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ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رفـانـ  

والسالم على اشرف المرسلين رسول هللا محمد  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة             

وعلمه البيان  اإلنسانالذي خلق الحمد هلل  ، وأجمعينعليه الصالة والسالم وعلى صحبه 

 النور. إلىخرجه من الظلمات وأ

نشكر هللا جل وتعالى الذي قدرنا على انجاز هذا العمل ونور لنا دربنا وسدد خطانا               

 األستاذوخاصة  وأساتذةكل من ساعدني في انجازه من زمالء  إلىالتقدم بالشكر  إلى وليسعنا

بتحية احترام وتقدير والذي  إليهالتقدم  إلى ليسعناوفي هذا المقام   الشارف لطروشالمشرف 

 السديدة. وأرائهالقيمة  بتوجيهاته ونصائحه والوصي كان نعم الموجه

 للجامعة والبحث العلمي.   وذخيرة هللا وبارك فيه لما يرضاه وسدد خطاه وجعله نبراسا أدامه 

 

 

 



 

 

 

 اإلهداء

بعد الحمد هلل العلي القدير،والثناء على جالله،نصلي ونسلم على خير خلق هللا ،وخاتم 

 بعد: أمااألنبياء والمرسلين،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

كافحت دوما دون أن تكل أو تمل من من  إلى أهدي ثمرة جهدي المتواضع              

 أجل سعادتنا ، إلى الغالية أمي الحبيبة.

نبع الحياة التي روحي جزء من روحه،  وإلى من لم يخيبني عند الرجوع إليه،            

 والذي زرع البسمة زهورا في طريقي أبي العزيز مولود.

وإلى زوجي الذي ساندني دائما دون ملل، وإلى من نشأت بينهم ، واألعز على             

 هم.من كبيرهم إلى صغير  قلبي دوما إخواني األعزاء

من عشت معهم أجمل اللحظات سواء أصدقاء الدراسة أو خارجها في   وإلى           

 الحياة اليومية،وإلى كل من قاسمني الفرحة والحزن والتعب من قريب أو بعيد.

الذي ساعدني على إنجاز هذا العمل    لطروش الدكتور المحترم األستاذإلى  :إهداء خاص

 وأتمنى له التوفيق في حياته .بإشرافه ونصائحه وتعليماته  

كلهم  وشكري لهم   رئيس القسموخاصة  األدب العربياألساتذة في قسم  كل إلىو  

 



 

 

 

اءـــــــــــــدع  

 ودوام السعي إلى رضاك،وجنبنا وساوس هم ارزقنا حسن التوكل عليك،الل                

 نافعا الحرام،الهم أسالك علماالحالل وجنبنا  حقيقة اإليمان ،وارزقنا وهب لنا ، الشيطان

وقلبا خاشعا ،كالنور ساطعا، ورزقا واسعا  

نا وألحق الواسعة يا ارحم الراحمين،  برحمتك  درجات العال ،اللهم ارحمنا أسالك اللهم 

الكريم  شفيع المسلمين. نبينا  لصالحين في جنات النعيم رفقةبا  

 



 

 

 

 المقدمة

الة على الظالمين ،ثم الص إال  عدوان الحمد هلل رب العالمين والعافية للمتقين ،وال         
 والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

بعد: أما يوم الدين  إلى  بإحسان  ومن تبعهم   

 وقيمه المجتمع ونظمه  أفراد  شبكة الوفاق بين  التي تنسج  األموهي  ،اللغة والء وانتماء   
. الميةاإلسالثقافة  ومات مق أهم، وهي بذلك تعتبر االتصال والتعبير  ، ومنهج ومعتقداته  

 لومكل الع  تمر عبره وتعتبر جسرا  ،والتذوق  اإلحساس  العربية هي لغة  واللغة          
على  الذروة من القدرة إلىترتقي   خصائصهابلغوية و  ثروة  مللغات العا  أوسع،وتعد من 

  لمندلهونللغة الضاد ا  العاشقون  وقد افلح العقلي الراقي،  اإلنتاجفي التعبير عن  اإلبداع
في سبيلها. والمقاتلون   بعجائبها بمناقبها المغرمون   

 ة اللغ وتعلم  مهاراته، ومتداخل في  متشابك   وهو  فروعها   أهم ويعد التعبير من         
تواصل بين لل  خدمة التلميذ وهذا  لدى  التعبيرية الواضحة   بناء القدرة  إلى النهاية   يهدف في

بدونه.  وال يمكننا الحفاظ عليها اللغة  ته ها  يتداولون  الذين  اإلفراد   

ميع التعبير من المشكالت العصية التي تتضاءل بجانبها ج  تدريس  تعد مشكلة         
بتدريسه من   ما يتصل كل  وذلك الن في  ،العربية  تصادفنا في تدريس اللغة  التي  المشكالت

  موتوجيه في هذا كله نشقى ونختص  وإرشاد  وعرض وتحرير وتصويب  وأعداداختيار 
العناء.  ألوان  ونقاسى  

ي عند في التعبير الشفو  نشهد ضعف  إننا  إالالتربوية   اإلصالحات فبالرغم من          
  ضئيلةونتائجهم ال  الضعيف  في مستواهم نلمسه  ما المتوسطة وهذا   المرحلة  في  التالميذ

 خرىاأل  روعالف وبين   بينه  التقدير والموازنة معرض   في  انه مع   بإثقاله  ينوء بقي   فقد
  اللغوية  ةاألنشط  من  لتمكناف ، اللغوية  الدراسات لجميع   األولى  الغاية  ألنه  منزلة  يفوقها

المتوسطة. وخاصة في المرحلة  من التعبير الشفوي   لتمكنا يستوجب   

ه ت ي هاف  نقف عنده  إن  ارتأينا التلميذ إلى  التعبير في نشاطه اللغوي والمدرس  ةولحاج    
    ة"صعوبات التعبير الشفهي لدى المتعلم في المرحلة المتوسطالموسومة بـ:"  الدراسة

يه الضعف ف وأسباب  ويهدف هذا العمل إلى البحث في صعوبات التعبير الشفهي عند التلميذ   
:يلي ما المتمثلة في  اإلشكاليةوقد انطلقنا من   



 

 

 

في التعبير الشفوي ؟ التلميذ واالستاذكال من ما ابرز الصعوبات التي تواجه      

يلي: فيما  متمثلة أخرىفرعية   تبرز تساؤالت  اإلشكالية  هذه من  وانطالقا    

 هي ما تدريسه ؟و  هي أساليب ما ؟ وأهدافه  أهميته وما ؟ ما المقصود بالتعبير الشفوي
عند التالميذ؟ هاهيواج  الصعوبات التي  

:كاألتيكان عنوان مذكرتنا  األساسوعلى هذا      

"؟التعليم المتوسطفي  الشفهي صعوبات التعبير"   

لهذا الموضوع منها: دوافع اختيارنا  تنوعت  وقد    

  ذاتية:الدوافع ال -أ

 التالميذ دودتؤثر على مر ه التي قوعوائ الشفهي تدريس التعبير  خبايا وهي ميلنا الكتشاف
 السنوي؟

موضوعية:الدوافع ال -ب  

كون سببا في ت والتي  واألستاذوكشف الستار عن الصعوبات التي تواجه كال من التلميذ  إبراز   
 الضعف في نشاط التعبير شفويا وكتابيا.

  ومدخال اشتمل البحث في البداية على مقدمة و فصلين إلى  قسمنا بحثنا  القا من هذاوانط   
يلي: كما على خاتمة أخرهوفي  للدراسة  

 -التعبير-يسالتدر -: الصعوبةاآلتية  فيه المفاهيم  وتناولنا )مفاهيم أساسية (المدخل :سميناه   
 التعبير الشفهي.

 

:اآلتيةتناولنا فيه العناصر  )تنمية التعبير الشفهي( المعنون ب :الفصل األول    

تعبير الشفهي.وأساليب تفعيل ال -أسس تنمية التعبير الشفهي -أهمية وأهداف التعبير الشفهي  

يلي: ما وسبل عالجها(واشتمل علىصعوبات التعبير الشفوي ) المعنون ب: الفصل الثاني   



 

 

 

ات التعبير سبل عالج صعوب-الصعوبات التي ترجع للتلميذ-الصعوبات التي ترجع للمدرس
 الشفهي.

.بخالصةوختم هذا الفصل   

  تضمنت مجموعة من النتائج المتوصل اليهابخاتمة  انهينا بحثنا األخيرفي    

.التوصيات العامة إلى إلضافةبا  

المصادر والمراجع أهمها:نا في دراستنا على جملة من وقد استند    

منهج البحث وإجراءاته:/1  

منهج البحث: -أ  

عبير للتعرف على صعوبات تدريس التالمنهج الوصفي في هاته الدراسة  على  اعتمدنا  
ه الشفهي في المرحلة المتوسطة، من وجهة نظر المدرسين ألنه المنهج المالئم لدراسة هات

 الظاهرة .

أداة البحث:-ب   

المالحظة التي تعتبر أداة لجمع البيانات .التقصي و وقد اتبعنا أسلوب   

أهداف الدراسة :/2  

تهدف الدراسة الحالية إلى:   

بتشخيص صعوبات التعبير الشفهي. االهتمام-1  

في المرحلة المتوسطة. لعالج صعوبات التعبير الشفهي إعداد برنامج-  

 

أهمية الدراسة:/3  

بية  التي تعكس ثقافة األمة وهذا لسحر اللغة العر  الصادقة  المرأةالشفهي هو  التعبير -
ا ربه أن وليس أدل على ذلك من قول هللا تعالى على لسان موسى داعي وتأثيرها على النفوس،

بها. يمنحه القدرة على إبالغ قومه الرسالة التي كلفه   



 

 

 

:/أبعاد الدراسة4  

البعد الزماني:/أ    

الممتدة من   انطلقت في الفترة و2020 /2019الموسم الدراسي   خالل ته الدراسة  أجريت ها
.2020لتخرج الدراسة في شكلها النهائي في نهاية شهر ماي  شهر ماي  إلى جانفيشهر   

البعد البشري:ب/  

 أجريت الدراسة  على تالميذ المرحلة المتوسطة 

تشخيصها لهاته الصعوبات واألسباب التي زادت من تفاقمها وصعوبة تجاوزها.  -  

هي.بسيطة تساعد على النهوض والتخلص من عوائق التعبير الشف  اقتراحات تقديم   

 فرضيات الدراسة:

يلي: الدراسة وفق ما اتيمكن بناء فرضي  

خصيتهم يعاني التالميذ في المتوسطات من ضعف التعبير الشفهي مما يؤثر على بناء ش -1
 العلمية واللغوية.

.أسباب الضعف في التعبير الشفهي تكمن في التلميذ والمدرسة في أن واحد إن -2  

ي.ضعف الطرق المتبعة لتدريس التعبير أدت إلى الضعف في التحصيل المدرس -3  

 الجائحة سسات بسببؤغلق المكتبات والمفتمثلت في   الصعوبات التي واجهتنا عن  أما    
لة ق إلى باإلضافةدقيقة وهذا نظرا الختالف القدرات    إحصائيات إعطاءالقدرة على   وعدم

  المراجع المخصصة له.

