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ّمةقدّ م

ّبسمّاهللّالر حمنّالر حيم

ّالشّ ّيعدّ ّّّّ ّالّ التعبير ّفنون ّأحد ّالعربيّ فيي ّميارتياّة،مغة ّاّوّ،وأىم ّوسيمة لوسيمةّىو

األساسيةّلمتعميمّفيّالسنواتّاألولىّمنو،ّوالنجاحّفيّتنميتياّلدىّالمتعم مّضمانّلنجاحوّ

ّمنّحياتو.ّمنّالتعبيرّعنّنفسوّفيّالمواقفّالمختمفة

ّاىتمامّّّّّّ ّمحل  ّوىو ّوحيويتو، ّأىميتو ّلو ّالشفيي ّالتعبير ّموضوع ّفي ّالبحث ن  وا 

وسمتياّالتيّأنّيكونّموضوعاّلمذكرةّتخرجيّلمماسترّّاخترتالتربويينّوالخبراء،ّولذلكّ

مجموعةّتثيرّّوىيّإشكاليةّالتعبيرّالشفييّفيّالتعميمّالمتوسطّـّإشكاالتّوحمول(،ّب)

ّيا:ّأىمّ ّلعلّ ّاألسئمةّاليام ةمنّ

ّفيّ ّوالصعوبات ّاإلشكاالت ّىي ّوما ّالمتوسط؟ ّالتعميم ّفي ّالشفيي ّالتعبير ّواقع ّىو ما

ّتدريسو؟ّوأينّمكامنّالخمل،ّوكيفّالسبيلّإلىّالحمول؟.

ّوأم اّعنّأسبابّاختياريّليذاّالموضوعّفييّ:

ّمسانيات.أنتميّإليوّوىوّالّ الذيّّص ّتخصّ ،ّوتقاطعوّمعّالأىميةّالموضوعّوحيويتوـّ



 

ّ ّبآراءّـ ّواالستئناس ّالشفيي، ّالتعبير ّحول ّالمنجزة ّالبحوث ّمن ّاالستفادة ّفي رغبتي

 المختصينّلالستفادةّمنيمّفيّالتطبيقّالميداني.

ّ.مدخالّوفصمينّوخاتمةّناىاّعتمدوتضمنتّخطةّالبحثّالتيّا

ّوسم1 ّالمدخل ّبناـ ّوتناولـه ّأساسية( ّاآلتية:ّنا)مفاىيم ّالمفاىيم ّالتعميميةّفيو ـّّمفيوم

ّمفيومّالميارةّـّمفيومّالكفاءةّـّمفيومّالتعبيرّّالشفيي.

2ّ:ّ ل ّاألو  ّالفصل ّبـ)ّوّـ ّ:ّّسمناه ّاآلتية ّالعناصر ّفيو ّوتناولنا ّالشفيي(، ّالتعبير ميارة

ّأساليبّ ّـ ّالشفيي ّالتعبير ّميارة ّتنمية ّوأسس ّمبادئ ّـ ّال مغة ّتعميم ّفي ّالتعبير أىمية

ّّال مغةّّاألخرى.ّأنشطةّشفييّبتدريسّالتعبيرّالشفييّـّعالقةّالتعبيرّال

(ّ،ّوتناولناّفيوّإشكاالتّفيّتعميميةّالتعبيرّالشفييبـ)ّـّالفصلّالثاني:ّوسمناه3ّ

صعوباتّتعميمّـّّقراءةّفيّمنياجّالتعبيرّالشفييّلممرحمةّالمتوسطةالعناصرّاآلتية:ّ

ّالمقترحة.الحمولّأسئمةّاالستبانةّـّتحميلّنتائجّاالستبانةّّوّـّّالتعبيرّالشفيي

ّ.أودعناّفيياّأىمّالنتائجّالتيّخمصّإليياّالبحثّالخاتمة:ـ4ّّ

ّّو ّمنيج ّخالل ّمن ّاإلشكالية ّعناصر ّبسطت ّقد ّيعتمد ّوتحميلاستقرائي ّالوصف ّآليات

ّ.المضمونّوالنتائج



 

ّالتطبيقّ ّالمسانيات ّفي ّأغمبيا ّفي ّفكانت ّاعتمدتيا ّالتي ّوالمراجع ّالمصادر ةّيوأما

ّوالتعميمية ّمناىج ّعمى ّوأساسا ّالمتوسط،، ّالتعميم ّمن ّالثانية المرافقةّّوالوثيقةّالسنة

ّ.لمناىجّلوزارةّالتربيةّالوطنية

المينيّالذيّنشغاليّاّعترضّكلّباحثّمبتدئ،ّوكذلكموضوعيةّتواجيتنيّصعوباتّوقدّ

ّوالجيدّاالىتمام.ّوقتالكلّمنّّذأخ

كلّمنّساعدنيّمنّّرالمطموب،ّوأشكختامّأرجوّأنّيكونّالبحثّفيّالمستوىّوفيّال

وأرائوّالقيمةّفيّّوخاصةّاألستاذّالمشرفّالذيّلمّّيبخلّعميّبتوجيياتّ،قريبّأوّبعيد

ّنجازّىذاّالبحث.إ
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 التعميميةمفيوم ـ  1

، ويرى didacticsو didactiqueالتعميمية مصطمح مشتق من التعميم، ويقابميا في األجنبية 

، وقد صيغت   didaktikأن الكممة أصميا ألماني منسوخة عن الكممة  المساني جورج مونان

لتدل عمى التفاعل المشترك المتعدد االختصاصات من المسانيات، وعمم النفس المغوي، وعمم 

 .1االجتماع، والبيداغوجيا، ولمداللة بيا عمى مطمح أكثر تنظيرا، وأكثر شموال، أو أكثر تجردا

  didaskenأو  didaktikosيونانية األصل ترجع إلى كممة  كممة التعميمية ويرى آخرون أنّ 

كانت تطمق عمى نوع من الشعر يتناول شرح معارف عممية أو تقنية يعرف بالشعر  يالت

 2التعميمي

  ـ مفيوم الميارة 2

الجذر) َمَيَر( وفيو:  ىـ(719ـ  927)جاء في القاموس المحيط لمفيروز آبادي لغة: الميارةأ ـ 

المير وىو الصداق ويجمع عمى ميور ...وفي المثل: " كالَمْمُيوَرِة إحدى َخَدَمَتِييا ودفعيا إلييا 

 3فرضيت بو..."

                                                           
1
 Mounin.g ,dictionnaire de la linguistique, presses universitaires de paris,1974,p107ـ  

2
 131التدريس العلمي الشفاف، دار التنوير، الجزائر ، ص ـ ـ ينظر خالد لبصيض 

 ، 878، ص ،بيروت لبنان8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،طـ الفٌروزآبادي مجد الدٌن ـ القاموس المحٌط،   3



، والَمْيِر والماىر الحاذق بكل عمل، والسابح الُمِجيُد وجمعو َمَيَرٌة وقد َمَيَر الشيَء برع فيو

 في الزور، كالُمْيَرِة وثمر الحنظل وولد الفرس أو ما ينت  منو  ٌ ميارا وَمَياَرة، والميُر ىو عظمو 

 4.ومن غيره ويجمع عمى أْمَيَاٌر،  واألنثى ُمْيَرٌة، واأُلُم ىي ُمْمِيرٌ 

بسيولة  ، حيث يتعمم الفرد أن يقوم بواألداءيا ضرب من مى أنّ ع وتعرف اصطالحا:الميارة -ب

 5وكفاءة ودقة مع اقتصاد في الوقت والجيد، سواء كان ىذا اآلداء عقميا أم اجتماعيا أم حركيا

حدى مستوياتيا المطالعة،  وىناك والميارات أنواع منيا الميارات المغوية األربع وىي القراءة وا 

 الكتابة والسمع والتعبير.

والعمل، ميارة الفيم، وميارة الطالقة أو جودة األداء، والتنفيذ وىناك ميارة  السرعة في اإلنجاز 

 .والفيم والكالم وجودة المخارج، والسرعة في اإلنجاز والتنفيذ

 الكفاءةمفيوم ـ  3

جاء في القاموس المحيط لمفيروز آبادي الجذر)كفأ( ويقول فيو كاَفأُه مكافأة وكفاٌء أي  لغة: -ا

نا ماثمو، وراقبو والحمد  هل كفاء الواجب أي ما يكون مكافاا لو، واالسم ىو الكَفاءة وفال جازاه 

وجمعيا أْكَفاٌء وِكَفاٌء ... والَكْفَأُة حمل النخل َسَنَتَيا،  6والَكفاُء، وكْفُؤه وَكْفُؤه وِكْفُؤه وُكفوُؤه مثمو

                                                           
 879ـ المصدر نفسه، ص  4
، جامعة تلمسان، )مخطوط(عبد القادر زٌدان ـ النظرٌات اللسانٌة وأثرها فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة، مذكرة ماسترـ   5

 77م، ص2102/2102
 71الفيروز آبادي، القاموس المحيط صـ   6

  



سنة أو أكثر، ومنحو َكْفأَة وفي األرض أي زراعة سنتيا، وفي اإلبل أي نتاج عاميا، بعد حيال 

 غنمو بمعنى وىبو ألبانيا وأوالدىا وأصوافيا سنو.

