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            شكر وعرفان
 

     بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 
 :محمد والى آلو وصحبو أجمعين

، نشكر اهلل عمى نعمو التي ال تقدر وال ''إذا تأذن ربك  لئن شكرتم ألزيدكم'' :     عمال بقولو تعالى
تحصى ومنيا توقيفو تعالى عمى إتمام ىذا العمل، نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان وخالص العرفان 

الذي شرفنا بقبولو اإلشراف عمى ىذه المذكرة وعمى '' بن عزة علي''والتقدير إلى األستاذ المشرف 
 . دعمو وتوجيياتو القيمة

     فجزاه اهلل خيرا كم نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كل من ساعدنا في انجاز ىذا العمل، كما

 .نشكر كل عمال المؤسسات التربوية عمى االستقبال الجيد



 

 

 

 مقدمة       



                                                                                                          مقدمة 
 

 
 أ

 

يعد التعبير الشفوي أىم فروع مادة المغة العربية، فيو القالب الذي يصب فيو اإلنسان أفكاره، ويعبر 
من خاللو عن مشاعره وأحاسيسو، ويقضي حوائجو في الحياة، وبو يتمكن الفرد من أن يصل بسيولة 

 .ويسر إلى الفيم المسموع والمقروء

وقد أصبح لمتعبير الشفوي في اآلونة األخيرة أىمية كبيرة في كل مظاىر الحياة اإلنسانية خصوصا 
مع التطورات التي عرفتيا اليوم، فإن الحديث عن التعبير الشفوي في الواقع التعميمي يجرنا إلى التمسك بو 

 .باعتباره الوسيمة األكثر استخداما بين المعمم والمتعمم

كيف يتم تدريس التعبير الشفوي؟، وما اليدف من تدريسو؟، أين : ومن ىنا نطرح اإلشكال األتي
تكمن أسباب تدني التالميذ في التعبير الشفوي؟، وماىي سبل عالجيا؟، وفيما تكمن أىمية التعبير 

 .الشفوي؟

وانطالقا من أىمية التعبير الشفوي لدى الفرد عامة، والتمميذ خاصة، اخترنا ىذا الموضوع الذي 
 ._''أنموذجا_تعليمية التعبير الشفوي، السنة الرابعة متوسط '' : عنون بـ

في إثبات قيمة ومكانة التعبير الشفوي لدى تمميذ السنة الرابعة : وتكمن دواعي اختيارنا ليذا الموضوع
متوسط، وقد اتبعنا في بحثنا ىذا منيجا وصفيا؛ لمخوض في إثبات أىمية ودور التعبير الشفوي في حياة 

 .الفرد والتمميذ

 :وقد قسمنا بحثنا إلى مدخل وفصمين وخاتمة بحث

أوردنا فيو تعريفا لمتعميمية، نشأة التعميمية، عناصرىا '' مدخل إلى التعميمية '' : المدخل عنون بـ
 .وعالقتيا بالعموم األخرى

:       فتطرقنا إلى أربعة مباحث؛ المبحث األول عنون بـ'' التعبير الشفوي'' : أما الفصل األول المعنون بـ
، أما المبحث الثالث ''ميارات التعبير الشفوي'': ، والمبحث الثاني عنوانو''تعريف التعبير الشفوي وأنواعو'' 

أسباب تدني مستوى '' : ، والمبحث األخير عنون بـ''أىداف وطرق تدريس التعبير الشفوي'' : فقد عنون بـ
 .''التالميذ في التعبير الشفوي وطرق عالجيا 



                                                                                                          مقدمة 
 

 
 ب

منيج الدراسة، أدوات : فجزأناه إلى ثالثة عناصر'' الدراسة الميدانية'' : أما الفصل الثاني المعنون بـ
 .جمع البيانات وتحميل نتائج االستبيان الذي خصصناه لمعممي السنة الرابعة متوسط

وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت لنا اليد العون في وصولنا إلى 
طرق التدريس وأساليب '' لفيد خميل زايد، '' أساليب تدريس المغة العربية '' : األجوبة في بحثنا، نذكر منيا

'' تحميل العممية التعميمية''ألحمد فؤاد عميان، و'' الميارات المغوية وطرق تدريسيا '' لممظفر، '' االمتحان
 .لمحمد الدريج

وقد واجيتنا بعض الصعوبات في الدراسة الميدانية، بحيث أردنا أن نحضر بعض حصص التعبير 
الشفوي لنعزز نتائج االستبيان الذي تحصمنا عميو، إال انو يوجد حصة واحدة فقط في األسبوع مخصصة 

 .لمتعبير الشفوي، وىذا ما أضاع لنا بعض الوقت، وقد كان وقتنا ضيق



 

 

 

 

 
 

 .مدخل إلى التعليمية: المدخل
 تعريف التعليمية. 
 نشأة التعليمية. 
 عناصر التعليمية. 
 فروع التعليمية. 

 عالقة التعليمية بالعلوم األخرى. 
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 :تمهيد

تحظى تعميمية المغة العربية اليـو باىتماـ بالغ مف قبؿ الدارسيف والقائميف عمى شؤونيا خاصة في قطاع 
التعميـ، يعده القاعدة األولى التي ينطمؽ منيا لمحفاظ عمى المغة العربية وصونيا مف كؿ عجـ أو تحريؼ، 
ولما كانت المغة مف الوسائؿ، واألدوات التي تستعيف بيا العمـو األخرى عمى كثرتيا وتنوعيا، فاف التعبير 

 .ىو أداتيا وىو الثمرة والمحصمة النيائية ليا، إذ عف طريقو يستطيع الفرد تبميغ مقاصده وأفكاره

 

 تعريف التعميمية: 
 :لغة . أ

عّمـ، يعمـ، تعميما، عممو الشيء أي جعمو يعرفو، جعمو '': يعود مدلوؿ مصطمح تعميميات في المغة إلى
. 1''عممو القراءة والكتابة، وتعميـ مصدر عمـ، تعميميات فرع مف التربية يتعمؽ بطرائؽ التدريس: يتعممو

يرتبط مدلوؿ المغوي لمتعميمية أساسا بالتعمـ والتعميـ، ونجد مدلوؿ التعميـ في المعجـ المختص جاء 
ىو ذلؾ الجيد الذي يخططو المعمـ وينفذه في شكؿ تفاعؿ مباشر بينو وبيف التالميذ، وىنا تكوف '': كمايمي

أي أف التعميمية تتضح مف خالؿ العالقة القائمة بيف . 2''العالقة بيف المعمـ كطرؼ والمتعمـ كطرؼ آخر
 .المعمـ والمتعمـ

 
 :اصطالحا . ب

 والتي تطمؽ عمى didaktilos التي اشتقت مف الكممة اليونانية  didactiqueالتعميمية ىي ترجمة لمكممة 
 .3(الشعر التعميمي)نوع مف الشعر يتناوؿ شرح معارؼ عممية أو تقنية 

                                                           
ـ، 1989المعجـ العربي األساسي لمناطقيف بالعربية ومتعممييا، المنظمة العربية لمتربية والعمـو الروس، اليكسو، -  1
 .861_860ص

احمد حسيف المقاني، عمي احمد الجمؿ، معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في طرؽ المناىج وطرؽ التدريس، عالـ - 2
 .92ـ، ص1999، 2الكتب، القاىرة، مصر، ط

ـ، 2004خالد البصيص، التدريس العممي والفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات واألىداؼ، دار التنوير، الجزائر، -  3
 .131ص
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عمى أنيا فرع مف فروع التربية، موضوعيا خالصة المكونات والعالقات بيف  (1936)ويعرفيا سميث 
الوضعيات التربوية وموضوعاتيا ووسائطيا ووسائميا، وكؿ ذلؾ في إطار وضعية بيداغوجية، وبعبارة 

 1.أخرى يتعمؽ موضوعيا بالتخطيط لموضعية البيداغوجية، وطيفية مراقبتيا وتعديميا عند الضرورة

فيرى  (1983)'' بروسو''أما . بأنيا مجموعة طرؽ وأساليب وتقنيات التعمـ (1979)'' مياالري''ويعرفيا 
أف الموضوع األساسي لمتعميمية ىو دراسة الشروط الالـز توفرىا في الوضعيات او المشكالت التي تقترح 

لمتمميذ قصد السماح لو بإظيار الكيفية التي يشغؿ بيا تصوراتو المثالية أو بفرضيا، ويقوؿ أيضا أف 
 .2التعميمية ىي تنظيـ تعمـ اآلخريف

 بأنيا إشكالية إجمالية 1973وقد عرؼ جاف كمورد غانيوف التعميمية في كتابو ديداكتيؾ مادة سنة 
 :وديناميكية، تتضمف

  عداد لفرضياتيا تأمال وتفكيرا في طبيعة المادة الدراسية، وكذا في طبيعة وغايات تدريسيا وا 
الخصوصية، انطالقا مف المعطيات المتجددة والمتنوعة باستمرار لعمـ النفس البيداغوجي وعمـ 

 الخ... االجتماع 
 3.دراسة نظرية وتطبيقية لمفعؿ البيداغوجي المتعمؽ بتدريسيا 

إلى أف المقصود بالديداكتيؾ أو ما يسميو ىو بعمـ التدريس؛ بأنو الدراسة العمية ' محمد الدريج'ويذىب 
لمتدريس وتقنياتو وألشكاؿ تنظيـ مواقؼ التعمـ، التي يخضع ليا التمميذ قصد بموغ األىداؼ المنشودة، 

 4.سواء عمى المستوى العقمي أو الوجداني أو الحسي حركي

التعميمية ىي الدراسة العممية لتنظيـ وضعيات التعمـ التي : ـ ليقوؿ بأف1988في سنة '' بروسو''يعود 
 .يندرج فييا الطالب لبموغ أىداؼ معرفية وعقمية أو وجدانية أو نفس حركية

ونشير إلى أننا نجد في المغة العربية عدة مصطمحات مقابمة لممصطمح األجنبي الواحد، يرجع ولعؿ ذلؾ 
الى تعدد مناىؿ الترجمة، وكذلؾ إلى  ظاىرة الترادؼ في المغة العربية وحتى في لغة المصطمح األصمية، 

                                                           
ـ، 1933وزارة التربية الوطنية، التعميمية العامة وعمـ النفس، تكويف خاص بمعممي المدرسة في إطار الجياز المؤقت،-  1
 .2ص

 .3المرجع نفسو، ص-  2
 .15ـ، ص2003، 1محمد الدريج، مدخؿ إلى عمـ التدريس، دار الكتاب الجامعي، ط-  3
 .3المرجع السابؽ، ص- 4
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فيمايمي نورد أشير المصطمحات التي عرؼ بيا ىذا العمـ كما . فإذا ترجـ إلى لغة أخرى نقؿ الترادؼ إلييا
 1:يوضحو المخطط التالي

 

 

 

 

 الديداكتيؾ التدريسية عمـ التعميـ عمـ التدريس تعميميات تعميمية

 

ىي مجموعة الجيود والنشاطات المنظمة واليادفة إلى مساعدة " التعميمية " مف خالؿ المفاىيـ نستنتج أف 
المتعمـ عمى تفعيؿ قدراتو وموارده في العمؿ عمى تحصيؿ المعارؼ والمكتسبات والميارات والكفايات 

 2.وعمى استثمارىا في تمبية الوضعيات الحياتية المتنوعة

 

 نشأة التعميمية: 

مف المعقوؿ انو ألي عمـ أصوؿ ومرجعيات النظرية، كذلؾ فاف لتعميمية المغة أصوليا وجذورىا، التي 
 .نشأت منيا

 مصطمح استخدـ في األدبيات التربوية منذ بداية القرف السابع عشر، وىو جديد Didactiqueفالتعميمية 
متجدد بالنظر إلى الدالالت التي ما انفؾ يكتسبيا حتى وقتنا الراىف، فقد استخدـ مصطمح التعميمية 

                                                           
 .8، ص2008، الجزائر، 1بشير ابرير، تعميمية النصوص، عالـ الكتب الحديث، ط-  1
 .17ـ، ص2006، 1أنطواف صياح، تعميمية المغة العربية، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، بيروت، ط-  2

      Didactique 
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وتحديدا بمعيد المغة االنجميزية، وطور المصطمح أكثر فتأسست لو ' ميتشجف' بجامعة 1945حوالي سنة 
 1.مدرسة متخصصة بو

وىي أيضا عمـ ييتـ بقضايا التدريس المغوية شاممة غير مجزاة مف حيث تحديد السياسة العامة لممعارؼ 
المغوية وطبيعة تنظيميا وعالقتيا بالمعمميف والمتعمميف وبطرؽ اكتسابيا وبكيفية تفعيميا والصعوبات 

 .المتوقعة إلى غير ذلؾ، مما لو صمة بيذه الدائرة الكبرى

ـ لمداللة عمى الدراسة العممية لتعميـ المغات، 1961لقد استخدـ مصطمح تعميمية المغات ألوؿ مرة سنة 
وبذلؾ قصد تطوير المحتويات والطرؽ والوسائؿ وأساليب التقويـ لموصوؿ بالمتعمـ إلى التحكـ في المغة 

 2.كتابة وشفاىة، ونجد ىنا تعميمية القراءة وتعميمية التعبير

ذا ما لفتنا التفافة سريعة إلى الظروؼ التي ظير فييا مصطمح التعميمية   في الفكر Didactiqueوا 
 الذي بعث مف جديد المصطمح القديـ M.Fالمساني والتعميمي المعاصر، نجد ذلؾ يعود إلى 

didactiqueلماذا ال نتحدث « :  لمحديث عف المنواؿ التعميمي، ومف ىنا يتساءؿ احد الدارسيف قائال
 Linguistique بدال مف المسانيات التطبيقةDidactique des languesنحف أيضا عف تعميمية المغات 

appliquée فيذا العمؿ سيزيؿ كثيرا مف الغموض والمبس ويعطي لتعميمية المغات المكانة التي   
  3.تستحقيا

 مع مجموعة تحوالت، عمى رأسيا انتقاؿ المحور في Didactiqueلقد ترافؽ بروز مصطمح تعميمية 
التربية والتعميـ مف المعمـ إلى المتعمـ الذي أصبح محور العممية التعميمية، وقد تحولت النظرة إلى 

