ فيها قواعد الرس  الصحيح 

 .4ترابط األفكارك 

                                                             
 .15ص ،اؼبرفك الساب1
 .198ص ،ريس الل ة العربية بني النمرية كاؼبمارسة. أصوؿ تدعبد الفتاح البجة2
 .821ص ،7001 ،2ط، مركز يزيد للنءر، األردف العربية،الل ة . طرائق تدريس اف إبراىي  السفاسفةعبد الرضب3
 .201اىج كطرائق تدريس الل ة العربية، ص. اؼبنالسلطا   اعببورم، ضبزة ىاشعمراف فاس  4
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قػػػدرة علػػػى نقػػػل أفكػػػاره كأحاسيسػػػو كمءػػػاعره إىل ػػػػػ كمػػػا يعػػػرؼ علػػػى أنػػػو امػػػتبلؾ الفػػػرد ال  
كعبلمػػات ، كقواعػػد الل ػػةمهػػارات ل ويػػة أخػػرل كفنػػوف الكتابػػة، ، مسػػتخدما اآلخػػريو كتابػػة

 .العبارات الصحيحةك ، اليقي 
، يتصػػل بتكػػويو األفكػػار أك إبػػداعها ككضػػعها علػػى كىػػو اػػثا عمػػل عقلػػَ شػػعورم لفمػػَ  

كالوضوح كاعبماؿ يف  ،التنمي  يف اليقي ك  ،الصفحة البي اك كفق قواعد السبلمة يف التهجَ
 1.اقعة صادقة، كدبع  آخر تعبري صبيل عو ذبربة شعورية أك ك اػبط
العوامػل اؼبسػاندة للكتابػة الطػبلب األدكات ك  إكسػاب  بالتعبري الكتايب تربويػاػػ كما يقصد   

سػػليمة خاليػػة مػػو  رغبػػاهت  بعبػػارات صػػحيحةة عػػو أفكػػارى  كعػػواطفه  كاحتيافػػاهت  ك اؼبعػػ ِ 
، فنيػةينه  علػى التحريػر بيتسػالي  صباليػة سبر بدرفة تتناس  مك مستواى  الل وم، ك  األخطاك

ربػػط بع ػػها قػػة يف اختيػػار األلفػػاظ اؼببلئمػػة كتنسػػيق األفكػػار كترتيبهػػا كصبعهػػا ك تعويػػدى  الدك 
 .2البعض

فيػػو ىػػو القالػػ  الػػثم يصػػ  ف التعبػػري الكتػػايب عمليػػة فكريػػة كأدائيػػة ك سػػتنتج أفبػػا سػػبق ن   
 .بل ة سليمة كتصوير صبيل، كىو ال اية مو تعلي  الل ة كتابة  اإلنساف أفكاره

 
 
 
 
 

                                                             
 ،عمػػاف التوزيػػك،ك دار الكنػػدم للنءػػر  تدريسػػو،طرائػػق  أنواعػػو، مفهومػػو،، ايب"التحريرم" أسسػػو. التعبػػري الكتػػؿبمػػد علػػَ الصػػويرك1َ
 .85ص ،7082 ،8ط
، ، دار الكتػػػاب اعبػػػامعَاعبػػػامعَالػػػو يفَ للتعلػػػي  العػػػاـ ك التعبػػػري اإلبػػػداعَ ك وم الػػػوايف يف . اؼبرفػػػك الل ػػػفػػػواز بػػػو فػػػتح اة الػػػراميي2

 .871-872ص ،7002 ،8ط، اإلمارات العربية اؼبتحدة
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 الكتابي:أنواع التعبير  -2
  انيو إىل قسمنيمعالتعبري الكتايب كفقا لطبيعتو كم مونو ك  لقد قس 

بالسػػػمة الءخصػػػية  اآلخػػػر يتصػػػفة االتصػػػالية االفتماعيػػػة الواقعيػػػة، ك أحػػػدمها يتسػػػ  بالسػػػم
كػو تقسػي  التعبػري اػثا ديك  كالفردية، كالقدرة علػى التخيػل كاإلبػداع لؤلفكػار بيتسػلوب صبيػل 

   ل منهمافيما يلَ توضيح لكوعني مها  التعبري الو يفَ كالتعبري اإلبداعَ ك إىل ن
 :التعبير الوظيفي :النوع األول

 أك، فالكاتػ  يعػ  عػو رأم أك فكػرة فَ على النمرة الو يفية لليبيةيعتمد التعبري الو ي     
 احدسػا فكريِّػا أك كتءػافا علميِّػأك يصػف ا  معػني،، أك حيػث علػى عمػل يدرس حقيقػة معينػة

 ما.
تصػف بالسػهولة كيتنػزه عػو يؼبوضوعية، ك أسلوب التعبري الو يفَ كصفَ تقريرم زبي  عليو اك 

لػػػثا يعتمػػػد ال ػػػرض اؼبطلػػػوب، ك  تيتديتػػػوكإيصػػػاؿ اغبقيقػػػة، ك  اإلقنػػػاع، ف ايتػػػو رعالتػػػو التعقيػػػد ك 
 .1يستند إىل اغبقائق الثابتة يف أغل  األحيافك الوضوح، ك  اإلجياز

ق ػػػػػاك   ك عض لتنمػػػػػي  حيػػػػػاهتالتعبػػػػػري الػػػػػو يفَ حيقػػػػػق اتصػػػػػاؿ النػػػػػاس بع ػػػػػه  بػػػػػبكمػػػػػا أف 
مثػػػل كتابػػػة الرسػػػائل كال قيػػػات كؿباضػػػر االفتماعػػػات كمػػػلك االسػػػتمارات ككتابػػػة حافػػػاهت ، 

 .اؼبثكرات كالنءرات كالتقارير
 تتنػوع فرصػػومػل كنوعيػات األعمػاؿ ك ؾبػاالت الع بػاختبلؼالػو يفَ كخيتلػف التعبػري الكتػايب 

 .2اؼبدارس بتنوع

                                                             
 .50ص ،7001، 8أضبد عبد الكرمي اػبويل. التعبري الكتايب كأسالي  تدريسو، دار الفبلح للنءر كالتوزيك، عماف، ط1
 ،7001 ،9، ط7007 ،5ة، ط، القػػػػاىر  النمريػػػػة كالتطبيػػػػق، الػػػػدار اؼبصػػػػرية اللبنانيػػػػةلػػػػي  الل ػػػػة العربيػػػػة بػػػػني. تعؿبسػػػػو شػػػػحاتة2

 .711ص
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يتسػػػػك التػػػػدري  الكتػػػػايب للمػػػػثكرات، كالتقػػػػارير كالرسػػػػائل الفندقيػػػػة ففػػػػَ اؼبدرسػػػػة التجاريػػػػة ك 
 .ليقالتعت كالتلخيص، كالتبوي ، ك اإلرشادااإلعبلنات ك البلفتات ك ، ك ال قياتك 
الكتابػػػة لتءػػػمل إعػػػداد اؼبػػػثكرات كالسػػػجبلت كإدارة  تسػػػك ؾبػػػبلتيف اؼبػػػدارس التجهيزيػػػة تك 

 .1التعليماتك صياغة اإلرشادات اؼبناقءات كالندكات ك 
 :النوع الثاني: التعبير اإلبداعي

قلهػػػا إىل اآلخػػػريو ، كنبػػػداعَ بيتنػػػو التعبػػػري عػػػو األفكػػػار كاػبػػػواطر النفسػػػيةيعػػػرؼ التعبػػػري اإل
 3.القصص األديبمثل كتابة الءعر كالياف ، كالتمثيليات ك  2،مثريةبطريقة مءوقة ك 

 .تعماؿ الل ة كاألسلوب اعبيداسكىو يتصف باألصالة كإبداع األفكار ك 
  ليات اإلبداعية على النحو التايل( العمTylorقد صنف تيلور )ك 
العفويػػػة ثم تسػػػيطر عليػػػو األفكػػػار يهػػػدؼ إىل التعبػػػري الػػػثا  الػػػك  عبيـــر :التـــــ اإلبـــداع  1

 .األىداؼ الرئيسية يف ىثا اؼبستول ييت  التعبري اغبر كيتحدكالتلقائية ك 
كيتصػػػػػف بالوضػػػػػوح كالتماسػػػػػػك كالصػػػػػحة كيهػػػػػدؼ إىل إنتػػػػػػاج  :اإلنتــــــا ي ـــــــ اإلبـــــداع 2

 .موضوعات كاملة
ـــ اإلبــداع ال ــالق 3   حيتػػاج ىػػثا النػػوع مػػو اإلبػػداع إىل الػػتمكو مػػو اؼبهػػارات اؼبنتجػػة ك  :ـ

 .دة ت فَ ظبة اإلبداع على الكتابةعبلقات فديءاؼ طرؽ ك اكت لتساعد على
ــــ اإلبـــداع اإل 4 و لػػػيفه  افياضػػػات فنػػػكىػػػو مسػػػتول مػػػو اإلبػػػداع ي ىػػػل صػػػاحبو  :كـــار تبـ

 4.كينسج لنفسو أسلوبا خيتص بو

                                                             
 .711ص ،اؼبرفك السابق1
 .58، صأضبد عبد الكرمي اػبويل. التعبري الكتايب كأسالي  تدريسو2
 .711لي  الل ة العربية بني النمرية كالتطبيق، ص. تعؿبسو شحاتة3
 .58اؼبرفك السابق، ص4
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ا،لػػػدل العبقريػػػات اػباصػػػة  كىػػػو مسػػػتول ال يتحقػػػق إالَّ  المتنـــامي:ـــــ اإلبـــداع  5 كتعػػػد  فػػػدِّ
الت االسػػري الثاتيػػة مػػو ؾبػػك  ،اؼبػػثكرات الءخصػػيةك  اؼبسػػرحيات،ك اؼبقػػاالت األدبيػػة كالقصػػص 

 .اإلبداعَالتعبري 
، فاؼبوضػػػػوعات  يفَ لػػػيس قسػػػيما للتعبػػػري اإلبػػػداعَذبػػػدر اإلشػػػارة ىنػػػا إىل أف التعبػػػري الػػػو ك 

األدبية ال زبلو مو ضوعات ، ككثلك اؼبو غة الصياغةبلبال زبلوا مو صباؿ العبارة، ك  الو يفية
 1.ود الكات  إيصاؽبا لآلخريوفكرة ي
يسػػاعد اإلنسػػاف يف ، فػػاألكؿ تمػػك اغبػػديثىػػثا النوعػػاف ضػػركرياف لكػػل إنسػػاف يف اجملك      

يف اغبيػػػاة العامػػػة  يػػػ ترالثػػػا  ديكنػػػو مػػػو أف ربقيػػػق حافاتػػػو كمطالبػػػو اؼباديػػػة كاالفتماعيػػػة، ك 
 .بيتفكاره كشخصيتو

  الكتابي:مهارات التعبير  -3
  هارات التعبري الكتايب فيما ييت ػػ تتمثل م

 :*مهارات عام 
 َسبلمة الرس  اإلمبلئ. 
 صحة ال بط النحوم. 
 كضوح اػبط. 
  سبلمة اؽبوام. 
 سبلمة االقتباسات. 
 سبلمة العد كاألرقاـ. 
 .2كتابة العناكيو الرئيسية ك الفرعية يف أماكنها 

                                                             
 .58ص، الكرمي اػبويل. التعبري الكتايب كأسالي  تدريسوأضبد عبد 1
 .821العاـ ك اعبامعَ ،ص :يي .اؼبرفك الل وم الوايف يف التعبري اإلبداعَ ك الو يفَ للتعلي  مفواز بو فتح اة الرا2
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 .1كتابة مقدمة للموضوع 
  للموضوعكتابة خاسبة. 
 اؼبهارة يف التلخيص. 
 بني اعبمل باستخداـ أدكات الربط الربط اعبيد. 

 :لجمل *مهارات ا
 اكتماؿ أركاف اعبملة. 
 .ترتي  اعبملة األساسية 
 اختيار اعبمل اؼببلئمة. 

 :الفكرة*مهارات 
 ترتي  األفكار ك تسلسلها منطقيا. 
 بري عو األفكار الرئيسية للموضوعالتع. 
  األفكار جبمل مفيدةالتعبري عو. 
 ألفكار الفرعية بالفكرة الرئيسيةربط ا. 
 ة للفقرة يف أكؽبا كآخرىاإبراز الفكرة الرئيسي. 
 كضوح األفكار كتنوعها. 
 دع  األفكار باألدلة كال اىني. 