بأنيا   (chomsky)يعرفيا المساني تشومسكيفأمَّا في االصطالح  : اصطالحاالكفاءة  -ب

القدرة عمى بناء أنموذج لغوي ذىني مشترك بين المرسل والمستقبل، وعمى أساسو تتمثل 

 goals of Linguistic   Theدراستو ألىداف النظرية المغوية، وفي القواعد المغوية

 theory بين ما يسمى بـ"الكفاءة competence " وما يسمى بـ"األداء"،  

 .performance 7. 

النحوية" حيث قال :  وبّين تشومسكي وشرح المصطمحات السابقة فى كتابو "جوانب من النظرية

  ideal speaker– مستمع مثالى –) إن الموضوع األول لمنظرية اّلمغوية ىو إنسان متكّمم 

  listenerإلى جماعة بشرية ذات تماثل كالمى، ويعرف لغة تمك الجماعة معرفة تامة،  يينتم

اكرة، وتشتت وغير متأثر بتمك الحاالت التى ال عالقة ليا بالقواعد النحوية مثل قصور الذ

االعتبار عدة عوامل  ياالنتباه ، واألخطاء ... الخ ، والتى تظير عندما يطبق معرفتو المغوية ف

 .8تكون الكفاءة المغوية لممتكمم المستمع واحدة منيا فقط

شيء ما،  ىي مجموعة من القواعد، والمبادئ التي يتميز بياالكفاءة  :وفي تعاريف أخرى

وتساىم في الوصول إلى النتاا  المطموبة بشكل صحيح، وتعرف أيضًا، بأنيا مجموعة من 

                                                           

 
-London , oxford ,  Chomsky : selected Readings :  and buren , p . v  . P . B .  , J  Allen ,ـ ٌنظر  7

 university press , 1971 , p7 
 

8
 , pp 3  Aspects of the theory of syntax :  N  Chomsky– 4 ـ ينظر   



الميارات، والخبرات المكتسبة من بياة العمل، والتي تساعد عمى إنجاز الميام، وتتكامل مع مع 

 مفيوم الفاعمية في العمل وفقًا لخطة معينة. 

القـدرة عمى استعمال الميارات والمعارف الشخصية بصفة عامة يشمل الكفاءة وأصبح مفيوم 

في وضعيات جديـدة، داخل إطار حقمو الميـني ،كما تحـوي أيضا تنظيـم العمـل وتخطيطـو، وكـذا 

 .9االبتكار والقـدرة عمى التكيف مع النشاطات الغير عادية

لتعميمية عمى ويشير مفيوم الكفاءة في النظام التعميمي بشكل عام إلى مقدرة المؤسسة ا 

نتاج إلى إتحقيق األىداف المرسومة ليا سواء أكانت كفاءة داخمية أم خارجية، وبشكل يؤدي 

 .10مخرج تعميمي تتحقق فيو المواصفات المطموبة مجتمعيا 

 التعبير الشفييمفيوم ـ  4

  ـ مفيوم التعبير

أ ـ  لغة : جاء في القاموس المحيط لمفيروز آبادي الجذر) عبر( قولو : عبر الرؤيا عبرا أي 

فسّرىا، وأخبر بآخر ما يؤول إليو أمرىا، واستعبره إياىا بمعنى سألو عبرىا. وعّبر عّما في نفسو 

يفتح: .... وعبر الوادي، و 11أي أعرب، وعّبر عنو غيره فأعرب عنو، واالسم : العبرة والعبارة 

شاطاو وناحيتو وعبره عبرا وعبورا أي قطعو  من عْبره إلى عْبره، وَعَبَر القوم بمعنى ماتوا و 

                                                           
 )على االنترنت(.ـ ٌنظر منتدى التربٌة والتعلٌم، تازولت، المغرب  9

Educational leader, 17to Teach. Kenedy,M.(1991). Some Surprising Findings on How Teacher Learn  ,(49)ـ ٌنظر  10 
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 827ـ الفٌروزآبادي ـ القاموس المحٌط، ص  11



َعَبَر السبيل بمعنى شقَّيا، وبو الماء وعبََّره بو أي جاز والكتاب َعْبرًا بمعنى تدَّبره، ولم يرفع 

ش بمعنى ترك صوفو عميو صوتو بقراءتو، وعبَّر المتاع والدراىم أي نظر كم وزنيا، عبَّر الكب

سنة وأكبش ُعْبٌر وَعَبَر الطير أي زجرىا،  َيْعُبُر وَيْعِبُر والِمعَبُر ىو ما ُعِبَر بو النَّْيُر أي الشط 

 اليند وناقة ُعْبٌر  أسفاٍر. المييأ لمعبور، ود بساحل بحر

كثير الوبر وغالم  ويقول أيضا : عبير  ومعناىا كثير وأعبر الشاه أي وفر صوفيا . وجمل ُمْعَبرٌ 

ُمْعَبٌر أي كاد يحتمم ولم يختن بعد، ويا ابن الُمْعَبَرة تعتبر شتٌم ومعناىا العفالء والُعْبُر ىي قبيمة 

والثكمى، والسَّحااب التى تسير شديدا، والُعَقاُب ىو ما ُأخَذ عمى َغْرِبيِّ الفرات إلى برية العرب، 

 طل .وقبيَمٌة وبنات ِعْبٍر بمعني الكذب والبا

والعبرانيُّة لغة الييود، وبالتحريك االعتبار ومنو قول العرب: اّلميم اجعمنا ممن يعبر الدنيا وال 

 يعمرىا.

نستنت  من قول الفيروز آبادي أّن الجذر عبر لو  عدة معان وليس معنى محدد فنجده يعرفو 

ثرة لكنو أيضا عّرفيا تارة عمى أّنو تفسير لمرؤيا وتارة يعرفو بمعنى المرور وتارة بمعنى الك

بمعنى الكالم حيث قال:" وعّبر عما في نفسو " والمعروف أّن التعبير عّما في النفس يكون 

 بالكالم ومنو جاء التعبير.



، 12ر عّما في نفسو من موضوعاتويعبّ  اإلنسان: التعبير ىو أن يتحدث  اصطالحاالتعبير -ب

 الحديث عنو استجابة لمؤثرات في المجتمع أو في الطبيعة . أو عّما يحس ىو بحاجة الى

التعبير ىو إفصاح المرء بالحديث، أو الكتابة عن أحاسيسو الداخمية ومشاعره وأفكاره    

ومعانيو بعبارات سميمة، ومن ثّم فيو وسيمة من وساال التفاىم بين الناس وطريقة من طرق 

 يحس بو المرء وما يريد إيصالو إلى السامع أوعرض أفكارىم ومقاصدىم، وفيو تصوير لما 

 القارئ.

عون أن يوصموا يوالناس كّميم يستطيعون التعيير، بل ويفعمونو كل يوم أيضا،  لكنيم ال يستط

أفكارىم لآلخرين بالمستوى نفسو من التجويد واإلعراب والتأثير لدى السامع أو المتمقي فتعبير 

تعبير تمميذ التعميم االبتدااي يختمف عنو تعبير التمميذ في األديب ليس كتعبير الشخص العادي و 

، وعدد نادر من الموجودين ممن يالتعميم المتوسط ويختمف عنو تعبير طالب في التعميم الثانو 

يتميزون بأّن ليم وقعا خاصا وتأثيرا كبيرا في السامعين أو القاراين وىذا العدد النادر ىو ما 

 موىبة خاصة ليس في التعبير فحسب بل في اإلنتاج األدبي. يسمى باألدباء وىم يمتمكون

ذا قيل لنا أنَّ كّل الّناس يستطيعون الحديث، فيذا معناه أنَّ كّل الطاّلب يستطيعونو أيضا، وىذا  وا 

واقع فيم يتكّممون كثيرا وفي موضوعات كثيرة، ومن ىذا المنطمق يعتبر التعبير مادة أساسية 

ن االستغناء عنو في أي مرحمة من المراحل التعميمية التعممّية خاّصة لدى الطمبة بحيث ال يمك

 المرحمة المتوسطة.

                                                           
 .28م، ص2/0988ـ علً جواد الطاهر ـ أصول تدرٌس اللغة العربٌة، دار الرائد العربً، بٌروت، ط  12



ومنو نستنت  أن التعريفين اّلمغوي واالصطالحي يتفقان عمى أن التعبير ىو ما يعّبر بو الشخص 

 عّما يجول في نفسو وخاطره من موضوعات مختمفة.