المعارؼ التي تدور عمييا العممية التعميمية، ففي الماضي كانت ىذه المعارؼ بضاعة يمتمكيا المعمـ، 
ويجتيد في نقميا بفف ووضوح إلى التمميذ الذي كاف عميو أف يعيد إنتاجيا مثمما تمقنيا وتسمميا، وانو قادر 

 4عمى إعادة تمريرىا بدوره

                                                           
، جسور النشر والتوزيع، (الزاد النفيس والسند األنيس في عمـ التدريس)عبد القادر لوريسي، المرجع في التعميمية -  1

 .20_19ـ، ص2014، 2الجزائر، ط
 .12وزارة التربية الوطنية، التعميمية العامة وعمـ النفس، ص-  2
، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، _حقؿ تعميمية المغات_احمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية -  3

 .131_130الجزائر، دت، دط، ص
 .17، ص1صياح أنطواف، تعميمية المغة العربية، ج-  4
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وما يالحظ أف ىذا العمـ في البداية، كاف مجرد موضوع ضمف مقرر التربية العامة أو نجده مشتتا تتقسمو 
أو  (أصولو)أو في  (طرؽ التدريس)مختمؼ التخصصات ومختمؼ الفروع، وعادة ما يتـ اختزالو إما في 

، ثـ بدا عمـ الديداكتيؾ يحظى بالكثير مف الدراسات لدى العمماء، حيث أصبحت التعميمية  (مناىجو)في 
عداد المعمميف  1.مركز الثقؿ في بناء وا 

 

 عناصر التعميمية: 

إف تناوؿ مشكالت التعميـ والتعمـ يعني أف عممي توصيؿ المعارؼ إلى التالميذ ظاىرة معقدة تتطمب 
وسائؿ عديدة، كما انو ينبغي النظر دائما إلى األقطاب الثالثة المعمـ والمتعمـ والمعرفة وىي مجتمعة دوف 

 .أف يحصر التحميؿ في قطب واحد فقط

 :2يطمؽ البعض عمى مكونات التعميمية المثمث الديداكتيكي الذي يمثؿ لد بيذا الشكؿ

 متعمــــم  معمـــــم                          

 

  

 المعرفــــــــــة                                       

 

فالتعميمية تيتـ بالبحث في ىذه العناصر المجتمعة إلعطاء تعمـ جيد، ولكؿ عنصر مف ىذه العناصر 
 .المذكورة خصائصو وميزاتو

 : المتعمم ( أ

يعد المتعمـ محور العممية التعميمية واألساس الذي يبنى عميو المنياج، لذا يجب معرفتو ومراعاة قدراتو 
 : بيا ىي1واستعداداتو وميولو، وحاجاتو وعاداتو واتجاىاتو ومشكالتو، والسمات التي يجب أف يتحمى

                                                           
 .26محمد الدريج، مدخؿ إلى عمـ النفس، ص-  1
 .14، ص1أنطواف صياح، تعميمية المغة العربية، ج-  2

 

 التعميمية
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 عامؿ أساسي في التعمـ، واكتماؿ النضج الفكري والجسمي لممتعمـ يساعده عمى تحقيؽ :النضج (1
التعمـ، ألنو ىو الذي يمكف الفرد مف تعمـ أنماط متعددة مف السموؾ يتعذر اكتسابيا دوف اكتماؿ 

 .نضج األجيزة الحسية الخاصة بيا
يشير االستعداد إلى الحالة التي يكوف فييا الفرد قادرا عمى تعمـ ميمة أو خبرة ما : االستعداد (2

 .2ويرتبط بعامؿ النضج، وىو قابمية تساعد المتعمـ لمقياـ باإلعماؿ والنشاطات المدرسية بنجاح
 مف أىـ خصائص إثارة المتعمـ، وىي حالة داخمية تستثير سموؾ ما لدى الفرد وتوجو :الدافعية (3

 .ىذا السموؾ وتحافظ عمى استمرارية، وكمما كانت موجودة عند المتعمـ كمما زادت رغبتو لمتعمـ
إتاحة الفرصة لممتعمـ بأكبر فرص :  تعتبر مف شروط الموقؼ التعميمي وىي:الممارسة والخبرة (4

، وتسيـ في تحديد نمط سموؾ المتعمـ أثناء تمؾ المواقؼ 3مف التفاعؿ واكتساب الخبرات المتعددة
 .التعميمية وفقا لنتائج تفاعمو معيا، وباكتسابيا تزداد فرص تعميمو

 يظير ىذا السموؾ في معامالتو مع زمالئو ومع المعمميف، فالطالب الذي أخالقو :الخمق الحسن (5
حميدة ال ينظر إلى قاعات المدرسة وال يقـو باإلشارة وااللتفات إلى الطمبة وقت الدرس، وال 

 .4يتأخر في حضور الدرس

 

 المحافظة عمى حقوق المدرسة وواجباته اتجاهها: 

يجب عميو االلتزاـ باآلداب العامة لممؤسسة والحفاظ عمى ممتمكاتيا، وعدـ مخالفة قانونيا الداخمي، 
 .5وعميو أف يتحرى القياـ بجميع شروطيا ويحاسب نفسو عمى ذلؾ

                                                                                                                                                                                     
فريدة شناف ومصطفى ىجرسي، المعجـ التربوي، تنقيح عثماف آيت ميدي، ممحقة سعيدة الجيوية، وزارة التربية -  1

 .21الوطنية، الجزائر، ص 
، العيف، اإلمارات العربية المتحدة، 2عماد عبد الرحيـ الزغموؿ، مبادئ عمـ النفس التربوي، دار الكتاب الجامعي، ط-  2
 .83ص

 .85المرجع نفسو، ص-  3
عبد اهلل الدائـ، التربية عبر التاريخ مف العصور الحديثة حتى أوائؿ القرف العشريف، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، -  4
 .189ـ، ص1984، 5ط
 .178المرجع نفسو، ص-  5



 مدخل إلى التعليمية                                                                                          
 

 

11 

فالمتعمـ في العممية التربوية ليس مجرد متمقي، بؿ دوره فعاؿ ونشط في الموقؼ التعميمي وكمما 
توفرت فيو الشروط المذكورة سابقا كمما كانت النتائج أفضؿ، ألنو الصورة التي تجسد أىداؼ 

 .المنظومة التربوية

 

 

 :المعمم ( ب

المعمـ ىو الطرؼ األوؿ واالىـ الذي تتجو إليو كؿ دراسة تعميمية تريد استدراؾ ثغرات العممية التربوية 
وسبب ذلؾ انو يمثؿ منطمؽ عممية التعميـ فيو مصدر لممعرفة المغوية لممتعمـ، وىو المسؤوؿ عف مستواه 

 .1العممي مف حيث الجودة والرداءة

أعطني معمما ناجحا أعطيؾ تمميذا جيدا، وغمطة الطبيب  تؤدي إلى القبر وغمطة المعمـ '' : فقد قيؿ قديما
 2''.تبقى مدى الدىر

مف خالؿ ىذا القوؿ يتبيف لنا أف المعمـ الناجح يكوف لو الفضؿ في إعداد التمميذ الجيد والناجح، واف 
 .بصمتو تبقى راسخة ميما مر عمييا الزمف

فكتب . كما أف الجاحظ أولى المعمـ في كتاباتو اىتماما كبيرا وعده المحور األساسي في التأديب واألخالؽ
فاألدب يعني األخالؽ كما يعني رواية العمـ ونقمو بيف األجياؿ بواسطة '': رسالة لممعمميف يقوؿ فييا

 3.''المؤدب أو المعمـ

بيف الجاحظ مف خالؿ ىذا القوؿ الدور الجمي الذي يقـو بو المعمـ المتمثؿ في التأديب والتعميـ في آف 
 .واحد، وركز عمييما دور األدوار األخرى، ألنيما يمثالف العماد أو األساس الذي يبنى عميو العمـ والتعمـ

 

                                                           
 4، 10احمد مداني، تعميمية المغة العربية مف منظور المسانيات الحديثة والطرائؽ التربوية، مجمة التعميمية، العدد-  1

 .121ـ، ص2017مارس 
 .170ـ، ص2009، 4صالح بمعيد، دروس في المسانيات التطبيقية، دار ىومة، الجزائر، ط-  2
 .130، ص1عبد السالـ ىاروف، دار الجيؿ، القاىرة، مصر، ج: عمرو بف بحر الجاحظ، رسائؿ الجاحظ، تح-  3
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 :دور المعمم في العممية التعميمية (1

يصالو إلى المكانة التي يستحقيا، ومف ىذه األدوار  لممعمـ ادوار عديدة وفعالة تسيـ في ترقية التدريس وا 
 :نذكر مايمي

 .توجيو التمميذ عف طريؽ تشجيعو عمى فيـ طريقة مواجية ومعالجة المواقؼ التعميمية_    

اكتساب المتعمـ الميارات واالتجاىات التي غالبا ما تكوف الخطوات األولى في سبيؿ تحقيؽ _    
 .األىداؼ النيائية

إثارة دوافع المتعمـ وذلؾ بتحديد األىداؼ واألعراض التي تشبع حاجاتو ورغباتو وعمى المدرس _    
 .تطوير ىذه الرغبات والحاجات تطويرا بنائيا

 1.يسيؿ عممية التعمـ عمى بذؿ الجيد واالبتكار_    

 
 :الشروط التي يجب ان يتحمى بها المعمم (2

إف نجاح التعميـ مرىوف بقدرة المعمـ عمى مساعدة التالميذ في اكتساب المعرفة وضبط الغايات 
البيداغوجية التي يسعى إلى تحقيقيا في درسو، واف تتوفر فيو ثالثة شروط كما حددىا الدكتور عبد 

 :الرحمف حاج صالح

 اكتساب الممكة المغوية الالزمة التي تسمح لو باستعماؿ المغة المراد تعميميا استعماال سميما. 
  الدراية الواسعة بالتطور الحاصؿ في مجاؿ البحث المساني، وذلؾ باالطالع إلى ما توصمت إليو

 .النظريات المسانية في ميداف وصؼ المغة وتعمميا
  امتالؾ ميارة لغوية لمتعميـ والتعمـ المغة وال يحصؿ  ذلؾ إال باالعتماد عمى الشرطيف المذكوريف

سمفا ىذا مف جية، وبالممارسة الفعمية لمعممية التعميمية واالطالع عمى محصوؿ البحث المساني مف 
 .2جية أخرى بكيفية عممية منتظمة ومتواصمة

                                                           
 .161صالح بمعيد، دروس في المسانيات التطبيقية، ص-  1
صالح بمعيد، العربية الفصحى في المجتمع الجزائري الممارسات والمواقؼ، مخبر الممارسات المغوية، الجزائر، -  2

 .64ـ، ص2014
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فاف المدرس الناجح ىو الذي يستطيع تحميؿ مادتو وتنظيميا وتقديميا باختيار أفضؿ األساليب والوسائؿ، 
 .1أي أف يمـ بعممية التعميـ

فيذه الشروط الثالثة ضرورية لنجاح العممية التعميمية، فالمعمـ يزداد تعمما بفف التعميـ ألنو ىو مف يصنع 
 .تقدمو

ضافة إلى أف   :أضافت شرطا رابعا أساسيا يجب أف يتوفر في المعمـ وىو'' نسيمة حمار''وا 

 فيجب عمى كؿ معمـ اف يتسمح بالثقافة المتخصصة، والفاعمية الذاتية الى جانب : الكفاءة العممية
الثقافة العامة وكذا الوفاء بمتطمبات المينة، وفييا يممس تحري الدقة والضبط في كؿ ما ينقؿ، 

 .2واستخداـ طرائؽ التفكير في ترتيب المادة العممية وتمحيصيا

ومف كؿ ىذا يمكننا القوؿ باف ال أحد يستطيع أف يجاري مينة المعمـ الذي انتدب نفسو الف يسيـ في 
صناعة شخصية اإلنساف، وصياغة عقيدتو أو صقميا وتنميط سموكو االجتماعي، وتروي ممكاتو الذىنية 

عداد لمدنيا فقط أوليا ولآلخرة  .3والبدنية لمزاولة مينة إنتاجية، وا 

 

 :المعرفة ( ت

تشمؿ كؿ ما يتعممو المتعمـ مف المعارؼ وما يحصمو مف مكتسبات وما يوظفو مف موارد وما يمتمكو مف ''
ميارات وما يستثمره مف قدرات وكغايات في عممية تعممو التي يقـو فييا ببناء معرفتو وباستثمارىا في 

 4.''مواقؼ الحياة المتنوعة

، فالمناىج تختار مف المعارؼ األكاديمية ما يالئـ عمر 5''ينبغي أف تتميز المعرفة بالتدرج في مفاىيميا''
وتبني الوضع التعميمي لؤلفعاؿ لتحصيؿ . المتعمـ العقمي وتقييـ التدرج المتنامي بيف ىذه المعارؼ

                                                           
 .103ـ، ص2004صالح بمعيد، مقاربات منيجية، دار ىونة، الجزائر، -  1
نسيمة حمار، إشكالية تعميـ مادة النحو العربي في الجزائر، جامعة بجاية أنموذجا، منشورات مخبر الممارسات -  2

 .102ـ، ص2011المغوية، الجزائر، 
 .209ـ، ص2010، 1محمد األوراغي، المسانيات النسبية وتعميـ المغة العربية، دار األماف، الرباط، المغرب، ط-  3
 .20ـ، ص2008، دار النيضة العربية، لبناف، 2أنطواف صياح، تعميمية المغة العربية، ج-  4
 .212ـ، ص2005عمي آيت أوشاف، المسانيات والديداكتيؾ، دار الثقافة، الدار البيضاء، - 5
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المعارؼ تحصيال ناشطا، الف المعرفة تبنى، ولكؿ مضموف معرفي طرائؽ خاصة لبنائو، فمسرد طرائقو 
 .الخاصة، ولمبرىاف واإلقناع طرائقيما الخاصة

، وىي تيتـ بالطرائؽ العامة في إدارة (بيداغوجيا)وىذا مف المنطمؽ، لـ يعد ممكنا االكتفاء بالتربية العامة ''
مراعاة  (الديداكتيؾ)الصؼ ومعالجة المعمومات، لذا اقتضت الحاجة إلى الطرائؽ الخاصة في تعمـ المواد 