 

الى أن تع سألهدربنا في هذا العمل ،ون  وتسهيل  نحمد هللا على توفيقنا األخيروفي          
بنشاط   يتعلق في ما  للبحث العلمي خاصة  شيئا من الخدمة  المتواضعة  تضيف هذه الدراسة

انجاز هذا  يفالذي مد يد العون لنا  شوالمشرف لطر لألستاذ  التعبير،مع تقديم شكرنا الكبير
 العمل. 
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فتاحيةـــــمات المــــــالكل      

 الصعوبة-1                 

 التدريس -2                         

 يالتعبير الشفو -3

 التقويم -4                        

 

.
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 الكلمـــــــــات المفتاحية:

التقويم -التعبير الشفوي  -التعبير -التدريس        -الصعوبة   

 المدخل:

نستشرق الشعوب وثقافتها ،فباللغة نطل على الماضي و  والسجل لتاريخاللغة وعاء الفكر      
هي الوسيلة وفي التعبير عن حالة المجتمع و واألفكار فبالغة في نقل المعار أهميةالمستقبل ولها 

بكل صوره. اإلنسانيفي التواصل وهذا من مظاهر النشاط  األساسية  

 

الصعوبة:/1  

جه الحياة في معظم أو االشتراكتعد الصعوبة في التعبير الشفهي بمثابة عجز حقيقي عن      
التحصيل ،وهي أمر خطير  ألنها تؤدي إلى تخلف تربوي كما تشمل صعوبة في الفهم و االجتماعية

يلي: الدراسي ومن هذا يمكننا تعريف الصعوبة كما  

لغة:أ/  

ر ويصعب صعوبة صا ،األمرالضعف خالف السهل، نقيض الذلول وجمعها صعاب وصعب   
 صعبا ،واستصعب عليا اآلمر أي صعب واستصعبه راه صعبا1.

و جماعيا.ز جهدا فرديا اث في الطلبة الحيرة ويتطلب اجتياعائق يبع أي أنهاالرفاعي ) ويعرفها  

:اصطالحاب/  

    إنها تدخل أو تعطيل يحول بين االستجابات  وتحقيق الهدف.2

 لعملية التعليميةمعلمي اللغة العربية في المدارس والتي تؤثر سلبا في ا مأماهي المعوقات التي تقف 
المحادثة. لمادة  

 

                                                                 

.330ص،2003ابن منظور ،- 1  

،دار الفكر العربي للطباعة والنشر 1عبد الحميد،مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال بالمهارات والتنمية المهنية ،ط جابر،جابر-2
.203مص2000،مصر،   
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التعريف اإلجرائي للصعوبة:ج/  

في  لبافي المدارس المتوسطة من معوقات تؤثر سيواجه مدرسي اللغة العربية ومدرساتها  هي ما  
 عملية تدريس التعبير الشفهي.1

التدريس: /2  

لغة:أ/  

نده عا كأنهودراسة   تاب يدرسه درسا":يقال درس الكدرس"الفعل لسان العرب معجم جاء في   
حتى انقاد عليه لحفظه 2،وقد قرا  يهما ،وليقولوا درستن  ويقولوا دارست:ذاكرت،ويقال درست 

.عليا حفظهبكثرة القراءة حتى  ايذللته درساالكتاب أدرسه   

معجم "الوجيز":"درس،درسا،دروسا،عفا وذهب أثره وتفاقم عهده،والكتاب   في  كما جاء
 ونحوه،درسا ودراسة ،قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه3 

:اصطالحاب/  

عملية تواصل بين المعلم  د الكريم الوائلي"أنهسعاد عبفقالت  إصطالحاالتدريس  مفهوم أماو   
 أخرىالمتعلمبين لحظة و حيث يتم نمو أخرى عقلية حالة ألى نتقال من حالةوالمتعلم ،ويعني اإل

نتيجة تفاعله مع مجموعة من الحوادث التعليمية التي تؤثر فيه ،فهو بحد ذاته،نشاطات 
 األراءتحدث داخل القسم من خالل طرح  ،متبادلة بين المدرس والتلميذ إنسانيةوعالقات 

  "4المطلوبة النجاح عملية التعلم األهداف إلىووجهات النظر ،وبالتالي الوصول 

من تعلم ممارسة  لتشكيل بنية المتعلم بصورة تمكنه  التدريس :"هو عملية معتمدة أخر  وفي تعبير
 سلوك محدد، أو االشتراك في سلوك معين وذلك وفق شروط محددة5/ 

عليمي ن التدريس هو مجموعة من النشاطات التي يؤديها المدرس في موقف تأب  نستنتج ناه ومن
تربوية محددة. أهداف إلىلمساعدة المتعلمين للوصول   

                                                                 

العلمية  تشاراتأمل عبد المحسن زكي ،مدرس علم النفس التربوي،صعوبات التعبير الشفهي،التشخيص والعالج،المؤسسة العربية لإلس -1
.19م،ص2010وتنمية الموارد البشرية   

.20،ص1،2002عبد المجيد هنداوي:دار الكتب العلمية ،بيروت،ط- 2  

.225،ص1994مجمع اللغة العربية ،معجم الوجيز،طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم،- 3  

 39والبالغة والتعبير بين النظرية والتطبيق ص سعادعبد الكريم الوائلي،طرائق تدريس االدب-4

173ص 2013سنة 1بليغ حمدي اسماعيل،استراتيجيات تدريس اللغة العربية ،اطر نظرية وتطبيقات عملية  دار المناهج للنشر والتوزيعط- 5  
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التعبير: /3  

فيها   ظفمجموعة من العمليات الذهنية والغير الذهنية ويو تعلمي يمارس فيه التلميذ هو نشاط     
لمجابهة  جيةإستراتي بإيجادالتواصل  إطاركنسق متكامل في   معارفه الفعلية والمهارات الوظيفية

 موقف ما.

لغة:أ/  

عما في نفسه أعرب وبين وعبر عبر ع ب ر( )ه(711البن منظورلسان العرب  معجم جاء في 
عبر عنه غيره.  

 وعبر عن فالن : تكلم عنه"واللسان يعبر عما في الضمير1.

 كما ذكر في مادة )ح.ر.ر(:حرر تحرير الكتابة أقامه حروفها واصالح السقط.2

وعن فالن : اعرب وبين الكالم وبه االمر اشتد عليه وبفالن شق عليه واللسان يعبر عما في 
 الضمير3.

:اصطالحاب/  

 نه ووضحه نفسه فعبر عن الشيء أي أفصح عنه وبي  التعبير صفاته من اللفظ  مفهوم  يأخذ  
 ويكون هذا التبيان أو اإليضاح  باللفظ أو4 باإلشارة  أو بتعبيرات الوجه بالرسم والحركة.

خطر.الهروب من ال أواالستجابة لمثيرات خارجية كالخوف  أيالتمثيلية والواقعية :  بأنواعها  

 أو  اطفةع أوخاطرة  أومن فكرة  اإلنسانفي نفس   عما  واإلفصاح  اإلبانة  التعبير هو وسيلة إذن
راثنا االتصال بين الناس والمحافظة على ت أداةنحوها بحيث ال يتجرد من طابعها ومالمحها وهو  

به .  والنهوض  

  والتعبير هو تدفق الكالم على لسان المتكلم أو الكاتب والتعبير عن إحساسنا وتفكيرنا1،وهو من 
،  خرىألا فيه مختلف مهارات اللغة العربية   بمثابة وعاء تصب اللغوي، فهو  مظاهر النشاط  أهم

                                                                 

.141م،ص2،2014والتوزيع،طعمران جاسم الجبوري،المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية،دار الرضوان للنشر - 1  

2  

.609م،ص2003-ه1،1424لبنان ،ط-ابن منظور لسان العرب:تحقيق ،عامر احمد خيدر،دار الكتب العلمية،بيروت- 3  

184ص 5ابن منظور لسان العرب مادة )ع ب ر((جزء  4  
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ن فكرة نكشف ع  ال فمن خالله  أماللغة   امتلك كفاءة بأنهيمكن الحكم على شخص ما   خالله  ومن
وجيه صنيعها في ت  األلفاظ  تصنع  حيث وأخالقهوشخصيته وميوالته ورغباته وعن ذوقه 

.اإلحداث  

غير فاألفكار والمعاني غالبا ماتكون غامضة و الذهن،بأنه رياضة طه حسين الدليمي يرى  / 1
األفكار  محددة في الذهن واإلنسان عندما يضطر اآل التعبير ،فهو يضطر إلى إعمال الذهن لتحديد

 والمعاني وتوضيحها والتعبير عنها شفهيا أو الكتابة فيها تحريريا2.

 األلفاظ ة وعنعن المعاني ببساط صاحاإلفالقدرة البيانية على  إلى  به  /هو علم تقود المعرفة2
 المالئمة والمنتقاة3

الغرض منه "اتصال الناس بعضهم ببعض لقضاء حاجاتهم...بإلقاء تعليمات وإرشادات ،وعمل 
 اإلعانات...."4

5وقد عرفه )أحمد صومان(بأنه:"إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما في نفسه من أفكار ومشاعر 

تهدف إليه موضوعات اللغة العربية جميعها ويسعى لتجويده"  الذي  وهو الهدف وأغراض ،  

    :/وقد عرفته3

كن على انه"العمل المدرسي المنهجي الذي يسير وفق خطة متكاملة الوصول الى مستوى يم  
يمة وفق ومشاهداته وخبراته مشافهة وكتابة بلغة سل وأحاسيسهومشاعره  أفكارهالفرد من ترجمة 

 نسق فكري معين6.

ابة بطريقة تحدثا وكتوالمشاعر الكامنة في داخل الفرد  لألفكاررجمة إذا التعبير هو عبارة عن ت   
لة معينة.تجاه موضوع معين او مشك أفكارهوالبراهين التي تؤيد  باألدلةمنظمة ومنطقية مصحوبة   

                                                                                                                                                                                                                        

77،ص1،2004سعاد عبد الكريم الوائلي،طرائق تدريسط- 1  

.(437،ص1،2009اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ،عالم الكتب الحديث،عمان ،األردن ،ط– طه حسين الدليمي- 2  

 

 

  4-جودت الركابي-طرق تدريس اللغة العربية ،دار الوعي،رويبة الجزائر،ط3،1433ه،2012م،ص115.

  5-أحمد صومان-أساليب تدريس اللغة العربية ،دار زهران للنشر والتوزيع،عمان ،األردن،ط1،2012،ص163.

77سعاد عبد الكريم الوائلي المرجع نفسه ص- 6   
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بها الفرد أفكاره  يوضحدبيا واجتماعيا ،فهو الطريقة التي أيمثل نشاطا  التعبير  أن ومنه نستنتج    
صحيح في  بأسلوبصياغته  إليهيطلب  تصوير جميل ،ومابو ، وحاجاته بلغة سليمة ، وأحاسيسه

اللغة . الشكل والمضمون ،وهو الغاية من تعليم   

:التعبير الشفوي /5  

 أ/لغة:

من سورة يوسف. 43األية 43)إن كنتم للرؤيا تعبرون(لقوله تعالى ار عبر الرؤيا تعبي    

ال:"عبر عن تعبيرها، ويق سألهوإستعبره إياه أي  يتوصل إليه، وعبر عبارة فسرها وأخبرها بما    
 فالن أي تكلم عما في الضمير من الكالم"1

  تعبير عن العواطف2 وهو تزويد الغير بمعلومات بطالقة وانسياب وسالمة األداء.