ورد في القاموس المحيط لمفيروز آبادي وأما التعبير الشفيي، فيو من الشفاه، ولغة 

الجذر)شفو( حيث يقول :شفيو كمنعو وأّلح عميو في المسألة حتى أنفذ ما  عنده، فيو 

 . 13مشفوه

أي َشَفُة جمعيا شفاٌه وشفواٌت، والشِّفاىيُّ بالضم  14وشفتا اإلنسان أي طبقا فمو، والواحدة 

اَلبَمَد واألْمَر أي دناه والشَّاِفُو معناه وشافيو بمعنى أدنى شفتو من شفتو، و  الغيظ،معناه 

 شان، وِبْنُت الشَِّفة أي الكممة ... والحروف الشفيية أي بفم، ورجل أشفى ال تنضم شفتاه العط

 وُشِفو الطعام، كُعني أي كثر آكموه، وزيد كثر سااموه، والمال كثر طالبوه.

التعريف االصطالحي عن التعريف المغوي فيو اسم منسوب إلى الشفة ال يختمف  :اصطالحا-ب

نحو قدم مذكرة شفوية ونحو امتحان شفوي، ووعد شفوي وىو ما يتم بالكالم،  كتابي، والشفوي 

 .15والفاء:)العموم المغوية(  أحد األصوات التى تخرج من بين الشفتين، وىي الباء والميم والواو

 .يمفظ بالشفة السفمى وأسنان الفك األعمى وىو سنِّيصوت الذي ىو الشفوي و 
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 8421ـ الفيروزآبادي مجد الدين ـ القاموس المحيط، ص  
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 أهمية التعبير .ـ 

الشارع وىي ما تعرف بالدارجة أو لغة الشارع ثم عندما من من األسرة ثم تو طفل لغيكتسب ال

وىذه المغة  ،يذىب الى المدرسة تتيذب لغتو وكأنو يكتسب لغة جديدة وىي المُّغة الفصحى

ىي لغة العمم، والتعّمم والّمغة المعتمدة في المعامبلت اإلدارية والرسميّة، وىي الّمغة المنطوقة 

الحّية في مجتمع الطفل أو تمميذ في جميع مراحمو التعميمة سيما المرحمة المتوسطة من 

الترفييي،  الت منيا: االجتماعي، الثقافي،اغة متعددة االستعماالت والمجلالتعميم، وىي 

 1والتعميمي ومنيا لغة المعب والمناسبات الدينية واالجتماعية 

و التعبير الشفيي لغة منطوقة يعبر بو التمميذ عن شعوره ويترجم بو أفكاره ويسترسل بو في 

 .تبادل معموماتو مع زمبلئو داخل وخارج حجرة الدراسةالمختمفة، وبو يمحادثاتو 

رة التعبير الشفيي ىي ميارة االستماع وتقع ىذه األخيرة عمى من الميارات التي تخدم ميا و 

فبدونيا ال يمكن  ،رأس الميارات الّمغوية حيث ليا دور تتميز بو عن غيرىا من الميارات

 اكتساب ميارة التعبير وال ميارة القراءة 

 وبشكل عام فإّن لفن االستماع دورا فّعاال في العممية التعميمة.
                                  

  183،د.ط، د.م.ط،د.ط،ص عليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، ت حسن عبد الباري ـ  1ـ 

 



 

9 
 

ا ينو وتعالى في خمقو لئلنسان قد خمق لو عددا من المنافذ يتعمم عن طريقكما أّن اهلل سبحا

ويغير من سموكياتو وتتمثل ىذه المنافذ في الحواس  ،ومن خبلليا يتعرف عمى ما يحيط بو

وقد خير اهلل سبحانو وتعالى السمع وقّدمو عمى البصر في  ،ومن أىميا السمع والبصر

 1اكتساب المعرفة، ويتضح ذلك في كثير من اآليات الواردة في النص القرآني الشريف.

آخر، وىو التحّدث ويعرف  اوىناك من يطمق عمى مصطمح التعبير الشفيي مصطمح

انية والمواقف االجتماعية، التحّدث بأّنو القدرة عمى التعبير الشفيي عن المشاعر اإلنس

والسياسية، واالقتصادية، والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية مع سبلمة في النطق وحسن في 

 اإللقاء .

نقول  ومنو نستنتج أّن المصطمحين ليما نفس المعنى فيمكن أن نقول تعبير  شفيي أو

 تحّدث،فكبلىما يحمل نفس المعنى.

نقاط الىمّيتو في أى عامة، والتمميذ خاصة أىمّية عظمى وتتجمّ  لمتعبير الشفيي في حياة الفرد

 اآلتية:

                                  
   76، ص1/2002ط غة العربية بين النظرية والتطبيق، دار المصرية اللبنانية،لحسن شحاته، تعليم الـ   1
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ما المُّغة األم، بينما فنون المُّغة األخرى لو دور في اكتساب لغات متعددة سيّ ولمتعبير الشفيي 

تعدُّ من األدوات المساعدة التي بدورىا تعّين  1من قراءة ومطالعو ونصوص أدبيو وقواعد

 تعبير واضح وسميم، من حيث التركيب والصرف والصوت والمعنى . نتاجإالتمميذ عمى 

يعدُّ وسيمة فّعالة لبلتصال وتوطيد العبلقات االجتماعية، والفكرية في المجتمع،كما أّنو وكذلك 

كثير من المشكبلت  ل لحلّ يساعد عمى التوصّ  وىو طريقة لتبادل المعمومات واألفكار.

 ن أفراد المجتمع، عن طرق المناقشة و التحميل .االجتماعية والفكرية والعممية بي

ولميارة التعبير وظيفة تقويمية، حيث يقّوم من خبلليا التمميذ نفسو فيما اكتسبو من فنون 

 م أيضا .الّمغة المتعددة من صرف ونحو وببلغة وىّمم جّرا ويقّومو المعمّ 

 ماعي.ي الثقة بالنفس ويساعد التمميذ عمى النمو الفكري واالجتينمّ  

 وأىداف التعبير متعددة منيا:

عن طريق التعبير الشفيي يتمّكن التمميذ من قراءة أفكاره الّداخمية وترجمتيا شفيّيا مع ترتيب 

 وتسمسل في المعني والمبنى.

                                  
 52ص، 2/2002ط ينظر:سميح أبو المغمي، األساليب الحديثة لمتدريس المغة العربية، دار المجدالوي،ـ  3
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يكتسب بو التمميذ كفاءة  سميمة في اإلنتاج  الكتابي مّما يؤدي بو إلى تعمم مبادئ الّمغة 

 ومعاني جديدة تثري رصيده المغوي .وقواعدىا ويكتسب ألفاظ 

م التمميذ دقة المبلحظة في وصف األشياء واألحداث المتنوعة، والتنسيق بين األفكار تعمّ 

 المتباينة .

، االستعداد لممواقف الكتابية االستثنائية والمواقف 1تعود التمميذ الّسرعة في التفكير والتعبير

 الشفوية المفاجئة.

ومشاعره بمغة سميمة وأسموب راقي وأن يطمق العنان  هعبِّر عن أفكار تمكن التمميذ من أن ي

 بداعو.ا  لخيالو و 

ق فييا بشرط التفكير المنطقي والّمغة السميمة وترتيب األفكار ع في أفكاره ويتعمّ أن يتوسّ 

 .الصحيح وتركيبيا

غوية ومنو نستنتج أّن التعبير الشفيي لو أىمية تجعمو يتصدر رأس قائمة النشاطات المّ 

نّما ىي وسائل ىدفيا الوحيد ىو انشاء تعبير صحيح إ األخرى، فكّل نشاطات وفنون الّمغة

 سميم من كل الجوانب الّمغوية.

                                  
  487ٌنظر: حسنً عبد الباري:تعلٍن اللغت فً الورحلت االبتدائٍت،ـ  1
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عن نظيره الشفيي وال ينفصل عنو، ومن دونو ال يستطيع اآلخر أن يفيد مّما أنتجو العقل 

لدى التمميذ ويشجعو عمى  البشري  كما وجب عمي المّدرس أيضا أن ينمي ىاتين الميارتين

م أخطاءه وىفواتو."  التعبير عّما في نفسة ويقوِّ

 مواقف وآداب التعبير الشفهي : 

الشفيي في موقفين ىما: الحوار بين شخصين أو أكثر، وعرض  تجمل مواقف التعبير

 موضوع عمى مجموعة من المستمعين، وكل منيما يتضمن مواقف متعددة، 

متضمنة نشاطات التعبير الشفيي كما جاءت في كتاب "طرق  وسنأتي عمى ذكر المواقف

 تدريس الّمغة العربية لمباحث عمى أحمد مدكور" ومنيا :

 حوار بين شخصين:

 تمثيل المشاىد .

 النقاش المنظم.
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 مقابمة مع مسؤول.

بداء الرأي.  التعميق وا 

 الّرد عمى مسألة.

 السُّؤال اليادف.

 1الندوة العممية.