لخصوصية المحتوى التعممي، ولفرادة المتعمـ والوضع التعميمي أيضا، فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يعد يكفي اف 
نعمـ اإلنشاء عموما، فالتعميـ إنتاج نص سردي، طرائؽ خاصة، ولتعميـ كتابة رسالة طمب طرائؽ 

 1''...خاصة

والجدير بالتنويو أف فكرة العالقة بيف المتعمـ والمعرفة نشأت انطالقا مف فشؿ التربية التقميدية، التي ''
تجعؿ المتعمـ فردا محايدا في العممية التربوية، وكرفض لذلؾ جاءت التعميمية لكي ال تعتبر عقوؿ التالميذ 

عمبا فارغة، ينبغي حشوىا بالمعرفة، بؿ ىـ أفراد فعالوف ويشاركوف في بناء تعمميـ، باالعتماد عمى 
 2''.معارفيـ السابقة أو بناء عمى ما اكتسبوه خارج المدرسة

 

 فروع التعميمية: 

كما لكؿ عمـ أصوؿ وجذور فكذلؾ لكؿ عمـ أيضا فروع، فالتعميمية ىي األخرى ليا فرعاف أساسياف، 
 .إال أنو رغـ ىذا التفرع فإنيما متكامالف فيما بينيما، وكؿ فرع يخدـ األخر ويكممو

 

 :التعميمية العامة ( أ

تكوف مبادئيا وممارستيا قالبة لمتطبيؽ مع كؿ المحتويات والميارات، وفي '' تسمى أيضا بالتعميمية األفقية 
كؿ مستويات التعميـ، تقدـ المعطيات األساسية والضرورية لمتخطيط لكؿ موضوع، ولكؿ وسائؿ التعميـ، 

 3''.ولمجموع عناصر الوضعية البيداغوجية

                                                           
 .15_14، ص1أنطواف صياح، تعميمية المغة العربية، ج-  1
 .6وزارة التربية الوطنية، التعميمية العامة وعمـ النفس، ص-  2
مجموعة مف أساتذة التكويف الخاص بمعممي المدرسة األساسية، مادة التعميمية العامة وعمـ النفس، المركز الوطني -  3

 .9ـ، اإلرساؿ األوؿ، ص1999لمتعميـ المعمـ، الجزائر، 
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إف ىذا الفرع مف التعميمية ىو فرع تشترؾ فيو كؿ الموضوعات والمحتويات في مختمؼ مستويات التعميـ، 
وليا أساسيا الذي تنطمؽ منو، فيي الفرع المعني بتقديـ المعطيات األساسية والضرورية في التخطيط لكؿ 

موضوع، ومختمؼ وسائؿ التعميـ، فيي فرع يخدـ عناصر الوضعية التعميمية، كما أف التعميمية العامة 
تيتـ بكؿ ما يجمع مختمؼ مواد التدريس فيما بينيا، وىذا عمى مستوى الطرائؽ المتبعة، فيو يحصر 

اىتماما بكؿ ماىو عاـ ومشترؾ مف ناحية تدريس جميع المواد، أي ىو واضع القواعد العامة واألسس 
 1.التي ينبغي مراعاتيا مف الجانب العاـ دوف األخذ بخصوصيات ىذه المواد

فمف خالؿ ما ورد، فاف التعميمية العامة تيتـ بتقديـ المبادئ األساسية والقوانيف والمعطيات النظرية 
والعامة، التي تتحكـ في العممية التعميمية سواء مف حيث المناىج أو مف حيث طرائؽ التدريس والوسائؿ 
البيداغوجية، وكذلؾ أساليب التقويـ واستغالؿ ىذه المعطيات والمبادئ أثناء التخطيط ألي عمؿ تربوي 

 .بيداغوجي، وىذا بغض النظر عف المحتويات المدروسة أو النظر إلى طبيعة المواد

 

 :  التعميمية الخاصة ( ب

ىو فرع ييتـ بتدريس مادة مف المواد، مف حيث الطرائؽ '' ديداكتيؾ المادة '' أو ما يسمى أيضا بػ 
والوسائؿ الخاصة، مثؿ التخصص في تعميمية لغة معينة، فيو بيذا يعنى بدراسة كؿ ما يتعمؽ بتدريس 

، وما يمكف أف نشير إليو أف ىناؾ قواسـ مشتركة بيف دراسة ديداكتيؾ ...ميارات المغة كالقراءة والتعبير
 .المغة االنجميزية وديداكتيؾ المغة الفرنسية بالرغـ مف اختالؼ كؿ لغة

الجانب التطبيقي لمتعميمية العامة، إذ تيتـ بأنجح السبؿ والوسائؿ '': كما أف التعميمية الخاصة تمثؿ
لتحقيؽ األىداؼ وتمبية حاجات المتعمميف، وتيتـ بمراقبة العممية التربوية وتقويميا وتعديميا، وىي تيتـ 

بتخطيط العممية التعميمية التعممية لمادة خاصة ولتحقيؽ ميارات خاصة بوسائؿ خاصة ولمجموعة خاصة 
حيث تأخذ . ىذا يعني أف التعميمية الخاصة تمثؿ الجانب التطبيقي مف التعميمية العامة 2.''مف التالميذ

 .منيا المبادئ واألساسيات العامة لتطبيقيا عمى المواد

                                                           
 .21عمي آيت أوشاف، المسانيات والديداكتيؾ، ص-  1
 .9مجموعة األساتذة، تعميمية عامة وعمـ النفس، ص-  2
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الديداكتيؾ الخاصة بكؿ مادة مف المواد التعميمية، تشكؿ مجموعة '': ونجد التعميمية الخاصة ىي
النشاطات المصيقة بمادة معينة، والنابعة مف طبيعتيا العممية والتي نبني عمييا ممارستنا التعميمية في 

 1''.العممية التربوية

فحسب ىذا التعريؼ فاف التعميمية الخاصة تكوف خاصة ومتعمقة بمادة او لغة معينة، فمف ناحية المواد 
 .التعميمية تشكؿ مجموعة النشاطات المرتبطة عمى وجو الخصوص بيذه المادة دوف غيرىا مف المواد

 

 عالقة التعميمية بالفروع العممية االخرى: 

تتداخؿ التعميمية مع عدة تخصصات وفروع عممية أخرى إلى حد يصعب الفصؿ بينيا، فكما ىو متعارؼ 
التعميمية ترادؼ عمـ النفس المغوي، وعمـ النفس التربوي، ويتداخؿ مفيوميا إلى حد : انو في ايطاليا

  (Mariet'' )ماري''االلتباس مع البيداغوجيا في بمجيكا، وفي فرنسا ترتبط بالمسانيات التطبيقية، ويفسر 
الموقع االقتصادي الياـ لتعميمية المغات، فقد كانت '' :ىذا الحضور المكثؼ لمختمؼ الفروع والعمـو بػ 

بحكـ التطور الذي عرفتو موردا ىاما لمعمؿ، ووجدت فيو بقية العمـو األخرى ضالتيا بما أنيا تدرس المادة 
 والطرائؽ وليذا فاف الباحث في التعميمية يجد نفسو مضطرا لمبحث في العمـو أخرى ذات _  والمتعمـ _

 : ومف ىذه العموـ مايمي2''.عالقة ومنافع متباينة بينيا وبيف التعميمية

 : المسانيات .1

استفادت تعميمية المغات مف المسانيات استفادة كبيرة عمى تعاقب وتوالي مدارسيا ونظريتيا، حيث قدمت 
إمكانية التفكير والتأمؿ في المادة المغوية وتبيانيا والمناىج '' :المدارس المسانية بمختمؼ نظرياتيا لمتعميمية

في المدرسة التوزيعية، '' بمومفيمد''في المدرسة البنيوية، و'' سوسير''التي تحكميا، وىذا انطالقا مما قدمو 
وما قدمو في المدرسة االنجميزية، بحيث نتج عف '' فيرت''في المدرسة التوليدية التحويمية، و'' تشومسكي''و

مفيـو النظاـ عند : كؿ ىذه المدارس عدة مفاىيـ كاف ليا تأثير بالغ في تعميمية المغات ومف بينيا
الصرفي، الصوتي، المعجمي،  )باعتبار المغة نظاما محكما يتكوف مف مستويات لمتحميؿ '' سوسير''

                                                           
 .18، ص2أنطواف صياح، تعميمية المغة العربية، ج-  1
 .16ـ، ص2007بشير ابرير، تعميمية النصوص بيف النظرية والتطبيؽ، عالـ الكتب الحديث، األردف، -  2
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 أي أف التعميمية قد تبنت المفاىيـ المسانية التي استفادت منيا، وىذا حسب كؿ مدرسة كأخذىا 1''.(الداللي
 .لمفيـو النظاـ مف المدرسة البنيوية

وقد استفادت تعميمية المغات أيضا مف جانبيا الصوتي في تصحيح النطؽ لدى المتعمميف خصوصا في 
تعمـ المغات األجنبية، باإلضافة إلى أف معظـ المدارس المسانية قد اتخذت مف الجممة وحدتيا األساسية 

في دراسة المغة باإلضافة إلى تكويف األرصدة المغوية األساسية التي يجتاحيا المتكمموف بالمغة في اغمب 
مف خالؿ ما سبؽ تعتبر المسانيات بالنسبة لمباحث في التعميمية ميدانا . شؤوف حياتيـ وقضاء حوائجيـ

جراءات منيجية بغية  لدراسة الظواىر التي يالحظيا في أبحاثو ويفسرىا، وىي مجاؿ لتقديـ تصورات وا 
 .(المنيجي)وعمى المستوى التطبيقي  (المفيومي)تعميـ المغات وتعمميا عمى المستوى النظري 

 

 :عمم النفس بأنواعه .2

يشكؿ عمـ النفس بأنواعو خمفية نظرية لمكثير مف النظريات والمقاربات التي تشكؿ مجاال الىتمامات ''
الباحث في تعميمية المغات، فالنظريات التي تعمؿ عمى تنمية آليات االستعماؿ المغوي تستند إلى خمفية 

، ...معرفية تتعمؽ بعمـ النفس السموؾ، الذي يعد مظاىر السموؾ لممالحظة في الكالـ منطمقا لدراستو
وتتأسس المقاربات التواصمية عمى النظريات النفسية البنائية أو عمـ النفس التكويني أو المعرفي كما يسمى 

 2''.أحيانا، باعتبارىا تعد التعميـ عممية تفاعؿ بيف الذات العارفة وموضوع المعرفة

واف عمـ النفس بأنواعو ىو األخر يشكؿ مجاال معرفيا لدراسات عديدة في حقؿ تعميمية المغات، إذ تستقي 
منو العديد مف النظريات والمقاربات النفسية المتعمقة بعمـ نفس السموؾ، وىذا باعتبار التعميمية تعنى 

بدراسة المعمـ والمتعمـ؛ فيي تراعي كؿ الجوانب النفسية المحيطة بالمتعمـ مف الجانب السموكي والجانب 
المعرفي وكذا الجانب الوجداني، وىذا نظرا لما يمعبو عمـ  النفس مف دور كبير في العممية التعميمية، 

فنجاح المتعمـ مرىوف بمدى نجاح تكوينو النفسي وسالمتو مف العقد واألمراض النفسية التي قد يتعرض 
ليا خالؿ المشوار التعميمي بمختمؼ مراحمو، بدءا باكتسابو لمغة واليات استعماليا مرورا إلى األداء المغوي 

 .المتمثؿ في الكالـ وسالمة استعمالو واختيار ما يناسبو مف األلفاظ

                                                           
 .17المرجع نفسو، ص-  1
 .20_18بشير ابرير، تعميمية النصوص بيف النظرية والتطبيؽ، ص-  2
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كما أف عمـ النفس يجيب عف الكثير مف األسئمة التي يطرحيا ميداف الحياة التعميمية التعممية في الوقت 
نفسو، ويقدـ معمومات ثمينة عف الحاجات المغوية والدوافع نحو التعمـ واستراتيجياتو، ويحاوؿ أف يجيب 

كيؼ يتمقى التمميذ خطابا؟ وماىي الصعوبات والعقبات التي تواجيو؟، وكذلؾ مجمؿ : عف أسئمة مثؿ
العالقات بيف تعمـ لغة مف المغات، وبيف عناصر أخرى مثؿ الشخصية والذاكرة واإلدراؾ واالستيعاب 

 1.والفيـ واالستيعاب

عمـ )لقد حدثنا باإلجماؿ عف فروع عمـ النفس دوف التخصيص في أنواعو، الف التعميمية تستفيد منيا كميا 
 .وكؿ حسب نوع تخصصو (النفس المغوي، عمـ النفس التربوي، عمـ النفس العاـ

 : عمم االجتماع بأنواعه .3

استفادت التعميمية مف عمـ االجتماع ال يقؿ أىمية عف استفادتيا مف عمـ النفس، فيي تستفيد؛ مف عمـ 
االجتماع بدرجات متفاوتة بيف أنواعو، مف عمـ االجتماع العاـ، وعمـ االجتماع المغوي، وكذا عمـ 

 .االجتماع الثقافي

باعتبار المغة ظاىرة اجتماعية فيي تمعب دورا حاسما في التواصؿ بيف األفراد والمؤسسات االجتماعية ''
، وعمـ االجتماع ىو يجيب عف العديد مف األسئمة المتعمقة بالتعميمية مف حيث االستعماالت ...المختمفة

المغوية المختمفة، مف يستعمميا؟ وكيؼ يستعمميا؟ وفيما يستعمميا؟ وماىي جممة القواعد االجتماعية 
المتحكمة في ذلؾ؟ وماىي االستعماالت المغوية الممكف استثمارىا في المؤسسة التعميمية؟ وماىي 

األوضاع المغوية وغير المغوية في أنماط التواصؿ الشفوي، وما تؤديو الحركات واإليماءات وأنظمة التبميغ 
غير المغوية، وعالقة ذلؾ بطرائؽ التعميـ؟ وماىي المظاىر الثقافية واالجتماعية لمجتمع لغوي معيف مثؿ 

االزدواجية المغوية؟، والتعددية وانساؽ القيـ والعادات والتقاليد واألعراؼ المعبر عنيا في محتوى لغوي 
 2''.مقرر عمى التالميذ في مرحمة دراسية معينة

 