و شفهي شفاها أي خاطبه متكلما معه،والنسب إليها ه وكلمة شفوي مشتقة من الفعل شافه مشافهة 
دة.بنت شفهى أي لم يتكلم كلمة واحوشفوي وبنت الشفه هي الكلمة ، ويقال :لم ينسب ب  

 ب/المفهوم اإلجرائي للتعبير الشفهي:

ة لغوية وهي الشفهي عبارة عن أربع عمليات متزامنٍة،األولى عقلية وهي الفكرة،والثاني التعبير  
والرابعة ملمحية وهي الهيئة. ب،والثالثة صوتية الكالم والنطق،األسلو  

ا بوسيلة أو له لمثيرات مجتمعة داخلية كانت أو خارجية ،يستجيب التلميذ  استجابةويعرف بأنه  
 بأخرى من وسائل التعبير المتعددة التي يمكن من خاللها أن يعبر عن نفسه3.

:إصطالحا ج/  

لكالم ومنها أنه:"ذلك ا عن بعض، متعددة ال تكاد تخرج بعضهاللتعبير الشفوي تعريفات   
المنطوق الذي  يعبر به الفرد عما يجول في نفسه من خواطر وهواجس وأحاسيس4 ،وما يزخر به 

 عقله من رؤى أو أفكار.

                                                                 

  1-ابن منظور،لسان العرب،مج8،ص529.

  2-أخمد مختار عمر،معجم اللغة العربية المعاصرة،عالم الكتب،القاهرة،ط1،2008م،ص450.

  3-منتديات التربية والتعليم،الموضوع،تعليم التعبير الشفهي في المرحلة المتوسطةنروحو مذكرة ص9

  4-ماهر شعبان عبد الباري،مهارات التحدث العمليةواالداء،دار المسيرة،عمان االردن،ط1،1432ه ،2011م،ص105.
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 -وهو إفصاح المرء بالحديث عن أحاسيسه وأفكاره ومعانيه بعبارات سليمة تكون موافقة 
 لمستويات التالميذ.1

 -وهو ما يريد أن يزود  به غيره من معلومات أو نحو ذلك بطالقة وانسياب 2مع صحة في التعبير 
 وسالمة في األداء.

ي تكونت في والتعبير الشفوي عبارة عن عملية تعليمية يتم من خاللها ترجمة الصور الذهنية الت- 
 عقل التلميذ نتيجة لمروره بموقف حياتي أو مدرسي مشافهة 3،مستعينا باللغة بغرض تبليغ رسالة .

ة إلى فهية دون الحاجويتواصل مع جماعته بلغة ش فالكائن البشري يتعلم التعبير الشفهي قبل الكتابة
تعقدت إللى التواصل الشفهي ، و حاجته ازدادتوكلما كبر  ألولى )األم(الكتابة ،وهو حال اللغات ا

ص تميزه عن إجتماعي يخضع لمواصفات وتقاليد وخصائوها بتقديمه إنجازا لغويا فرديا في سياق 
 التعبير الكتابي أبرزها النبر والتنغيم مما يجعله أقدر في الكشف عن ظالل المعنى وحقائقه)2( .

 في تنشيط على التكلم يساعد عن حاجاته الفردية ، وتمهير التلميذيعبرلتواصل الشفوي  وبا 
 التواصل البيداغوجي داخل القسم.

اليوم هو أحد  وتحقق الكفاية التواصلية أو إتقانها في المرحلة المتوسطة ، بداعية لدى التلميذاإٌلو
المشترك  التي يستثمر فيها الفضاء العمومي  واالجتماعيالعصرنة في المسار الدراسي   سمات

يومية.  استعماالتلتحويل قواعد اللغة إلى  للتعبير عن أغراضه، وهذا التعبير وسيلة فعالة  

  ومن مهاراته غرس الثقة بالنفس وزيادة القدرة على اختيار األفكار وتنظيمها4

والقدرة عليه  التالميذ على التعبير والحديث الجيد الصحيح اقتداروالغرض األهم من تعلم اللغة هو 
 يعد أعلى رتبة من رتب التمييز واالرتقاء5 في فروع اللغة األخرى .

 

 

                                                                 

  1-محمد رجب فضل هللا ،عمليات الكتابة الوظيفية تعليمها وتقويمها،عالم الكتب،القاهرة،مصر،ط1،2003،ص59.

  2-عبد الفتاح حسن البجة،اصول تدريس اللغة العربيةبين النظرية والتطبيق،ط2،2007،ص39.

3-محمد صالح الدين مجاور،تدريس اللغة العربية في المراحل االبتدائية،دار القلم الكويت،ط3،1397ه-1981م،ص233.
  

.1999،سنة1نوام تشومميسكي،محاضرات مانجوا،ترجمة حمزة بن قبالن المزيني ،دار توبقا البيضاء،ط- 4  

.70م،ص2017،جانفي4،مج9اهمية التعبير الشفهي وتقنيات تدريسه،مجلة التعليمية،سيدي بلعباس،الجزائر،العددنصيرة كبير،-   
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:مفهوم التقويم  

لغة:/أ  

   هو التعديل وإزالة اإلعوجاج،كما ورد ذلك في لسان العرب1

 أما قاموس المحيط  للفيروز أبادى فذكر"قومته ،عدلته،فهو قويم ومستقيم2.

:إصطالحا/ب  

،ويعتمد أنماطا تصحيح كلي لما ينبغي أن يكون عليه النص  "بأنه عمليةإصطالحا  التقويميعرف   
رفة الخطأ وفق  ضوابط تعتمد طرائق خاصة،يتخذها المدرس لمع األفضلفي مجال تقديم البديل 

 من الصواب وعليه يبنى سلم التنقيط3

رة،تعني الحكم ، ذلك باعتباره عملية تربوية،هادفة مستمالتربويالتقويم في المجال  وينحصر مجال
 على مدى تحقيق أهداف المنهاج،للخروج بنتائج تهدف لتحسي العملية التربوية4.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  1-ابن منظور:لسان العرب المحيط،المجلد رقم5،دار الجيل،بيروت،1988،القاف والميم،ص192،

  2(مجد الدين محمدبن يعقوب ،الفيروز أبادى،القاموس المحيط،ب ط ،دار الجيل ،بيروت،ج2،ب سنة النشر،ص95.

  3(صالح بلعيد :اللسانيات التطبيقية ،دار هومة،بوزريعة،الجزائر،ط3،دت،ص169.

  4(عبد الرحمن إبراهيم السفاسفة:طرائق تدريس اللغة العربية ،ص209.
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.المتوسط التعليمالتعبير الشفهي في  تنمية: األولالفصل   

 

أهمية التعبير الشفوي وأسس تنميتهاالمبحث األول:  

التعبير الشفهي. وأهداف ـ أوال:أهمية  

التعبير الشفهي.أسس تنميةثانيا:-  

 

ومراحله. أساليبهالمبحث الثاني:التعبير الشفهي   

التعبير الشفهي.  أساليب تدريسأوال:-      

ثانيا:مراحل تنشيط حصص التعبير الشفهي.    -       
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وأسس تنميته.التعبير الشفو ي أهداف المبحث األول :/1  

األساسية وأهدافهأوال:أهمية التعبير الشفهي   

:اهمية التعبير الشفوي/1   

ية الروابط اتصال الفرد بغيره وتقو يعد التعبير الشفوي وسيلة االفهام والتفاهم و    
ي النقاط باالخرين،وهو فن لنقل االفكار والمعتقدات،وتتجلى اهميته ف  واالجتماعية الفكرية

 التالية :1

وعن طريقه يكتسب المعلومات. التعبير الشفوي عنصر اساسي للمتعلم-  

-وسيلة للتلميذ للتعبير عن ارائه وافكاره ومعتقداته،ومشاعره أذن هو الشكل الرئيسي 
 لالتصال2.

-يساعد الفرد على التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه،وعلى تحقيق األلفة واألمن و3يعوده 
التعزيز  والخطابية ويقوده الى على المواجهة ويغرس فيه الجرأة ويعده للمواقف القيادية

 الذاتي.

سوية بناء الشخصية ال أساسوهو  الرأي وإبداءيتيح فرص التدريب على المناقشة -
 القوية،القادرة على التفاعل االجتماعي السليم داخل المدرسة وخارجها4.

على  ءاالنطوامن التقوقع و التلميذ نجاح المناقشة الشفهية في العملية التعليمية،يخرج -
 نفسه ويغلبه على المعاناة من التعثلم والتاتاة5.

                                                                 

 2ط محمد رجب فضل هللا ،االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية،عالم الكتب القاهرة مصر -1
50م،ص2003ه،1423سنة  

.92،ص1،1989محمود محسن فالحمهيدات،زياد مخير البوريني،البسيط في اللغة العربية،دار الكندي،اربد،االردن،ط- 2  

59،ص1،2013أنوار محمد مرسي،المكتبة المدرسية وتنمية مهارات التعبير،دار الوفاء لدنيا الطباعةوالنشر ،االسكندرية،ط- 3  

.187ية،دط،صحسن عبد الباري عصر،تعليم اللغة العربيةفي المرحلة االبتدائية،الدار الجامعية طبع ونشر وتوزيع،االسكندر- 4  

دار الفكر  في التعليم العام نظريات وتجارب، تدريس اللغة العربية  ،محمد السيد مناعد طعمة رشدي احم-5
. 13م،ص2000ه11420العربي،القاهرة،ط   
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مع الغير  لفي نجاح عملية التواص أهميتهترتكز  ومن هنا نتوصل بان التعبير الشفوي  
رجات وهذا لبلوغ ارفع د من مشاعر متعددة  أنفسهميختلج في  من خالل التعبير عن ما

.والفعال األساسيالحوار والمحادثة،في نشاطهم اللغوي   

أهداف التعبير الشفوي /  

 لبصمته من خال بإضافة،المرجوة في نهاية الدرس األهداف بتحديدالمدرس  يقوم   
.صبغها باسلوبه الخاص  

وباعتبار أن التعبير الشفوي أداة للتواصل السريع هذا يجعل له أهداف كثيرة يمكن 
 تحديدها فيمايلي1:

المعرفية: األهداف/أ  

.واألفكار والخبرات والمعارف واألساليبتزويد التالميذ بثروة من المفردات والتراكيب -  

رعة،كما يساعد على وترتيبها بس  ألفكارالتنسيق لالتعبير الشفوي ينمي سرعة التفكير و-
ريد التحدث فيه.عناصر الموضوع الذي يتجميع   

 - التعبير الشفوي يزيد من تنمية المهارات والقدرات اللغوية2.

-يدرب التالميذ على االرتجال لمواجهة المواقف المختلفة  والتغلب على بعض العيوب 
.ومواجهة الجمهورالنفسية  

النفسية:والجسمانية  األهداف/ب  

نفسه. و يزيد من تنمية الثقة فيسب التلميذ القدرة على محاورة زمالئه بكل حريةيك- . 

 - ومن أهدافه كذلك القدرة على التأثير في نفوس السامعين3بالتعبير عن ذاته واثباتها.