 :مهارات الفقرة*
 نماـ الفقرات إتباع.  
 2.افة قصرية يف السطر األكؿ للفقرةترؾ مس 

                                                             
 .821اـ ك اعبامعَ ،صالع :يي .اؼبرفك الل وم الوايف يف التعبري اإلبداعَ ك الو يفَ للتعلي  مفواز بو فتح اة الرا1
 .826اؼبرفك نفسو، ص2
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  لكل فكرةاستخداـ فقرة أك أكثر. 
  1.التنمي  بني الفقراتاليتي  ك 

  إىل تنمية اؼبهارات اآلتية كما يسعى ىثا النوع مو التعبري
 تكاملها.قدرة اؼبتعل  على ربديد أفكاره كاستقصاك فوانبها كمراعاة ترتيبها ك ػػ 

 .هج تعبريه ؼبطال  اؼبوقف كغايتوػػ اؼبهارة يف إخ اع من
 .تسلسبل كتتابعا كدقة يف التنمي  كالتصنيفاؼبنطق فيما يكت  ػػ مراعاة 

الءػواىد اؼبناسػبة للموضػوع ككضػعها يف اؼبػوطو اؼببلئػ  مػو ار األمثلة ك ػػ القدرة على استح 
 .التعبري

 ستقصاك ك الءموؿ يفجياز مك الوضوح ك اإلطناب مك االػػ اؼبهارة يف استخداـ اإل
 اؼبواقف اؼبناسبة 

 معاعبتها.ػػ قدرة اؼبتعل  على تقومي ما يكتبو ببياف ما يبدك فيو مو ت رات ك طرؽ 
 لعبارة .ا لػػ القدرة على الكتابة السليمة رظبا ك تركيبا للجملة ك بناك

 2.مستعينا ببعض اؼبرافك يهموػػ سبكو اؼبتعل  مو الكتابة يف موضوع 
اغبيػػاة اليوميػػة يبسػػط فيػػو مػػراده ػػػػ سبكػػو اؼبػػتعل  مػػو كتابػػة رسػػالة ك يفيػػة يف شػػيتف مػػو شػػ كف 

 .كيدعمو دبا ي يده
 .ة أك رحلة أك عمل كلف القياـ بوعو زيار ػػ قدرة اؼبتعل  على كتابة تقرير 

 3.ؼبناسبات االفتماعية ك الوطنية كالقومية كاإلنسانيةعلى الكتابة يف اػػ القدرة 

                                                             
 .826ص ،العاـ كاعبامعَ :وم الوايف يف التعبري اإلبداعَ كالو يفَ للتعلي اؼبرفك الل  .ييمفواز بو فتح اة الرا1
، 7001الءػػركؽ، ب ػػداد، دط،  ، داريػػقالتطب الػػوائلَ. طرائػػق تػػدريس األدب كالببلغػػة كالتعبػػري بػػني النمريػػة ك سػػعاد عبػػد الكػػرمي 2

 .62ص
 .61، صاؼبرفك نفسو3
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إليها أك برنػامج شػاىده ة اؼبتعل  على كتابة تعليق على ندكة ح رىا أك ؿباضرة استمك ػػ قدر 
 .يف كفاك كنماـ

 .آتارىااستقصاك أساليبها ك ة افتماعية بعرض أبعادىا ك ػػ سبكو اؼبتعل  مو ربليل مءكل
إليو مك اغبفػاظ علػى أىػ  أفكػاره ػػ سبكو اؼبتعل  مو تسجيل خبلصة ؼبوضوع قرأه أك استمك 

 1.خصائصوك 
 .ى كضك خطة ؼبا يكت  موضحا ىدفو كأسلوب ربقيقوػػ قدرة اؼبتعل  عل

 .تيتتر ااػػ قدرة اؼبتعل  على نقل صورة كاضحة عو أفكاره يف أم مناسبة  
 . تيتييدا لرأم أك دعما لوفهة نمرعناصر اإلقناع يف التعبري ػػ القدرة على إيراد بعض
 2.أسلوبادبا يناسبها فكرا كل ة ك كل فئة ػػ القدرة على الكتابة إىل  

 .عبلمات اليقي ػػ الدقة يف استخداـ 
 .د كصفا شامبلػػ سبكو اؼبتعل  مو كصف  اىرة أك حادتة أك مءه

اإلحاطػة بالعناصػر خيص موضوع مػا مػك اغبػرص علػى اؽبػدؼ، كدقػة اؼبعػ  ك ػػ القدرة على تل
 3.األساسية

 
 
 
 

 
                                                             

، 7001الءػػركؽ، ب ػػداد، دط،  ، داريػػقالتطب الػػوائلَ. طرائػػق تػػدريس األدب كالببلغػػة كالتعبػػري بػػني النمريػػة ك سػػعاد عبػػد الكػػرمي 1
 .61ص

 .62ص اىج كطرائق تدريس الل ة العربية،. اؼبنعمراف فاس  اعببورم، ضبزة ىاش  السلطا 2
 .61ص، نفسو اؼبرفك3
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 :أهداف التعبير الكتابي وأهميته الثاني:المبحث 
 :ــ أهداف تدريس التعبير الكتابي 1

كديكػػو إجيازىػػػا   الءػػفوم،للتعبػػري الكتػػايب أىػػداؼ ال زبتلػػف كثػػريا عػػػو أىػػداؼ التعبػػري     
 :اآل ب
 فبو تفصلو عنه  اؼبسافات الكبرية.، كتايب كسيلة لبلتصاؿ بني الفرد كغريهػػ التعبري ال8
 سيطرة أكثر على التفكري .التبلميث على الكتابة بوضوح، كتركيز ك يدرب ػػ  7
 1.عبلمات اليقي باػبط ك  االىتماـك الكتابة، كترتي  اؼبوضوع  ػػ ربقيق آداب 2
 .عبري عما يف نفوسه  بل ة سليمة ككتابة صحيحةػػ سبكني اؼبتعلمني مو الت 1
 يطرحهػػا اآلخػػركف كاؼبػػدرس كػػارا الر اؼبتعلمػػني مػػو خػػبلؿ ظبػػاعه  أفػػػػ توسػػيك دائػػرة أفكػػا 5

 .كيدافعوف عنها
 .دة الثركة الل وية لدل اؼبتعلمنيػػ زيا 9
 .ببع هاكترتي  األفكار كربطها  ػػ تعويد اؼبتعلمني التفكري اؼبنطقَ 2
 .هة مواقف حياتية تتطل  الفصاحة كسبلمة التعبريػػ تيتىيل اؼبتعلمني ؼبواف 1
 .تنمي  ما يكتبوفتعلمني على حسو ػػ تدريس اؼب 6

 .ى حسو اػبط كالنمافة يف الكتابةػػ تدريس اؼبتعلمني عل 80
 ػػ تنمية القدرة على فبارسة النقد ك اؼبناقءة . 88
 .ع اؼبتعلمني على أفكار اآلخريو كاحيامهاػػ إطبل 87
 2.اإلطبلع على أسالي  التعبري اؼبختلفةتعلمني على اؼبطالعات اػبارفية ك ػػ حيفز اؼب 82

                                                             
، 8662ي  اغبديثػػػػػة لتػػػػػدريس الل ػػػػػة العربيػػػػػة، دار ؾبػػػػػدالكم للنءػػػػػر كالتوزيػػػػػك، عمػػػػػاف، األردف، دط، . األسػػػػػالظبػػػػػيح أبػػػػػو م لػػػػػى1

 .52،51ص
 .781، ص يف أسالي  تدريس الل ة العربية. الكايفؿبسو علَ عطية2



 الفصل الثاني :                                                         التعبير الكتابي
 

 

45 

 1.الدفاع عنها  اؼبتعلمني على حسو االستءهاد كسوؽ األفكار ك ػػ تدري 81
 تنمية قدرة اؼبتعل  على التعبري الو يفَ.ػػ  85
 2.ػػ تنمية قدرة اؼبتعل  على التعبري اإلبداعَ 89
 .فبا ي ىله  إتقاف الل ة كقواعدىامة صحيحة ليػػ اعتماد التبلميث الكتابة بل ة س 82
تها عنػػػد الءػػػركع يف كصػػػف األىػػػداؼ كاألشػػػياك سػػػبلممهػػػارة دقػػػة اؼببلحمػػػة ك ػػػػػ تنميػػػة  81

 .ؽ الل ة السليمة، كمو إ ينمو لديه  تثك كاؼبواقف
، ك السػيما حػني ييكػوف كحػدى  ليجيبػوا عػو أسػئلة ػػ غرس عادة االستقبلؿ يف الفكرة 86

 .يلتزموف اا عند تعبريى  الكتايبأك معاف ؿبددة 
 . اؼبعاات ال  تتوافق مك التعبري ظ كالياكي  ك ر األلفاػػ اختيا 70
 اؼبفافئة.التكيف مك اؼبواقف الكتابية ك  ،التعبريك  التفكري،ػػ تعود السرعة يف  78
أفكػػارى  بعبػػارات كاضػػحة علػػى اليصبػػة كتابيػػا عػػو مءػػاعرى  كأحاسيسػػه  ك ػػػػ إقػػدارى   77

 .ؼبستول يتخللها شَك مو اإلبداع كاػبياؿم ترة عالية ا
ل اؼبدرسػة داخػ ،الفكريػةك  ،يػةؼبختلفة ال  تتطلبها حياتو العلماألعماؿ الكتابية ا إتقافػػ  72

 .كخارفها
تعويػػدى  رصػػد األفكػػار بطريقػػة منطقيػػة يػػق اعبانػػ  الفكػػرم لػػديه  ك توسػػيعو، ك تعمػػػػ  71

 3.تنميمان رتيبان ك ت
صبيػػك فوانبهػا بعمػػق ػػػ يتػيح ىػػثا النػوع مػػو التعبػري للطفػل القػػدرة علػى طػػرح الفكػرة مػو  75

 4.فبا يتيح لو فرصة تصحيح أخطائو يناس  مستول نوه فهو ىنا ديتلك نفسو ككقتو
                                                             

 .781اؼبرفك السابق، ص 1
 .721مناىج الل ة العربية، ص .مفواد الءمر . ىدل علَ د الساموؾو ؿبم كفسعد2
 .782ي  تدريس مهارات الل ة العربية كآدااا، ص. أسالعبد الفتاح حسو البجة3
 .67ص العربية،مهارات تدريس الل ة  عيسى.سحر سليماف 4
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 أدكات الكتابة.ػػ دينت الصلة بني التلميث ك  79
 ،تيار األسالي  الل وية الراقية كتنميمها كهتثيبهاعطَ للطفل الفرصة الكافية الخػػ ي 72

 .الءفوممر الثم ال يوفره التعبري ىثا األ
 ػػ يتيح للطفل فرصة الوصوؿ إىل مرحلة اإلبداع لتوافر الوقت الكايف لثلك . 71
 1ػػ.اإلمبلك ة الكتابية مو فانبيها ػػ اػبط ك ػػ ينمَ لدل التبلميث اؼبهار  76
بػػاألخص مػػو الناحيػػة اليبويػػة ىػػَ ىػػداؼ األساسػػية للتعبػػري الكتػػايب ك مػػو ىػػثا فػػ ف األك      

عػػو األفكػػار بعبػػارات صػػحيحة سػػليمة، كخاليػػة مػػو  الكتابيػػة اؼبعػػ ة إكسػػاب الطلبػػة القػػدرة
 قػػػػة يف اختيػػػػار األلفػػػػاظ اؼببلئمػػػػة كتنسػػػػيق األفكػػػػار كترتيبهػػػػا،، كتػػػػدريبه  علػػػػى الداألخطػػػػاك

 .كصبعها، كربط بع ها ببعض
 :ــ أهمي  التعبير الكتابي7

بػري تبلميػثه يف تع مواطو ال ػعفلكَ يقف على  التعبري التحريرم يهييت الفرصة للمعل      
 ،ة يف الكتابػة مػو تبلميػثه فيءػجعه يتعرؼ ذكم اؼبواى  اػباصفيعمل على النهوض بو، ك 

 2 قيمتو مو خبلؿ اجملاالت اآلتيةكتتمثل أمهية التعبري الكتايب ك 
 :أ ــ الجانب التربو 