 :البيداغوجيا .4

                                                           
 .20المرجع نفسو، ص-  1
 .21-20بشير ابرير، تعميمية النصوص بيف النظرية والتطبيؽ، ص-  2
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تتداخؿ التعميمية مع البيداغوجيا في االشتراؾ معيا في ميارات اكتساب المعارؼ وتبميغيا، لكف '' 
التعميمية تعالج محتويات المعرفة بصفة خاصة، بينما تيتـ البيداغوجيا بالعالقات بيف المعمميف 

إلى حد يصعب  (التعميمية والبيداغوجيا)والمتعمميف، والمالحظ ىنا انو يوجد تداخؿ كبير بيف الفرعيف 
التفريؽ بينيما ورسـ الحدود الفاصمة بيف فرع وآخر، بحيث ىناؾ مف الدارسيف مف يرى أف تعميمية المغات 

إف تعميمية المغات والبيداغوجيا تتبادالف المنافع شانيا . بمثابة امتداد لمبيداغوجيا وبمثابة مولود جديد ليا
شاف المسانيات وعمـ النفس واالجتماع كما سبؽ واف رأينا، وما يمكف التأكيد عميو أف األسئمة التي تجيب 
عنيا البيداغوجيا تتمثؿ في العالقات بيف المعمـ والمتعمـ واستعماؿ الوسائؿ المختمفة في العممية التعميمية 

 1''.وأساليب تقويـ التعميـ والتعمـ

 

                                                           
 .21المرجع نفسو، ص-  1
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: تمهيـــــد

احد أنماط التواصل الحياتية المختمفة، وىو محو العممية التعميمية، بحيث يحظى  يعتبر التعبير الشفوي    
باىتمام كبير من قبل الدارسين والمعممين في كل مراحل التعميم، ألنو يعتبر احد المداخل األساسية 

 .الكتساب وتعمم المغة، كما انو وسيمة لتنمية أفكار المتعمم وتجاره وتييئتو لئلبداع والمشاركة

 

 .تعريف التعبير الشفوي وأنواعه: المبحث األول

 .تعريف التعبير الشفوي: أوال

 طرح العديد من الباحثين والدارسين مسالة التعبير الشفوي متناولين مفيومو بوجيات نظر متفاوتة 
  :نوعا ما، ويمكن رصدىا كاآلتي

  :لغة-أ

ْن  ِل لُّر ْن اَي  ﴿:عبر الرؤيا تعبيرا لقولو تعالى  ْن  ُك ْن ُك
ِإ
  ﴾ و اَي ُك ُبُك  وعبر عبارة فسرىا واخبرىا بما يتوصل إليو، تاَيعْن
 1''.عبر فبلن أي تكمم عما في الضمير من الكبلم: واستعبره إياه أي سألو تعبيرا، ويقال

مشتقة من الفعل شافو مشافية شفاىا، أي خاطبو متكمما معو، والنسب إلييا ىو شفيي ''وكممة شفوي 
 2''.لم ينسب ببنت شفين أي لم يتكمم كممة واحدة: وشفوي، وبنت الشفة ىي الكممة، ويقال

 :اصطالحا-ب

ذلك الكبلم المنطوق '' :   لمتعبير الشفوي تعريفات متعددة ال تكاد تخرج بعضيا عن بعض،منيا انو
الذي يعبر بو الفرد عما يجول في نفسو من خواطر وىواجس وأحاسيس ويزفر بو عقمو من رؤى أو فكر 
وما يريد أن يزود بو غيره من معمومات، أو نحو ذلك بطبلقة وانسياب مع صحة في التعبير وسبلمة في 

 3''.األداء

                                                           
م، مادة 1999، 1ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-  1
 .529، ص5، ج(ع، ب، ر)

 .105م، ص2011، 1ماىر شعبان عبد الباري، ميارات التحدث العممية واألداء، دار المسيرة، عمان، األردن، ط-  2
3
 .233م، ص1981محمد صبلح الدين مجاور، تدريس المغة العربية في المراحل االبتدائية، دار القمم، الكويت،-  
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التعبير الذي يعبر بو التمميذ عن مشاعره وأحاسيسو النابعة من وجدانو بأسموب واضح ومؤثر بحيث ''
 1''.يعكس ىذا التعبير ذاتو ويبرز شخصيتو

عبارة عن المحادثة أو التخاطب الذي يكون بين الفرد وغيره، ''المنطمق األول من التعبير بوجو عام ىو 
بحسب الموقف الذي يعيشو أو يمر بو ومن مياراتو غرس الثقة بالنفس وزيادة القدرة عمى اختيار األفكار 

 2''.وتنظيميا

     من خبلل التعريفات يتضح لنا أن التعبير الشفوي عبارة عن عممية تعميمية يتم من خبلليا ترجمة 
الصور الذىنية التي تكونت في عقل التمميذ نتيجة لمروره بموقف حياتي أو مدرسي مشافية، مستعينا 

 .بالمغة بغرض تبميغ الرسالة أو التعبير عن رأي أو حاجة أو مشاعر أو أحاسيس

 

 .أنواع التعبير الشفوي:ثانيا

 :لمتعبير الشفوي نوعين أساسين من حيث الغرض من استعمالو، وىما

 : التعبير الشفوي الوظيفي .1
المحادثة ''، 3''وىو التعبير الذي يؤدي وظيفة خاصة في حياة الفرد والمجتمع، مثل الفيم واإلفيام''

لقاء التعميمات، واإلرشادات وعمل اإلعبلنات  4''.....والمناقشة، ورواية األخبار، وا 
وىو التعبير الذي يؤدي غرض وظيفة في حياة الطبلب ويساعدىم عمى التعبير عن أفكارىم ومشاعرىم ''

ويستخدم ىذا النوع من التعبير في عدة مجاالت . 5''بطريقة صحيحة، وبأسموب منظم ومحكم ودقيق
 6:منيا

 المحادثة والمناقشة. 
                                                           

 .214محمد حسين المرسي، سمير عبد الوىاب، قضايا تربوية حول تعميم المغة العربية، عمان، األردن، ص-  1
طو حسين الديممي، سعاد عبد الكريم الوائمي، المغة العربية مناىجيا وطرائق تدريسيا، دار الشروق، عمان، األردن، -  2
 .138، ص1ط
م، 2014ه، 1435، 4راتب قاسم، محمد فؤاد الحوامدة، أساليب تدريس المغة العربية، دار المسيرة، عمان، األردن، ط-  3
 .202ص

 .115م، ص2012ه، 1433، 13جودت الركابي، طرق تدريس المغة العربية، دار الوعي، رويبة، الجزائر، ط-  4
 .84احمد حسن المقاني، عمي احمد جمل، معجم المصطمحات التربوية في مناىج وطرائق التدريس، ص-  5
 .170م، ص2009احمد إبراىيم صومان، تدريس المغة العربية، دار زىران، عمان، األردن، -  6
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 قص القصص. 
 سرد األخبار. 
 إلقاء الكممات في المناسبات. 

وتتسم أساليب التعبير الوظيفي بالموضوعية والبعد عن الخيال والعاطفة، والكممات المترفة، فكمماتو 
واضحة ذات داللة تعبر عن المضمون، تساعد عمى إيصال الناس ببعضيم البعض، لتنظيم حياتيم 

 .وقضاء حاجاتيم

 :التعبير الشفوي اإلبداعي .2

بمغة تتسم بالجدة والمرونة  ''1''.ما يعرض فيو الطالب أفكاره ومشاعره وأحاسيسو وخبراتو الخاصة''وىو 
ودقة التعبير، وجمال التركيب وروعة األداء مع المحافظة عمى األسموب األدبي البميغ بما يؤدي التأثير 

 2''.العميق في المتمقي قارئا أو سامعا

     ومنو نستخمص أن التعبير اإلبداعي يساعد المتعمم عمى التعبير عن أفكاره ومشاعره بقالب فني 
أما التعبير الوظيفي فغرضو التواصل بين الناس . مثير، بحيث يستعمل الكممات المشوقة والجاذبة

لممحادثة والمناقشة بطريقة واضحة موضوعية، وىذان النوعين من التعبير يساعدان عمى بناء شخصية 
 .المتعمم

 

 .مهارات التعبير الشفوي: المبحث الثاني

ىما المتحدث والسامع، والذي يجب ان _ التبميغ_إن ىدف التعبير الشفوي ىو التبميغ، وطرفا ىذه العممية
 .تتوفر فييما ميارات؛ وىي االستماع بالنسبة لمسامع، والتحدث بالنسبة لممتحدث

 القدرة العالية عمى أداء فعمي أو حركي معقد في مجال معين بسيولة '': ىي: تعريف المهارة
 1''.وسرعة ودقة مع القدرة عمى تكييف األداء مع الظروف المتغيرة

                                                           
م، 2013، 1، مجمد1فيد خميل زايد، أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة، دار اليازوري العممية، ط-  1
 141ص

عبد الوىاب سمير، بحوث ودراسات المغة العربية، قضايا معاصرة في المناىج وطرائق التدريس في مرحمتي الثانوية -  2
 . 271، ص11الجامعة، مصر، ط
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 :مهارة االستماع_ أ

 :تعريف االستماع .1

االستماع ىو أول ميارة يطورىا اإلنسان منذ األيام  األولى من ميبلده، وىو نوع من القراءة برأي بعض ''
ذا كانت القراءة الصامتة قراءة  المربين، ألنو وسيمة إلى اإلفيام واالتصال المغوي بين المتكمم والسامع، وا 
بالعين، والقراءة الجيرية قراءة بالعين والمسان، فإن االستماع قراءة باألذن يصحبيا العمميات العقمية التي 

 2''.تتم في تمك القراءة الصامتة والجيرية

 :عناصر عممية االستماع .2

إن الموقف التواصمي الشفوي الناجح يتكون من عدة عناصر تتفاعل فيما بينيا مع عوامل بيئية، قد تكون 
 :3منشطة أو محيطة لعممية االستماع، ويتمثل ذلك في 

 ويعد احد العناصر الرئيسية والميمة في عممية االستماع، إذ يختار محتوى رسالة : المتحدث
لعبر بيا لممستمع عما يريد، وتتوقف فاعمية االستماع عمى مجموعة من  (أفكار ومعاني)معينة 

 .سرعة المتحدث، ليجتو، درجة انفعالو، ومكانتو: العوامل المتصمة بو، وأىميا مايمي
 ىي حصيمة وضع فكر المتحدث في رمز، وىي عبارة عن الحديث او الكممات : الرسالة

المنطوقة، إذ يمثل الكبلم جزء منيا، وتؤثر طبيعة الرسالة عمى عممية االستماع من زوايا عديدة 
 .األلفاظ، والصياغات، والمعاني، والصوت، والتعبير بالوجو وحركات الجسم واأليدي: منيا

 ىو الطرف األساسي في عممية التواصل، وىو الذي يستقبل المؤثرات الصوتية ويقوم :المستمع 
دراكيا، ولنجاح عممية االستماع ينبغي أن تتوفر في المستمع مجموعة من المقومات  بتمييزىا وا 

 :والقدرات األساسية، منيا مايمي

 .فيم المغة الشخصية لمحديث، وتمييز األفكار الرئيسية              _ 

 . إدراك ىدف المتحدث_              
                                                                                                                                                                                     

 .74م، ص2009فريد شنان مصطفى ىجرسي، المعجم التربوي، ممحقة سعيدة الجيوية، -  1
م، 2011ه، 1432، 1محمد المصري، مجد البراري، المغة العربية دراسة تطبيقية، دار المستقبل، عمان، األردن، ط-  2
 .413ص

راشد محمد عطية ابو صواوين، تنمية ميارات التواصل الشفوي التحدث واالستماع، دراسة عممية تطبيقية، اتيراك -  3
 .169م، ص2008، 1لمنشر والتوزيع، مصر، ط
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 .التمييز بين الحقيقة والرأي_               

 ىو عممية تفسير المعمومات الواردة وتكوين المفاىيم والتصورات، وىو مرتبط بكل النشاط : اإلدراك
 .الذىني لئلنسان

 تؤثر البيئة التي يتم فييا االستماع عمى مدى فاعمية االستماع، وذلك من خبلل :الظروف البيئية 
 .الطقس والحرارة، والضوضاء، والمقعد المستخدم لمجموس: متغيرات عدة أىميا

 

 :أهمية االستماع .3

 :1يذكر بعض الباحثين أن أىمية االستماع تعود إلى

  االستماع عامل ميم في عممية االتصال، فمقد لعب دورا ىاما في عممية التعميم والتعمم عمى مر
 . العصور

  أنو أىم وسيمة لمتعمم في حياة اإلنسان، إذ عن طريقو يستطيع الطفل أن يفيم مدلول األلفاظ
 .التي تعرض لو عندما يربط الصورة الحسية لمشيء الذي يراه، والمفظة الدالة عمييا

  ىو وسيمة ميمة لؤلطفال لتعميميم القراءة والكتابة، والحديث الصحيح في تدريس المغة العربية
 .والمواد األخرى

 ىو الطريق الطبيعي لبلستقبال الخارجي. 
  ،االستماع عماد كثير من المواقف التي تستدعي اإلصغاء واالنتباه، كاألسئمة واألجوبة

 ,والمناقشات واألحاديث، وسرد القصص، وبرامج اإلذاعة
 في االستماع تدريب عمى حسن اإلصغاء، وحصر الذىن، ومتابعة المتكمم، وسرعة الفيم. 