                                                                 

.140أساليب تدريس اللغة العربية بين المهرة والصعوبة،ص-زايدفهد خليل - 1  

محمد صالح سمك،فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتهاالمسلكيةوانماطها العملية ،دار الفكر العربي،القاهرة،طبعة -2
  .315م،ص1998-ه1،1418

المناهج وطرائق التدريس في مرحلة عبد الوهاب سمير ،بحوث ودراسات في اللغة العربية ،قضايا معاصرةفي -3
  271،ص1المتوسطة،مصر،ط
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اء وأفكار عما يدور في عقله من أر التعبيرألنه عبارة عن عملية يمكن للتلميذ من خاللها  
 ومشاعر، بلغة تتسم بالجدة والمرونة والدقة في التعبير وروعة األداء1.

لميذ والتردد لدى الت،ظاهرة الخجل  من في التخلص اثر واضح لتعبير الشفهيل-    
 هقة ويخلصبكل ثواألحداث  األخباروالتعليق على  ،ويكسبه الجرأة في التحدث بكل حرية

.النطقية اآلفاتوالتخلص من  عثمةلمن أمراض الكالم كالتأتاة وال  

لمواقف التي التعبير الشفوي على حضور البديهة وردود الفعل المناسبة ل تساعد دروس-  
 تواجهه في حياته االجتماعية.2

ديم الصيغ ،وعلى تقاأللفاظ والمعاني  انتقاءالتعبير الشفوي ينمي القدرة على -  -
متحدث  المناسبة لتحقيق اإلقناع واإلمتاع والقدرة على التعقب السليم على أي

مام إللللى اأثناء حديث الغير والقدرة ع الواضح في على تحديد الخطأ وتنمية القدرة
والحوار ،  أداب المناقشة ويعلم التلميذبنتائج الحوار وإلتقان المواقف الخطابية ،

اسب الوقت المن واختياراألفكار  واستيعابحيث اإلصغاء وتتبع الحديث  نم
 للمشاركة)فن اللباقة (3 .

  -التعبير الشفهي يحل عقدة اللسان. ويدفع هدا النوع من التعبير التلميذ إلى  -
والتعبير عن الشعور . االبتكار  

 

نسانيالتصال اوسائل اال أهمالتعبير يعد من  أنالقول  يمكنسبق  ما واستنادا ألى  

شري وهو المحصلة المبتغاة من تدريس اللغة كما انه نشاط اجتماعي وتواصل ب    
يحقق ذات الفرد وانسجامه في الجماعة4 ،ومهما تعددت انواع التعبير فله هدف 

يتمثل في أساسي  

    خلق القدرة على التعبير الواضح السليم، المنمق لدى التلميذ1، 

                                                                 

  1-محمود محسن فالح-مهيدات زياد،مخبر البوريني،البسيط في اللغة العربية،دار الكندي،أربد،األردن،ط1،1989م،ص92.

 2017،جانفي 04مج 09نصيرة كبير،أهمية التعبير الشفهي وتقنيات تدريسه،مجلة التعليمية،سيدي بلعباس، الجزائر العدد -3
  70ص

 

14زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية،تعبير لغويات،تحرير تدريبات،ص-  3  

.153م،ص2007-ه1،1427والتوزيع،عمان،طعلي أحمد مذكور ،طرق تدريس اللغة العربية،دار المسيرة للنشر  - 4  
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و يخلصه من الصعوبات التي تواجهه في التعبير عما  يختلجه من مشاعر 
واحاسيس2 ومكبوتات، حتى يبتعد عن الخجل واالنطواء،ويصل إلى مرحلة 

 االسترسال في الكالم.

 ثانيا: أسس تنمية التعبير الشفهي.

/األسس النفسية والتربوية:1  

ال من يمكن تجاهلها بأي ح الطالقة في التعبير الشفوي تقوم على أسس نفسية ال   
األحوال،والتلميذ غالبا مايتكلم بدافع نفسي عن معظم المواضيع مهما إختلفت3،لذلك 

المدرس أن يهتم بهذا الجانب فيه بغية تنمية مهاراته اللغوية.يستوجب على   

عن  ويرتكز دور األستاذ على حث التالميذ وخصوصا في هاته المرحلة على التحدث  
مشاغلهم ومشاعرهم وأفكارهم الخاصة ومشاركتهم زمالئهم بإبداء أرائهم الخاصة،عن 

هذا المجال  التلميذ المتفوقين فيطريق المحاكاة دون حرج،وعليه أن يشجعهم على تقليد 
متفوقا في  بخلق المنافسة التعليمية بينهم،وهذا بتشجيع من األستاذ الذي يجب ان يكون

 اإللقاء ألنه هو أول من يقتدى به وهذا بأخذه الدور بالتكلم عن نفسه 4.

يأخذهم  ه وأنعن إهتمامات وعليه اإٌلهتمام بالفئة المنطوية وتشجيعها على التعبير شفويا 
 مأخذ رفق بدون تهميش.

ور في ذهنهم تنمية قدرات التالميذ اللغوية تقوم على منحهم الفرصة عن التعبير عن مايد  
وم عليها من أفكار بكل حرية بشرط إحترام مجموعة من المبادئ والقيم والتقاليد التي يق

 مجتمعنا اإلسالمي5

                                                                                                                                                                                                     

عمان للنشر والتوزيع،  ياازودي العلمية بين المهارة والصعوبة،دارال  اساليب تدريس اللغة العربية فهد خليل زايد،-5
.141م ص2006،األردن،دط،   

.82المعوقات،البرامجالتعليمية،ص–فراس السليتي،فنون اللغة ،االهمية - 2  

.76،ص2002،سنة 1اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،دار المصرية اللبنانية،طتعليم  حسن شحاته:- 3  

  74ص 2008زيٌن كامل خويسكي :المهاراث اللغىوية وعوامل  تنٍميتها عند العرب وٍغرهم دار المعرفة الجامعية-3

.128،ص1996،سنة1،طجاسم محمود الحسون:طرق تعليم اللغة في التعليم العام،دار الكتب الوطنية ،بنغازي-4   



 الفصل األول: تنمية التعبير الشفهي في التعليم المتوسط

 

 

26 

رة ،حتى ال ذ على االستماع اليها في كل موعليه أن ينوع من المواضيع التي اعتاد التلمي  
االستماع  يدخله في جو من الملل بعيدا عن التشويق ،الن اإلنسان بطبعه يرغب دائما في

 لكل ماهو جديد.

/األسس اللغوية:2   

م المعبرة وهنا يأتي الدور األساسي لألستاذ كموجه لتالميذه ،بحثهم على إنتقاء ألفاظه   
لى نويع المفردات ،وهذا اليكون إال عن طريق تشجيعهم ع،وعلى تحسين لغتهم بت

 المطالعة إلثراء ذخيرتهم اللغوية .

أفكار  وعليه أن يتجنب مقاطعتم أثناء التحدث لإلسترسال في الكالم لكي ال يشوش 
 المتحدث ويوقعه في اإلرتباك الذي يحد من فعالية التعبير الشفوي .

   

.ومراحلهالتعبير الشفوي أساليبه  لمبحث الثاني:ا  

  لشفهيفي طرائق تدريس التعبير ا على الواقع التربوي يصادف تنوع المطلع         
والمرحلة  المتوسطة  1 تتضمن العديد من النصوص األدبية المنتجة  النثرية والشعرية 

هذا الفن  لتدريس  اكثر من طريقة  هناك، لذلك واالجتماعية،التي تمثل االتجاهات الفكرية 
، بحيث ال يمكن ألزام  المدرس  بواحدة منها في عملية التدريس2، ويعود تحديدها الى 

 وإثارةدية كالفروق الفر األساسية األموران يراعي فيها بعض  نبغي عليه ي الذي  المدرس
.بعيدا عن الخيال رغبة التالميذ  

 الرئيسة اللغة مهارات بين  الترتيب حيث من الثانية المهارة هو يالشفه التعبيرو          

رات الرئيسة في تعلم اللغة االمهارة من المه تلك   انتك ولما  . الكالم  بمهارة  المعروف
 المتوسطة. في المرحلة  وبالخصوص   من المهم تنميتها عند التلميذ أصبح  العربية 

                                                                 

 وطرائق تدريسها،دار الشروق للنشر  الوائلي،اللغة العربية ،مناهجها وسعاد عبد الكريم  -طه علي حسين الدليمي -1
.227،ص 1،2005،ط األردن والتوزيع،عمان،   

.418م،ص2000العربي،القاهرة،مصر،دط،تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية،دار الفكر -محمد صالح الدين مجاور - 2  
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من  أفضل  أنها   نزعم  حتى الشفوي، التعبير لتدريس  مثلى  طريقة توجد ال أنه والحقيقة  
 من منشودة هداف ا ؛لتحقيق التلميذ لدى  الدرس تقديم   طريقة  لتحسين نسعى إنما و .غيرها

  والتأثير في عاطفته لتحقيق  وجدانه  وإثارة مدركاته  ،ولزيادة  التّعلّميّة  التّعليميّة العمليّة 
 .1لصالح مجتمعه  ي سلوكه االيجابية ف

:التعبير الشفوي أساليب تدريس  أوال:  

 اقق بواسطتهتتح  حيث  في المدرسة  الحيوية  اإلغراض  كثيرا من  تحقق التعبير وسيلة       
 بميول   روسهفقبل البدء بحصص التعبير الشفهي،البد من ربط د تعليمية   تربوية غايات  

إلى  يؤدي حتى ال والفرح  يسود المرح أن   والعمل على ، والتدريب على مهاراته  التالميذ
الشعور بالملل  والسأم  مع  الحفاظ على  نظام الصف  وتهذيب السلوك بما  يالئمه من الحزم 

 والعطف .2

  وهو يتخذ الصور التالية3:

  ان يكون على شكل مناقشة أو جدال.... أماالتعبير الشفوي -

خبر... أوحادث  أويكون على شكل تعليق على سلوك  أن أما-  

...واستفسار أسئلةعن  إجابةعلى شكل  أما-  

...ومزاحعام  حوارا وحديثعلى شكل  أما-  

...أما على شكل سرد قصة أو أو تلخيص روايةا.-  

الحديث عن المناسبات الدينيةوالوطنية. أما-    

 

 

                                                                 

.211،ص2003اإتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية  ،عالم الكتب،القاهرة،مصر،دط،-محمد رجب فضل هللا- 1  

.151،ص1426،2005العيسوي وزمالؤه،- 2  

.120،ص8،1975،طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية،دار المعارفمصر-عبد العليم أبراهيم- 3  
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القصة: أسلوب/1  

تعريف القصة:أ/   

  لغة:*

 هماقص أثره قصا،وقصيصا تتبعه،والخبر أعلمه،قال تعالى :"فارتدا على أثار  
(.64)الكهف:قصصا"  

أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان األثر،والقاص  من يأتي بالقصة،وتقصص كالمه 
 حفظه.1

 *اصطالحا:

 علقحوادث تت  حادثة أو عدة تتناول  ، أحداث يرويها الكاتبعن توالي  عبارة عمل أدبي هي   
  بشخصيات إنسانية  تتباين أساليبها الحياتية  وتتركز على التأثير والتأثر2

 اعاتهأفكار اإلنسان وصر رتثي، سردي ترابط   بينها  يجمع  الذي  بحوادثها  والقصة     
وتصور أحاسيسه  وانفعاالته  وتعد  وسيلة جذب  فعالة تهدف إلى تشويق القارئ بفضل 

 أبطالها3.