 من عوامل نجاح التعبير الشفيي: 

 من العوامل التي تسيم في إنجاح التعبير الشفيي ىي :

الثقة بالّنفس فالتمميذ الواثق من نفسو يتمتع بالشجاعة في الكبلم وال يضطرب ويقف متزن، 

وليس األمر بالصعب المنال، فبالتدريب المتواصل والمساعدة من طرف المدرس تزداد ثقة 

 يقع في أي حرج.2و و يصبح قادر عمى  مواجية المواقف وال التمميذ بنفس

 رغبة التمميذ في الكبلم ىي التي تدفعو إلى التحمس التفاعل مع موضوع التعبير

ظيار رغبتو في مشاركة الزمبلء تزيد في ارتياحيم وتفاعميم وتقديرىم واحتراميم لو مّما  وا 

 . 1يحفز التمميذ عمى بذل المزيد
                                  

  59ص ،م1993ط/ (4) العدد على أحود هدكىر، كٍف تنوً ههاراث طفلك اللّغىٌت، سسلسلت سفٍر التربىٌت،ـ  1

  187ص1954جان بياجيه،الّلغة والفكر عند الطفل،ت، أحمد عزت راجح،النهضة المصرية،ـ  2
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في تحضير الموضوع الذي ىو بصدد الحديث عنو في تحديد األفكار  مساعدة التمميذ

 :وترتيبيا، واستحضار األدّلة والشواىد وعمى التمميذ مراعاة األمور اآلتية 

. 

 دراسة احتياجات المستمعين.

 التركيز عمى األمور التي تمس المستمعين.

 وتخدم أىداف الموضوع. 2عالحرص عمى ذكر األمثمة والحقائق المادية بطريقة تحقق اإلقنا 

 مشاركة الزمبلء واستدراجيم لمناقشة الموضوع و لمحديث عن ميوالتيم واىتماماتيم.

 اظيار التمميذ الواقعية أثناء حديثو.

 اظيار المتحدث االىتمام بالموضوع والحرص عمى التواصل مع الزمبلء.

السمبي وكسب ثقتو  تعود التمميذ عمى تدريب نفسو بنفسو، من أجل التخمص من الخجل

دراك إ، ثم االستماع إليو من أجل 3بنفسو، كأن يقوم بإلقاء موضوع تعبيره عمى آلة مسجمة

                                                                                                
  158ص السابق ، المرجع ـ  1

  851صنفسه، المرجع ـ  2
  189صـ المرجع نفسه،  1
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و وتقويميا بنفسو، أو يقوم بإلقاء موضوعو أمام مجموعة من األصدقاء لبلستفادة من ئأخطا

 توجيياتيم ومبلحظاتيم.

بيا  ةاىد واألمثمة وتدوينيا لبلستعانتحديد أفكار موضوعو الرئيسية والثانوية، واستحضار الشو 

 وقت الحاجة.

ومنو نستنج أّن نشاط التعبير الشفيي ليس بأمر اليّين عمى التبلميذ، فيو يتطمب جيد فكري 

وحضور جسدي وعقمي عمى منصة اإللقاء، وعميو فمن واجب المدرس تدريب تبلميذه بشكل 

 جّيد وتحفيزىم عمى اإلقبال عمى ىذا النشاط وتسييمو عمييم .  

 :أهداف تعمم التعبير الشفهي )التحّدث(ـ 

الطبلقة وحسن و إذا بحثنا عن أىداف تعميم التعبير الشفيي، أو التحدث فإّننا نجد التمقائية 

ذلك أّن رغبة التمميذ في التعبير عن نفسو  ،اء والتحّدث بدون تكّمف عمى رأس األىدافداأل

 تمك الرغبة،أمر طبيعي لديو يميل إليو ويحب ممارستو، وعميو وجب عمى المّدرس استغبلل 

 ومساعدتو في اإلنطبلق في حديثو وتعبيره. عميياجيع التمميذ وتحفيزه عمى وتش

 :التربوية تتمثل في ما يميومنو فإّن من أىم األىداف التي يجب أن تعمل عمييا المناىج 
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 أن يستوعب التمميذ الكممات الشفوية كوحدات لغوية.ـ 

 أن تقوى لديو روابط المعاني.ـ 

 مغوي وتصبح لديو ثروة لغوية.أن يزداد وينمو رصيده الـ 

 ا.متماسك اأن يتمكن من تشكيل جمل من األفكار التي يوّلدىا ويربط بينيا ليشّكل نصـ 

 أن يتمّكن من تنظيم األفكار في وحدات لغوية.ـ 

 أن يحّسن من ىجاؤه ونطقو ، إلقاءه.ـ 

 .1أن يصبح قادرا عمى استخدام التعبير القصصيـ 

 أن يصبح في إمكانو وصف المواقف واألحداث التى تقع أمامو أو تحكى لو شفييا .ـ 

 أن يستطيع استخدام عبارات المجاممة استخداما سميما في المناسبات .ـ 

 أخذ الكممة.و عاة آداب التحدث اأن يكون في بوسعو مر ـ 

بارات المجاممة توظيف ع، و اختيار األلفاظ المناسبةبواسطة  1حترام لآلخرينإظيار االـ 

فساح المجال لآلخرين بالحديث، و المناسبة عدم مقاطعة المتحّدث ، عدم االستئثار بالحديث وا 

 اآلخر وانتظار ريثما ينتيي اآلخر من عرض وجية نظره.

                                  
1051،ص1991د،ط، أحمد على مدكور،تدرٌس فنون اللّغة العربٌة،دار الشواف،
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 تقبل وجيات النظر األخرى ولو كانت مخالفة لوجية نظره.ـ 

 التعبير عن األفكار دون إطالة مّمّمة أو إيجاز مخل.ـ 

 القدرة عمى التحدث أّمام الزمبلء دون بثقة ودون تمعثم. ـ

 القدرة عمى التعميق عمى األخبار واألحداث .ـ 

 القدرة عمى البحث عن الحقائق والمعمومات والمفاىيم في مصادرىا المختمفة.

 القدرة عمى طرح األسئمة المناسبة حول موضوع معّين.

 أو سمعو بعبارة موجزة. القدرة عمى تمخيص ما قرأه

 .2االشتراك في حوار حول موضوع معين بعبارة سميمة

القدرة عمى استخدام تراكيب لغوية صحيحة مع الضبط السميم وىنا يظير دور القواعد 

 النحوية.

القدرة عمى تقديم أفكار وافية ومنظمة ومرتبو ومّدعمة باألدلة، وىنا يأتي دور الرصيد الّمغوي 

 و أمثال عبلوة عمى حفظ القرآن الكر يم والحديث الشريف. من شعر، وحكم

 مبادئ وأسس تنمية مهارة التعبير الشفهي:ـ  2
                                                                                                

106الورجع نفسه،ص
1  

  1072مدكور،تدرٌس فنون اللّغة العربٌة،صأحمد على 
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 التعبير عمى مبادئ نذكر منيا:تنمية ميارات من بينيا و  ،الميارات الّمغويةتنمية ترتكز 

التعبير الشفيي ىي ربطو باألنشطة الّمغوية األخرى  1أّن من أنجح األساليب في تدريس

واستعمال عنصر اإلثارة والتشويق لجمب انتباه التمميذ، والبحث عن المواضيع التي تثيرىم 

وتمس مشاعرىم وربطيا بمواضيع التعبير الخاصة بيم وأن تكون ذات عبلقة خاصة 

 بالنصوص األدبية ودروس فيم المكتوب خاصتيم.

ينسى دروسو الفارطة فيصبح درس التعبير بمثابة استرجاع لما فات من  وذلك حتى ال

 الدروس.

ألفقي والعمودي لمتعبير والمواد التعميمية لمتمميذ وكذا الربط بين مواضيع التعبير االربط  

 وحياة التمميذ خارج حجرة الدراسة.

يمارس ميارة  ترك لمتمميذ حرية التعبير عن نفسو وشعوره من دون قيود وجعل التمميذ

 العصف الذىني، وتشجيعو عمى التحدث بطبلقة أمام الزمبلء.

 تقويم لغة التمميذ من األخطاء النحوية والصرفية، وتعميمو الّدقة واإليجاز في التعبير .

                                  
1511سمٌر شرٌف استٌتٌة، علم اللغة التعلٌمً،دار األمل، اربد،د.ط،دت،ص
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في اختيار المواضيع التي يحب التعبير عنيا وال يْمزم دائما بالمواضيع لمتمميذ ترك المجال 

 المدرسي أو المعمم. التي يقترحيا الكتاب

 تدريب التبلميذ عمى االستعداد لمكبلم قبل اجراءه .

 :األسس الّنفسية والتربوية والّمغوية لدرس التعبيرالشفيي

ال ينبغي عمى المدرس أن يغض الطرف عنيا في تدريسو عمى أسس لتعبير الشفيي يقوم ا

 :يا ما يميليدا النشاط ومن بين

  :ير الشفييلدرس التعب األسس النفسيةـ 

وذلك بأخذه الدور بالكبلم عن نفسو ، 1تدريب المعمم التبلميذ عمى الكبلم وتقوم عمى 

وتجاربو في والحياة ومشاركتيم جزء منيا مّما يسيم في فسح المجال أمام التبلميذ لمحديث 

 عن أنفسيم دون حرج.