ابػة اؼبعػ ة عػو ، يقصد منو إقػدار التبلميػث علػى الكتليبويةاالتعبري التحريرم مو الناحية      
بدرفػػػة تناسػػػ  مسػػػتواى  عبػػػارات صػػػحيحة سػػػليمة خاليػػػة مػػػو األخطػػػاك ، بفكػػػرة اؼبوضػػػوع

لدقػػػة يف ، كتعويػػػدى  ابيتسػػػالي  مػػػو اعبمػػػاؿ الفػػػي اؼبناسػػػ ، كسبػػػرينه  علػػػى التحريػػػر الل ػػػوم
 3.كربط بع ها ببعض ،هاصبعاختيار األلفاظ اؼببلئمة، كتنسيق األفكار كترتيبها، ك 

                                                             
 .67اؼبرفك السابق، ص1
 .72ياتػػ تدريبات، صػػ ل و زيو كامل اػبويسكَ. اؼبهارات الل وية، تعبريػػ ربرير2
 .882، التعبري" صالببلغة، النصوص، القراكة النحو،ؾبدم إبراىي ، ؿبمد إبراىي . طرؽ تدريس الل ة العربية " 3
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، لكػػَ يقػػف علػػى مػػواطو ال ػػعف يف تعبػػري التحريػػرم يهيػػف الفرصػػة للمػػدرسبػػري التعك      
ك يتعػرؼ علػى ذكم ، فيعمػل علػى النهػوض اػ  لكتابػةعلى اؼبستول الثم كصلوا إليػو يف اك 

، فقػد يكػوف مػنه  اؼبػ زكف مػو الكتػاب ى  اػباصة يف الكتابة مو تبلميػثه، فيءػجعه اؼبوا
 1.يف مستقبل حياهت 

 :ب ــ الجانب اال تماعي  
يف أمػػػاكو مػػػني يبػػػني النػػػاس اؼبق لبلتصػػػاؿ ىػػػو الوسػػػيلة الوحيػػػدة اؼبدكنػػػة التعبػػػري الكتػػػايب     
عػػو طريقػػو ديكػػو ا افمػػة ، كربديػػد العبلقػػات كتقويتهػػا بيػػنه  كتبػػادؿ اؼبصػػا  معهػػ ، ك بعيػػدة

اؼبقبلػػػة، ففيػػػو تقويػػػة قلػػػو إىل األفيػػػاؿ نالثقػػػايف، كالعلمػػػَ كاألديب ك علػػػى الرصػػػيد اغب ػػػارم ك 
 2.اعبماعاتفراد ك الثقافية بني األالركابط الفكرية ك 

 :ج ــ الجانب الفرد   
التعبػػػري عػػػو أفكػػػارى  ك عػػػواطفه  كمبػػػادئه   اؼبوىػػػوبني جيػػػدكف يفني ك قإف الطلبػػػة الفػػػائ     

بصمات ه  ال  ت تر يف ؾبريات حياهت  كتيؾ فيها مواقفذباىاهت  فرصة يوتقوف ذكرياهت  ك اك 
 3.السرية على اختبلفهاة فو كتابة اؼبثكرة ك ىَ مفتاح يلج مو خبللو الطلبة إىل بوابالفتة، ك 

 د ــ الجانب الفني : 
ني اؼبتعلمػني مػو كتابػة الرسػائل مو اؼبعركؼ أف ال اية النهائية لتعلي  فركع الل ة ىػو سبكػ     

 4يف ـبتلػػفكاؼبقػػاالت يف يف شػػت اؼبوضػػوعات، ك  ،اػبػػواطرك  ،اؼببلحمػػاتكتػػدكيو األفكػػار، ك 

                                                             
 .882اؼبرفك السابق، ص1
 .71ػػ ربريرػػ ل وياتػػ تدريبات، صامل اػبويسكَ. اؼبهارات الل وية، تعبريزيو ك2
 .872ص ،العاـ كاعبامعَ :الو يفَ للتعلي التعبري اإلبداعَ ك وم الوايف يف . اؼبرفك الل اة الراميي فواز بو فتح 3
 .787، صي  تدريس مهارات الل ة العربية كآدااا. أسالعبد الفتاح حسو البجة4
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قػػػػارئني يػػػػ تر يف نفػػػػوس الضػػػػح فلػػػػَ، يسػػػػتويف األىػػػػداؼ التعبرييػػػػة، ك اؼبناسػػػػبات بيتسػػػػلوب كا
 1.فنومك عواطفو، كيستمتعوف بيتدبو ك  يتفاعلوفك  ،مثىبوفيقتفوف الكات  يف فكره ك 

  أمهية التعبري الكتايب فيما يلَ مو ىثا تمهرك    
 .بعبارات سليمة خالية مو األخطاك ب مو التعبري عو أفكارى ػػ ديكو الطبل 8
لػػػيابط اؼبنطقػػػَ يف عػػػرض األفكػػػار كتنسػػػيقها اك  اؼبػػػنم ،ػػػػػ يػػػدرب الطػػػبلب علػػػى التفكػػػري  7
 .هاترتيبك 
 .يقة يف التعبري عو اؼبع  اؼبعنيػػ ديكو الطبلب مو اختيار األلفاظ الدق 2
أـ  ،ال عف عنػد طبلبػو سػواك يف مسػتول التفكػريػػ ديكو اؼبعل  مو الوقوؼ على مواطو  1

 .يف مستول التعبري
 .ػػ كسيلة لتجويد اػبط كربسينو 5
اليوميػػة  ػػػػ يعػػود الطػػبلب علػػى الػػتمكو مػػو التعبػػري عػػو موضػػوعات تعػػيض سػػبيل حياتػػو  9

 النءػػػراتسػػػتبانات اؼبختلفػػػة ك مثػػػل  كتابػػػة الرسػػػائل كال قيػػػات، كتعبئػػػة النمػػػاذج الرظبيػػػة، كاإل
 .خلالتقارير ...الخصات ك كاؼب

  كللتعبري الكتايب صور شت منها
 .أ ػػ كتابة األخبار   
 .امتةب ػػ اإلفابة الكتابية عو األسئلة بعد القراكة الص   
 .ج ػػ التعبري الكتايب عو الصور   
 .ػػ كتابة اؼبثكرات كاليوميات كالتقارير د   
 2.ق ػػ تلخيص القصص كتابة   

                                                             
 .787ي  تدريس مهارات الل ة العربية كآدااا، ص. أسالعبد الفتاح حسو البجة1
 .821صعبد الرضباف السفاسفة. طرائق تدريس الل ة العربية، 2
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 .مناسبات معينةػػ إعداد الكلمات إللقائها يف  ك  
 ػػ كتابة الرسائل بيتنواعها.ز  
 .تابة ؿباضر اعبلسات كاالفتماعاتح ػػ ك 
 .عرية ككتابتهابيات الءنءر األط ػػ  
 1، أك تطويل قصص قصرية.م ػػ تيتليف قصص يف غرض معني، أك تكملة قصص ناقصة 

، ك ىػو يف األمهيػة عد مو أى  أنواع النءػاط الل ػوم)اإلنءاك( ي الكتايبعليو ف ف التعبريك     
 ،األمػػػ  و دكنػػػو قػػػد تنػػػدتر كثػػػري مػػػو تقافػػػاتمػػػ، فال يقػػػل عػػػو نمػػػريه التعبػػػري الءػػػفوم دبكػػػاف

خػػريو مػػو ك شػػع  أف يفيػػد فبػػا أنتجتػػو عقػػوؿ اآلأ ، كمػػو دكنػػو أي ػػا ال يسػػتطيك فػػرداتراتهػػك 
كأداة ، االتصػػاؿ البءػػرم قنػػواتة مػو عػػد قنػػا يا النػػوع مػػو التعبػريإ فػػ ف ىػثاألمػ  األخػػرل، ك 

، الل ػػػة، مهػػػا  التعبػػػري عػػػو الػػػنفس تػػػني رئيسػػػيتني مػػػو ك ػػػائف يفمػػػو أدكاتػػػو، كبػػػو تتحقػػػق ك 
  أمهيتػػػػػو العممػػػػػى يف حيػػػػػاة الفػػػػػرد ، كمػػػػػو ىنػػػػػا اكتسػػػػػكاالتصػػػػػاؿ كتسػػػػػهيل عمليػػػػػة التفكػػػػػري

 2.اعبماعاتك 
تصاؿ بني الفرد ك غريه فبو تفصلو االو أمهية التعبري الكتايب يف أنو كسيلة مككمو ىثا ت    
 اؼبهو.اغبافة إليو ماسة يف صبيك ك  اؼبكانية،ك  يةنالزماؼبسافات  عنو
 
 
 
 

 
                                                             

 .826، صالسابق اؼبرفك7
 .282يس الل ة العربية بني النمرية  كاؼبمارسة، ص. أصوؿ تدر عبد الفتاح حسو البجة2
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 :كيفي  تصحيحهالتعبير الكتابي و  طرق تدريس المبحث الثالث:
 :ــ طرق تدريس التعبير الكتابي 1

هػ  أف تكػوف للمعلػ  اؼب، و االلتزاـ اػا يف تػدريس التعبػريليست ىناؾ طريقة كاحدة ديك     
نهػػػا  حريػػػة الكتابػػػة لػػػدل الطػػػبلب، مهمػػػة م اعتبػػػاراتالػػػ  يراعػػػَ فيهػػػا فلسػػػفتو اػباصػػػة، ك 

تقػدمي خبلؿ مواقف حيوية سبس أىدافه  ك  إتارة الرغبة يف التعبري موكالفركؽ الفردية بينه  ك 
 .1قدراهت ية كمهاراتو حبس  ميوؽب  كحافاهت  ك عبري اجملبلت الت

 أساسيتني ع  مرحلتني  خطوات،حبيث يسري اؼبعل  يف تدريس التعبري الكتايب كفق 
يف ىػػثه اؼبرحلػػة ديكػػو للمعلػػ  أف يسػػري يف دركسػػو علػػى النحػػو  الػػدنيا أ ػػػػ اؼبرحلػػة األساسػػية 

 اآل  
لـز يسػتتءػويقه  ك ، ك التبلميػث كفػثا  إىل اؼبوضػوع انتبػاهيت  فيهػا استءػارة ك  :ــ المقدم  1

فسػػَ ، كىػػثا يعػػي أف يقػػـو اؼبعلػػ  بوضػػك التبلميػػث يف فػػو ناسػػتدعاك خػػ اهت  السػػابقةذلػػك 
 .أذىاهن  يهيفي دم إىل موضوع الدرس ك 

 ييت  يتبك يف ذلك ما ك  :المناقش ــ  2
اؼبقيح مراعيا  2أ ػػ يقـو دبناقءة اؼبوضوع بيتسئلة ت دم إىل توفيو أفكار األطفاؿ إىل اؼبوضوع

 فيها حبيث ت لف ؾبموعة إفابات التبلميث عناصر اؼبوضوع الرئيسية.التدرج التسلسل، ك 
يكتبهػػا علػػى السػػبورة ك  فيػػد،ب ػػػػ يقػػـو اؼبعلػػ  باختيػػار بعػػض صبػػل التبلميػػث اؼبصػػاغة بءػػكل 

 3.على شكل ملخص سبورم
 

                                                             
 .712الل ة العربية بني النمرية كالتطبيق، ص. تعلي  حسو شحاتة1
  .191، صالدنيا(ارسة ) اؼبرحلة األساسية اؼبمريس الل ة العربية بني النمرية ك . أصوؿ تدعبد الفتاح حسو البجة2
 . 195اؼبرفك نفسو. ص  3
. 
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 يت  على النحو التايل ك  الكتابي:ــ النشاط  3
سػبورم مءػريا انتبػاه التبلميػث إىل اؼبلخػص ال  حيث يقػـو اؼبعلػ  بتوفيػو أ ػػ اؼبلخص السبورم

لػ  يف اسػتخدامها مػو ، أك اؼبفردات ال  يرغػ  اؼبعإىل اعبمل اؼبفتاحية، أك العبارات اعبميلة
 .قبل التبلميث

، أك التبلميث كتابة اؼبوضوع اؼبطركح يطل  اؼبعل  مو التدريبات ب ػػ كتابة اؼبوضوع أك حل 
 .سبق معاعبة يف اؼبلخص السبورم احل التدري  اؼبعني مهتديو دب

كاشػػػفا عػػػو نتقػػػل اؼبعلػػػ  بػػػني تبلميػػػثه موفهػػػا كمصػػػححا ك ي تصػػػحيحو ج ػػػػػ توفيػػػو اؼبعلػػػ  ك 
 .ك العامة ال  كقك فيها التبلميثاألخطا

كأال يكلفهمػا ب سبػاـ العمػل يف  الصػف،يف ىثا الصدد يف ل أف تت  كتابة اؼبوضػوع داخػل ك 
 النادرة.البيت إال يف اغباالت 

كبعد أف يكوف قػد رصػد أخطػاك  الكتابة،يطل  اؼبعل  بعد انتهاك تبلميثه مو  :ــ التقويم 4
تصػػحيح مػػا كقعػػوا فيػػو مػػو يطلػػ  إلػػيه  الرفػػوع إىل دفػػاترى  ك إي ػػاحها ك  الءػػائعة،التبلميػػث 
 أخطاك.