    وفي المتوسطة يمكن لألساتذة االستفادة من مميزات القصة4لتزويد التالميذ بدروس أخالقية 
حتى أن القران الكريم، باعتبارها من أبرز األساليب البالغية التي حفل بها  منها  يستفاد

القصص الحق كان منهجا للقران الكريم في دعوته لقوله تعالى:"إن هذا لهو القصص الحق" أل 
 عمران 62.4

 

 

                                                                 

،مادة قصص.1978الفيروز أبادي- 1  

.120م،ص1،2007علي احمد مدكور،طرائق تدريس اللغة العربية،دار المسيرة ،االردن،ط- 2  

.95م،ص1،1985أحمد محمد عبد القادر،طرائق تعليم التعبير،مكتبة النهظة المصرية ،مصر،ط- 3  

.95،ص1985،سنة 1تعليم التعبير ،مكتبة النهضة المصرية،مصر ،ط حمد محمد عبد القادر،طرائق- 4  
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القصة :أسلوب  استخدام  شروط: /ب  

        هذا األسلوب يتطلب  احترام مجموعة من الشروط وهي1 كاألتي:

 *أن يكون هناك إرتباط بين القصة  وموضوع الدرس 

لعمر التالميذ أن تكون القصة مناسبة*  

ومستوى نضجهم العقلي .وان تدور حول أفكار ومعلومات وحقائق2 يتم من خاللها تحقيق 
 أهداف معينة.

.االنتباهأن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق يجلب -  

في تسلسلها بعيدة عن التكلف. أن تكون طبيعية-  

أن تشتمل على عقدة مناسبة تتحدى تفكير التلميذ.-  

لفة لتحقيق بالوسائل التعليمية المخت واالستعانةتمثيل المواقف ن يستخدم األستاذ أسلوب أ-
.مقاصده  

ة .ومن بين القصص قصص الحيوان والقصص الشعبية والقصص العلمية والفكاهي   

   :القصة في تنمية مهارات التعبير الشفوي دور:/ج

عبير منذ األزل والت وتعلم التاريخ، التي تستخدم لنقل المعلومات األساليبتعد القصة أفضل    
وتعليم التالميذ المثل العليا3 ،فتساعد على جذب إنتباههم وتكسبهم الكثير من الحقائق بصورة 

قاص كة بين البين التالميذ ونشوء عالقة مشتر ،وتساعد على خلق حالة من التكاتفشيقة ومسلية
.ومستمعيه  

. لميذ باألفكار*القصة لها دور فعال في بناء الثروة اللغوية،وهي وسيلة تربوية تغني مخيلة الت   

                                                                 

  1-أبي لبيد خانا لمظفر،طرائق التدريس واساليب االمتحان،ص35.

في المرحلة المتوسطة،المجلة العربية  ماهر محمد هالل،محمد احمد عجا تأثير رياض األطفال على التحصيل االكاديمي-2
.158م،ص1994،سنة14للتربية،العدد   

.158م،ص14،1994ماهرمحمود هالل،محمد احمد عجاوي،اثر رياض االطفال على التحصيل االكاديمي ،المجلة العربية للتربية،العدد- 3  
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لوسائل في األسلوب الفني الجذاب في بناء عقلية التلميذ،وتعد من انجع ا  *تساعد القصة ذات
 وتعوده  ويالرصيد اللغالتي تضاف إلى  بالمفاهيم الجديدة الفصحى والتزويد   تعليم اللغة

النقد والتعليل. وسرعة   حضور البديهة  

التعليمية: أما/أسلوب الدر2  

/أسلوب الدراما التعليمية)التمثيل أو لعب األدوار(:2  

 أ/تعريفها:

 *لغة:

(معناها أنا أفعل،أو الشيء DROMENONاألصل) كلمة الدراما إغريقية         
المفعول،وهي شكل فني يقوم على عنصر التمثيل لتعبير عن حدث ذي داللة،في الزمن 

الحاضر،وقد أصبحت وسيلة فعالة للتربية والتعليم عن طريق لعب األدوار بين التالميذ والتعبير 
 الشفوي واإلرتجال في طرح المواضيع.

 *إصطالحا:

  بشرط نةمع العمل، كأن يقوم بدور شخصية معي فيه التلميذ  يتوحد  هي نشاط تمثيلي         
 إحترام المنهاج والمهارات والسلوكات عن طريق تعزيز القيم لديهم.

 ب/عناصر الدراما التعليمية:

 *التلميذ:

ابه القدرة وهو العنصر األساسي في الدراما التعليمية،وتسهم مراحله العمريةوصفاتها، في إكس
في العملية التعليمية. التمثيلية  

 *النشاط الدراسي:

قوم وهو أي نشاط موجه يكون على شكل عمل أو حركة ،يمارس بصفة إنفرادية أو جماعية وي  
 بإختياره األستاذ بناءا على األهداف المراد تحقيقها.

 

 



 الفصل األول: تنمية التعبير الشفهي في التعليم المتوسط

 

 

31 

األستاذ:*   

  إلى أحداث للتالميذأو الموضوع المراد تعليمه  الفكرة   ترجمة  دوره على  ويقوم        
  فاعلمدى ت  يقوم األستاذ  النشاط وفي نهاية  إنسانيا،  بعدا  إلعطائها دالالت  ذات  وأفعال 

ة منهم وتجنب السخري  باحترام الدرامي واستخالص مشاعرهم الصادقة   التالميذ مع الموقف
 وهذا يتطلب،أن يكون واسع الخيال ذا ملكة إبداعية.

التعليمية:/مصادر الدراما ج  

 *المنهاج الدراسي:

 وجه من خالل مواضيع المنهاج ومباحثه،حيث ي فعال   تربوي دور  للدراما التمثيلية          
اقف.تمثيل بعض المو  في الوجه   ومالمحه الجسم  حركات  توظيف   إلى  تالميذه  األستاذ  

 ومن مصادر الدراما أيضا:

بة.سير الصحا–السير النبوية  -*الدين   

 *األحداث التاريخية والمعارك.

نوعة.*قصص الحيوانات كقصة كليلة ودمنة وتجارب الحياة المت  

القيم اإلجتماعية كالصدق وحب الوطن.*  

الدراما في تنمية مهارة التعبير الشفوي: د/أثر      

للتلميذ في العملية التعليمية وبالخصوص في   أسلوب الدراما يمنح بعدا تربويا  هاما*
بطريقة  1هاته المرحلة المفعمة بالطاقة والحيوية للتعبير عن الحاجيات والرغبات

 راقية.

جوا من التعاون والتبادل في األفكار بطريقة مسلية ترقى  األسلوبويخلق هذا *
بالفكر،وهذا عن طريق لعب االدوار التمثيلية المرتبطة بمواضيع إجتماعية واقعية 

 المعلوماتي واللغوي ويمنح الطالقة في التعبير الشفوي.ينتج عنه إثراء الرصيد 

                                                                 

.16ص2012( سنة9)26مجلد ليب تدريسها :تفعيل  حصة التعبير وأسامجلة جامعة النجاح لأل بحاث العلوم اإلنسانية   - 1  
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يلعب التمثيل دورا أساسيا في اللغة العربية وخاصة في مجال القراءة ومجال تدريس *
 القصة في التعبير الشفهي.

 بفضل الدراما يمكن للتالميذ تحويل قصة إلى دور تمثيلي بأسلوب مشوق.*

ذ بجملة من التراكيب والجمل التي تسمو بأساليبهم األسلوب التمثيلي يعمر حوافظ التالمي*
 في التعبير الشفهي.

 الجيد و الواضح. 1المسرح المدرسي يدرب التلميذ على األداء المعبر ويعوده اإللقاء*

 يساعد التلميذ على تطوير ملكة الحجة والقدرة على الحوار واإلقناع.*

 ت الخجل واإلنطواء.يتيح الفرصة في التنافس في اإلجادة ومعالجة حاال*

 ينمي الخيال والذوق الفني الجمالي الذي يرتكز عليه التعبير الشفوي.*

التعليمية: أمامتطلبات الدرو/  

ضوع بحرية عن أي مو  للتحدث  للتلميذ الحرية   في ترك تتمثل   لطريقة  وهذه ا           
يفضلونه  مع  احترام بعض القواعد التدريسية التنظيمية والتربوية 2 وهذا يعقبه  مناقشات 

الفصل   خلدا لتهيئتهم   معينة في مواقف  حرا  استعماال  اللغة باستعمال  تواصلية بطريقة 
للتعبير عنها3، باشتراك  الجميع عن  طريق تدخالتهم الحوارية وقد يحدث أن يتدخل المدرس 

 في بعض األحيان كعضو ممثل لشخصية ما كإلقاء  خبر عليهم، مما يتجاوب مع ميولهم.

يمية المختلفة لفي المراحل التع بالئمهمنوع ، ألنه ال الهذوبطبيعة الحال التالميذ يميلون            
 وبالخصوص في المرحلة المتوسطة4

وهذا المطلوب على  والتركيزرات التالميذ مثال بربط الموضوع بخب  

إستثارة التالميذ.ب  

                                                                 

  1-مجلة جامعة النجاح:المرجع نفسه ،ص17.

.343،ص2009محسن علي عطية،المناهج الحديثة وطرائق التدريس،دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان،االردن،دط،- 2  

.40،ص1987،20العربية،عددتدريس اللغة العربيةفي الواليات المتحدة،طرائقه واساليبه،مجلة -جورج رموني- 3  

.102م،ص2004،سنة1طرائق تدريس األدب والبالغة ،دار البير بين النظرية والتطبيق،دار الشروق،عمان ،األردن،ط-سعاد عبد الكريم الوائلي - 4  
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ألنه عبارة عن تدريب   ما يتحدثون فيه موضوع   حول ترتيب حديثهم   على  همتدريبوب      
     .للذهن

ما تكون غامضة وغير  فألفكار والمعاني غالبا  الذهن  رياضة  يرى "طح حسين الدليمي"بأنه:
لتحديد األفكار  يضطر للتعبير فهو يضطر إلى إعمال الذهن واإلنسان عندما  في الذهن، محددة 

 1فيها تحريريا"  شفهيا أو الكتابة  والتعبير عنها ضيحها وتو والمعاني

،فهو يتضمن التعبير عن أفضل الطرق لتدريس التعبير الشفوي  من النوع ويعد هذا           
يمكنهم  مواقف عديدة  الشخصية والمشاعر ويشمل العادات والتقاليد وهناك   واآلراءاألفكار 

يتصل بالحياة اليومية الحديثة وما تقتضيه من اهتمام بالمناقشة  بحرية وما التحدث فيها 
 واالقناع.