 

 

 
                                                           

يوسف سعيد محمود المصري، فاعمية برنامج الوسائل المتعددة في تنمية ميارات التعبير الكتابي واالحتفاظ بيا لدى -  1
طبلب الصف الثامن األساسي، رسالة ماجستير في المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، قسم المناىج وتكنولوجيا التعمم، 

 .40م، ص2006ه، 1424تخصص تكونوجيا التعمم، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
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 :أهداف مهارة االستماع .4

لقد أولى الباحثون اىتماما بميارة االستماع، لكونيا الميارة األساسية األولى التي يجب بذل الجيد لتعميميا 
لضمان نجاح العممية التعميمية، وقد وضعوا لذلك أىدافا أساسية البد لكل معمم أن يعرفيا ويحسن 

 :1الوصول إلييا ضمانا لنجاحو، وىذه األىداف ىي

 نقل المتعمم من المحيط الصوتي القديم إلى المحيط الصوتي الجيد. 
 التعرف عمى األصوات والتمييز بينيا. 
  إدراك المعنى العام لمكبلم، ويتم عن طريق تقديم مجموعة من الكممات أو العبارات البسيطة

يستطيع المتعمم نطقيا بسيولة، وتحمل معان شائعة يمكن أن يستوعب مضامينيا، ويتدرب 
 .عمى تكرارىا

  كتغيير الصوت أو  )إدراك بعض التغيرات في المعنى الناتجة عن تغيير في بنية الكممة
، وذلك لمفت انتباه أنظار المتعمم إلى وظيفة األصوات، وأثرىا في (الخ ... إضافة حرف

 .المعنى والتعرف شيئا فشيئا عمى بنية المغة
  تقديم بعض األساليب المستعممة في الحياة اليومية والمتصمة بثقافة المغة المستعممة في الحياة

اليومية، والمتصمة بثقافة المغة المتعممة، كالسؤال، والجواب، واألمر، واإلشارة إلى مدلول، 
 .الخ... والتحية واالستجابة ليا

 

 :مهارة التحدث او اإلنتاج المغوي_ ب

 :تعريف التحدث .1

القدرة عمى استخدام الرموز المفظية لمتعبير الفرد عن أفكاره '': لمتحدث عدة تعريفات من أبرزىا أنو
ومشاعره بفاعمية، وبطريقة ال تؤثر عمى االتصال، وال تستدعي االنتباه المفرط لمتعبير عن نفسو أو 

 2''.لممتكمم

                                                           
ه، 1432أبي لبيد ولي خان المظفر، طرق التدريس وأساليب االمتحان، الجامعة الفاروقية، كراتشي، باكستان، -  1
 .180ص

 .237م، ص1992احمد فؤاد عميان، الميارات المغوية وطرائق تدريسيا، دار مسمم، السعودية، -  2
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ومنو يعتبر التحدث عممية طبيعية شفوية، يؤدييا الفرد لمتعبير عما يجول في خاطره بطريقة مباشرة تسيم 
 .في عممية التفاعل مع المستمعين

 

 :عناصر عممية التحدث .2

 :1لعممية التحدث أربعة أركان أو عناصر، وىي

 ال تحول إلشارات لئلفيام وليس كبلما، ومن ثم فان األبكم ال : الصوت فبل كبلم بدون صوت، وا 
 .يتكمم بل يشير إلى اآلخرين، وىو ما يسمى لغة اإلشارة

 فالصوت يحمل حروفا وكممات وجمبل يتم النطق بيا وفيميا، وليس مجرد أصوات ال :المغة 
 .مدلوالت ليا

 يعد التفكير عنصرا مشتركا لطل فنون المغة، كما يعد عنصرا أساسيا في عممية األداء:التفكير . 
 وىو جزء أساسي في عممية الكبلم، ويسيم في تحقيق أىداف المتحدث بالتأثير واإلقناع :األداء 

وتحقيق المراد، واألداء يرتبط بتغيرات الوجو، وبحركات الوجو واليدين، وبتنغيم الصوت والتحكم 
 .في النفس، وحسن اإلرسال والتوقف

 
 :أهمية التحدث .3

 :2إن أىمية التحدث تكمن في أنو'' ميارات التحدث العممية واألداء''لقد ذكر ماىر شعبان في كتابو 

 .الوسيمة التي يحقق بيا اإلنسان ذاتو، ويرضى في نفسو في االتصال الشفيي بمن يحيطون بو_    

أداة من أدوات التواصل المغوي، فيو األداة التي تشغل حيزا كبيرا وزمنا ال باس بو في حياة    _ 
 .الفرد عامة، وحياة المتعمم خاصة

 .أداة ألنماط الطبلقة والتمقائية عند محاورة اآلخر   _ 

                                                           
م، 2007_ه1428مصطفى رسبلن شمبي، محمد محمود المرسي، ميارات االتصال بالمغة العربية، دار القمم، دبي، -  1
 .71ص

 .14ماىر شعبان عبد الباري، ميارات التحدث العممية واألداء، ص-  2
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إن الطفل يجد فرصتو في إبراز ما لديو وتوضيحو لآلخرين، كما أن انطبلقو في التحدث يشعره    _ 
 .بقدرتو عمى النجاح والتفوق داخل المدرسة

أداة من أدوات التي تشبع حاجات الفرد ورغباتو، والوفاء بمتطمباتو المادية والمعنوية ومن ثم    _ 
 .تشعره بقيمتو

ينمي لديو ميارات التفكير، والسرعة البديية، وحسن التصرف في األمور التي تتطمب إجابة    _ 
 .قاطعة

 .تدريب المتعمم عمى القيادة وحسن التعبير عما يريد   _ 

 

 :أهداف مهارة التحدث .4

 :1لميارة التحدث عدة أىداف التي تسعى إلى تحقيقيا، ومن بين ىذه األىداف نجد

 .أن ينطق المتعمم أصوات المغة سميمة صحيحة، وان يؤدي أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة_      

 .التعبير عن المعاني باستعمال التراكيب النحوية والصيغ الصرفية المناسبة _     

 .اكتساب ثروة لفظية موافقة لمستوى نضجو وقدراتو_      

 .القدرة عمى استعمال أساليب المغة المفيدة في التواصل مع اآلخرين في معانييا ووظائفيا_      

 العالقة بين االستماع والتحدث: 

إن العبلقة بين االستماع والتحدث عبلقة تأثير وتأثر، حيث أن نمو القدرة عمى الكبلم يرتبط بالقدرة عمى ''
االستماع، وليس ىذا فقط بل إن بين ما يسمعو الطفل وجودة ما يتكمم بو عبلقة قوية، فكمما سمع الطفل 
أكثر زادت ثروتو المغوية عبر عن نفسو تعبيرا أكثر، كما أنيا عبلقة ديناميكية تفاعمية، والعبلقة بينيما 

 . 2''ليست من جانب واحد، بل ىي عبلقة تأثير بينيما

                                                           
 .183المظفر، طرق التدريس وأساليب االمتحان، ص-  1
 .182راشد محمد عطية، تنمية ميارات التواصل الشفوي، ص-  2
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نخمص في األخير إلى أن ميارة التحدث واالستماع من أىم الميارات المغوية في تطوير كفاءة التواصل، 
وعن طريقيما يتم التواصل الشفوي، لذا يجب االىتمام بيما في جميع أطوار التعميم لنجاح عممية التعبير 

 .الشفوي عند التمميذ

 

 .أهداف وطرق تدريس التعبير الشفوي: المبحث الثالث

 :أهداف تدريس التعبير الشفوي - أ

التمقائية وحسن اإللقاء والتحدث من غير تكمف '': لمتعبير الشفوي أىداف كثيرة ومتنوعة نجد من بينيا
تأتي عمى رأس قائمة أىداف تعميم التحدث لمتبلميذ، ذلك أن الرغبة في التعبير عن النفس أمر ذاتي عند 

 .''احمد مدكور'' ىذا من جية نظر 1''.الطفل يميل إليو ويحب أن يمارسو

 2:فيرى أن أىداف التعبير الشفوي ىي'' فيد خميل زايد'' أما 

 إزالة اآلفات النطقية التي تسيطر عمى األطفال، كالعي والحصر والفأفأة والمعثمة. 
  تدريب األطفال عمى االرتجال في مواجية المواقف المختمفة بعقل قادر عمى ترتيب األفكار

 .وحسن تنظيميا
  دروس التعبير الشفوي تساعد عمى حضور البديية واالستجابة السريعة وردود الفعل المناسبة

 .لممواقف التي تتصل بحياتو
  التعبير الشفوي ينمي سرعة التفكير والتنسيق األفكار وترتيبيا بسرعة، كما يساعد التعبير في

 .تجميع عناصر الموضوع الذي يريد التحدث فيو
 يزيل عن نفسو ظاىرة الخجل والتييب والتردد، ويكسبو الجرأة في مواجية الجميور. 
 أن يكون التمميذ قادرا عمى تقديم وجية نظره إلى غيره من الناس واإلبانة '' :ومن أىدافو كذلك

 3''.عما في نفسو

                                                           
م، 2007_ه1427، 1عمي احمد مدكور، طرق تدريس المغة العربية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، ط-  1
 .153ص

 .142_141فيد خميل الزايد، أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة، ص-  2
 .82، ص(دط)فراس السميتي، فنون المغة، المفيوم، األىمية، المعوقات، البرامج التعميمية، عالم الكتب الحديث، -  3
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أىدافو عمى '' مخير اليوريني''و'' فالح مييدات'' وبما أن التعبير الشفوي أداة لمتواصل السريع، فقد حدد 
 1:النحو األتي

 تعويد التبلميذ عمى التفكير المنطقي، وترتيب األفكار وربط بعضيا ببعض. 
 تنمية الثقة بالنفس من خبلل مواجية زمبلئو في الفصل أو المدرسة، أو خارج المدرسة. 
 تمكين التبلميذ من التعبير كما يدور حوليم. 
 التغمب عمى بعض العيوب النفسية. 
 زيادة نمو الميارات والقدرات المغوية. 
 تيذيب الوجدان والشعور لدى التبلميذ. 
 دفع المتعمم إلى ممارستو االبتكار والتخيل . 

 2:في نفس السياق'' أنوار محمد''ويضيف 

 اكتساب المتعمم القدرة عمى قص القصص والحكايات. 
 اكتساب المتعمم القدرة عمى مجالسة اآلخرين، ومجاممتيم بالحديث. 
  اكتساب المتعمم القدرة عمى البحث عن الحقائق، والمعمومات، والمفاىيم في مصادرىا المختمفة

 . والمتاحة
  ثباتيا، واستقبلل الشخصية، والكشف عن االستعدادات توفير الفرصة لممتعمم لمتعبير عن ذاتو وا 

 .القيادية
 التغمب عمى بعض أمراض النطق كالتأتأة. 

 

 :طرق تدريس التعبير الشفوي - ب

 :يستخدم المعمم عدة طرق لتدريس التعبير الشفوي لمتبلميذ، من بينيا

 
                                                           

م، 1989، 1محمود محسن فييدات، زياد محيز اليوريني، البسيط في المغة العربية، دار الكندي، اربد، االردن، ط-  1
 .92ص

، 1أنوار محمد مرسي، المكتبة المدرسية وتنمية ميارات التعبير، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط-  2
 .59م، ص2013
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 :طريقة القصة (1

مجموعة من األحداث يروييا الكاتب، وىي تتناول حادثة واحدة آو حوادث عدة، '': عرفت القصة بأنيا
تتعمق بشخصيات إنسانية تتباين أساليب عيشيا وتصرفيا في الحياة، عمى غرار ما تتباين حياة الناس 

 1''.عمى وجو األرض ويكون نصيبيا في القصة متفاوتا من حيث التأثير والتأثر

وتعد القصة من أقوى عوامل جذب اإلنسان بطريقة طبيعية، وأكثرىا شحذا النتباىو إلى حوادثيا ''
ومعانييا، فتثير بأفكارىا وصراع األشخاص فييا وتعقد أحداثيا، وبتصويرىا عواطف وأحاسيس الناس 
وبيئتيا الزمنية والمكانية، وبمغتيا وبطرائق تقديميا المختمفة، كثيرا من االنفعاالت لدى القراء، وتجذبيم 

 2''.إلييا وتغرييم بمتابعتيا واالىتمام بمصائر أبطاليا

وتعد طريقة القصة من انجح الطرق لتعميم التعبير الشفوي، وذلك لميل التبلميذ إلييا بحيث تعرض 
بطريقة مشوقة ومسمية في نفس الوقت، ومنو تزودىم بالمعمومات األخبلقية والدينية، أو _ القصة_

 .الجغرافية، أو التاريخية، وغيرىا من المعمومات المفيدة ليم

 

 شروط استخدام طريقة القصة: 

 3:يجب مراعاة عدة شروط، وىي_ طريقة القصة_لتدريس ىذه الطريقة 

 أن يكون ىناك ارتباط بين القصة وموضوع الدرس. 
 أن تكون القصة مناسبة لعمر التبلميذ ومستوى نضجيم العقمي. 
 أن تدور القصة حول أفكار ومعمومات وحقائق يتم من خبلليا تحقيق أىداف. 
  أن تكون األفكار والحقائق والمعمومات المتضمنة في القصة قميمة حتى ال تؤدي كثرتيا إلى

 .التشتت وعدم التركيز
 أن تقدم القصة بأسموب سيل وشيق يجذب انتباه التبلميذ ويدفعيم إلى اإلنصات واالىتمام. 