التبلميػػث بءػػكل  يف ػػل أف يكتػػ  اؼبعلػػ  علػػى السػػبورة بعػػض األنػػاط الل ويػػة الػػ  صػػاغهاك 
 1.تعزيزا لتلك األناطفيد تءجيعا ؽب  ك 

  لى العمل الكتايب يف ىثه اؼبرحلةػػ مناشط مقيحة للتدري  ع
أك اػب  أك الفاعل  اؼببتدأ،كيتف يعطَ اؼبعل  صببل زبلو مو   الناقصة،بات إسباـ اعبمل يػػ تدر  أ

 .اجملركرأك اعبار ك  المركؼ،أك اؼبفعوؿ بو أك 
 2.صبل مو كلمات مبعثرة ب ػػ تكويو

                                                             
 .195، صرحلة األساسية الدنيا(اؼبريس الل ة العربية بني النمرية كاؼبمارسة ). أصوؿ تدعبد الفتاح حسو البجة1
 .199، صاؼبرفك نفسو2
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 اؼبوصوؿ. االس ج ػػ الربط بني اعبمل حبركؼ العطف ك 
صبلػة بوضػك إحػدل ىػثه  إسبػاـإعطاك اعبػواب الصػحيح ألنػاط مػو أدكات االسػتفهاـ أك  د ػػ

 .األدكات
 .فقرةق ػػ ترتي  اعبمل لتكويو 

ىثه التدريبات ديكو أف يتقدـ اؼبعل  بطبلبو خطػوة أرفػك مسػتول فيطلػ  مػنه   إتقافبعد ك 
   ك طبسة صبل يف موضوعات معينة كبوعلى سبيل اؼبثاؿ كتابة أربك أ

ػػػػػ كصػػػف أعمػػػا األطبػػػاك، أك اؼبعلمػػػني، أك اؼبهندسػػػني، أك كصػػػف شػػػجرة، أك حديقػػػة، أك 8
 .أحد الفصوؿ أك الدفنة، أك بعض اغبيوانات مدرسة، أك لعبة صباعية

 1بيتسلوبو.ػػ تلخيص قصة مصورة  7
التعبػػػري الكتػػػايب عػػػ  رحلػػػة ديػػػر كػػػثلك تػػػدريس يف ىػػػثه اؼب :حلـــ  األيايـــي  العليـــاب ـــــ المر 

  خطوات أمهها
 .التمهيد، اؼبقدمة، كاختيار اؼبوضوع :ــ ال طوة األولى

 يصػرفه  ىػثا التمهيػد، حبيث ؼبوضوع الدرس نفسيته مهيد يعي بتهيئة أذىاف الطبلب ك الت
 .عو موضوع الدرس السابق كتبعاتو

اره إمػا مػو قبػل اؼبعلػ  ، الػثم يػت  اختيػبارة عو تعريف موفز دبوضوع الػدرساؼبقدمة ىَ عك 
، أك عػػو طريػػق كافػػ  يعطػػَ حكايػػات سػػبق أف تعلمػػوه مػػو قصػػص أك ، أك فبػػاأك الطػػبلب

 2.ؽب  أك قصة ظبعوىا مو آبائه  أك أقربائه 

                                                             
 .199، صرسة ) اؼبرحلة األساسية الدنيا( اؼبماريس الل ة العربية بني النمرية ك . أصوؿ تدعبد الفتاح حسو البجة1
 .270، صالعليا(. أصوؿ تدريس الل ة العربية بني النمرية كاؼبمارسة )اؼبرحلة األساسية عبد الفتاح حسو البجة2
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ؼبوضوع فيعد مو بني أى  عناصر قباح التعبري لػثا جيػ  أف يكػوف اؼبوضػوع اؼبختػار أما اختيار ا
أف يكوف مو اؼبوضوعات ال  كإطبلؽ خيالو كإتارة أحاسيسو ك  التعبري،يوفر فسحة للطال  يف 

 1.تثري يف نفسو حافة إىل التعبري عنهاك  مءاعره،سبس 
 .عرض اؼبوضوع :ال طوة الثاني 

 ؽبا.لثلك ف هنا تعطَ ارذباال دكف زبطيط مسبق ك  الدرس،تعد ىثه اػبطوة أى  خطوات 
ال ، حيػػػارل علػػػى غػػػري كعػػػَ دبػػػا سػػػيكتبوفإذ أف الطػػػبلب يف ىػػػثه اغبالػػػة غالبػػػا مػػػا يكونػػػوف 

  ، لثا على اؼبعل  أف يتبك ما ييت فأيو ينتهو ، ك يبدؤكفيعرفوف مو أيو 
 اختري.لثم ػػ كتابة عنواف موضوع التعبري ا8    
 للموضوع.حوؿ األفكار العامة ك اعبزئية ػػ طرح عدد مو األسئلة تدكر  7 
اك سػػرده للملخػػص اؼبعلػػ  أتنػػيف ػػل أف يقتػػبس ع جبمػػل مػػوفزة ك ػػػػ تلخػػيص فكػػرة اؼبوضػػو  2 

، سػواك كانػت ىػثه تتعلػق باؼبوضػوع كتعػزز فكرتػو النصػوص اعبميلػة الػ بعض مو الءواىد ك 
، أك أقػػػوال لػػػزعي  سياسػػػَ أك آليػػػات قرآنيػػػة، أك أحاديػػػث نبويػػػة ىد شػػػعرا أك حكمػػػا أكالءػػػوا

 . 2اخلأك ديي ... افتماعَ
ػػ تسجيل عناصر اؼبوضوع على اللوح مك مراعاة حسو است بلؿ اللوح يف تنمي  عناصػر  1 

 اؼبوضوع .
ك يطلػ  تع  اإلشػارة ىنػا أنػو ديكػو أف يكػوف اؼبوضػوع قصػة فيقػـو اؼبعلػ  بسػردىا علػيه  أك 

يعػد تػػدريبه  ، كتابتهػا أك تلخػيص موضػػوع مػو كتػاب  ، أكع ػه  سػرد قصػة مػػو عنػدهمػو ب
 3.ىثا تسجيل ملخص القصة على اللوح مو إ يتلوعلى عملية التلخيص ك 

                                                             
 .770، 786لي  تدريس الل ة العربية، ص. الكايف يف أساؿبسو علَ عطية1
 .270مارسة )اؼبرحلة األساسية العليا(، صاؼبمرية ك صوؿ تدريس العربية بني الن. أعبد الفتاح حسو البجة2
 .278، صاؼبرفك نفسو3
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  اؼبوضوع.تدكيو ملخص  الثالث :ال طوة 
اؽبيكل العاـ للموضوع أك  ا، بتدكينهالتلخيصك  السرد،يقـو الطبلب بعد ا ادتة السابقة أك 

 1دفاترى .العناصر الرئيسية يف 
 شفويا.إعادة التلخيص  الرابع :ال طوة 

ل يػػػػ د التبلميػػػػث  يػػػت  فيهػػػػا تكليػػػف التبلميػػػػث ب عػػػادة تلخػػػػيص موضػػػػوع التعبػػػري شػػػػفويا ، فػػػ ذاك 
 ، قاـ اؼبعل  بثلك ليبقيو يف أذىاف التبلميث قبل شركعه  يف كتابتو.تلخيص بءكل مرض

، علمػػا بيتهنػػا عنهػػا اؼبعلػػ  يف اؼبراحػػل اؼبتقدمػػةذبػػدر مبلحمتػػو أف ىػػثه اػبطػػوة قػػد يسػػت ي  فبػػاك 
 بلميػث بءػكل فيػد، فبػا يسػهل علػيه عامل يساعد على تعميق مفهػـو اؼبوضػوع يف  نفػوس الت

يزيػد  وضوع ربلػيبل كتلخيصػا مػو شػيتنو أففوؽ ىثا ف ف كثرة تكرار اغبديث يف اؼبالكتابة فيو، ك 
 .اإلحاطة بو، كاستءراؼ أبعاده، كالوقوؼ على فوانبويف درفة 

 أغػػبلط التبلميػث خػػبلؿ حػػديثه  كمػػا يف عمليػة تصػػحيح افبػا ينبػػو إليػػو اؼبعلمػوف ىنػػا أال يبػػال و ك 
بػػل يكتفػػَ بواحػػد أك  اؼبتحػػدتني،يلفػػت نمػػرى  إىل ضػػركرة أال يكثػػر اؼبعلػػ  مػػو عػػدد التبلميػػث 

 التالية.اتنني إلفساح اجملاؿ للخطوة 
 اؼبوضوع.كتابة   ال امس :طوة ال 

وا اؼبوضػػػوع مػػػو صبيػػػك فوانبػػػو يتكػػػد اؼبعلػػػ  مػػػو أف التبلميػػػث قػػػد كعبػػػتػػػت  ىػػػثه اػبطػػػوة بعػػػد أف يت
بعػػدىا يءػػرع  ،تعمقػػت يف نفوسػػه  أفكػػاره كدكنػػوا يف دفػػاترى  اؼبلخػػص اؼبكتػػوب علػػى اللػػوحك 

  عل  يف ىثه اػبطوة األسس اآلتيةالتبلميث يف الكتابة على أف يلتـز اؼب
                               2اؼبخصصة.أال تقل الفية اؼبتاحة يف اغبصة لعملية الكتابة عو نصف اغبصة  ػػ 8 
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أك دفػػاتر  خارفيػػة،ػػػػ مػػو اؼبناسػػ  أف يءػػرع التبلميػػث يف البدايػػة كتابػػة اؼبوضػػوع علػػى أكراؽ  7 
 .خصصةف ذا ما مت ذلك ينتقلوف إىل الكتابة يف دفاتر التعبري اؼب مسودات،

  ػػ يلفت نمر اؼبعلمني إىل أىو يف ل أال يزيد حج  موضوع التعبري على صفحة كاحػدة  2 
ت      أك يف داخلػػػػو إذا تػػػػوافر الوقػػػػ الصػػػػف،يسػػػػمح اؼبعلػػػػ  لتبلميػػػػثه بكتابػػػػة اؼبوضػػػػوع خػػػػرج  ػػػػػػ 1 

 مثال .ك لثلك كعلى اؼبعل  أف يدرؾ أف لكل مو اغبالتني مناق  
كربتػػاج إىل اغبػػوار  قصػرية،فتمػػارس إذا كانػػت موضػوعات التعبػػري سػػهلة  الصػف،أمػا الكتابػػة يف 

 مناقبها كمو  مركزة،مناقءة ك 
 اػبارفَ.حيث ال يتوافر ؽب  اؼبساعد  الكتابية،أ ػػ الوقوؼ على إمكانيات التبلميث 

كمػػو إ تعويػػدى   اؼبناقءػػة،اليقمػػة أتنػػاك الءػػديد ك  االنتبػػاهسبػػرينه  علػػى يػػث ك ب ػػػػ تػػدري  التبلم
طاحػة التامػة بعناصػره إضػافة إىل اإل ؿبػددة،معاعبة اؼبوضوع يف فػية اليكيز كعدـ شركد الثىو ك 

 الفرعية.الرئيسية ك 
   على أف مو عيواا

 .ال عفاك، قليلَ الثكاكعلى التبلميث  االضطرابػػ سيطرة القلق ك  8
الكتابػػة يف اؼبوضػػوع  اسػػتيفاك ػػػػ نتيجػػة للعيػػ  األكؿ زبفػػق ىػػثه الءػػرحية مػػو الطػػبلب يف 7

 اغبصة.ضمو الزمو ا دد ا  مو 
الػػ  تتطلػػ  اؼبزيػػد مػػو التفصػػيل  أمػػا الكتابػػة يف البيػػت فيعتمػػدىا اؼبعلمػػوف يف اؼبوضػػوعاتك 