ليه ، وذلك تختلف عما كانت ع أنها اليوم في طرق تدريس التعبير الشفوي إال أن ما الحظناه     
 راجع للتغيير الدائم في المنهاج 2الدراسي، والتي أضحت على الشكل األتي:

ائم في تغيير التكرار الد  ، لكنفي تدريس التعبير الشفهي   يدتينج  وكال الطريقتين         
المنطلق  ل في صعوبة أي مادة خاصة التعبير الشفوي،كونهالدراسية هو السبب األو    المناهج

 ناك طريقةالدراسية ونأمل في المستقبل أن تكون ه  يستعمل في جميع المواد األول للتدريس و
منها.  لالستفادة  لتدريس هذه المادة  ثابتة  

الشفوي:التعبير  تنشيط حصص مراحلثانيا:  

ات العالقة ذ واألفكار من المعاني توافر فيه قدربان ي  ملزم  في المرحلة المتوسطة التلميذ     
هذا ، بير السليممعرفة القواعد في بناء الجمل والتراكيب اللغوية للتع إلى  باإلضافة  بالموضوع

 من جهة ومن جهة أخرى ملزم باحترام المراحل األساسية  المقدمة من طرف األستاذ كالتالي3:

حصص التعبير الشفهي: تفعيلخطوات :1  

:أو التمهيد المقدمة/أ-  

                                                                 

  1- طه علي حسين الدليمي:إتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ،عالم الكتب الحديث،عمان،األردن،ط1،2009م،ص437.

.24حسين ابو عمشة،التعبير الكتابي والشفوي ،في ضوء علم اللغة التعليمي ص - 2  

.69فراس السليتي ،فنون اللغة العربية المفهوم،االهمية ،المعوقات،البرامج التعليمية ص- 3  
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 ثالحدي آدابانتباها وان يعلمهم  أكثريكون تالميذه  األستاذانهذه المرحلة يحرص ي ف    
هم وضمن ان يكون في متناوللذي يستحسن موضوع الدرس ا فياالحترام للمشاركين  وإحضار

 اهتماماتهم وان يبتعد عن إختيار موضوعات فلسفية ومجردة وأن يقربها من حياتهم1.

المتصلة    السابقة تذكيرهم ببعض خبراتهم  لدرس عن طريقلالتالميذ  ةتهيئ ويقصد بها    
 بالموضوع  المراد التعبير عنه2،وهذا بطرح أسئلة تتعلق  بفكرة الموضوع.

مدرس إعطاء ال لألسئلة  وتتضمن حال القصة بها  توحي  بأسئلةويكون بحديث قصير أو 
 وإنما وضوع واحدبم  التالميذ  ال يقيد  وان التفكير فيه   في  يبدؤون  مباشرة  للتالميذ  العنوان

   بين موضوعين  أو  أكثر ويترك  لهم  حرية االختيار مع مناقشته معهم3

: واألنشطة  اإلجراءات/ب  

رورية لتسجيل المالحظات والعناصر الض انتباهاأكثر  تالميذه   أن يكون  األستاذ  يحرص
 بانتقاء  ياغةثم الص األفكار  ،فعملية التحدث معقدة تبدا باستثارة المتحدث ثم التفكير وجمع

 التراكيب المناسبة.

 وهنا يحتاج المدرس إلى :

يا أن متدرجة تؤدي إلى بناء الموضوع بشكل متكامل مراع بطريقة   وطرحها األسئلةإعداد *  
 إلى  بنتبه إنوعليه للتعبير   عرضهم إثناء، مستواهم تناسب  سليمة  بلغة  التالميذ   يجيب

 ممالئهز عدم مقاطعة إلى في الحديث والتنبيه   ميذممكن من التال اكبر عدد  اشتراك   ضرورة
 لتفادي إعاقة  التعبير أو إحراجهم4

 - رصد األنماط  ووضوح  داللتها ،مركزا على تصحيح ألفاظ التالميذ العامية غير محبط لهم5. 
كان   وإذا، كالمتحاشيا الستئثار أحد المتكلمين بال  المبدأ  ، ويطبقلكل تلميذ الكالم  ويحدد مدة

ذكر بعض  مع كاأللفاظ الشعبية  شرحه  مايجب  الستاذ بشرحفيقوم ا  الموضوع قصة قصيرة

                                                                 

.36م،ص1984،2أصول تدريس اللغة العربية،دار الرائد العربي،ط–علي جواد الطاهر - 1  

.73م،ص1984،2أصول تدريس اللغة العربية،دار الرائد العربي،ط–علي جواد الطاهر - 2  

  3-طه هحسين علي الديلمي ود سعاد عبد الكريم الوائلي المرجع نفسه ص14

  4-خليل فهد زايد،اساليب تدريس اللغة العربية ص163.

  5-فهد خليل زايد ،اساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة ص142.
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  أو رحالت أو مشاهد فهم كالحوادث التي تصاد  التي تشترك مع هذه القصة  الميادين
.تلفزيونية  

ويحدد  ،اإلجاباتالمحدد ، ويصوب  اإلطاريحيد عن  الحوار لكي ال  يوجه  وعلى المدرس أن  
 1المتكلمين بالكالم أحد تحاشيا إلستئثار ويطبق المبدأ  لكل تلميذ  مدة الكالم

رض الموضوع:ع/ج  

درس من يعتمد التعبير الشفوي على المحادثة خاصة في المرحلة المتوسطة وما يطرحه الم    
يم والصحيح موضوعات مختلفة ، بمكن تناولها خالل حصة التعبير ، وتدريبهم على النطق السل

يب الجديدة ، للحروف ، وامدادهم بالمفردات والجمل والتراك  

   وجعل التالميذ يثرون رصيدهم اللغوي،مما يساعدهم على توسيع أفقهم في المجال الثقافي2.

ميلة .ني الواقعية الجاقي منها ما يجده مناسبا لموضوعه باختيار المعوالتلميذ بدوره ينت   

/خطوات تقويم التعبير الشفهي:2  

  بعد  عرض الموضوع تطرح مجموعة من األسئلة حول القضية للتدريب على اإلجابات 3تأتي 
ا على التي تضمنها حديث التالميذ مركز مرحلة التقويم لرصد األنماط اللغوية واألساليب

لى تجنب تصحيح األخطاء الصرفية مع تهيئة جو التوجيهات واإلرشادات وينبغي التركيز ع
اإللقاء  ،مع التركيز على جودة واألحاديث واألشعار والحكم كاآلياتالعامية ،وتوظيف الشواهد 

والتنويع في  كاإلشارة باليدين وتعبيرات الوجه والعينين ،وتوظيف لغة الجسد وتمثيل المعنى
  نبرة الصوت.

 قصةالسرد  إعادة أوالحوار والمناقشة التي جرت بينهم من التالميذ إعادة  األستاذوهنا يطلب 
ة أو جمل جزئية تكملالموضوع  أووهو حوصلة الحصة كان الموضوع قصة ، إن   بأسلوبهم

 إجابتهم الجزئية عن الصورة إن كان موضوع التعبير صور أو مشهدا 4.

                                                                 

  1-انطوان صياح واخرون-تعلمية اللغة العربية ،دار النهظة العربية ،بيروت لنان،ط1،1425ه،2006م،ص154.

  2-محسن علي عطية –مهارات اإلتصال اللغوي،دار المناهج للنشر والتوزيع،األردن،ط1،2008،ص138.

  3-بدر الدين بن تريدي-ورشيدة ايت عبد السالم،دليل األستاذ،السنة األولى من التعليم المتوسطـ،ص41

  4-فهد خليل زايد،اساليب تدريس اللغة العربيةبين المهارة والصعوبة،ص154..
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تصحيحها جماعيا لتعم الفائدة.  بغية  األخطاءمع عرض   

تحديد وسائل التقويم:/أ  

 والوعيمهارات التحدث  منظم يهدف إلى الكشف عن مدى توافر عملي  التقويم هو إجراء  
انب الضعف لعالجها.وجل  ودعمها لتحديد جوانب القوة  بإستراتيجيته  

الالزمة في التقويم هو اختيار الوسيلة الضرورية و  التي  يتطلب مراعاتها األسس  أهممن و 
 لها .

ق مدى تحقي بل هو قياس اإلعمالانتقاد  أووحصر العيوب  األخطاءاصطياد   وهذا ال يعني
 األهداف التي نصبو إليها قصد الوصول بإعمالنا إلى نتائج أفضل 1 

ائل كلما كلما تعددت الوس ألنهوسائل التقويم وهذا على حسب سلوك التلميذ ، تتحدد أنويجب 
 كانت أكثر شمولية2 وكلما أعطت معلومات ادق وأوفر عن التلميذ.

تنفيذ التقويم:ب/  

يمه،وذلك وبالهدف المراد تقو صلة بالتلميذ كل من له التقويم  يشترك في عملية  إنفيجب 
 باستخدام الوسائل التي يحددها األخصائيون واألساتذة.3 

وتقويمه  الصورة الصحيحة عن التلميذ  بإعطاء،وذلك  خرىيعاد التقويم من فترة أل أنويجب  
 تقويما سليما.4 

ونقاط   ،بعض التالميذ  دعنقوة  نقاط   كذلك تظهر فروقات   تقويم  في كل  أنحيث           
ويمها تق  إلى  سارع ،الضعف كثيرة  نقاط  األستاذوجد   ،فان األخرالبعض   عند الضعف 

التعليم  فأستاذ عف،انتقاله بهذا الض أوالتالميذ  في رسوب   فتتسبب متراكمة   ليتركها  ,بفترتها
كفاءة ،ولكن معه على انه انتقل بجدارة و  فيتعامل ،المتوسط ليس على دراية بمستوى التالميذ

                                                                 

لوطني لديوان امناهج السنة الثالثة من التعليم االساسي ،مديرية التعليم االساسي التحية الوطنية للمناهج،مناهج التعليم االبتدائي ا-1
.2011للمطبوعات المدرسية الجزائر طبعة جوان    

.240هدى علي جواد الشمري،مناهج تدريس اللغة العربية ،ص- 2  

.39أحمد محمد الطيب ،المرجع نفسه،صفحة- 3  

.40أحمد محمد الطيب ،المرجع نفسه،ص- 4  
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لنحوية ا األخطاءالسليمة من  العربية الفصيحة  يتقنون اللغة تالميذ ال  كثيرا ما يصادف
لما  ،منهم استدراك التالميذ أمالوذلك  إضافيةبرمجة حصص   إلىوالصرفية وهذا يضطرهم 

.نهمأذهاتكون مرسخة في  أنوالتي من المفروض  ،تهم من قواعداف  

دا ويجب أن التقويم في التعبير أو التصحيح أمر مرهق ، لكنه مهم ج  الحال عملية وبطبيعة     
يولي االهتمام الكبير من المدرسين1 ،ويجب أن ال يكتفي فيه بالتصحيح  التقليدي الذي يبين فيه 

ث انه للتلميذ حيذية راجعة( والذي هو )تغ األسلوبي أوالفكري  أوالنحوي  آواللغوي  الخطأ
.لألخطاءالتصحيح  إكثارجب عليه ان يراعي فيه الوضوح الشامل للتصحيح ال ي  

 

                                                                 

.243صم ،1،2005وائل للنشر،ط وطرق تدريسها،دار سعدون محمود الساموك،هدى جواد الشمري،مناهج اللغة العربية- 1  



 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

دخل الم  
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الشفهي والسبل الناجعة لعالجها لتعبيرا لفصل الثاني:صعوباتا  

صعوبات التعبير الشفهي :األولالمبحث   

وع مشكلة جدية في تدريس وتعلم موض يواجه معظم المدرسين والتالميذ في مدارسنا      
يتم  ة بهالمتعلق فدائما الحصص التعبير الشفهي ،فهو موضوع الينال عادة االهتمام الكافي 

في نهاية الجدول الدراسي. ادراجها  

منها ما  الشفهي تدني مستوى التالميذ في التعبير إلى تؤدي  الصعوباتهناك جملة من و   
بها كما هو يتعلق بطرائق التدريس وأسالي ومنها ماتلميذ لل يرجع ومنها ما،  المدرس إلىيرجع 

 مبين في األصناف الموالية:1

       :ةالمدرس إلى تعودصعوبات أوال:

سبب في انه قد يت إالالتالميذ ، للرفع من قدرات  األستاذ  بها  ي يقومبالرغم من الجهود الت   
 تدني مستواهم وبالخصوص في مجال التعبير الشفوي نتيجة لبعض األسباب نذكرها فيما يلي2:

اللغة فروع  لقلة الدورات التدريبية وعدم استغالل فرص التدريب في نقص خبرة المدرسين ، -
والعلمي  وانخفاض مستواهم الثقافي التدريسية لضعف كفايتهم   ،مما يؤديخرىالعربية األ

 وهذا ينعكس سلبا على العالقة بينهم وبين التالميذ. 