من يتأثر بيم وأول  اإلنسان بطبعو يحب تقميد اآلخرين خاصةفالمحاكاة وتقميد اآلخرين، و 

بو التمميذ بعد أسرتو ىو مدرسو، لذلك وجب عمى المدرس ان يغتنم ىذه الفرصة   من يتأثر

                                  
71ص 2008زٌن كاهل خىٌسكً، الوهاراث اللغىٌت وعىهل تنوٍتها عند العرب وغٍرهن دار الوعرفت الجاهعٍت

1
  



2 
 

وال يجب عميو أن يضيعيا، وعميو تعويد تبلميذه عمى تقميد ومحاكاة المتفوقين في األنشطة 

 .او اإللقاء وغيرى، التعميمة  من  قراءة وتعبير ومطالعة السيما التعبير الشفوي

 كما يجب عمى المعمم أيضا أن يكون متفوقا في ىذه الجوانب ألّنو أول من ُيْقَتَدي بو . 

 تشجيع المعمم التبلميذ الخجولين عمى التحدث واإللقاء أمام اآلخرين

فمن طبيعة الّناس الخجولين أّنيم يجدون حرجا أثناء حديثيم مع اآلخرين ولذلك وجب عمى 

ئة من التبلميذ وأاّل ييمشيم ويأخذىم مأخذ الرفق حتى ينجح في المعمم االىتمام بياتو الف

 جيم من حالة الخجل ىاتو.اخر إ

عاة المتكمم بتمبية رغبتو في الكبلم، من المعروف لدى عمماء النفس أّن اإلنسان غالبا ما امر 

في يتكمم بدافع نفسي لذلك يجب عمى المتعمم مراعاة ىذا الجانب لدى التمميذ، وتمبية رغبتو 

الكبلم والتعبير عن عّما يجول في نفسو وخاطره، باألخص في مواقف تستدعي منو أن يتكمم 

عّما يحدث في إطار األسرة مثبل، وىذه ميمة األسرة في البيت مع الطفل والمعمم في 

   1المدرسة

 :في تعميم درس التعبير الشفيي األسس التربوية

                                  
 72ص  السابق، ينظر :المرجع  
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وتتاح لو الفرصة لعرض أفكاره فينبغي عمى المعّمم أن يعطى التمميذ حرية التعبير وتكون ب

مراعاة ىذا األمر، فمن حّق المتحدث أن يتحّدث ويعّبر عن نفسو وما يجول بذىنو، وما 

 .1انتقاه فكره من ألفاظ وعبارات، شريطة أن ال يخرج عن المبادئ والقيم

من استماع نفس  تنويع الحديث وكسر الممل لدى المستمعين فمن عادة المستمع أّنو يملّ 

 الكبلم فينبغي عمى المتحّدث إذا استرسل في  الكبلم أن ال يمشي عمى نمط واحد.

استثمار التمميذ لخبراتو السابقة وتوظيفيا في حديثو حتى يكتسب طبلقة في التعبير وحضور 

 في القسم. 

 :في تعميم درس التعبير الشفيي األسس الّمغوية

 ىذا الجانب عمى ما يمي: يحرص في ينبغي عمى المعمم أن 

ثراء  ذخيرتو الّمغوية .ـ أن   يعمل عمى تشجيع التبلميذ عمى المطالعة واالستماع  لتنمية وا 

لباسيا المعاني المبلئمة التى يوظفيا في تعبيره ـ  أن يوجو التبلميذ إلى حسن إنتقاء األلفاظ وا 

. 

 األلفاظ والمعاني.يجب عمى المعمم تدريب التمميذ عمى اختيار األفكار قبل ـ 

                                  
ٌّة، بنغازي،طجاسم محمود الحسون،طرق  1281،ص1،1996تعلٌم اللّغة فً الّتعلٌم العالم، دار الكتب الوطن
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التمميذ أثناء كبلمو، فاالسترسال في الكبلم ميارة في حّد ذاتيا المعمم يجب أن ال يقاطع 

 .ينبغي أن يشجعيا المعّمم، وليا األولوية في سمم الميارات

ميذ ييدف من وراء أسئمتو إلى فيم التمأسئمة التبلميذ التافية قبل اليادفة، فعن جابة ـ اإل

تأخذ أىدافو في مراحل متطورة من التعّمم أشكاال أخرى فيروم و المواقف التي يتعرض ليا، 

 من وراءىا االستزادة من الخبرات المعرفية.

 أساليب تدريس التعبير الشفهي :ـ  3

و وجب عمى المعمم اليّين  ومن باألمرأساليب تدريب التمميذ عمى التعبير الشفيي ليست إّن 

التركيز والصبر وتحّري الطريقة المناسبة في تدريبيم عمى ىاتو الميارة، مع مراعاة قدراتيم 

يمي سنعرض خطوات التدريب عمى  وفي ما، اتيم المغوية  وغيرىا من األموربالعقمية ومكتس

 عممية أو ميارة التعبير الشفيي:

إثارة التمميذ لمتحّدث )التعبير( كأن يعمق المتحدث وفي ىذه الخطوة عمى المعمم ، ثارةأوال: اإل

، أو رّدا عمى سؤال 1عمى حفل تم تنظيمو في المدرسة أو يعمق عمى حديث شخص أمامو

يطرحو عميو األستاذ، أو كأن تثيره فكرة ما يّود التعبير عنيا: كمثل: األدباء الذين تثيرىم 

                                  
1611، ص2،2010علي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، دار المسيرة،ط
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فغالبا بداية الحديث أو التعبير ىو  حادثة معينة فيترجمونيا في قصيدة، أو قصة وىكذا

 عامل اإلثارة.

 ثانيا: التفكير :

بعد أن يثار التمميذ بفكرة ما يصبح لديو دافع لمحديث ويبدأ في التفكير فيما سيقول، ويجمع 

 أفكاره ويقوم بترتيبيا ثم سيمقييا،

ذا جمع أفكاره والمعمم الناجح ىو الذي يدرب تبلميذه عمى أن ال يمقي أحدىم تعبيره إاّل ا

اّل صار تعبيره ببل معنى.  ورتبيا بشكل منطقي مقنع وا 

 ثالثا: الصّياغة :

بعد اإلثارة والتفكير تأتي مرحمة الصّياغة أي: اختيار الجمل العبارات المناسبة لمحتوى 

الكبلم وانتقاء األلفاظ المناسبة وصّياغتيا بأسموب يتناسب والموضوع المراد التعبير عنـو  

يأتي دور المعمم في تدريب تبلميذه عمى حسن اختيار األلفاظ والعبارات بحيث تتبلءم وىنا 

ومقتضى الحال فيجب أن يعّمميم أّن لكل مقام مقال، أي عمى المتحّدث أن يراعي نوعية 

المستمعين، فيختار ليم األلفاظ المبلئمة والمعاني المناسبة ويصوغيا في أساليب مناسبة ليا 
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فالكبلم ىو الذي يميز بين المتحدث الجّيد ، لؤلفكار المختارة لمحديثومناسبة أيضا 

 والمتحدث الرديء،

 ثالثا: مرحمة النطق:

وىي آخر مرحمة في التدريب عمى عممية الكبلم أو التعبير الشفوي، ودور المعّمم ىنا ىو 

ني منتقاة ىي تدريب التبلميذ عمى النطق السميم لؤللفاظ المنتقاة التى بدورىا تعّبر عن معا

التي يحسيا المستمع بحاسة السمع أال  1األخرى، فالنطق ىو المظير الخارجي لعممية الكبلم

وىي األذن، والمدرس الناجح  ىو الذي يدرب تبلميذه عمى التفكير الواعي واختيار المعاني 

 قبل تدريبيم عمى التحدث  .

اّل إذا كان ىناك دافع لمحديث، وىو ومنو فإّن المتحدث الجّيد ىو الذي ىو الذي ال يتحدث إ

الذي يفكر فيما سيقولو ويرتب أفكاره بطريقة منطقية ويبوبيا ثم يصوغوىا في أسموب مناسب 

 ثم ينطقيا نطقا سميما مع حسن في األداء وسبلمة من األخطاء.

طريقة  ستاذ الناجح ىو الذي ال يكون تقميديا وال يتبعاألو  ،ساليب وتتنوعاألتتعدد وفي تدريسو 

 ينبغي التقّيد بما يمي:  ىذا النشاط، وفي تدريس واحدة في تييئة درس التعبير الشفيي

                                  
  1621علً أحمد مدكور، طرق تدرٌس اللغة العربٌة،  ص
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 : ات المناسبةالموضوع اختيارأوال: 

 يستحسن أن تكون الموضوعات في متناول التبلميذ وضمن اىتماماتيم .

ويجتنب التكرار والفمسفية قدر اإلمكان، ،1أن يبتعد المعمم في اختيار الموضوعات المجردة

وس الّمغة العربية األخرى، مّما قد يسبب لمتبلميذ ر في المواضيع التي تعرضوا إلييا في د

 ممل وعزوف عن نشاط التعبير .