جيػػة للوقػػوؼ علػػى فوانبػػو منهاكات البلبالتػػايل ال بػػد مػػو القػػر كالءػػرح، كالبحػػث ك التنقيػػ  ك 
  عبيدةاؼبتعددة، كمو خصائص ىثا األسلوب ا

 1.ما يتفرع منهاأفزائو الدقيقة ك  ستقصاككا اؼبوضوع،أ ػػ الوقوؼ على فوان    
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 .اإلفادة منهاؼبتعلقة باؼبوضوع ك اؼبرافك اب ػػ االطبلع على اؼبصادر ك   
 .اإلبداعالفرصة ألصحاب اؼبواى  اعبادة ك  إعطاكج ػػ   
 بنمافتها.العناية خطوطه  ك  ربسنيفرصة للتبلميث لتنمي  كتاباهت  ك د ػػ إتاحة ال  

ميث يركو إىل غريه بعض العيوب ال  مو أمهها  أف بعض التبلغري أف ىثا األسلوب تكتنفو 
، أك يما إذا كػػاف التلميػػػث دكف اؼبسػػتول، فيلجػػيت إىل أقربائػػو ليكتبػػوا عنػػػو، كالسػػليقػػـو بالعمػػل

 .1استعاف ببعض زمبلئو األقوياك لينتقل عنه  قبل ح وره إىل اؼبدرسة
 الدفاتر.صبك  السادي :ال طوة 

، شرط أف ذبمػك معػا يف كقػت ها مو قبل اؼبعل  ك الطبلبذبمك الدفاتر بطريقة متعارؼ علي
، كمػػػو اؼبف ػػػل أك يعتػػػدؿ اؼبعلػػػ  يف عػػػدد لطػػػبلب  النمػػػاـ ك احػػػياـ اؼبواعيػػػدكاحػػػد ليعتػػػاد ا

للمعلػػ  ؼبعاعبػػة  إلعطػػاك فرصػػةديػػا لئلرىػػاؽ النػػاف  عػػو التصػػحيح ك تفااؼبوضػػوعات اإلنءػػائية 
رحلػػة االبتدائيػػة علػػى األخطػػاك داخػػل الصػػف كمػػا يستحسػػو أال يزيػػد حجػػ  اؼبوضػػوع عػػو اؼب

مػػػػا يفيػػػػد لعػػػػل يف ربديػػػد اؼبوضػػػػوعات ريو سػػػطرا يف اؼبرحلػػػػة اإلعداديػػػػة ك عءػػػػعءػػػرة أسػػػػطر ك 
 .2التكرارالطبلب يف عملية اليكيز، كذبن  اغبءو ك 

  تبلئػػػطريقػػػة تػػػدريس التعبػػػري الكتػػػايب الػػػ   مػػػو ىػػػثا نسػػػتنتج أف للمعلػػػ  اغبريػػػة يف اختيػػػارك 
 .كإعدادى  كبيئته  الصفيةمستويات تبلميثه 

 الكتابي:ــ تصحيح التعبير  2
إنػػا كقػػوؼ التبلميػػث علػػى لػػدفاتر ىػػو إرىػػاؽ اؼبعلػػ  ك أشػػ الو، ك لػػيس القصػػد مػػو تصػػحيح ا

 3األغػبلط يف تعبػريبػالرغ  مػو أف عمليػة كءػف ب ية تفاديها يف اؼبػرات القادمػة، ك  أغبلطه 
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ث أغبلطػػػو التبلميػػػث منوطػػػة بػػػاؼبعل  يف غالبيػػػة األكقػػػات إال أنػػػو مػػػو األف ػػػل أف يػػػدرؾ التلميػػػ
 .بنفسو فيحاكؿ إصبلحها كىجرىا

ح مءػػػػكلة توافػػػػو اؼبعلػػػػ  لقلػػػة الوقػػػػت، ككثػػػػرة أعػػػػداد أف نقػػػػر أف عمليػػػػة التصػػػحيالبػػػد مػػػػو ك 
، كمػا يبثؿ يف عملية التصحيح اعبيػدةثم ، كطوؿ اؼبنهج إضافة إىل اعبهد اؼبهي الالتبلميث

بو عنػػد أنػػو مػػو ال ػػركرم كضػػك أمػػاـ اؼبعلمػػني بعػػض األمػػور الػػ  جيػػ  أف ييتخػػثىا يف حسػػا
  تصحيح دفاتر التعبري منها

بعػػد كاتبػػة  ر التبلميػث أف يكتبػػوا بيتسػلوب راؽػػػ ال بػػد مػو أف يػػدرؾ اؼبعلػ  أنػػو لػيس دبقػػدك  8
ة مػػرة كاحػػدة أمػػر فػػوؽ قػػدرة ح األغػػبلط التعبرييػػبالتػػايل فػػ ف إصػػبلاؼبوضػػوع، أك موضػػوعني ك 

 1.اؼبعل 
ػػػػ إف أمػػر اؼببال ػػة يف التصػػحيح غػػري فػػائزا ألننػػا لػػو صػػححنا كػػل غلطػػة أرتكبهػػا التبلميػػث  7

اػػػػثا اللػػػػوف اؼبكػػػػرر لػػػػدل  التلميػػػػث ك خباصػػػػة ال ػػػػعفاك مػػػػنه  باؼبػػػػداد األضبػػػػر ل ػػػػاؽ الػػػػدفي
 بالتػػايل غػػرس الكراىيػػةبػػري كانصػػرافه  عنػػو، ك تػػ  عليػػو نفػػورى  مػػو درس التع، فبػػا يي التبلميػػث

 قد ي دم ىثا إىل كره اؼبدرسة كلها.لل ة العربية بعامة يف نفوسه  ك 
ح للتبلميػث اػبطػيت ػػ جيمل باؼبعل  أف يعلق على تعبري التبلميػث بعبػارات قصػرية مػوفزة توضػ 2

، فػػ ف نػػدرة إطػػراك كتابػػاهت  كمػػدحها إف أصػػاب، فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ كيف اؼبقابػػلالبػػارز كنوعػػو 
خدـ ألفا ػا فديػػدة اسػػتخداما سػػليما، كػثلك اغبػػاؿ إذا مػػا اسػػتتءػػجيك ك األخطػاك مػػدعاة لل

اإلقبػػاؿ صػػدكرى  كحيفػػزى  علػػى التحسػػني ك  التءػػجيك يػػثلجكال شػػك أف مثػػل ىػػثا اإلطػػراك ك 
 .2على الكتابة
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،  فػػودة اػبطػػيتكالرسػػ  اإلمبلئػػَ ك  صػػحيح بالناحيػػة الل ويػػةػػػػ جيػػ  أف يعػػ  اؼبػػدرس عنػػد الت1
 1.تسلسلهاترتيبها ك حة األفكار كقيمتها ك كما جي  أف يع  بالناحية الفكرية مو حيث ص

أك النحويػػة أك  الل ويػػة،ػػػػ مػػو األمػػور الػػ  جيػػ  مراعاهتػػا أف يعػػاخ اؼبعلػػ  بعػػض األخطػػاك  5
 إليه .ع الدفاتر بعد إرفا  كتاباهت ،اإلمبلئية ال  تءيك يف  

يف ػػ البد مو أف يتيتكد اؼبعل  مو أف التبلميث قَ قاموا بتصحيح األخطاك ال  كقعوا فيها  9
 حت ال يصبح تصحيح اؼبعل  أمرا ال قيمة لو. السابق،اؼبوضوع 

 كافية.ػػ مو ال ركرم أف يفرد اؼبعل  حصة ؼبناقءة التبلميث فيها أخطاك  2
تكليػػف كا بعػض كتابػات التبلميػث اعبيػدة ك اؼبعلمػوف بػيتف خيتػار  ػػػ كبقصػد التءػجيك يطالػ  1

 2.أصحااا بقراكة ما كتبوه أماـ زمبلئه 
لعػل أبػرز ىػثه األخطػاك األخطػاك الءػائعة لػدل التبلميػث ك  ػػ أف يركػز اؼبعلػ  علػى تصػحيح 6

 الءائعة 
 ، ككتابػػػة عنػػػوافالػػػدفاترأخطػػػاك تتعلػػػق بتنمػػػي  دفػػػي التعبػػػري، كالكتابػػػة بػػػاغب ، ك ذبليػػػد أ ػػػػػ   

 .ترؾ أسطر فارغة للتصحيح ك غريىا، ك اؼبوضوع ك التاريخ ككضك اؽبوام 
 .التنقيطتتعلق بعبلمات اليقي  ك ب ػػ أخطاك   
زيػػادة ك ، يف الكاتبػػة بػػني اغبػػركؼ اؼبءػػااة ، كعػػدـ التفريػقج ػػػ أخطػػاك تتعلػػق برسػػ  اغبػػركؼ  

 .ادهتا كاألغبلط يف رس  اؽبمزة كغريىا، كحثؼ الن ات أك زيبعض اغبركؼ يف الكلمة
 3.اللهجات ا ليةلعامية ك د ػػ األغبلط اؼبتصلة با  
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)مػػدراك( الءػػَك( بػػدال مػػو )الءػػَك نفسػػو( ك سفػػق ػػػػ أغػػبلط ل ويػػة شػػائعة، كػػيتف يقػػوؿ )ن  
 بدؿ )مديركف أك مديريو(.

فػة إىل رعايػة زبتلػف حبا، فيدرؾ أف اؼبوىوبني عَ الفوارؽ يف األداك بني الطبلبك ػػ أف يرا  
 1.اؼبراقبةالتءجيك كاؼببلحقة ك التصحيح ك ، مو حيث التعامل ك عو اؼبتخلفني
 التصحيح:ــ أياليب 

  ملية التصحيح ب حدل الطرؽ اآلتيةديكو للمعل  أف يباشر ع
 :أ  ــ التصحيح الفرد  داخل الصف  

، حيػث يءػػاىد  داخػػل الفصػلأخطػػاك التبلميػث فػرادل يػراد بػو أف يقػػـو اؼبعلػ  بتصػحيح ك     
كيفيػة قػوع ىػثه األخطػاك ك ، مػك إرشػاده إىل السػب  يف ك ما كقك فيو مو أخطػاك كل التبلميث
 .تصحيحها

، كإذا مػػػا تػػػوافرت ؽبػػػا الي  التصػػػحيح يف التعبػػػري الكتػػػايبتعػػػد ىػػػثه الطريقػػػة مػػػو أف ػػػل أسػػػك 
 أكثػر الطػرؽ ، كقلة عدد التبلميث يف الصػف كانػتؼ التطبيق اؼبناسبة مو حيث الوقت رك 

قػػف حائلػػة أمػػاـ تطبيػػق ىػػثه الطريقػػة بيػػد أنػػو شبػػة صػػعوبات ت فائػػدة،كأعمقهػػا أتػػرا ك  قباحػػا،
  أمهها
قػد سبكنػو مػو اؼبوا بػة علػى مَ للمعل  فبا يػ دم إىل إرىاقػو ك ػػ كثرة الع ك الدراسَ اليو  8  

 التصحيح 
الصػػػحيح بػػػل ردبػػػا  ، فبػػػا يقػػػف عائقػػػا أمػػػاـ العمػػػلػػػػػ ازدحػػػاـ الصػػػف الواحػػػد بالتبلميػػػث 7  

 2إىل ىػثا، فػ ذا مػا أضػيف بك اؼبعل  عملية التصحيح الفردية، خباصة إذا اتالقياـ بو استحاؿ
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ا مػػدل مػػا يعانيػػو اؼبعلػػ  مػػو فهػػد كمػػا يكابػػده مػػو كثػػرة اؼبوضػػوعات التعبرييػػة اؼبقػػررة أدركنػػ
 .إرىاؽ يف التصحيح

اإلشػراؼ يف األعمػاؿ اإلداريػة ك كمءػاركتو   ػػ ربمل اؼبعل  مسػ كليات إضػافية يف اؼبدرسػة 2  
ىػثا اػبػط، كالقواعػد، ك ك  انء الو يف تصػحيح دفػاتر اإلمػبلك، على بعض األنءطة إضافة إىل

 .تصحيح دفاتر التعبري باستمرار كمتابعة أمر دكف شك ي دم إىل عدـ قدرة اؼبعلمني على
، فبػػا العبػث كاللهػويػػث أتنػاك تصػحيح اؼبعلػ  لؤلخطػػاك كمناقءػتها إىل ػػػ عبػوك بعػض التبلم 1  