في  داعاإلبالتي ساهمت في قتل لدروس التعبير واالرتجالية المذمومة و الجيد اإلعدادعدم  -   
  حصصه.

 لى عنصرلنشاط التعبير الشفهي وفي أساليب تدريسه،حيث يفتقر إ الممارسة الخاطئة -  
 التشويق،وخاصة في كيفية بنائه وتنظيمه3

   

 

                                                                 

1-ينظر بحث فاطمة السعدي-تقويم مادة التعبير وفق استراتيجية المقاربة بالكفاءات)المرحة المتوسطة( مجلة جسور،جامعة 
  1الشلف،العدد2016/06م

.43صالكتب،القاهرة،ط،د،ت،االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية ،عالم -محمد رجب فضل هللا- 2  

.211م،ص2000،1منشورات المجلس االعلى للغة العربية،الجزائر،ط-إتقان العربية في التعليم- 3  
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 ،ومعظمها موضوعاتاألدبيةالتعبيرية والجرأة   تنمي القدرة  موضوعاتندرة اختيار  - 
 اإلذاعةثل اللغوية التي تمارس خارج الفصل م األنشطة بألوانالتعبير  وعدم ربط  تقليدية،

سة وجهلهم بأهمية ممار ،اإلعالنات،والصحافة المدرسية وكتابة  اإللقاءوالمسرح ومسابقات 
.المهرجانات الشعرية الخطابة والمشاركة في   

محدد وعدم  إلى منهج افتقاره ،مع في درس التعبير الشفهي بالكالم وحده استئثار المدرس  -   
فقط   أوعيةرد مج،متفاعلين  رغي فيصبحون سلبيين واللغوي الفكري  مراعاة مستوى التالميذ

في شرحهم وتعاملهم مع التالميذ . باللغة العربية الفصحى  األساتذةقلة التزام مع   

 - إحجام الكثير من التالميذ الذين يعانون من  مشاكل نطقية1 عن المشاركة شفويا بالرغم من 
 افعالدو و  توليد  واإلرشاد في التوجيه يتلخص دوره  واألستاذحصص مخصصة لهم  إنها

. بين التالميذ  الصاخبة وتوزيع الكلمة األخطاء،وتصحيح والحوافز  لهم للتعبير  

-قلة االهتمام بأساليب البحث والتشجيع التي تساعد على التحصيل الجيد2،والميل إلى إتباع نمط 
  . االمر الذي يدعو إلى الملل ال يتغير

من الندوات والمسابقات . يقوم بها المدرس إنالتي يفترض  األدبية  األنشطةقلة -    

لى وعدم التعليق الكافي ع. هتالميذ  بين  األدبيةتشجيع المواهب عدم اهتمام المدرس ب-  
فقط. الموضوعات واالكتفاء بالنقطة   

يص وعدم تدريب التالميذ على تلخ الكتب والمراجع المتاحة في مكتبة المؤسسة قلة  -  
شعرية وحكم  أبياتالكتيبات النافعة والمقاالت الهادفة وتشجيع التالميذ على جمع ما يعجبهم من 

تبقى معهم عمرا طويال.في كراسة خاصة  وأمثال  

على تدريب التالميذ على عمليتي  وعدم قدرتهم استخدام التعبيرات الجارحة من قبل المدرسين-
   . 3والتركيبالتحليل 

 

 

                                                                 

.56،ص1996،1أحمد محمد قدور،مبادئ اللسانيات،دارالفكر،دمشق،ط- 1  

.169،ص،مركز الكتاب للنشر والتوزيع،عمان1إبراهيم محمد عطا،المرجع في تدريس اللغة العربية،ط- 2  

  3-1فاطمة السعدي-تقويم مادة التعبير وفق إستراتيجية المقاربة بالكفاءات)المرحلة المتوسطة(ص.109
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سسات وعدم تخصيص حصص دراسية له في البرنامج التعبير الشفهي في المؤ  إهمال- 
 المدرسي.

عدم تخصيص حصص معينة لتنبيه الطالب وتبصيرهم بمواطن الخلل والضعف في -
يوجد معيار  على الطرائق الحديثة وال األساتذةمع عدم جدية ودقة التقويم لندرة تدريب ،كتاباتهم

 .موضوعي خاص به

الفروق  األهدافبواقع تدريس التعبير الشفوي وضعف مراعاة هاته  األهداف ارتباطضعف -
  .األهدافبالحسبان رأي مدرسي اللغة العربية عند وضع  األخذ الفردية للتالميذ،مع عدم 

لتالميذتعود إلى ا صعوباتثانيا:  

فهم ال يفهمون الرسائل  ،لغوية في الغالب من مشكالت   يعانون ذوي الصعوبات  التالميذ     
، لغيرهم  دقيقة أو يكونون غير قادرين على إرسال رسائل صوتية  إليهم ، الصوتية الموجهة 

 .1واضطرابات نطقية فمعظمهم يعانون من صعوبات لغوية

ليس لها تأثير على اإلنجاز األكاديمي فقط بل على التوافق النفسي   وهذه الصعوبات
الجيد  االستماعوقد يرجع ذلك إلى نقص  2والقلق االنطوائيةكذلك ،وهذا يزيد من  واالجتماعي

من خالل  اللغة الشفهية التعبيرية في العجز عن النفس  وتتمثل صعوبات   اآلخرينإلى لغة 
 الصعوبات: النطق والكالم ومن أهم هذه

 إلهمال نتيجة جهلهم بها إلىتقويم أخطاء التالميذ يؤدي   الصفوف وصعوبة  ازدحام -  
 والنقد.  المناقشة

 حول حديث التالميذ. مالحظات إنشائية وتقويمية  تسجيل مدرسي اللغة العربية أغلبهم  ندرة  - 

الفم ورجفة   كالتعرق وجفاف  ميذلدى التال  وجود بعض العوائق الجسمية واالجتماعية -  
تشويه  إلىجهاز النطق مما يؤدي  في  تكون لديه مشكلة  قدفدقات القلب ، وتسارع  الصوت 

 إذعلى نفسيته هذه العيوب اللفظية  فتأثر3ببعض  بعضها  الكلمات  كالتلعثم وتداخل   اللفظ
المشاركة في  والعزوف عن  والعزلة ،  االنطواء إلى  به وتؤدي   بالخجل واالرتباك يشعر 

                                                                 

 - .275م،ص1،2005إضطراب اللغة والكالم،التشخيص والعالج،دار الفكر،االردن،ط-الزريقات محمد -1   

.156نص1،2003االكتديميونللنشر والتوزيع،عمان،طاالصوات اللغوية عند ابن سينا،عيوب النطق وعالجه،-نادر أحمد جرادات   - 2  

.106،ص1،2006عبد المنعم عبد القادر الميالدي،االصوات ومرض التخاطب،بمؤسسة شباب الجامعة االسكندرية ،مصر،ط -3  
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والتجريح  لإلهمالالزمالء عند الوقوع في الزلل وهذا راجع  استهزاءخوفا من  التعبير
 .1المستمر

والحديث والسياق مع تخلف تفكيرهم العلمي  المناسبة للموقف الكلمات اكتشاففي  الصعوبة  -
تعسر عليه   العربي ،فإنالقاموس  وضعف  واألدبيةضعف الذخيرة اللغوية  المنظم نتيجة 

 .:روحي بدال من إذهبي يعوضها بلفظة عامية مثل قوله  في تعبيره فإنه  لفظة استحضار

 في المواقف المختلفة . عدم القدرة على التعبير بطالقة  -

 والرتابة والكالم المتقطع الغير الكامل. البطء -

لحروف بوجهها الصحيح ووجود عيوب في نطق ا صعوبات في تكوين الكلمات والجمل -
 واإلكثار من األخطاء النحوية .2 ثاء كنطق السين 

 . 3يؤدي إلى الصعوبة في التحدث  في الجهاز التنفسي اضطراباتوجود -

 موضوع ألخر.  إلى أو التحول روالتعجيل بإنهاء الحوا اللغة استخدامصعوبة في  -

 اللغوية.في المعالجة المعرفية   التلميذ دصعوبات عن -

قواعد األصوات  في تنمية  ذو الصعوبات في التعبير الشفهي يعانون من التأخر والتالميذ    
 ودالالت األلفاظ.  وبناء الجملة وتراكيب الكلمات   اللغوية

الصحيح   مكانهاالفعل في   أزمنة  استخدام في   صعوبةكال الصرفي، في الجانب  بات صعو-
 أو الضمائر أو أدوات الربط .

 الكلمات المناسبة للسياق .  استخدامالصعوبة في  -

في  وتغليب المحتوى المعرفي على لغة الخطاب  ،التعبير الكتابي على الشفهي تغليب  -
 المقابالت الشفهية .

 التدريب على مهارة الحديث  همالإل وهذا راجع  عدم القدرة على االستيعاب والتركيز -
 .المهرجانات الشعرية والخطابية والتعبيرية في  لعدم المشاركة 1 والقراءة

                                                                 

.211راتب قاسم عاشور،أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،ص   4-   

.120م،ص3،2006،مكتبة مصر،طأمراض الكالم-مصطفى فهمي 2  

.32مص1،2006األرطوفونيا،علم إضطرابات اللغة والكالم والصوت،ط-أحمد خولة   3  
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 أسرية ومدرسية. الشفهي ألسباب  ينفر من التعبير والتواصل   النفسي للتالميذ الذي الوضع  -

- مشكل  االزدواج  اللغوي –ضعف الحصيلة اللغوية ، والفقر المعجمي بسب  قلة المطالعة 
 والقراءة2.