أن ينوع المعّمم في اختيار الموضوعات، ويقّربيا من حياة التمميد  فيأخذ من البيت والشارع 

 مستقبمو. ومن الطبيعة ويأخذ من ماضي التمميذ و حاضره أو

 مموضوع:التحضير لثانيا: 

أن يختار المدرس موضوعا يطمب من تبلميذه التفكير فيو، بيدف معرفة مستوى القسم و 

م التبلميذ ومعرفة مدى إقبال التبلميذ عمى ىذا النوع من  نسبة الفروق الفردية، لكي يقوِّ

إعطاء المدرس العنوان  الموضوعات، كما أّن ىذه الطريقة توفر الوقت عمى التبلميذ فبمجرد

 لمتبلميذ يبدؤن مباشرة بالتفكير فيو .

                                  
361،ص2،1984تدرٌس اللغة العربٌة، دار الرائد العربً،ط علً جواد الطاهر،أصول
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ويترك حرية  ة موضوعاتثبلث موضوعين أو فيخّييم بينأن ال يقّيد التبلميذ بموضوع واحد 

فيو محاسن أكثر إذ تفسح المجال أمام التبلميذ لمتعبير من باب ا اإلجراء وىذ ،االختيار

 واسع. 

تيار موضوع تعبيره والتفكير فيو أن يدونو في دفتر التعبير أن يطمب من كل تمميذ بعد اخو 

 قّربو من ىذه الميارة .يع التمميذ و شجّ يأّنو  اإلجراءومن فوائد ىذه  ،حتى ال ينسى أفكاره

ناقش المدرس التبلميذ في الدقائق األولى من الدرس حول اختيار موضوع من يأن 

 ويشترك في تقديميا معيم وكتابتيا عمى السبورة. ،المراد التعبير عنيا 1الموضوعات

 ثالثا: الكتابة: 

بعد أن يختار التبلميذ عنوان لموضوع تعبيرىم ويتأممون أبعاده ويستنتجون أفكاره وينظرون 

اذا كان محتوى الموضوع فيو ما يتصل بخبراتيم السابقة وتجاربيم، وبعد أن يتناقشوا أفكارىم 

نصائحو وتوجيياتو يبدؤن في التدوين عمى دفاترىم الخاصة مع مع مدرسيم ويستفيدون من 

 ىندسة الصفحة ومراعاة صحة وسبلمة الّمغة وتجويد في الخط وىمم ّجرا .

                                  
37علي جواد الطاهر،أصول تدريس اللغة العربية،ص
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ويجب أن ال ُيَقيََّد التمميذ بعدد الكممات أو عدد األسطر، ويترك لو المجال لمكتابة، فالميم 

ّنما تجويده.   ليس حجم التعبير وا 

حظ أّن كّل الطرق رغم اختبلفيا فّعالة وتخدم نشاط التعبير بنوعيو سيما ومنو فإننا نبل

 .و.الشفيي وعميو فيجب عمى المدرس أن ال يتقيد بطريقة دون األخرى، ويّنوع في أساليب

 عالقة مهارة التعبير الشفهي بأنشطة الّمغة األخرى:ـ  4

ىما التعبير الشفيي والتعبير الكتابي أو ما يسمى  قسمانالتعبير من حيث الشكل واألداء 

ينقسم من حيث الموضوع إلى قسمين ىما التعبير الوظيفي والتعبير التحريري بالتحريري، و 

 اإلبداعي .

فإن كان اليدف من التعبير التواصل مع الّناس وتنظيم أمور حياتيم وقضاء حاجاتيم فيذا 

لقاء التعميمات، يسمى بالتعبير الوظيفي نحو: المحادثا ت والمناقشة ورواية األخبار، وا 

 1واإلرشادات، وعمل اإلعبلنات، وكتابة الرسائل والمذكرات والنشرات والتقارير والممخصات

 وما إلى ذلك من أمور.

                                  
  1611علي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية،  ص
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أّما إذا كان اليدف منو ىو التعبير عن األفكار والخواطر النفسية ونقميا إلى اآلخرين بطريقة 

ا ىو التعبير اإلبداعي نحو: تأليف القصص والمسرحيات وكتابة المقاالت ابداعية مثيرة، فيذ

 ونظم األشعار وىمم جّرا.1

ومنو نستنج أّن كبل النوعين من التعبير ميّمان في حياة اإلنسان فأول  يساعده في تنظيم 

ومنو ، رهحياتو وتحقيق متطمباتو المادية والمعنوية، والثاني بإمكانو التأثير في المجتمع  بأفكا

 . بالنوعين كبلىمايجب االىتمام في التدريس 

ميارات الّمغوية فما ىي طبيعة  عبلقتو الو قد ذكرنا سالفا أّن التعبير ىو من أىم األنشطة و 

 بيذه األنشطة؟ 

الّمغوية من قراءة ّن طبيعة ىذه العبلقة ىي عبلقة تكاممية، وأّن جميع األنشطة إويمكن القول 

ونصوص إنّما تصب في وعاء واحد وىو التعبير بشقيو ويجدر الذكر أّن  ومطالعة وقواعد 

األساس الذي يقوم عميو ىذا اآلخير ىو جميع فنون المغة العربية  والمناىج التعميمة خير 

 مجيب عمى ذلك.

                                  
  1 161المرجع نفسه،  ص
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، يسمى )بإنتاج المكتوب( وعمى المعمم أن يوازن بين التعبير الشفوي والتعبير الكتابي أو ما

:أي خطو واْكَتَتَبُو أي اْسَتْمبَلُه، والِكَتاُب ما يكتب فيو  1َكَتَبو كَتبا، وِكَتاباوالكتابة مشتقة من 

والًدواُة والَتوَراُة والصَّحيفة، والَفرض والُحكم والًقدر، والُكتَبة بالضم الَسْيُر ُيّخَرُز بو، واكتتابك 

عناىا تعميم الكتابة كالتكتيب واإلمبلء والمكتب ِكَتاًبا تنَسُخُو والكاتب ىو العالم واالكتاب م

 .كالمقعد وىو موضع التعميم

ميارة من ميارات المغة بعد ميارة المشافية، وىي تنقل األفكار وأّما اصطالحا فهي 

من وضع معنوي إلى وضع مادي أي من حالة الكبلم إلى حالة التدوين، وذلك  2واألحاسيس

 تى احتاج لذلك.بجعميا مرجع يعود إليو صاحبو م

ومنو نستنتج أّن عبلقة  التعبير الشفيي بالكتابي عبلقة تكاممية،فالتعبير الشفيي ىو القاعدة 

األساس التي تبني عمييا أعمدة التعبير الكتابي،فالكتابة قبل أن تصبح كذلك كانت عبارة عن 

يمة، خالية من تجربة شعورية والتي عن طريقيا يستطيع التمميذ  ترجمة أفكاره بعبارات سم

األخطاء فبل يمكن لممعمم أن يفصل بينيما أثناء العممية التعميمة فالتعبير الكتابي ال يقل 

                                  
  1281ينظر: الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص 

161،ص2،2007العربٍت، دار الوسٍرة،طٌنظر: عبد هللا على هصطفى ههاراث اللغت 
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:أي خطو واْكَتَتَبُو أي اْسَتْمبَلُه، والِكَتاُب ما يكتب فيو والًدواُة   1َكَتَبو كَتبا، وِكَتابا*لغة:أىمية

والُكتَبة بالضم الَسْيُر ُيّخَرُز بو، واكتتابك ِكَتاًبا  و الَتوَراُة والصَّحيفة، والَفرض والُحكم والًقدر،

كتاب معناىا تعميم الكتابة كالتكتيب واإلمبلء والمكتب كالمقعد تنَسُخُو والكاتب ىو العالم واال

 .وىو موضع التعميم

ميارة من ميارات المغة بعد ميارة المشافية، وىي تنقل األفكار فالكتابة وأّما اصطالحا 

من وضع معنوي إلى وضع مادي أي من حالة الكبلم إلى حالة التدوين، وذلك  2واألحاسيس

 بجعميا مرجع يعود إليو صاحبو متى احتاج لذلك.