 .1يعيق بالتايل عملية التصحيحفوضى يف الصف ك ي دم إىل إحداث 
 :ب ــ تصحيح التعبير خارج الصف

 ك ديكو للمعل  أف ي ديها باألسالي  اآلتية  
، حيث يقـو اؼبعل  برصد األخطاك بالقل  األضبر فػوؽ كػل خطػيت يف اؼبرحلة االبتدائية :األول

 كقك فيو التلميث.
 ، حيػثيف اؼبرحلػة اإلعداديػة كالثانويػةتصػلح ىػثه الطريقػة طريقة كضك الرموز ك  إتباع :الثاني

مػػو  ز متفػق عليػػو مػك التبلميػث لكػػل نػوع، ككضػػك رمػيقػـو اؼبعلػ  بوضػػك خػط ربػت كػػل خطػيت
كالل وم  ف يرمز إىل اػبطيت اإلمبلئَ)ـ( كاألسلويب باغبرؼ)س(سبيل اؼبثاؿ كيت ىاألخطاك فعل

)ت( كىكػػثا يف اليقػػي  بػػاغبرؼبػػاغبرؼ)ص( ك الصػػريف بػػاغبرؼ)ف( ك بػػاغبرؼ)غ( كالنحػػوم 
 .اإلشادة بويقة ما لءكر كاتبها ك االستجابة فيمكو أف يءري إليها بطر حالة االستحساف ك 

ميز أف يدرؾ التلميث خطيته بنفسو، حيث حياكؿ الكءف عنػو كالتعػرؼ اؽبدؼ مو ىثا الي ك 
 2.لص منوثلى للتخ، كمو إ التوصل إىل الطريقة اؼبإىل أسبابو
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ديتاز ىثا األسلوب دبا يثريه التبلميػث مػو نءػاط عقلػَ يتمثػل يف طػرح ؾبموعػة مػو األسػئلة ك 
 تصحيحو.ك حوؿ األمور ال  جيهلها التلميث، للوقوؼ على اػبطيت  تدكر

ألخث ىثا األسلوب ردبػا يعػود إىل أف التبلميػث مػو خػبلؿ األسػالي  األخػرل يف التصػحيح  ك 
صػػححو اؼبعلػػ  نقػػبل دكف بػػثؿ أدو تفكػػري أك ؿباكلػػة تصػػحيح مػػو قػػبله   كػػانوا ينقلػػوف مػػا

ىػثا  ، إضػافة إىل أنػو قلمػا ينػاق  الطالػ  يف غػريديركف عو اػبطيت دكف معرفة أسبابوكمو إ 
 .األسلوب، اؼبعل  يف ىثه األخطاك

 و  أمػػػا القسػػػ  األكؿ فيصػػػححبتقسػػػي  دفػػػاتر التعبػػػري إىل قسػػػمني فيػػػو يقػػػـو اؼبعلػػػ ك  :الثالـــث
ت  تصػحيحو بقػراكة اؼبعلػ    فيػاؼبعل  على كفق األسلوب األكؿ، أك الثا ، كأما القس  الثػا 

دكف كضػػػػك رمػػػػوز أك تصػػػػحيح ، إ كضػػػػك خطػػػػوط بػػػػالقل  األضبػػػػر ربػػػػت األخطػػػػاك اؼبوضػػػػوع
 .1يكتفَ بيتف يكت  يف ذيل اؼبوضوع نمر أك شوىداألخطاك كدكف إرشادات منو ك 

، و القسػػػ  الثػػػػا  يف اؼبػػػػرة األكىلة القسػػػ  األكؿ دبػػػػا عػػػاخ بػػػػيف اؼبوضػػػوع الثػػػػا  يقػػػـو دبعاعبػػػػك 
 ...كىكثا.، بو القس  األكؿ يف اؼبرة األكىل كالقس  الثا  دبا عاخ

  كمو مساكئ ىثا األسلوب أف فيو
 .حح ؽب ، كعدـ استفادة التبلميث الثيو صػ إمهاال ؼبو ل يصحح ؽب  اؼبعل ػ 8  
يكتفػػَ بكتابػػة لوب فػػبل يقػػرأ موضػػوعات التبلميػػث ك ػػػػ اسػػت بلؿ بعػػض اؼبعلمػػني ىػػثا األسػػ 7 

 2.أك نمر( فبا جيعل التلميث ال يءعر جبدية التصحيح )شوىد،
كدرفػػػػة  الطػػػػبلب،*كمػػػػو ىػػػػثا نسػػػػتنتج أف ال ػػػػرض مػػػػو التصػػػػحيح ىػػػػو اكتءػػػػاؼ مسػػػػتول  
 .يف الل ةسبلمة مة يف التعبري ك ، كسبلنه ، كما بل وا مو أفكارسرب
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 دتهيــــد : 

، وقد خَتة أعلية كبَتة يف كل اجملاالتالكتايب يف اآلونة األلتعبَت بنوعيو الشفوي و لقد أصبح ل

. فإن احلديث عن التعبَت يف الواقع اإلنسانيةاكتسبها نظرا الستعمالو يف كل مظاىر احلياة 

لة األكثر استخداما بُت ادلعلم وادلتعلم يف كل التعليمي غلرنا إىل التمسك بو باعتباره الوسي

الميذ السنة الكتايب لتع تدريس التعبَت بنوعيو الشفوي و ، ومن أجل معرفة واقادلواقف التعليمية

معرفة العوائق اليت تعًتض عة يف ىذا النشاط و مدى أعلية الطريقة ادلتبو اخلامسة ابتدائي 

، وىذا عن طريق توزيع رلموعة من االستبيانات  يف تدريسو قمنا بدراسة ميدانيةادلعلمُت

يف بلدية ارس التالية  ، وقد اخًتنا ادلدلمي وتالميذ ادلرحلة االبتدائيةتتضمن أسئلة موجو دلع

 :سيدي خلضر

 .4954ــ مدرسة أول نوفمرب    

 ة.زلمد محز  الشهيد ــ مدرسة   
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 حتليل نتائج االستبيان ادلوجو إىل ادلعلمُت :

 ــ اجلنس : 4

 أنثى ذكر اجلنس

 47 3 العدد

 %85 %45 النسبة

 

الذكور  أما %85من خالل اجلدول يتضح أن نسبة معظم األساتذة إناث إذ تشكلت بـ 

يعترب و  اجلزائري.يعود السبب يف ذلك إىل غلبة العنصر السنوي يف اجملتمع و  %45فنسبتهم 

علمي الصف اخلامس االبتدائي إذ أن ادلعلمات يساعلن يف تنمية عاطفة األمومة دلتىذا مناسبا 

، كوهنم يف حاجة ماسة إىل اجلانب العاطفي حىت وعلى صفوف الطور االبتدائي عامة ،خاصة

 ا نقضيىذا ال يعٍت أننين ادلعريف واجلانب احلسي واحلركي يف ىذا السن، و يتماشى مع اجلا

تأثَتا يف التلميذ من صرب  ، وإظلا صرب ادلرأة يف الًتبية يف رأينا ىو أكثرعلى دور الرجل يف الًتبية

ع نسبة النساء  ، إضافة إىل ىذا فرمبا يعود ارتفا ادلتعلم يف معلمتو األم الثانية ، كما يرىالرجل

، مل اليت ىي يف الغالب مناسبة ذلاتوزيع فًتات العذلك إىل ما يوفره من عطل سنوية و ك

احًتام للمرأة ،أما اطلفاض نسبة الرجال يف القطاع ما يوفره ىذا القطاع من تقدير و  إضافة إىل
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 غالء ، خاصة معاب قد تكون مادية بالدرجة األوىل، أسبيعود إىل انصرافو إىل مهن أخرى

 .ادلعيشة ومسؤولياتو يف العائلة

 ــ الصفة :  2

 مًتسم مًتبص مستخلف الصفة

 48 2 0 العدد

 % 90 % 40 %0 النسبة

 

وىم  %90بـ  ُتادلًتمس ةذتايظهر اجلدول وضعية ادلعلمُت يف القطاع و قد مثلت نسبة األس

ن ، ادلتخرجون ميف التعليم األقدميةو اللذين يشتغلون بصفة دائمة، وىم من ذوي اخلربة 

 .ادلعاىد ادلتخصصة يف التدريس وىم ؽلثلون األغلبية

، ومن من خرجي اجلامعات شلن توظفوا عن خرى فهم ػلملون رتبة أستاذ مًتبصأما النسبة األ

وىي  %40، قدرت نسبتهم بـ الًتبية على مستوى الواليةطريق ادلسابقات اليت تنظمها مديرية 

ب من تأثَت على استقرار القطاع وعلى نفسية التالميذ ال ؼلفي ما ذلذه النس نسبة قليلة 

الربنامج، كما أنو يف حتضَت دائم، ملما بلم ادلثبت يف عملو يكون مستقرا و صيلهم ألن ادلعحتو 

إظلا ذلك راجع للظروف اليت  من شأنو أو شكا يف كفاءتو و ىذا ليس تقليالأما ادلستخلف و 



الثالث :                                                           الجانب التطبيقيالفصل   
 

 
66 

ذب يؤثر على حتصيل التلميذ  يغادر فهذا التذبغل ادلنصب دلدة شهر و ألنو قد يش ،حتكمو

 . كثَتا

 :ــ الشهادة ادلتحصل عليها 3

 ثانوي بكالوريا ماسًت ليسانس عليها ادلتحصلالشهادة 

 0 9 5 9 العدد

 % 0 % 45 % 40 % 45 النسبة

 

أما  ،%40 نسبة نيشكلو ُت لشهادة ادلاسًت من خالل اجلدول تبُت أن نسبة األساتذة احلامل

شهادة البكالوريا لتقدر نسبة األساتذة احلاملُت و  ،% 45نسبة احلاملُت لشهادة الليسانس 

ىذا ما يبُت سعي سات العليا و اوعليو فإن نصف األساتذة ػلملون شهادات الدر  ، 45%

على رفع مستوى ادلعلمُت من جهة نرى  وبالدؤ اىتمامهم القائمُت على الًتبية يف الوطن و 

ادلعلمُت يف تكنولوجية التعليم احلديثة ، واالستفادة من الدراسات احلديثة يف  ىؤالءحتكم 

 علوم الًتبية .
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 ــ كيف ترى مستوى التالميذ يف نشاط التعبَت ؟ 4

 جيد  متوسط   ضعيف مستوى التلميذ 

 0 42 8 العدد

 % 0 % 60 % 40 النسبة 

 

 ضعيف و متوسط حيث خالل اجلدول يتبُت أن مستوى التالميذ يف نشاط التعبَت بُت من

حيث يقر بعض ادلعلمُت أن أسباب ضعف التالميذ  ،%60و الثانية  %40 بـ قدرت األوىل

 يف نشاط التعبَت يعود إىل :

 .اآلخرين واحلديث أمامهماخلجل يف مواجهة *اخلوف و 

 .التالميذالثروة اللغوية لدى بعض *ضعف 

 .ميذ على حتديد األفكار األساسية*عدم قدرة التال

 .دة التعبَت سواء شفهيا أو كتابيا*عدم توفر الوسائل اإليضاحية اخلاصة مبا

 .*احلجم الساعي ادلخصص لنشاط التعبَت غَت كايف 

 الفصحى مثال .ة و *التداخل اللغوي من العامي
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، التمييز بَت الكتايب مثال عالمات الًتقيمادلهمة يف التع*عدم تركيز بعض ادلعلمُت على النقاط 

لتاء ادلربوطة والتاء ادلفتوحة ويف كتابة بُت احلروف ادلتشاهبة يف الرسم اذلجائي والتمييز بُت ا

 .اذلمزة

 ــ إىل ماذا ؽليل تالميذك ؟ 5

 التعبَت الكتايب التعبَت الشفوي ميول التلميذ

 8 42 العدد

 % 40 % 60 النسبة

 

الميذ ؽليلون إىل التعبَت اليت ترى أن التو  % 60يوضح اجلدول أن النسبة الغالبة قدرت بـ 

راجع ألسباب كونو حسب رأي ادلستجوبُت ينمي رصيد التلميذ اللغوي  ، و ىذاالشفوي

مهمة للتمكن من التعبَت ىو كذلك خطوة و مهارات متنوعة و أفكار جديدة و وإكساب

فائدة ميذ ؽليلون إىل التعبَت الكتايب  أنو أكثر أعلية و من يرى أن التال يف حُت ىناك .الكتايب