                                                           
 .120عمي احمد مدكور، طرق تدريس المغة العربية، ص-  1
 .95م، ص1985، 1احمد محمد عبد القادر، طرائق تعميم التعبير، مكتبة النيضة المصرية، مصر، ط-  2
 .35المظفر، طرق التدريس وأساليب االمتحان، ص-  3
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  أن يستخدم المعمم أسموب تمثيل الموقف بقدر اإلمكان ويستعين بالوسائل التعميمية المختمفة في
 .تحقيق مقاصده من ىذه القصة

 قصص اإلليام والخيال، قصص الحيوان، قصص األساطير والخرافات،  '': والقصة أنواع كثيرة
القصص الشعبية، قصص الرأي والحيمة، قصص البطوالت الوطنية والدينية والتاريخية، قصص 
المغامرات، القصص  البوليسية ورجال الشرطة، القصص العممية وقصص المستقبل، القصص 

الواقعية، القصص الفكاىة، وقد تجمع القصة بين نوعين أكثر، وتكون القصة واقعية وفكاىية، أو 
 1''...قصص اإلييام والحيوان والفكاىة في آن واحد، أو تكون مغامرات تاريخية وطنية

 

 دور القصة في تنمية الحصيمة المغوية لدى التالميذ: 

يسيم األدب عامة والقصة خاصة في تنمية قدرات الطفل المغوية، وذلك بإمداده بمفردات جديدة ورصيد ''
لغوي ثري، ويكتسب ذلك من خبلل ممارستو لمياراتو القرائية والكتابية والشفوية، فيعتبر الكبلم والتحدث 
أىم وسيمة في االتصال المغوي، كما يعد فرعا من فروع المغة، وىذه الوظيفة التعبيرية تساعد الطفل عمى 
تنمية مياراتو المغوية فيي تزوده بالمادة المغوية، وأصناف المعرفة وثقافة القواعد وسيمة لصون المسان من 

 2''.الخطأ في التعبير

وطريقة القصة ىي من أقدم طرق تدريس التعبير الشفوي، بحيث تستخدم لنقل المعمومات وتعميم الميارات 
 .المغوية لدى التبلميذ، ألنيا طريقة مشوقة وجذابة ومسمية

 :طريقة التعبير الحر (2

ىو حديث التبلميذ بمحض حريتيم واختيارىم عن شيء يدركونو بحواسيم في المنزل، أو المدرسة، أو ''
الشارع أو حديثيم عن األخبار التي يمقييا التبلميذ في الفصل كحادثة وحكاية، وتعقبو مناقشات يشترك 

                                                           
 .72م، ص2000ه،1420، 3احمد نجيب، أدب األطفال عمم وفن، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، ط-  1
ماىر محمود ىبلل، محمد احمد عجاوي، اثر رياض األطفال عمى التحصيل األكاديمي في المرحمة االبتدائية، المجمة -  2

 .158م، ص1994، 14العربية لمتربية، العدد
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فييا الجميع، أو محادثة في صورة أسئمة يوجييا األطفال لممعمم أو صاحب الخبر ليجيب عنيا، وقد 
 1''.يشترك المعمم أحيانا بإلقاء خبر عمى تبلميذه، ينتزعو مما يرضي الحاجات

وقد لوحظ أن التبلميذ يميمون لو ويقبمون عميو، فيو يبلئميم في المراحل التعميمية المختمفة، ويسمك المعمم 
  2:في درسو الخطوات اآلتية

 يربط الموضوع بخبرات التبلميذ مثبل، ا وان يشرح المعمم المطموب عممو في ىذا الدرس: التمييد. 
  استثارة المعمم لمتبلميذ بأسئمة مختمفة حول موضوع التعبير، فان كان مجالو صورة ما يطرح

المعمم أسئمة مختمفة عمى جميع جزيئات الصورة، واستثارة خبرات األطفال حوليا، نظرا الن كل 
 .طفل في إحدى جزيئاتو صورة لخبرة أو تجربة مر بيا أو عرفيا

 تمثيل التبلميذ دور المعمم بطرح األسئمة عمى زمبلئيم، او طرحيا عمى معمميم. 
  تدريب التبلميذ عمى ترتيب حديثيم حول الموضوع الذي تحدثوا فيو، وذلك بإعادة بعضيم الحديث

 .عن الموضوع بتسمسل

وبيذا تعتبر طريقة التعبير ناجحة وجيدة في تدريس التعبير الشفوي، ألنيا ال تقيد التبلميذ بموضوع معين، 
بل تعطي ليم الحرية المطمقة في اختيار موضوع تعبيره، بحيث يختاره من رصيده المعرفي ومكتسباتو 

 .القبمية، ومن خبلل تجاربو وخبراتو السابقة

 3:وبالتغيير الدائم لممناىج الدراسية أصبح تدريس التعبير الشفوي، عمى النحو اآلتي

 وفيو يقوم المعمم بقراءة نص من النصوص المدرجة في البرامج : فهم المنطوق، النص المسموع
المتعمقة بدرس التعبير الشفوي مرتين أو أكثر عمى مسامع التبلميذ، وفي ىذه المرحمة يركز 

المعمم عمى تنمية ميارة االستماع، ودرجة استيعابيم لمنص، من ثمة يبدأ المعمم بطرح األسئمة 
 .حول موضوع النص المسموع، وذلك الختبار مدى قدرة التبلميذ عمى التركيز واالستماع

                                                           
سعاد عبد الكريم الوائمي، طرائق تدريس األدب والببلغة والتعبير بين النظرية والتطبيق، دار الشروق، عمان، األردن، -  1
 .120م، ص2004، 1ط
 .24خالد حسين أبو عمشة، التعبير الشفيي والكتابي في ضوء عمم المغة التدريسي، شبكة األلوكة، ص-  2
، _أنموذجا_سمية محمدي، رشيدة عصماني، تعميمية التعبير الشفوي في تحصيل الدراسي، السنة الرابعة ابتدائي -  3

مذكرة لنيل شيادة الماستر في المغة واألدب العربي، كمية اآلداب والمغات، قسم المغة واألدب العربي، تخصص لسانيات 
 .57م، ص2018_م2017عامة، جامعة الجيبللي بونعامة، خميس مميانة، الجزائر، 
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 فمن _ المغة العربية_ وفي ىذه المرحمة يعود فييا التمميذ إلى الكتاب المدرسي :استعمال الصيغ
خبلل سماعو لمنص يقوم باكتشاف صيغ جديدة ليا عبلقة بالنص المسموع، ثم يوظفيا في جمل 

 .بسيطة من إنتاجو
 وىي أىم مرحمة، إذ يقوم فييا التبلميذ بتكوين فقرة ال تتعدى خمسة اسطر شفييا :أنتج شفهيا 

من خبلل صور في الكتاب المدرسي ليا عبلقة بالنص المسموع، وقد يكون ىذا اإلنتاج عبارة 
 .عن حوار بين شخصين

 

 .أسباب تدني مستوى التالميذ في التعبير الشفوي وطرق عالجها: المبحث الرابع

إن أغمبية التبلميذ ينفرون من حصة التعبير الشفوي في جميع األطوار الثبلث، وبيذا ال يستطيع معظم 
 .التبلميذ أن يعبروا جممة واحدة بارتياح وطبلقة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب

 

 :أسباب تدني مستوى التالميذ في التعبير الشفوي - أ

 1:أن أسباب التدني تعود إلى'' عبد اهلل الكندري''وبيذا الصدد رأى 

 الخجل واالضطراب الذي ينتاب بعض التبلميذ. 
  االزدواجية المغوية؛ ويقصد بيا مزاحمة المغة العامية لمغة العربية الفصحى، فالتمميذ يجد

صعوبة في التحدث بالمغة الفصحى والتعبير عن أفكاره، نتيجة لتعوده الحديث بالعامية داخل 
 .المدرسة وخارجيا

  مقاطعة المعمم لمتمميذ أثناء الحديث فكثيرا ما يحدث ىذا في مدارسنا، فإذا أخطا التمميذ
فسرعان ما يستوقفو المعمم ليصحح خطاه، فتتقطع أفكار التمميذ وتجافيو األلفاظ، مما يؤدي 

 .إلى تمعثمو وعدم قدرتو عمى االنطبلق في الحديث
  قمة المحصول المغوي لدى التبلميذ، ويرجع ذلك إلى أكثر من سبب؛ فقد يرجع إلى

الموضوعات التي تقدم إلييم بعيدة عن خبرتيم ال دراية ليم بيا، فبل يستطيعون التحدث إلييا، 
 .وقد أيضا إلى ما ذكرناه سمفا من مزاوجة المغة العامية لمغة العربية الفصحى

                                                           
 .95، ص1عبد اهلل عبد الرحمن الكندري، تنمية ميارات التعبير اإلبداعي، مؤسسة كويت لمتقدم العممي، الكويت، ط-  1
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  قمة القراءة؛ فمن الحقائق المقررة ان الصمة وثيقة بين القراءة والتعبير، وان التعبير ال يجور إال
 . بكثرة القراءة

 أن المتعمم إذا لم يدرك تماما اليدف من المادة '': ومن تراث امتنا العربية يؤكد عمماء النفس
ذا لم يتضح لو بصورة عممية أن ىذه المادة تحقق لو غرضا من األغراض  التي يتعمميا، وا 

 1''.التي يشعر بأنو بحاجة إلييا، فانو ينصرف عن ىذه المادة

 2:في نفس السياق أن األسباب ترجع إلى'' حسين خالد''كما أضاف 

  أن بعض المعممين في المدارس ال ينمون حصيمة الطبلب المغوية الفصيحة بعزل التعبير
الشفوي عن باقي فروع المغة، وال يستثمر ما في دروس المغة من أنماط لغوية راقية لتدريب 

 .تبلميذىم عمى استعماليا في مواقف حياتية جديدة
  أن بعض معممي المغة العربية ال يدركون تبلميذىم عمى المحادثة السميمة، وال يدربونيم عمى

اإلكثار من التحدث عن خبراتيم ومشاىدىم بالمغة الصحيحة، وكثيرا ما يمجا بعض المعممين 
 .إلى التركيز عمى موضوعات وصفية بعيدة عن محيط التبلميذ وأذىانيم

  عدد التبلميذ في الصف، وعدد الحصص الممقى عمى عاتق المعمم يحدان من قدرتو عمى
 .القيام بواجبو في دروس التعبير الشفوي وغيرىا

  طرائق التدريس المتعبة في مدارسنا، والتي تجعل المعمم يستأثر بالحديث وال يعطي حظا
 .لممشاركة، األمر الذي ينعكس عمى التمميذ وقدرتو عمى المشاركة في المواقف المختمفة

  عانتو عمى فيم أدب اإلصغاء واالستماع في التعبير الشفوي، وأدب قمة تدريب التمميذ وا 
 .المناقشة، وأدب النقد

ىذه أىم األسباب التي رصدىا الباحثون في تدني مستوى التبلميذ في التعبير الشفوي وىناك سبب أخر 
وميم، وىو تميز المعممين بين التبلميذ فيختارون المتفوقين إللقاء تعبيرىم، أما اآلخرون المتدنية 

مستوياتيم ال يمقون تعبيراتيم، وىذا حتى ال يتعب المعممون أنفسيم في تصحيح أخطائيم وتوجيييم 
 .إلى األسموب التعبيري الجيد، وىذا ما نبلحظو في مدارسنا؛ ولؤلسف

                                                           
عبد الرحمن عبد عمي الياشمي، فائزة محمد فخري الغراوي، دراسات في مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا، الوراق -  1

 .325م، ص2007، 1لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
 .34خالد حسين أبو عمشة، التعبير الشفيي والكتابي في عمم المغة التدريسي، ص-  2
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 :عالج تدني مستوى التالميذ في التعبير الشفوي - ب

لقد عمل الباحثون عمى إيجاد الحمول المناسبة التي تساعد في عبلج ضعف التبلميذ وتدنييم في التعبير 
 .الشفوي، حتى يتمكنوا من ىذه الميارة بطريقة سميمة وصحيحة

 :ومن بين ىذه الحمول والطرق؛ اختيار خطوات تدريس التعبير الشفوي الصحيحة وىي كاآلتي

 :مقدمة (1

تييئة األطفال لموضوع الدرس عن طريق تذكيرىم ببعض خبراتيم السابقة التي تتصل '' :ونقصد بيا
 ويتم ذلك بطرح أسئمة تتعمق بالموضوع المراد مناقشتو، كان يطرح المعمم 1''.بموضوع المراد التعبير عنو

، أي اختيار الموضوع المناسب ...سؤال حول البيئة أو التموث البيئي أو األخبلق الفاضمة أو عن المدرسة
 . لمستوى التبلميذ

ويكون بحديث قصير أو أسئمة توحي بيا القصة، '': وزمبلئو بالتمييد، فقالوا عنو'' طو حسين''ولقد اسماه 
 2''.وتتضمن حبل لؤلسئمة المطروحة

ففي ىذه الخطوة يقوم المعمم  بتمييد بسيط لمدرس، ومنو يستطيع التبلميذ فيم موضوع درسيم والتجارب 
 .معو

 :ونجد منيا:  اإلجراءات واألنشطة (2
 '' إعداد األسئمة وطرحيا بطريقة متدرجة، واختيار المعمم موضوع درسو أو صورة من الصور التي

تشوقيم والتي تشجعيم عمى التعبير والحديث عنيا، ويعتمد إلى إعداد أسئمة ذات عبلقة 
بالموضوع المدروس وىذا لضمان فيم التبلميذ ليذه األسئمة واإلجابة عنيا بأكثر من جواب 

 3''.وصيغة
 ويعني بو طمب إعادة الحوار والمناقشة التي جرت بين المعمم والتبلميذ، وىو حوصمة : التقويم

عادتيا من طرف التبلميذ،  ويتم ذلك بالطمب من التبلميذ سرد القصة ''الحصة والموضوع وا 

                                                           
 .142فيد خميل زايد، أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة، ص-  1
 .140طو حسين عمي الديممي، المغة العربية مناىجيا وطرائقيا، ص-  2
 .142المرجع السابق، ص-  3



 الفصل األول                                                                               التعبير الشفوي
 

 

37 

بأسموبيم إن كان الموضوع قصة أو جمل جزئية، وتكممة إجابتيم الجزئية عن الصورة إن كان 
 1''.موضوع التعبير صورة أو مشيدا

  2:بعض األنشطة لمتدريب عمى التعبير الشفيي وىذا بـ'' فيد خميل زايد''وقد اقترح 

 .الحديث عن الموضوع بطريقة األسئمة: أوال  

طرح القضية، وترك األطفال يخوضون فييا بطريقة عفوية تمقائية وما عمى المعمم اال توجيييم : ثانيا  
 .وتصويب أخطائيم

 .سرد قصة أو التحدث عن خبر أو حادثة صادفتو في يومو: ثالثا 

   فيعتبر المعمم موضوع العطمة أو األمومة أو عيد الشجرة، أو يترك المجال مفتوحا أمام التمميذ في 
في التعبير عن أفكاره أمام زمبلئو في _ التمميذ_اختيار الموضوع الذي يريد التكمم فيو، ويفتح المجال لو 

 .الفصل

 3:ولكي تنمى لدى الطفل القدرة عمى الكبلم والحديث يجب أن تراعى بعض األسس اليامة نذكر منيا

 تعويد الطفل عمى حسن االستماع إلى المتحدث وفيم المقصود من الحديث. 
  التدرج مع الطفل في توجيو األسئمة بدءا بنطق اسمو كامبل والتحدث عن نفسو وعن ميولو

 .واألشياء المحببة إليو
 تشييع التمميذ عمى التحدث داخل الفصل عن رحبلتو مع أسرتو ومغامراتو مع زمبلئو التبلميذ. 
  ،مناقشة مسمسبلت اإلذاعة المرئية، وبخاصة برامج األطفال وذلك بالطمب منيم بإعادة سردىا

 .أو وصف حوادث ومشاىدة أو طرح بعض األسئمة عمييم

وحتى تكون حصة التعبير الشفوي ناجحة، يجب ترك الحرية لمتمميذ في اختيار موضوع تعبيري، وعدم 
عطائيا جوا من المرح، وتقبل رأي اآلخرين حتى تكون مناقشاتيم ىادفة  .تعقيد األمر عميو، وا 