ومنو نستنتج أّن عبلقة  التعبير الشفيي بالكتابي عبلقة تكاممية،فالتعبير الشفيي ىو القاعدة 

الكتابة قبل أن تصبح كذلك كانت عبارة عن األساس التي تبني عمييا أعمدة التعبير الكتابي،ف

تجربة شعورية والتي عن طريقيا يستطيع التمميذ  ترجمة أفكاره بعبارات سميمة، خالية من 

األخطاء   فبل يمكن لممعمم أن يفصل بينيما أثناء العممية التعميمة فالتعبير الكتابي ال يقل 

 أىمية
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 ،لتعميم تعطى األىمية الكبرى لمتعبير الشفييفعندما يكون التمميذ في مراحمو األولى من ا

ولّما  ،محروف والعبارات والتخمص من عيوب النطقل وذلك لتدريبو عمى النطق الصحيح

، يصل التمميذ إلى مرحمة متطورة من التعميم أي المرحمة المتوسطة والثانوية تتعادل الكفتان

  اء.دديو مقدرة عمى األمكن القول أّنو يكون قد اكتسب كفاءة وىو اآلن لبحيث ي



 الفصل الثاني: إشكاالت في تعميمية التعبير الشفيي

 ـ قراءة في منياج التعبير الشفيي لممرحمة المتوسطة 1

 ـ صعوبات تعميم التعبير الشفيي. 2

جابات األساتذة أسئمة االستبانة ـ 3  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ قراءة في منياج التعبير الشفيي لممرحمة المتوسطة1

 مسنة الثانية متوسطةأ ـ مممح كتاب التمميذ ل

يتأّلف كتاب التمميذ من ثمانية مقاطع تعممّية تتعّمق بمحاور ثقافية تشمل مناحي    

الحياة النفسية والمدرسية واالجتماعية لممتعّمم، ويتكّون كّل مقطع تعّممي من سمسمة 

منّظمة من  النشاطات التعّممية والتقويمية تدوم ثالثة أسابيع بيداغوجية، ويختتم 

المقطع بنشاطات اإلدمج والتقويم خالل األسبوع الرابع حيث يتجّمى نماء الكفاءة 

 الختامية لممقطع في إنتاج فردي) التعبير الكتابي( وفي إنتاج فوجي)المشروع(.

 ب ـ مممح الوثيقة المرافقة)دليل استخدام كتاب المغة العربية(.

وين وىي توضع رُىن إشارة تعد الوثيقة المرافقة لممنياج وسيمة من وسائل التك

المدرسين قصد مساعدتيم عل تنفيذ المنياج تنفيًذا عممًيا واعًيا. وتكمُن أىميتيا في 

، وإلرساء الموارد المقررة واإلنماء المتدرج كونيا تحّدد اإلطار العام لمتدريس

 لمكفاءات المنصوص عمييا في المنياج والمتعّمقة بميادين الّمغة الثالثة وىي : فيم

نتاج  نتاجو)اإلصغاء والتحدث(، وفيم المكتوب)القراءة(، وا  المنطوق وا 

نتاج المكتوب) الكتابة(، وىو ما يبّينو الجدول اآلتي:  المكتوب)الكتابة(، وا 

 

 

 الحجم الساعي األسبوعي النشاط الميدان الرقم



نتاجو 1  ساعة واحدة تعبير شفوي فيم المنطوق وا 

 ساعة واحدة قراءة مشروحة فيم المكتوب 2

 ساعة واحدة قواعد الّمغة

 ساعة واحدة دراسة نّص 

 ساعة واحدة تعبير كتابي  3

 دقيقة33  المعالجة البيداغوجية

 د33ساعاتو35  المجموع

نتاجو التي اقترحيا المقّرر  وأّما نصوص المطالعة التي تستثمر في فيم المنطوق وا 

 عمى تالميذ السنة الثانية متوسطة فيي :

 ـ عائمة عيني من كتاب الدار الكبيرة لمحّمد ديب. 1

 ـ رعاية الجدة من كتاب الدار الكبيرة لمحّمد ديب. 2

 ـ وجبة بال خبز من كتاب الدار الكبيرة لمحمد ديب. 3

 ـ ذكريات جدتي لمكاتب أمين الزاوي. 4

 ـ المطاردة لمكاتب محمد ديب. 5

 ـ من أجل حياة أفضل لمكاتب محمد ديب. 6

 ـ دروس في الوطنية من كتاب الدار الكبيرة لمحّمد ديب. 7

 ـ من مسرحية البشير لمكاتب أبو العيد دودو. 8



 ـ الال فاطمة نسومرعن منشورات المتحف الوطني لممجاىد. 9

 ـ األسير المييب لمكاتب عبد اهلل صالح جمعة. 13

 ـ مالجظات أساسية:

عمى كّل المستويات في المرحمة المعطيات التي تضمنيا الجدول السابق تسري 

المتوسطة، لكّن المحتويات واألىداف تختمف من مستوى آلخر تماشيا من القدرات 

 العقمية والنفسية لمتمميذ في التعميم المتوسط.

وحسب الدليل التربوي المعتمد فإّن التعبير الشفيي ىو أحد فروع المغة، وىو ميارة 

فالقراءة تزود  .ة وغيره وسائل مساعدة لوأساسية من ميارات التعميم، وىو غاي

القارئ بالمادة المغوية، وألوان المعرفة، والنص األدبي منبع لمثورة األدبية والفنية، 

والقواعد وسيمة لصون المسان والقمم من الخطأ في التعبير، واإلمالء وسيمة لرسم 

 الكممات رسًما صحيًحا.

 حسب الوثيقة المرفقة  من التعبير بنوعيو )الشفوي والكتابي( األىداف المتوّخاةأّما  و

لتؤلف فقرة ذات  ـ توظيف بعض الكممات والتراكيب في جمل توظيًفا صحيًحا، وربطيا

 معنى واضح ومحّدد.

 .بطالقةو  ـ التحدث مدة أربع دقائق أمام زمالئو شفويا

 .ـ إنشاء موضوع يتألف من ثالث إلى خمس فقرات

 .السالمة النحوية والصرفية في حديثو وكتابتوـ مراعاة 



ئة والتعزية نـ اإلفصاح عن مشاعره من خالل المناسبات دون ىيبة في مواقف كالتي

 والشكر واالعتذار.

 .حصيمة المغوية والفكرية المناسبة، وتوظيفيا في تعبيره الشفوي والكتابيال ـ إثراء

 تعبير الشفوي بميارات أىميا:ىذه ميارات مشتركة بين التعبيرين، وينفرد ال

 .ـ مواجية المواقف الحيوية التي تتطمب فصاحة المسان، والقدرة عمى االرتجال

 رائو في شكل منظم حسب طبيعة الموضوع، والدفاع عنيا بكّل موضوعية.آـ اإلدالء ب

 ـ االستفسار والنقد باستخدام المالحظة والتحميل.

شفوي فتتم بإنجاز التعبير باستغالل نص القراءة تناول نشاط التعبير ال  وأّما طريقة

 أو المطالعة بعمل من األعمال التربوية اآلتية عمى سبيل المثال :

 .اختيار عناوين أخرى لمنص ومناقشتيا -

عادة تركيبو -  .تحميل مضمون النص وا 

 .تمخيص النص -

 ؛.التوسع في فكرة من األفكار الواردة في النص -

 ؛عن شخصية مذكورة في النص التوسع في الحديث -

 ؛إبداء الرأي حول مضمون النص باستعمال الدليل والبرىان -

 إنجاز عرض وتقديمو. -

 :وتسير حصة التعبير الشفوي وفق الخطوات اآلتية



ـ تبدأ الحصة بمراقبة األعمال المنجزة من طرف المتعممين في المنزل. وفقا 

 لتوجييات دقيقة من المدرس.

 المتعممين العمل المنجز عمى زمالئو.عرض أحد  ـ

يتناول المتعممون الكممة واحًدا تمو اآلخر لمناقشة األفكار الواردة في اإلنجاز مع  - 

تصحيح أخطائيم المغوية والتركيبية خاصة تمك التي تخل بالمعنى، وفي ىذه النقطة 

   فالمدرس مدعو إلى مراعاة اآلتي :

خبار المتعممين بأن حدو  ،ومعالجتيا بمطف خطاءإدراك األ - مثل ىذه  ثوا 

، فيعمل عمى خطاءأمر طبيعي، لكن الميم أن يتعرف المتعمم عمى ىذه األ خطاءاأل

 تفادييا مستقبال ؛

باستخدام أساليب التعزيز المناسبة لمستوى كل صف،   تشجيع المتعممين وحفزىم -

بالعجز  -مة من ث -فيشعرون  ،ا ىو أعمى مستوى وأرفع رتبةمفال يطالبيم ب

 والقصور.

عممو، ويناقش بالكيفية نفسيا  -يعرض متعمم ثان وثالث، إذا سمح الوقت بذلك  -

   التي نوقش بيا العمل األول.

يمّخص بعض المتعممين األفكار والمعطيات التي نوقشت أثناء الحصة مع تدوينيا  -

 في دفاترىم.



ذا   التالميذيكمف فعميو أن المطالعة منطمًقا لمتعبير الشفوي،  نّص المدّرس  ذاتخوا 

 .زودىم بالتوجييات المناسبةأن يبتحضير النّص في المنزل، و 

 ـ صعوبات تعميم التعبير الشفيي. 2

تعّذ مشكالت التعبير الشفيي من المشكالت المزمنة في منظومتنا التربوية والتي 

المتعممين عن التعبير الحر بطالقة عن تتجمى في أعجز الغالبية العظمى من 

الجوانب االجتماعية والثقافية المختمفة المتعمقة بحياتيم، ولعّل أسباب ذلك تتمّثل في 

طبيعة النشاط نفسو، وىو أصعب الميارات إذا قورن بغيره، وكذلك اإلىمال الذي 

ّن يعانيو تدريس التعبير الشفيي من حيث العناية والحصص المخّصصة لو، وأل 

تدريسو يتطمب اىتماما ومشقة يالقييا المدرسون وخاصة في مستويات التعميم 

 القاعدي فإن إىمالو ينعكس عمى تمميذ التعميم المتوسط.