ؽلكن م أسباب اختيارىم ذلذا النوع  و ذلو  %40بالنسبة إليو حيث قدرت ىذه اجملموعة بنسبة 

ف أوسع مقارنة بالتعبَت الشفوي وغلعل من ادلتعلم إمجاعها يف كون التعبَت الكتايب ػلقق أىدا

 .لقراءة يف نفس الوقتيتعلم الكاتبة وا
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 ــ ما ىي اللغة اليت تستخدمها يف مشاط التعبَت ؟ 6

 الفصحى و العامية العامية الفصحى اللغة ادلستخدمة

 40 0 40 العدد

 %50 %0 %50 النسبة

 

الفصحى معا أثناء علمُت الذين يستخدمون العامية و يتضح لنا من خالل اجلدول أن نسبة ادل

استخدام اللغة الفصحى لوحدىا فقدرت كذلك و  %50التعبَت قد قدرت بـ تقديرىم لنشاط 

ضافة إىل انعدام ، إيذ كثَتا على اكتساب خاصية اللغةيساعد التالموىو أمر إغلايب و  %50بـ 

 .استخدام العامية

الفصحى معا من أجل تسهيل وصول علمُت يقومون باستعمال العامية و عليو نستنتج أن ادلو 

لكن رغم ذلك فعلى ادلعلم أن يتجنب إىل ذىن ادلتعلم بطريقة بسيطة و  ادلعلومةالفكرة و 

بل غلب عليو أن يستعمل اللغة ئم كي ال يتعود التالميذ عليها ،إدراج العامية بشكل دا

، إذ أن استخدام العامية ذلا التعبَت وكذا يف غَتىا من احلصصالفصحى أثناء تقدؽلو حلصة 

 يؤثر، كما لميذ غَت متحمس للحديث بالفصحى واستعماذلاعل التتأثَت سليب حبث أهنا جت



الثالث :                                                           الجانب التطبيقيالفصل   
 

 
70 

وتذبذب  اضطراب، إضافة إىل يو من الناحية الفكرية وبدرجة أكرب من الناحية اللغويةعل

 .سانو على ادللكة اللغوية الصحيحة، ومن مث لن يستقيم لالتلميذ بُت العامية والفصحى

 يف الربنامج الدراسي تتوافق مع مستويات التالميذ ؟ ــ ىل ترون أن مواضيع التعبَت ادلقررة 7

 ال نعم االقًتاحات

 43 7 العــدد

 % 65 % 35 النسبــة

 

من خالل اجلدول يتنب لنا أن معظم ادلعلمُت يرون أن مواضيع التعبَت ادلقررة يف الربنامج 

حبث يرون أن ادلواضيع  % 65الدراسي ال تتوافق مع مستوى التلميذ حيث قدرت نسبتهم بـ 

، يف  حُت يرى البعض أن عن الوسط الذي يعيش فيو التلميذ ىي تبتعد كل البعدغامضة و 

  %35ىي نسبة قليلة قدرت بـ مج تتوافق مع مستويات التالميذ و ادلواضيع ادلقررة يف الربنا

 ــ ىل يوظف ادلتعلم اجلمل اللغوية يف سياقاهتا ادلناسبة ؟ 8
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 ال نعم االقًتاحات

 40 40 العدد

 %50 %50 النسبة

                                  

من خالل  اجلدول يتنب لنا أن نسبة ادلعلمُت متساوية فقد ذىب بعض ادلعلمُت إىل أن ادلتعلم 

بينما يرى البعض اآلخر أن  %50قد قدرت بـ مل اللغوية يف سياقها ادلناسب و ال يوظف اجل

ىذا االختالف و  %50ادلتعلم يوظف اجلمل اللغوية يف سياقها ادلناسب قدرت نسبتهم بـ 

 .ىل الفروق الفردية لدى ادلتعلمُتراجع إ

 ؟الكتايب لدى التالميذ الشفوي و شيوعا يف التعبَتي نوعية األخطاء األكثر تداوال و ــ ما ى 9

 تركيبية صرفية ضلوية نوعية األخطاء

 8 4 8 العدد

 %40 %20 %40 النسبة

 

الًتكيبية حيث قدرت األكثر ىي تلك األخطاء النحوية و يتبُت أن النسبة من خالل اجلدول 

يرجع ذلك إىل عدم فهم التلميذ لدروس و  %40الًتكيبية بـ و  %40نسبة األخطاء النحوية بـ 
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باإلضافة إىل قلة مراجعتها ونقص التدريب على القواعد اللغوية، وعدم الًتكيز أثناء احلصة، 

ال ىذه اجلوانب أثناء التخاطب سبب األخطاء الًتكيبية يعود إىل إعلالكاتبة الصحيحة، و 

سلوبو أثناء التعامل مع غَته، شلا ينعكس بالسلب القلة القليلة من اجملتمع اجلزائري من يهتم بأو 

 ادلدرسة بصفة خاصة .على الطفل و 

ادلذكور آنفا يف الضعف النحوي  السببو  %20ألخطاء الصرفية فقد بلغت بـ أما نسبة ا

قلة التحصيل ُت يعود سببها إىل قلة اطالعهم و على العموم فإن ىذه األخطاء حسب ادلعلمو 

ىل نقص احلصص ادلخصصة للمعاجلة ، إضافة إدية ة الالمباالة أثناء التعبَتعدم اجلالعلمي و 

 .كثر أعلية فف كل ذلكو العامل األلعلوالتقومي و 

 ؟التالميذ أثناء تعبَتىم يؤدي إىلــ تصحيح أخطاء  40

 يعترب عائقا سالمة التعبَت االقًتاحات

 05 45 العدد

 %25 %75 النسبة

 

يتضح لنا من خالل البيانات ادلدونة يف اجلدول أن األغلبية العظمى من ادلعلمُت يرون أن 

 %75تعبَتىم يؤدي إىل سالمة التعبَت حبيث قدرت نسبتهم بـ تصحيح أخطاء ادلتعلمُت أثناء 
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ىذا يدل على يعترب عائقا لو، و  أن تصحيح ادلتعلمُت %25بينما ترى البقية اليت تبلغ نسبتها 

 إعاقة ادلتعلمُت عند التعبَت وذلك مبقاطعتهم والتدخل لتصحيح أن أكثر ادلعلمُت يتسيبون يف

 .تعبَتىم

 أسباب ضعف التلميذ يف التعبَت ؟ــ يف رأيك ما ىي  44

 لغوية نفسية خلقية أسباب الضعف

 47 3 0 العدد

 %85 %45 %0 النسبة

 

من خالل اجلدول يتبُت لنا أن مجيع ادلعلمُت يرون أن األسباب اللغوية ىي السبب الرئيسي يف 

 يرى البعض اآلخر أن األسبابو  ،%85ضعف ادلتعلم يف التعبَت حيث تقدر نسبتهم بـ 

ىذا يوضح لنا و  ،%45النفسية ىي أسباب كامنة وراء ضعف التالميذ حبيث تبلغ نسبتهم بـ 

 .كل كبَت من ضعف يف الرصيد اللغويأنا ادلتعلمُت يعانون بش
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 ؟يف تدريس نشاط التعبَت الشفوي والكتايب ــ ما ىي الصعوبات اليت تعًتض ادلعلم 42

أن من أىم الصعوبات اليت  ُتعن ىذا السؤال إذ يرى ادلعلم اإلجاباتلقد تعددت    

 :هم يف تدريس نشاط التعبَت كاآليتتعًتض

 ــ عدم توفر الوسائل التعليمية .

كل البعد ىي تبتعد  راسي إذ صلد أهنا مواضيع غامضة و ــ نوعية ادلواضيع ادلقررة يف الربنامج الد

 .ن مستوى ادلتعلمُتمواضيع أكرب م، وىي عن الوسط الذي يعيش فيو

 الصور اليت تسهل من عملية التعليم .ــ نقص ادلشاىد و 

ــ عدم امتالك التالميذ للرصيد اللغوي الكايف للتعبَت و التحدث عن سلتلف ادلواضيع و ىذه 

النتيجة تعود إىل أسباب كثَتة أعلها اختالف لغة ادلدرسة عن لغة البيت و كذلك عدم اىتمام 

 عة .التالميذ بادلطال

 .حة الفرصة لكل التالميذ بالتعبَتتاــ ضيق الوقت وعدم إ

 .كيب اجلمل السليمة و توظيف النحوــ عجز التالميذ يف تر 

 .ــ الربنامج ادلكثف

 .تالميذ من درس التعبَتــ نفور بعض ال
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تنظيم أفكارىم  النطق السليم للحروف العربية ويف بناء و م التالميذ غليدون صعوبة يفــ إن معظ

غَتىا تساىم ليت تسمح ذلم بالتعبَت بشكل أحسن، وىذه الصعوبات و افتقادىم للمرادفات او 

عليو و  .ى جاىدا للحد منهاالكتايب فعلى ادلعلم أن يسعيف صعوبة تلقُت التعبَت الشفهي و 

 .كننا القول أن الصعوبات كثَتة ومتعددةؽل

 ؟الصعوبات ل ادلقًتحة دلواجهة ىذهــ ما ىي احللو  43

 .ال حتصل وال تنموا إال بالتتابع، ألن ادللكة فرص للتلميذ باستمرار إعطاءــ 

راكهم يف ادلسابقات اللغوية الكتايب عن طريق إشرات التلميذ يف التعبَت الشفوي و ــ تنمية قد

 .مثال

 .لتحدث بلغة فصيحة يف درس التعبَتالتالميذ ا إلزامــ 

اضيع تتماشى مع ادلستوى الفكري واالجتماعي وضع مو ًتحة و ـ التخفيف من الربامج ادلقـ

 .للتلميذ

 .ادلطالعة كمادة أساسية إدراجادلطالعة و احملادثة و  ــ الرجوع إىل القصص

 .من مدلول الصورة انطالقاكتابيا عن األسئلة شفويا   اإلجابةــ التدريب عن 

 .اوكتابية السليمة لألسئلة شفويا ــ االىتمام بالصياغة اللغوي
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 .ــ الًتكيز على مادة النحو

 .حتفيز التلميذ على مطالعة الكتبــ 

 .ــ إضافة حصص أكثر لنشاط التعبَت

 .االبتدائية بادلكتباتــ تدعيم ادلدارس 

 .ــ ختصيص حصص أكثر حلصة التعبَت

ط ال ريب أن كل ىذه االقًتاحات إذا أخذت بعُت االعتبار فإهنا ستسهم يف حتسُت نشاو   

 . التعبَت يف ادلدرسة االبتدائية
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 حتليل االستبيان ادلوجو إىل تالميذ التعليم االبتدائي

 نس:اجل -4

 أنثى ذكر اجلنس

 44 09 العدد

 %55 %45 النسبة

 

نالحظ من النتائج ادلرصودة ارتفاع نسبة ادلتعلمات واطلفاض نسبة ادلتعلمُت، حيث قدرت 
يعود ذلك إىل غلبة العنصر النسوي يف ، و %45بينما بلغت النسبة الثانية  %55األوىل ب

 اجملتمع اجلزائري.