                                                           
 .142فيد خميل زايد، ص-  1
 .142المرجع نفسو، ص-  2
عبد الوىاب سمير، بحوث ودراسات في المغة العربية، قضايا معاصرة في المناىج وطرائق التدريس في مرحمتي -  3

 .271، ص11الثانوية الجامعية، مصر، ط
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، قد أوردا بعض الحمول لمخروج من ىذه المسالة، ونذكر ''سعاد عبد الكريم''و '' طو حسين''ونجد أن 
 1:منيا

  إعطاء التبلميذ الحرية في اختيار الموضوعات، وخمق الدافع لمتعبير، وخمق المناسبات الطبيعية
 .التي تدفع التبلميذ لمتحدث

 ومنذ الصف األول االبتدائي لمتدرب عمى مواقف التعبير الشفوي، . إفساح المجال أمام التبلميذ
مثل الحديث عن خبرات األطفال ومشاىدىم والصور التي توجد في كتبيم، والصور التي يييئيا 
المعمم ليم، وقص القصص واالستماع إلييم، وغير من المواقف التي تبدو فييا مجاالت التعبير 

 .الشفوي
  تعويد التبلميذ عمى االطبلع والقراءة حتى تتسع دائرة ثقافتيم، وبالتالي يكون لدييم قدر من

 .األفكار واأللفاظ التي تعينيم عمى التحدث
  متابعة األسرة ألبنائيا، وذلك من خبلل مراجعتيم في الدروس التي يتعمموىا في المدرسة، ففي

دروس المغة العربية يستطيع األب أو األم أن يدربوا أبنائيم عمى قراءة دروسيم، ويطرحوا عمييم 
األسئمة المختمفة ويعودوىم عمى تنظيم األفكار والتعبير عنيا بمغة سميمة، وان تشجع أبنائيا عمى 

 . قراءة المواد اإلضافية الحرة، مما يزيد من معرفتيم وينمي معجميم المغوي وييذبو
  المناقشات التي تحقق مواقف القراءة والتعبير الشفوي حول ما تتضمنو من معان وأفكار وكممات

 .مناسبة
  االبتعاد عن استخدام العامية في التدريس، وينبغي أال يقتصر ذلك عمى مدرسي المغة العربية

 .فقط
 زالة الخوف والتردد من نفوس التبلميذ بشتى الطرق المناسبة  .كثرة التدريب عمى التحدث، وا 

 

وبناءا عمى ما سبق يتضح لنا إن لمتعبير الشفوي أىمية كبرى لمتبلميذ، إذ أن عبلج تدنييم فيو يسيم في 
زيادة تفاعميم وتواصميم مع المحيطين بيم سواء في المدرسة، أو في المنزل، أو المجتمع المحيط بيم، 

                                                           
طو حسين عمي الديممي، سعاد عبد الكريم االوائمي، اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية، عالم الكتب الحديث، -  1

 .447م، ص2005ه، 1426، 1اربد، األردن، ط
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مما يزيد من فعاليتيم عندما يعبرون بشكل سميم عن أدوارىم في الحياة، وىذا ما يؤدي إلى زيادة تفاعميم 
 .في المواقف الحياتية المختمفة

إن التعبير الشفوي من أىم وسائل االتصال المغوي، إذ بواسطتو يتمكن التمميذ من التواصل مع غيره سواء 
في المدرسة أو خارجيا، فيو بمثابة جسر التواصل الذي يربط بين المتعمم ومحيطو الخارجي، ومن خبللو 
تكون لو القدرة عمى التعبير عما يجول في خاطره من رغبات وأحاسيس، واليم من ذلك انو يكشف لمتمميذ 

مدى إمكاناتو وقدراتو عمى المناقشة والحوار، ووصف ما يشاىده، إضافة إلى إن التعبير الشفوي يعد 
وسيمة ضرورية لمعالجة العقد النفسية التي يتعرض ليا التمميذ في مختمف مواقف الحياة التي يصادفيا 

 .ويمر بيا



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         : الفصل الثاني         
 الدراسة الميدانية       



 الفصل الثاني                                                                            الدراسة الميدانية
 

 

41 

 :إجراءات البحث (1
 :عينة البحث . أ

نظرا الن ىدف الدراسة ىو تقويم تعميمية التعبير الشفوي في الطور المتوسط، فقد تم اختيار أفراد العينة 
 .من فئة أساتذة الطور المتوسط

 :وصف العينة . ب

أستاذا وأستاذة من الطور المتوسط، وقد تم اختيارىم عشوائيا من عدة  (20)تكونت عينة البحث من 
 .مؤسسات تعميمية من والية مستغانم

 

 :أدوات البحث (2

وذلك . تم تصميم استبيان خاص بتقويم تعميمية التعبير الشفوي في الطور المتوسط السنة الرابعة أنموذجا
بعد االطالع عمى عدد من المراجع المتخصصة التي اعتمدنا عمييا في الفصل النظري، وكذا بعض 

 (.1)الكتب المدرسية، ومنياج األستاذ، فتم تصميم االستالنة كما ىو موضح في الممحق رقم 

 

 :نتائج الدراسة (3

 (.2)ستجدون النتائج مفصمة في الممحق رقم 

 

 :تحميل النتائج (4
 :مساهمة التمميذ في تفعيل نشاط التعبير الشفوي .1

يرون أن التمميذ يساىم في تفعيل _ العينة المدروسة_  من األساتذة %50يتبن من خالل النتائج أن 
نتاجو  من األساتذة %35و. النشاط من خالل اإلصغاء الجيد لمخطاب المسموع حتى يستطيع فيمو وا 

يرون أن مساىمة التمميذ تكمن من خالل التعبير شفييا وبالمغة العربية؛ أي استعمال الفصحى في تعبيراتو 
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 فيرون أن التمميذ يستطيع المساىمة في %15أما النسبة المتبقية من العينة وىي . وابتعاده عن العامية
 .تفعيل النشاط من خالل التمخيص، أي تمخيص النص الذي استمع إليو تمخيصا شفييا مفيدا

 :واإلضافة إلى ىذا يرى المستجوبون أن التمميذ يستطيع الساىمة كمايمي

 إثراء الرصيد المغوي من خالل كثرة المطالعة 
 المشاركة االيجابية والمنظمة من خالل احترام آداب تناول الكممة. 
 الذاكرة القوية وتوظيف المكتسبات القبمية. 
 كسر حاجز الحياء. 
 إعطاء الحرية المطمقة من طرف األستاذ. 
 تسجيل رؤوس أقالم. 

 

 :الطرائق المثمى لتدريس التعبير الشفوي .2

يتبين من خالل النتائج أن ىناك ثالثة طرق يستعمميا المستجوبون في تدريس التعبير الشفوي، فنجد نسبة 
 من يستعمل الطريقة الحوارية واالستعانة باإلشارات واإليماءات، فيحدث التفاعل بين التالميذ 60%

 فتستعمل %15أما الفئة الثانية والتي قدرت نسبتيا بـ. واألستاذ، ومن ذلك اختالف اإلجابات وتنوعيا
طريقة األسئمة بحيث تطرح األسئمة عن موضوع مشابو لموصول إلى الموضوع المطموب، وذلك بترتيب 

 تستعمل النصوص المسموعة في تدريس التعبير %25والفئة الثالثة بنسبة . األفكار وتكوين فقرة متناسقة
عادة التعبير عنو شفويا بطريقتو الخاصة  .الشفوي ويتم ذلك بسماع النص عن طريق قرأتو مرة أو مرتين وا 

 :باإلضافة إلى ىذا يستعمل األساتذة عدة طرق والتي تتمثل فمايمي

 عادة سردىا عن طريق استخراج األفكار األساسية  .االعتماد عمى النصوص المدروسة وا 
 التعبير عن المشاىد. 
 استعراض تجربة معينة او حادثة وقعت، ويقوم التالميذ بالتعبير عنيا. 
 حكاية قصة واستنباط النقاط الميمة فييا. 
 التعبير الحر، أي بدون قيود يعبر عن أي شيء. 
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 :الطريقة األكثر تجاوبا لدى التالميذ .3

من خالل تصفحنا ألجوبة أفراد العينة المدروسة، نجد انو يكاد يجتمع الكل عمى أن الطريقة المثالية التي 
، وىي طريقة التدريس %99.99تجد تجاوبا لدى التالميذ، ىي طريقة الحوار والمناقشة وكانت نسبة ذلك 

التي تعتمد عمى قيام المعمم بإدارة حوار شفوي حول الموقف التدريسي، بيدف الوصول إلى معطيات أو 
 :معمومات جديدة وتتمتع ىذه الطريقة بعدة مزايا نذكر منيا

 الزيادة من ايجابية التمميذ ومشاركتو الفعالة في الحصول عمى المعرفة. 
  تنمي لدى المتعمم ميارات اجتماعية، ألنيا تعوده عمى الحديث واإلصغاء وآداب الحوار

 .والمناقشة
  يكون المعمم في ىذه الطريقة من التعميم مجرد موجو، مرشد، ومصحح لتعابير التالميذ، ليذا

 .ينصح بان يكون لدى المعمم صبرا كبيرا
  كما أن ىذه الطريقة تتطمب من المعمم التنويع من األسئمة اليادفة، واستعمال مختمف الصيغ

 .المغوية في مختمف األنشطة التعميمية
  ترك الحرية لمتالميذ لمتعبير، أما ميمة المعمم ىي تصحيح األخطاء وسرد الفراغات التي يقع فييا

 .تالميذه
  في نياية الحصة يتوصل إلى استخالص فقرة تمخص مضمون الموضوع وحوصمة في بعض

 .الجمل
 :الحجم الساعي لحصة التعبير الشفوي .4

يتبين من النتائج أن الحجم الساعي المخصص لحصة التعبير الشفوي ىو ساعة واحدة أسبوعيا، أي في 
نياية كل نشاط إلنتاج الشفوي أو ما يسمى بفيم المنطوق، عندما يصغي التمميذ جيدا إلى النص المسموع 

 .ثم يعيد ما استوعبو باختصار في فقرة وجيزة

 

 :مدى مالئمة الحجم الساعي لنشاط التعبير الشفوي .5

من األساتذة يرون بان الحجم الساعي غير كافي وال يالئم نشاط التعبير % 70توضح النتائج أن نسبة 
الشفوي، الن ىذا النشاط يحتاج إلى وقت أكثر مما ىو محدد في البرنامج الدراسي، وذلك من اجل تحقيق 
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 تقر أو تجد أن ىناك تالئم لمحجم %10في حين أن الفئة الثانية التي قدرت بنسبة . األىداف المبتغاة منو
 ترى بأنو أحيانا ما يكون %20أما الفئة الثالثة والتي قدرت بنسبة . الساعي مع نشاط التعبير الشفوي

مالئما أو كافيا، وقد يتحقق التعبير الشفوي أو العكس وفقا لطبيعة الموضوع المخصص لنشاط التعبير 
 .الشفوي في حد ذاتو

 :الصعوبات التي تواجه المعمم .6

 منيم يجدون صعوبة في تمقين نشاط 50 من األساتذة أن ميمة تدريس التعبير الشفوي سيمة، و50يرى 
 :التعبير الشفوي، حيث يجمل مجموع الصعوبات التي تحدث عنيا األساتذة ىي سبب في

 ارتفاع نسبة المصعبين لتمقين نشاط التعبير الشفوي. 
  نوعية المواضيع المقررة، فنجد أنيا مواضيع غامضة وىي تبتعد كل البعد عن الوسط الذي يعيش

 .فيو التمميذ
 خجل المعممين وتخوفيم من عدم القدرة عمى التعبير. 
  نقص المشاىد والصور التي تسيل من عممية التعميم ونجد معظم التالميذ ال يميمون ليذه

 .المواضيع، فكما أسمفنا الذكر فان السيولة والوضوح ىما العنصران المذان يجذبان اىتمام التمميذ
  عدم امتالك الرصيد المغوي الكافي لمتعبير والتحدث عن مختمف المواضيع، وىذه النتيجة تعود

 . إلى أسباب كثيرة منيا عدم االىتمام بالمطالعة
 معاناة التمميذ في بناء وتنظيم أفكاره وافتقاره لممفردات التي تسمح لو بالتعبير بشكل أحسن 

 .وىذه الصعوبات وغيرىا تعيق عممية تمقين التعبير الشفوي، فعمى المعمم أن يسعى جاىدا لمحد منيا

 :أسباب ضعف التالميذ .7

حددت فئة من المستجوبين المشاكل التي تعيق التالميذ في انجازىم لنشاط التعبير الشفوي والمتمثمة 
 ترى بان ىذه %33.33 ، أما الفئة الثانية والتي تقدر بنسبة %55.55في المشاكل النفسية بنسبة 

المشاكل تتجسد في مشاكل عقمية لدى التالميذ، في حين أن ىناك فئة أخيرة تجد بان العراقيل التي 
 ، وقد أضاف المستجوبون مشاكل %11.11تواجو التالميذ ىي ذات طابع عضوي قدرت بنسبة 

أخرى والتي ليا تأثير سيء أثناء انجاز التالميذ لمتعبير الشفوي، بحيث تتمحور في نقص الرصيد 
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، وعدم (الخجل والخوف)المغوي وىذا راجع لقمة المطالعة، باإلضافة إلى نقص التفاعل داخل القسم 
 .وجود تحفيزات من طرف األولياء لمحد من ىذه المشاكل

 :األخطاء التي يرتكبها التالميذ في التعبير الشفوي .8

، فيي %38.88تبين النتائج أن النسبة األكثر ىي المتمثمة في األخطاء التركيبية والتي قدرت بنسبة 
عمى حسب رأي المستجوبين أكثر األخطاء تداوال لدى التالميذ من حيث الصعوبة في تكوين جمل 

صحيحة مبنى ومعنى، وكذلك عدم القدرة عمى ترتيب األفكار وتسمسميا، في حين تمييا الفئة الثانية والتي 
، أما الفئة الثالثة واألخيرة بحيث قدرت %33.33ترجع بان األخطاء الصرفية ىي األكثر شيوعا بنسبة 