والصعوبات في مجمميا نوعان صعوبات تواجو التالميذ وصعوبات تواجو المدرسين، 

تاج إلى فكرة وتعبير يواجو التالميذ أىميا: أن التعبير عممية ذىنية معقدة، تحفالتي 

لى كممات وجمال ، وكذلك شعور التالميذ الفطري من صعوبة التعبير عن المشاعر  وا 

واألحاسيس، وبالنسبة لممعّمم صعوبة تحديد دقيق ألىداف التعبير الشفيي، وعدم 

 معرفتو بمراحل النمو المغوي والنفسي لمتمميذ.



ربون حيث يصنفون أنواع لكّن ىناك تصنيف دقيق وشامل يكاد يجمع عميو الم

 : 1صعوبات التدريس إلى األصناف اآلتية

 ـ صعوبات تعود إلى المعمم منيا ما يأتي:  أ

ـ ضعف قدرات المعّممين كمتكّمم من حيث ضعف صوتو مما يجعمو غير مقنع أو غير 

مؤثر، وتحدث بعضيم أمام التالميذ بالميجة العامية وتسامحيم في استعمال العامية 

 التعبير الشفيي، وىو ما يؤثر في تمييز التمميذ بين الفصحى والعامية.؟أثناء 

ـ وعدم قدرة األستاذ عمى استغالل فرص التدريب في فروع المغة العربية األخرى، 

 .2ومواقف الحياة المختمفة

ـ الممارسة الخاطئة لنشاط التعبير الشفيي و في أساليب تدريسو، حيث يفتقر إلى 

 3اصة في كيفية بنائو وتنظيمو.عنصر التشويق، وبخ

ـ يعتقد بعض المدرسين أن حصة التعبير الشفيي تكون مثل الحصص األخرى 

يتقاسميا المدرس مع التمميذ في المشاركة والحديث، والحقيقة ىي حصة مخصصة 

                                                           

ـ ٌٌظر تحث فاطوح السعدي ـ تقوٌن هادج التعثٍر وفك استراتٍجٍح الوقارتح تالكفاءاخ)الورحلح الوتوسظح(، هجلح   1
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لمتمميذ يتحدث فييا ما أمكن لو، ويبقى دور المدرس التوجيو وتصحيح األخطاء 

 ة بين تالميذ القسم.الصاخبة، وتوزيع الكمم

 ـ صعوبات تعود إلى المتعمم منيا ما يأتي: ب

تمثل الصعوبات التي تعود إلى المتعّمم أخطر أنواعيا، فالمتعّمم ىو المتمقي وىو    

الطرف األساسي في عممية التواصل البيداغوجي برمتيا، فإذا لم يتجاوب مع المرسل 

مر بين الطرفين؟ وكيف لنا أن ننتظر وىو المدرس فكيف لمرسالة البيداغوجية أن ت

نجاحيا وتحقيق األىداف التي يطمح إلييا المقّرر؟، ولذلك فإن تذليل الصعوبات 

 التي مصدرىا التمميذ يصبح أولوية قسوى.

 ومن تمك الصعوبات العاىات والعيوب الخمقية التي يصافيا المدرس في كيان الطفل، 

ـ النفور الطبيعي من بعض التالميذ من دروس التعبير لسيطرة الفشل واالخفاق عمى 

 نفسياتيم في نقل تمك األفكار، واألحاسيس.

شعور بعض التالميذ بعدم أىمية التعبير وجدواه، وضعف رصيدىم المغوي، والعجز  

عن تطبيق قواعد المغة تطبيقا صحيحا، وذلك لعم استغالليم لنصوص المنياج 

  4المقرر من جية، ولنصوص المطالعة الخارجية من جية اخرى.

                                                           

 101ـ ٌٌظر فاطوح السعدي ـ تقوٌن هادج التعثٍر وفك استراتٍجٍح الوقارتح تالكفاءاخ)الورحلح الوتوسظح(، ص  4



نصراف التالميذ عن االشتراك في ميادين األنشطة المدرسية كالتمثيل والمسرح اـ 

، وىي نشاطات ضروري لتشجيع الشجاعة األدبية عند التمميذ وزيادة 5والخطابات

التعمم والحوار مع تفاعمو مع المواقف المختمفة وبالتالي تعزيز الثقة عنده في 

 اآلخرين.

عدم قدرة المتعممين عمى تذّكر المعمومات التي يسمعونيا شفييا بسبب عدم التركيز 

 6أو العجز عن االستيعاب أو عدم القدرة عمى التعبير الشفيي.

 ـ صعوبات تعود إلى المنياجج 

قارناىا بالمناىج تعاني المناىج المقترحة لتالميذ التعميم المتوسط نقائص معتبرة إذا 

 القديمة، منيا ما يمي:

ـ االختيار السيئ لبعض موضوعات التعبير الشفيي التي ال تتناسب مع قدرات 

 التالميذ ومستوياتيم الفكرية والمغوية وأحيانا تتعارض مع رغباتيم.

ـ يحدث أحيانا أن يتصرف المدروس في مقررات المنياج بتغيير الموضوعات بدون 

 عواقب التغيير.دراسة عممية ل
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ـ النقص الفادح المالحظ في أغمب المؤسسات في استعمال الوسائل التعميمية 

 المختمفة.

ـ انعدام ثقافة التعميم الميداني كزيارة المتاحف والمراكز واالكتفاء بالتعبير عن 

األشياء نظريا واعتمادا عمى الخيال دون الممموس، وىو) ما يجعل دور التمميذ 

الموقف التعميمي بحيث يجذ نفسو أمام مفاىيم ومدركات مجردة ألّن سمبيا في 

 .7النمطية في طريقة التدريس تبعث عمى الممل وتقضي عمى روح اإلبداع واالبتكار(

 البيئة.ـ صعوبات تعود إلى د 

كثيرا ما يغفل المربون أثر البيئة عمى العممية التعميمية بأكمميا، فالبيئة المغوية ليا 

نجاح الفعل التربوي أوفشمو، فيي تسيم في تنمية ميارات التمميذ  تأثير في

 .8وقدراتو

يؤدي االنتشار الواسع لمحديث بالمغة األجنبية في الوسط المدرسي وفي مكاتب 

إلى تأثير سمبي في تعامل التالميذ وحديثيم  اإلدارة واالستشارة، وحديث األعوان بيا

اليومي حيث تزاحم األجنبية المغة العربية السميمة وبالتالي تقّل فرص ممارسة التمميذ 
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لمغتو الفصحى، فالبيئة كّميا تتعاطى بالسمب مع العربية الفصحى فتبدو غريبة عن 

 لشفيي وأىدافو.التمميذ فال تتطور ممكتو المغوية وتؤثر عمى تعّممو لمتعبير ا
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 الخاتمة

 التعبير الشفيي في التعميم المتوسط ـ إشكاالت)ـتناولت في ىذا البحث الموسوم ب  

حيث قدمت دراسة نظرية تمثمت في مدخل وفصل واحد، إشكالية ىاّمة ،(وحمول

 وأخرى تطبيقية قواميا فصل واحد ، وقد توصمت إلى النتائج اآلتية.

بكفاءة يطمح المنياج الخاص بالتعبير الشفيي إلى تخريج متعمم يكون مزود ـ 

حيث يمكنو أن  والتحدث( نتاجو )اإلصغاءا  المنطوق و  شاممة وختامية في ميدان فيم

ويفيم معاني الخطاب المنطوق ويتفاعل  مشافية بمغة منسجمة،مع غيره  يتواصل

األنماط مع التركيز عمى  مختمفةوقدرة المتعمم عمى إنتاج خطابات شفيية  معو،

                               .في وضعيات تواصمية دالة النمطين الحواري والتوجييي،

تعتوره نقائص  في التعميم المتوسط ـ وفي واقع الحال فإّن تعميم التعبير الشفيي

 وصعوبات كثيرة لعّل أىميا ما يمي: 

عمى  كاف عطالتعميم المتوسط ليس لدييم افي الالمغة العربية  يمدرسأغمب ـ نجد 

 .يأىداف تدريس التعبير الشفي

 الحصص المخصصة لمتعبير الشفيي غير كافية لتحقيق األىداف الموضوعةـ 



أىداف تدريس التعبير ـ الوضع النفسي والمغوي لمتالميذ ال يشجع كثيرا عمى تحقيق 

 .الشفيي

لدى المدرسين، والتحضير الناقص  معظم أىداف التعبير الشفييإغفال األىداف  ـ

 لمموضوعات واالعتماد عمى االرتجالية.

التي تشيع فييا االزدواجية المغوي ال تشجع عمى ممارسة التالميذ لتعبير ـ البيئة 
 شفيي بمغة عربية رصينة.

وىناك صعوبات أخرى تتعمق بالمنياج يجب تداركيا وتجديد المعمومات واألخذ بما 
البيداغوجية الحديثة في مجال تعميم الميارات ومنيا التعبير  تقترحو المقاربات

 الشفيي.
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