 ىل حتب حصة التعبَت؟ -2

 ال نعم االقًتاحات

 0 20 العدد

 %0 %400 النسبة

 

كل التالميذ ػلبون ويهتمون حبصة التعبَت فقد بلغت نسبتهم    يتضح من خالل اجلدول أن
 وىذا أمر إغلايب، حبيث أنو يكسب الفرد ادللكة اللغوية الكافية. 400%
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 ــ ما ىو رأيك بالتعبَت ؟ 3

أعرب عندما أكون  االقًتاحات 
 رلربا فقط 

أعتقد أن التعبَت أمرر  أنا أستمتع بالتعبَت 
 شلل 

 0 20 0 العدد
 %0 %400 %0 النسبة 

 

أن مجيع التالميذ الذين تبلغ نسبتهم من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول يتضح لنا 

لك ألنو ؽلنحهم ذىو أهنم يستمتعون بالتعبَت، وىذا يدل على ميوذلم للتعبَت و  ،400%

 .فضاء لالستمتاع وينمي فيهم اخليال

 ــ ىل حتسن التعبَت جيدا ؟ 4

 ال نعم االقًتاحات

 0 20 العدد

 %0 %400 النسبة

 

 %400بنسبة جلدول أن أغلب التالميذ غلمعون و يف ايتضح لنا من خالل النتائج ادلدونة 

 .الكافية للتعبَت ، وىذا يدل على اكتساب التالميذ للملكة اللغويةأهنم ػلسنون التعبَت جيدا
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 ؟جتد صعوبة يف التعبَت بشكل صحيح ــ ىل 5

 ال نعم االقًتاحات

 2 48 العدد

 %40 %90 النسبة

 

التالميذ غليدون صعوبة يف التعبَت حيث قدرت من خالل اجلدول يتبُت لنا أن أغلبية 

يف حُت أن ىناك فئة قليلة ال تعاين من صعوبات يف التعبَت وقد قدرت  ،%90نسبتهم بـ 

 :عوبات حسب رأي التالميذ فيما يليدتثلت ىذه الصو  %ت40بـ 

 .ة توظيفها يف التعبَتكيفيادلناسبة و  األفكار إغلادــ عدم 

 .األفكار وتسلسلهاــ الصعوبة يف تنظيم 

 .إىل العرض ومن العرض إىل اخلادتةــ صعوبة يف بداية ادلوضوع من خالل التدرج من ادلقدمة 

 . التعبَت باللغة العربية الفصحىــ صعوبة يف
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 ؟ل تستغرق وقت طويل أثناء التعبَتــ ى 6

 ال نعم االقًتاحات

 40 40 العدد

 %50 %50 النسبة

 

صص ، حيث يرون أن الوقت ادلخستغرقون وقت طويل  أثناء التعبَتيىناك من التالميذ من 

باصلازىا  الشفوي غَت كايف ألن الوضعية اإلدماجية اليت يقومونذلم لتطبيق التعبَت الكتايب و 

عمال الكتابية قبل ، مث مراجعة األالبد دلا من التفكَت والتأمل، ومرحلة الكتابة على ادلسودة

قد ما يستدعي ختصيص وقت أكرب لذلك و ىذا تسلم لألستاذ و  وراق اليتنقلها على األ

 %50يف ادلقابل صلد النسبة ادلتبقية من التالميذ واليت قدرت بـ و  ،%50قدرت نسبتهم بـ 

بة حتتاج ، وأهنم ال غلدون أي صعو يستغرقون وقت طويل أثناء التعبَتيصرحون بأهنم ال 

سؤال و بالتايل ال غلدون الن الدرس و وقت أكرب من أجل حلها والتصدي ذلا فهم يفهمو 

 .أي عائق

 ؟تعبَت الشفوي أم التعبَت الكتايبــ ىل تفضل ال 7
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 التعبَت الكتايب التعبَت الشفوي التعبَت ادلضل

 42 4 العدد

 %60 %20 النسبة

 

يفضلون التعبَت الكتايب ذلك  ،%60لقد أكدت ادلعطيات اإلحصائية لالستبيان أن نسبة 

 بإتباع، ويتم م من مجع ادلعلومات حول ادلوضوعأنو قبل الشروع يف أي عمل كتايب البد ذل

، كما تكون نية تتمثل يف اإلحساس بادلشكلة وحتديد اذلدفإجراءات عدة معظمها ذى

ترابطها ارىم ومن سالمة اجلمل و لديهم القدرة على مراجعة ما كتبوه للتأكد من صحة أفك

 يستطعنكما   ستخدام عالمات الربط بُت اجلمل والعباراتالتأكد من ا بإعادةودتاسكها و 

حذف اجلمل وتعديل الصياغات واألساليب اذلشة و  تعبَتىمحتديد األخطاء الشائعة يف 

، يف ادلقابل ىنا من يفضل التعبَت الشفوي حيث ة اليت ال تؤدي معٌت يف الكتابةالعامي

لتعبَت عن آرائهم وانفعاالهتم حبيث تكون ذلم القدرة على ا %20ـ قدرت نسبتهم ب

 .الشجاعة يف التعبَت أمام زمالئهميسهم يكسبهم الطالقة يف احلديث واجلرأة و أحاسو 

 ؟ليت تتحصل عليها يف نشاط التعبَتــ ما ىي النتيجة ا 8
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 دون ادلتوسط متوسط حسن جيد النتيجة

 0 04 04 45 العدد

 %0 %20 %5 %75 النسبة

 

على  ػلصلون %75الذين تبلغ نسبتهم ل تبُت لنا أن أغلبية التالميذ و من خالل اجلدو 

دتكنهم من التعبَت جيدا أما البعض النتيجة جيد يف نشاط التعبَت، وىذا يدل على قدرهتم و 

ى نتيجة متوسط وىذا دليل على ضعفهم عل ػلصلون %20اآلخر و الذين تبلغ نسبتهم 

الذين  يتحصل القلة على النتيجة حسن و ، يف حُتمن التعبَت بشكل صحيحوعدم دتكنهم 

 .يعانون من ضعف يف الرصيد اللغوي ىذا يوضح لنا أن ادلتعلمُتو ، %5تبلغ نسبتهم 

 ثناء التعبَت ؟أــ ىل تستعُت بغَته  9

 ال نعم االقًتاحات

 45 5 العدد

 %75 %25 النسبة
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أو  االنًتنتيستعُت بغَته أثناء التعبَت سواء من  ،%25من خالل النتائج يتضح أن نسبة 

ا ألهنا ال تظهر شخصية التلميذ وال مستواه، ىذه التعابَت ال معٌت ذلالكتب أو الوالدين و 

، أما نسبة التالميذ الذين يعتمدون على أنفسهم ال ؽلكن تقييم التلميذ من خالذلابالتايل و 

بَت الذي ينجزه ادلتعلم فالتعما يعترب أمر اغلايب ىي نسبة كبَتة كو  ،%75يف إصلاز التعبَت 

ادا على نفسو ليس كباقي التعابَت، خاصة إذا كان نسخا وتصويرا من وسيلة اعتممبفرده و 

التعلم شرط أن يعرف الوسائل التعليمية يف التثقيف و  ، لكن ىذا ال ينفي دورتعليمية معينة

احلواسيب واالنًتنت اليت باتت ضرورة و يستفيد منها ، خاصة التلميذ كيف يستغلها 

 .العصر

 ؟لك ادلعلم أم الذي ختتاره بنفسك ــ ىل تفضل موضوع التعبَت الذي ؼلتاره40

 ادلوضوع الذي اختاره بنفسي ادلوضوع الذي ؼلتاره ادلعلم االقًتاحات

 44 09 العدد

 %55 %45 النسبة

 

ون اختيار ادلوضوع من التالميذ يفضل %55تظهر النتائج ادلبينة يف اجلدول أن نسبة 

 ، وضوع الذي ؽليل إىل الكتابة فيوختيار ادلاختيار احلر حيث يًتك للتلميذ بأنفسهم أي اال
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يف أن درجة احلرية أوسع ، وتفًتق ىذه الطريقة عن غَتىا دون عرض موضوعات زلددة

، أو أي موضوع يرغب فيوتلميذ باختيار ، إذ يقوم الاالختيار فيها مفتوح وغَت مقيد رلالو 

من شليزات االختيار احلر للموضوع من ادلوضوع الذي ػلس ضلوه دافع ذايت، و الكتابة يف 

 الشخصي الذايت شلا ينجم عنو تدرب التالميذ َتقبل التلميذ أهنا تتيح اجملال الواسع للتعب

ا ال تصلح إال ، بيد أهناالبتكاري و تنمو على إثره روح اإلبداع و على الكتابة بشكل طبيع

، أما التالميذ الذين يفضلون ادلوضوع الذي ؼلتار من رتفع مستوى التعبَت عند التالميذإذا ا

حبيث أن ذلذا الطريقة دور مهم من خالل توليد  ،%45قبل ادلعلم تقدر نسبتهم بـ 

 مة وتبويبها ووضع سلطط للموضوع الكشف عن العناصر ادلهوضوع و األفكار الالزمة للم

إعلال اجلهد الشخصي ، ينتج عنو يف تدريب التعبَت على ىذه الصورةاالستمرار  غي أن

الستقالل يف كتابتهم التعبَتية ، ودلعاجلة ىذا ينصح بفسح اجملال أما التالميذ لللتعبَت احلر

وع أو الكتابة فيو من دون بالتدريج سواء يف وضع خطة للموض سمأنفاالعتماد على و 

 .مساعدة
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 :خامتــــــــــة

 بعد انتهائنا من معاجلة أىم اجلوانب اليت تناوهلا ىذا البحث توصلنا إىل جمموعة من    
 :ىياجلانب التطبيقي و النتائج تتعلق باجلانب النظري و 

 .اللغة يف حصة التعبريي ملستويات ــ يظهر اجلانب العلم

، تنمية مهارة البحث وزيادة ثقافة تقسيم موضوع التعبري إىل شفهي وكتايب ــ من فوائد
 .لتخفيف من أعباء املعلم الكتابيةاالطالب، و 

يساعد على بليغ أغراضو بعبارات صحيحة سليمة، و ــ يساعد التعبري الشفوي املتعلم على ت
 .القيادي بينمي اجلانكالتأتأة و   النطقخيفف من بعض أمراض و  االرجتال

 بناء العبارة مع الدقة يفتايب يف الكتابة السليمة رمسا وتركيبا للجملة و ــ يسهم التعبري الك
 .توظيف عالمات الرتقيم يف موضعها

إكساهبم إياىا املعلمون إىل تدريب املتعلمني الكتايب مهارات عدة يسعى ــ للتعبري الشفهي و 
 .عوبةتتزايد يف الصىي تبدأ بالسهل و االبتدائية األوىل و منذ املراحل 

ملتعلم يستخدم لغتو بطريقة الكتايب يف جعل اور أىداف تدريس التعبري الشفهي و ــ تتمح
 .قاللية يف الفكر وحتقيق التواصل، وغرس عادة االستصحيحة

يعرف من خالهلا مستوى  أمهية بالغة كونو األداة اليتــ للتعبري الكتايب والشفهي دور بارز و 
 .هبم لفروع اللغة األخرى، ومدى إستعااملتعلمني

لفكرية واالجتماعية بني الفرد تقوية الروابط التعبري أمهية كبرية يف التفاىم والتواصل ــ ل
 .واجملتمع
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ت تساعده يف عملية الكتايب البد من التزام املعلم خبطواــ ألداء درس التعبري الشفهي و 
 .بريتدريس التع

كن التلميذ من اكتساب ثروة لغوية، فهي بذلك تؤثر على ــ الطريقة املتبعة يف التدريس مت
 .التعلم

 .بيئتهمبط موضوع التعبري مبيول الطالب و ــ البد من ر 

ة ألنو يعترب عصب الكتايب ضروري خاصة يف املرحلة االبتدائيبالتعبري الشفهي و  االعتناءــ 
 .تقوم بدونواألنشطة األخرى، اليت ال 

والكتايب إىل ضعف رصيدىم ــ يعود سبب ضعف التالميذ يف التعبري بنوعيو الشفهي 
 .اللغوي

 .ملستوى التلميذــ عدم مناسبة مواضيع التعبري 

 .لتعليمية الضرورية لنشاط التعبريالوسائل ا رــ عدم توف

 .غة العامية على تعبريات التالميذــ غلبة الل

 .لنشاط التعبري غري كايفت املخصص ــ الوق

 :علمني أنفسهم يف أخطاء تربوية وىيــ من أسباب ضعف التالميذ يف التعبري وقوع امل

 ح أخطاء املتعلمني أثناء تعبريىمتصحي. 
 .عدم السماح للمتعلمني باختيار املواضيع اليت يعربون عنها 
  نطق املتعلمني للحروف نطقا صحيحاالرتكيز على. 
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اللغوية دوره يف تنمية الكفاية ــ كرمية بلعزري. حكيمة بن عمارة. التعبري الشفهي و 01  
غات، ختصص علوم لنيل شهادة ادلاسرت كلية األدب والل، مذكرة لدى التلميذ اجلزائري
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 ملخص:

يهدف ىذا البحث واملعنون ب: "طرائق تدريس التعبري املرحلة االبتدائية أمنوذجا" إىل     

واقع تدريس التعبري باعتباره الغاية من تعليم اللغة، وذلك من خالل دراسة كل من أنواع 

وإكساهبم ت اليت جيب تدريب التالميذ عليها أىم املهارا، و التعبري بنوعيو الشفوي والكتايب

املعلم إىل حتقيقها، ومن مث الوقوف  إياىا، إضافة إىل أمهيتهما البالغة وأىدافهما اليت يسعى

 على طرق تدريسهما وذلك من خالل إتباع خطوات مهمة، وكيفية تصحيحهما.

الطريقة، التدريس، التعبري، املعلم، املتعلم. الكلمات المفتاحية:  
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