 تجد بأن أكثر األخطاء شيوعا وتداوال ىي األخطاء النحوية، وىناك من المستجوبين %27.77نسبتيا بـ 
من أضاف إلييا أخطاء أخرى والتي تتمثل في األخطاء المغوية والخمط بين الفصحى والعامية، والنطق 

الغير السميم لبعض التالميذ يتجسد في أمراض الكالم بأنواعيا كالتمعثم، وكذلك تقنية التمخيص التي تبنى 
 .عمى قواعد وأسس واألغمب ييمل ذلك

 :األخطاء األكثر شيوعا .9

 من األخطاء التي يرتكبيا التالميذ في التعبير الشفوي؛ ىي %99يرى األساتذة المستجوبون أن نسبة 
 .األخطاء التركيبية وذلك بعدم القدرة عمى صياغة جمل مفيدة وصحيحة

 :كيفية التعامل مع األخطاء .10

تبين النتائج انقسام أراء المستجوبين حول كيفية التعامل مع األخطاء التي يرتكبيا التالميذ في التعبير 
 منيم يرون أن التعامل مع مثل ىذه األخطاء يكون بالتصحيح، وأما النصف اآلخر %50الشفوي، فنجد 
 كذلك فيرى انو يجب تذكير التمميذ بالمطموب منو حتى يستدرك خطاه وحده %50والذي نسبتو 

 .ويصححو

وىناك من األساتذة من يستغل ىذه األخطاء لتفعيل نشاط التالميذ وىذا من خالل تصحيح التالميذ 
 .ألخطاء بعضيم دون أن يتدخل األستاذ، وىذا حتى يشجعيم عمى النقد االيجابي وتقبل رأي اآلخر
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 1:طريقة سير حصة التعبير الشفوي 

 التقويم األنشطة المقترحة المراحل
اذكر بعض االقتراحات  .1 وضعية االنطالق

األخرى التي حققيا 
 .اإلنسان في حياتو

ىل توافق الكاتب عمى  .2
اختيار عنوان النص؟ 

 .اقترح عنوانا آخر

 .أن يحضر تمييدا لمحصة

من بين األشياء التي اخترعيا  بناء تعميمات
اإلنسان الراديو، الحاسوب، 

 :الياتف النقال، السيارة
صف بدقة ما أعجبك من ىذه _ 

 االختراعات، مم تتكون؟
ماىي مميزاتو وخدماتو التي _ 

 ينفرد بيا عن بقية االختراعات؟

أن يختار أفكاره ويصف احد ىذه 
االختراعات وتذكر مكوناتيا 

 .وخدماتيا

برأيك، ماذا أفادت ىذه  االستثمار
 االختراعات لحياة اإلنسان؟
 وكيف كانت حياتو قبميا؟

أن يعبر عن رأيو في التكنولوجيا 
 .بمغة سميمة

تعتبر ىذه المراحل ىي المراحل المتبعة في تدريس التعبير الشفوي، حيث تعد المرحمة األولى            
ىي وضعية االنطالق؛ يميد بيا المعمم لمدخول إلى الموضوع المراد التعبير عنو، حيث يقوم المعمم بطرح 

األسئمة تكون في غالب األحيان مرتبطة بنشاط القراءة، وذلك أن يكون الموضوع المراد التعبير عنو 
مستقى من نشاط القراءة مثل النموذج المقدم في الجدول بحيث كانت األسئمة متعمقة بنص القراءة ،وبعد 

ىذا تأتي المرحمة الثانية وىي بناء تعميمات ويطرح فيا الموضوع المراد التعبير عنو وبالمقابل يقوم المتعمم 
بالتعبير عن األفكار التي يمتمكيا عن ىذا الموضوع، ثم تأتي المرحمة األخيرة وىي عبارة عن خالصة 
يتحدث فييا التمميذ عن مدى فيمو واستيعابو لما سبق، وفي كل ىذه المراحل يقوم المعمم بتوجيو التمميذ 

 .مع مراعاة المغة السميمة التي تساعد عمى تسمسل األفكار

                                                           
دليل استاذ المغة العربية تنسيق واشراف محفوظ مفتش الترية الوطنية لمادة المغة العربية بمشاركة محمد بومشاط استاذ -  1

 التعمي المتوسط موفم لمنشر
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 مالحظاتنا حول نتائج الدراسة الميدانية: 
بعد الدراسة الميدانية في مجموعة من المؤسسات التربوية حول تعميمية التعبير الشفوي، تم التوصل 

 :إلى النتائج التالية
  إن عممية التعبير الشفوي من أكثر الوسائل المساعدة في إحداث التفاعل والحوار وتبادل اآلراء

 .داخل القسم
 يعتبر التعبير الشفوي النشاط األكثر إفادة بالنسبة لتالميذ. 
  يعد التعبير الشفوي نشاط تعميمي يحتاج إلى خطوات تمييدية من قبل األستاذ، لتحقيق

 .الغايات واألىداف التي رسمت من قبميم قبل الشروع في ىذا النشاط
 ينبغي عمى األستاذ أن يحترم أفكار تالميذه، وال يحاول السخرية منيم. 
  ال يجب عمى األستاذ االىتمام بالمعنى لمفكرة فقط، بل يجب أن ييتم بالجانب الصرفي

 .والنحوي ليا لتجنب األخطاء التي تتعمق بيذين اآلخرين
 حن اختيار المواضيع التي تجمب اىتمام المتعمم لتكوين الرغبة لديو لتعبير الشفوي. 
 تخصيص وقت كافي ليذا النشاط. 
 مكافأة التالميذ الذين يعبرون بطريقة جيدة. 
  يجب عمى األستاذ أن يحتاط بجميع تالميذه بان يمنحيم الفرصة لمتعبير، واالىتمام لما يقولو

 .تالميذتو
 تعتبر العوامل النفسية احد أسباب الرئيسية في قصور القدرات المغوية لممتعمم. 
  أمراض الكالم واضطراب النطق تعتبر احد أىم األسباب التي تحول دون تمكن المتعمم من

المغة، ويظير ىذا الضعف جميا في حصة التعبير الشفوي التي تعتمد عمى الكالم كعنصر 
 .أساسي لمتواصل وتبادل األفكار
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، ''تعليمية التعبير الشفوي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط''نصل في ختام بحثنا ىذا المتمثل في 
أن نشاط التعبير الشفوي من أىم األنشطة الضرورية والميمة لدى المتعمم ألنو يعد النشاط الذي تصب 
فيو اغمب أنشطة المغة العربية، فيو عبارة عن تقديم ليذه األنشطة، ولذلك كان اىتمامنا في ىذه الدراسة 

 : بتنمية ىذا النشاط الذي يشكل عائقا أمام التالميذ لعدم التمكن منو، فوصمنا إلى النتائج اآلتية

  تسيم عممية التعبير الشفوي في تقوية الروابط االجتماعية والثقافية وتبادل الخبرات بين
 .الشعوب المختمفة

  يعتبر التعبير الشفوي من أىم النشاطات التعميمية لدى التالميذ، فيو يساعدىم في اكتساب
 .(القراءة، الكتابة، االستماع)العديد من الميارات 

  يكمن دور التعبير الشفوي في التحميل والتعميل والشرح والتفسير، فيو نشاط ال يمكن التخمي
 .عنو لضرورتو والحاجة الماسة إليو في العممية التعميمية

 يعد التعبير الشفوي الصورة النيائية التي تبرز القدرة المغوية لممتعمم وتكشف عنيا. 
  عالقتو بالمغة، عالقتو بالمتكمم، عالقتو )التعبير الشفوي عممية تفيم وفق أربع عالقات مختمفة

 .، وجب عمى المتكمم احتراميا والعمل بيا(بالمحيطين بو، عالقتو بالعالم الخارجي
  يعد التعبير الشفوي عممية ذىنية معقدة وأداة لمتواصل وتبادل أطراف الحديث بين أفراد

 .المجتمع
 لمتعبير الشفوي ميارات ومكونات ومجاالت تميزه عن سائر أنواع التعبير األخرى. 

 :في ضوء ما تم التوصل إليو يمكن إدراج جممة من الحمول والتوصيات تتمخص في 

  تشجيع التالميذ عمى المطالعة وقراءة القصص المختمفة التي تساعدىم في التزود باألفكار
 .والمعارف الجديدة وتسيم في إنتاج تعبير شفوي مميز

 محاولة إيجاد حمول لممشاكل المختمفة التي يعاني منيا التالميذ. 
 تكثيف حصص التعبير الشفوي من اجل تنمية الميارات والقدرات المغوية لدى التالميذ. 
  جياز العرض الضوئي، )ضرورة تزويد المؤسسات التربوية بالوسائل التعميمية الحديثة

 ، من اجل تفعيل نشاط التعبير الشفوي(...الحاسوب
 توليد الدافع لدى التالميذ لمتعبير عن مواضيع معينة وذلك بتييئة المجال المطموب. 
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  منح التالميذ الحرية التامة لمتعبير عن أفكارىم وأحاسيسيم وعدم السخرية أو االستيزاء من
 .أخطائيم

  تدريب التالميذ عمى فيم المواضيع المختمفة الجوانب، ومحاولة استنتاج األفكار األساسية
عادة صياغتيا بطريقة محكمة  .وتنظيميا وا 

 التنويع في طرائق تدريس التعبير الشفوي من اجل االبتعاد عن الممل والركود. 
 اختيار مواضيع ليا صمة بمحيط التالميذ، تتوافق قدراتيم العقمية ورغباتيم وميوليم. 
 تدريب التالميذ عمى حسن الصياغة والربط الصحيح لألفكار. 
  التركيز من قبل األساتذة عمى تحديد مواطن الضعف والخطأ، من اجل تقويم األسموب وتكوين

 .ثروة لغوية لدى التالميذ
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 (:1)الممحق رقم 

 كيف يستطيع التمميذ أن يساهم في تفعيل نشاط التعبير الشفوي؟ (1

.....................................................................................................
.....................................................................................................

........................................................................ 

 ماهي الطرائق المثمى التي تستعممها أثناء تدريس التعبير الشفوي؟ (2

.....................................................................................................

.....................................................................................................
........................................................................... 

 أي هذه الطرائق تجد تجاربا لدى التالميذ؟ (3

.....................................................................................................
.................................................................................... 

 الحجم الساعي المخصص لحصة التعبير الشفوي؟ كم هو أسبوعيا؟ (4

.....................................................................................................
..................................................................... 

 هل هو كافي؟ (5

.....................................................................................................
........................... 

 ماهي الصعوبات التي تواجهك أثناء تدريس التعبير الشفوي؟ (6
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.....................................................................................................

.....................................................................................................
.......................................................................................... 

 هل يعود ضعف بعض التالميذ ألسباب عضوية، عقمية، نفسية، بيئية؟ (7

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
............................................................................. 

 هناك عدة أخطاء يرتكبها التالميذ أثناء تأديتهم لنشاط التعبير الشفوي، ماهي؟ (8

.....................................................................................................

.....................................................................................................
................................................................................................ 

 ماهي األخطاء األكثر شيوعا؟ (9

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................... 

 كيف تتعامل مع هذه األخطاء؟ (10

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................... 
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 (:2)الممحق رقم 

 :1الجدول رقم

  النسبة المئوية          التكــــــرار االختيارات
 %50            10            اإلصغاء إلى الخطاب المسموع

 %35            07            التعبير شفويا وبالمغة العربية
 %15            03            التمخيص
 %100           20            المجموع

 

 : 2الجدول رقم

         النسبة المئوية           التكـــــــــرار االختيارات
 %60            12               الطريقة الحوارية

 %15            03               طريقة األسئمة
 %25              05              طريقة النصوص المسموعة

 %100           20              المجموع
 

 : 3الجدول رقم

        النسبة المئوية          التكــــــــــــرار االختيارات
   %10               03             نعم 
 %70            13             ال 

 %20            04             أحيانا
 %100            20             المجموع
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 :4الجدول رقم

       النسبة المئوية         التكــــــــــرار  االختيارات
 %50           10              سهمة

 %50           10              صعبة
  %100           20              المجموع

  

 :5الجدول رقم

   النسبة المئوية        التكرار االختيارات
 %11.11         04             عضوية

 %33.33         06             عقمية
 %55.55         10             نفسية

 %100         20             المجموع
 

 :6الجدول رقم

     النسبة المئوية           التكــــــــــرار االختيارات
  %27.77           05            نحوية
  %33.33           06            صرفية
  %38.88           09            تركيبية

  %100            20            المجموع
 

 :7الجدول رقم

   النسبة المئوية   التكرار        االختيارات
 %50           10             التصحيح

 %50           10             التذكير بالمطموب
 %100           20             المجموع
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 :ملخص

 إلى تحديد واقع ''تعليمية التعبير الشفوي السنة الرابعة متوسط أنموذجا'': تهدف الدراسة المعنونة بـ
تعميم التعبير الشفوي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط والكشف عن أهم النقاط التي تواجه المتعمم والمعمم 
في هذا النشاط، ولمتعمق في هذا الموضوع كان من الضروري التعرف عمى المصطمحات المفتاحية وهي 

 .التعميمية والتعبير الشفوي

وتوصمنا بعد دراستنا أن التعبير الشفوي النشاط األكثر أهمية  ألنه يتمكن التالميذ بواسطته اإلفصاح عما 
في نفوسهم شفاهة، ومن هذا المنطمق فالتعبير الشفوي يعمل عمى تنمية القدرات المغوية لمتالميذ، وذلك 

ثراء مخزونهم المغوي  .بتزويدهم بمصطمحات جديدة ومعارف متنوعة وا 

 

Résumé : 

L'étude, intitulée "Enseigner l'expression orale, quatrième année du modèle 

moyen", vise à identifier la réalité de l'enseignement de l'expression orale chez les 

étudiants de quatrième année et à révéler les points les plus importants auxquels 

l'apprenant et l'enseignant sont confrontés dans cette activité. Pour approfondir le 

sujet, il était nécessaire d'identifier les termes clés Ce sont des expressions 

éducatives et verbales. 

Après notre étude, l'expression orale est l'activité la plus importante car les étudiants 

peuvent exprimer oralement ce qui se trouve dans leur âme. En ce sens, l'expression 

orale vise à développer les compétences linguistiques des étudiants en leur 

fournissant de nouveaux termes, des connaissances diverses et en enrichissant leur 

base linguistique. 

 