ي ظاهر ف ضعفيعانون من   المتوسطة أن عددا كبيرا من التالميذ في المرحلة   يالحظ    
إلى دليل واألسباب متعددة نذكر منها:  وهذا الضعف ال يحتاج التعبير الشفهي   

قديمة. لغوية   على نماذج واالقتصاراألخطاء  ارتكابالتردد والخوف من -  

التعبير .محدودية حصص  -  

الدعم ومعالجة التعثرات وفق خطة واضحة.  تقويم التعبير وضعف أنشطة  نمطية -  

المسرح  أو الصحافة أو  المدرسية المتمثلة في اإلذاعة اللغوية  في األنشطة  االشتراك عدم   -
أو التمثيل أو الخطابات 3وهي نشاطات  ضرورية  لزيادة الشجاعة األدبية عند التلميذ ، وزيادة 

.آلخرينامع المواقف المختلفة وبالتالي تعزيز الثقة عنده في التعلم والحوار مع  تفاعله   

. وهذا يؤثر على التالميذ  وسائل اإلعالم ألخبارها باللغة الفصحى نقص إعالن  -  

ث عن للحدي إعطائهم الفرصة  وعدم   داخل المنزلألبنائها على القراءة  تشجيع األسر  عدم -
القدرة الحوارية  في تنمية  تلعب دورا فعاال  األسريةفالبيئة  العائلية، أرائهم في بعض المواقف

 والتعبيرية فهي تسهم في تنمية مهارات األبناء  وقدراتهم4 .

واالجتماعي  في الوسط المدرسي األجنبيةاللغوية واالنتشار الواسع للحديث باللغة  االزدواجية -
وهذا  ى السليمةالفصح تداولهم   العربية   وحديثهم اليومي وعلى التالميذ يؤثر سلبا على تعامل

شللهم التعبيري.  يؤدي إلى  

نه في هذه الحالة ال ،حيث اويعد تشخيص صعوبات التعبير الشفهي من الصعوبة بمكان  -      
 يتم التعامل مع مواد مكتوبة ولكن التعامل يكون مع وعاء لغوي كامل.

                                                                                                                                                                                                                 

.126م،ص2005،1دليل المعلم لتفسير صعوبات القراءة والعسر القرائي،دار شتان،مصر،ط-حنان فتحي الشيخ- 1  

.209أبراهيم محمد عطا،المرجع في تدريس العربية،ص- 2  

م،ص .1،2011طرق تدريس االدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق،دار الشروق،ط-الوائليسعاد  -  3  

  4  -فاطمة السعدي-تقويم مادة التعبير وفق إستراتيجية المقاربة بالكفاءات ،)المرحلة المتوسطة (ص110.
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 ويتم  التشخيص أثناء موقف تعبير شفهي طبيعي في مواقف حية، كتوتر العضالت الصوتية1.

عند  لتعبيرالملمحي في أثناء عملية ا الجانب   ويجب مراعاة فردية   بطريقة  التشخيص  أو يتم
 الخطأ في نطق األلفاظ2 بطريقة  سليمة.

ولى ، لكن األ  الدراسية في سنواته تنمو في مراحله   لدى المتعلم  الشفهي التواصل  فكفاية
عوائق  عديدة  تحول  دون  نموها ، فترسخ تلك  الصعوبات والتعثرات )1( في المراحل 

يداغوجية الب تحديد مظاهر القصور التربوية و  في  إلى البدء  تحتاج الحالة   لمتوسطة وهذها
.والديداكتيكية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

،جامعة أم  طالب المرحلة المتوسطة  من  لدى عينة  ر الذاتإضطرابات وعالقاتها بالثقة وتقدي ، يحي الجار هللا ا لغامدي بن   صالح -3
  .58،ص1،2006ط الرياض، النفس،  القرى ،معهد علم

.117م،ص1،2005العربية ،دار المعرفة ،الجامعية،ط طرق تدريس اللغة  - اسماعيل زكريا - 2  
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الثاني:عالج صعوبات التعبير الشفهي المبحث  

:ةأوال: عالج الصعوبات التي ترجع إلى المدرس  

 يأخذ  وان األهداف تأكيدصعوبات التعبير الشفهي البد من ضرورة  على  للقضاء            
المدرسين عند وضعها مع وضوحها واالبتعاد عن الموضوعات المكررة.  برأي  

اختيار  في  عند اختيار الموضوعات ومنحهم الحرية واألدبيمراعاة مستوى التالميذ الفكري  -
 الموضوعات.

مع  ، اصةخب يلمستوى التالميذ اللغو لمواد مناسبة   متنوعة المكتبة المدرسية بكتب  إمداد -
هجيا.لواجباتها ،وجعلها درسا من صعوبات االستعارة من المكتبة والتفرغ   ضرورة تذليل  

في   قراها التالميذ أو موضوع يفضل جعل الموضوعات اغلبها عبارة عن ملخصات لقصة  -
ع التكامل بين فرو مما يؤكد  أو نثر نص حفظه في درس من النصوص ، درس المطالعة ،

 اللغة .

ورثائية  وصفية في الموضوعات بين موضوعات وظيفية ،  حرص المدرسين على التنويع -
جميعها .  لمجاالت الحياة قدرات التالميذ في توظيف لغتهم   وذلك لزيادة وخيالية ،  

حت ذو كفاءات وت  بها المدرسون التعبير الشفهي يقوم  في مادة  دروس تدريبية   إجراء 
ختيار وكيفية ا الحديثة من حيث عرض المادة  األساليبوتطبق وفق  متخصصين   إشراف

واستعمالها. الوسائل التعليمية   

 األدبية ةاءتسهم في تنمية الجر  االبتعاد عن طرائق التدريس التقليدية واستبدالها بطرق -
 والقضاء على الخجل والخوف عند التالميذ .

المادة  بكتاب)مرشد المدرس( ليكون دليال لمدرسي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها  تزويد 
.أهدافهمويساعدهم في تحقيق   

ص في لطلبة التخص تدريسه   وأصولالعربية علميا ومهنيا   اللغة مدرسي  تحسين كفاءة -
 الكليات والجامعات .

رفة والمع  يكون مدرسو اللغة العربية على اتصال مستمر بمصادر العلوم والثقافة  أن  -
مجال اختصاصهم. في   وخاصة  
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مية للبناء عل أسسمنذ المرحلة االبتدائية ،على  للتالميذ   بتنمية المهارات اللغوية  العناية -
سابقة .تعلمه وكتبه في السنوات ال لغة طالب المتوسطة على ما  اللغوي ،فكثيرا ما تعتمد  

غوية وفي حفظ في المسابقات الل إشراكهمتنمية قدرات التالميذ في التعبير الشفهي عن طريق -
. األدبيةالقران والنصوص   

 بإشراك  الشائعة األخطاءالتعبير الشفهي ومناقشة   موضوعي لتقويم ر معيا إيجادضرورة  -
تعويدهم على النقد البناء. التقويم و  في عملية معظم التالميذ   

 أوال:الصعوبات التي ترجع إلى أسلوب التقويم:

غرات وسدها الث يحتل التقويم مكانة هامة في العملية التعليمية فهو المنشط لها،كأداة إلكتشاف

 بإتباع أساليب منهجية ومدروسة ،من دراسة  جدية للمحتوى وتنفيذ سديد له.

ى المنهاج وعدم التحكم فيه يِؤدي إلى إنحراف األستاذ عن مساره األساسي في التدريس،فيبق 

لها المعتاد.مجرد معلومات مفككة غير مرتبطة يجف العملية التعليمية ويفقدها حيويتها وتفاع  

وسطة التلميذ في هاته المرحلة يشهد نقلة نوعية من المرحلة اإلبتدائية إلى المرحلة المتو 

ويحدث له نوع من التغيير  في المواد الدراسية1 باإلضافة إلى مواجهتهم لنظاما تقويميا 

اطاتهم يكشف صعوبات تواجه كال من التلميذ واألستاذ عند القيام بتقويم نش جديدا،وهذا ما

إلى شح معلوماتهم. باإلضافة  

 ثانيا/الصعوبات المرتبطة بفلسفة التقويم:

ي،مع تعقدها عملية التقويم صعبة في كل النواحي وبالخصوص عند التعامل مع السلوك اإلنسان

في الحكم على الحصيلة التي وصلت العملية التعليمية إلى تحقيقهافي اإلستدراك2،سواء في 

التعليمية. معارفهم أو في تعاملهم مع المواقف  

                                                                 

،المتعلق بالتقويم الدراسيوالبيداغوجي في المتظومة التربوية.1998أوت 11في  ،المرخ1011أنظر وزارة التربية الوطنية المنشور رقم - 1  

،المتعلقة باإلستدراك.2003سبتمبر10،المؤرخة في 002أنظر المراسلة الوزاريةرقم- 2  
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مر وهذا مايءثر وهذا التعقيد راجع للطبيعة البشرية التي تمتاز بتغير اإلنفعاالت بشكل مست 

ه العمرية وتغير على العملية التقويمية التي تتداخل فيها عدة متغيرات كتغير ميول الفرد ومراحل

 نموه،وتغير ظروفه اإلجتماعية.

ظل عدم  ه بدقة وهو األمر الذي يجعله صعبا ،فيوالتقويم يتطلب تحديد الشيء المراد قياس 

 القدرة على هذا التحديد بنفس الدرجة التي يمكن تحديدها في مجاالت أخرى.

مه على كما أن هناك عوامل أخرى دخيلة التي تؤثر على الناتج التعليمي ،وقياس األستاذ وحك

فضل ى الذاتية ويجد نفسه يهو في الواقع ،فقد يميل حكمه إل يعبر تماما عما تالميذه قد ال

م وهي التي مجموعة على أخرى ،ويتساهل في تقييم سلوكهم والنقطة هي الفاصلة في هذا التقوي

 تحدد موقعه التعليمي.

حساس كما أن إنصراف األستاذ إلى المجموعة المتفوقة يسبب لألخرين نوعا من اإلنكسار واإل
ن في بحث ودراسات متنوعة لمختصي بالنقصفصعوبة الوصول إلى أحكام معبرة كان محل

الدراسة المنهجية لإلمتحانات1 ،حيث عبر ذلك عن وجود عالقة وإرتباط بين تفوق التالميذ 
مختلفين يؤدي  والحالة النفسية لألستاذ هذا ماينجم عنه تصحيح األستاذ لنفس الورقةفي ظرفين

 إلى منحه نقطة مختلفة عن األولى.

ت إليه عيق تقويم األستاذ هوالواقع البروتوكولي الذي وصلإن من بين الصعوبات التي ت

اإلمتحانات في مؤسساتنا 2والذي خلق بعض الظروف الطارئة للتالميذ مما يؤدي إلى حاالت 

ية للتالميذ قلق اإلمتحانات وهذا مايجعل نتائج التقويم غير معبرة لعدم إلستقرار الحالة النفس

 ودخول بعض العوامل الغير العادية.

لتالميذمن السنة فهاته المرحلة تمتاز بالعمل ببطاقة المتابعة و التوجيه التي تمتاز بمراقبة عمل ا

ملية األولى متوسط إلى نجاحه في شهادة التعليم المتوسط، فإذا كانت الرغبة في إلعطاء ع

ذ هو االتقويم أهمية في هاته المرحلة إال أنها تصطدم بمعيقات وبالتالي يكون إهتمام األست

لى التقويم اإلسراع في إنهاء البرنامج الدراسي ،باٌضافة إلى الصعوبات المرتبطة بعدم القدرة ع
                                                                 

108محمد زياد حمدان ص - 1  

109محمد زياد حمدان ص - 2  
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ويم عادل التشخيصي والعمل الدائم بالتقويم التكويني مما يصعب الحكم والوصول إلى تق

بة تدارك وحقيقي يبرز قدرات التالميذ،كما تصدم العملية التقويمية في هذه المرحلة بصعو

درة على لمعلومات السابقة في ظل التوزيع الزمني المحدد لساعات الدراسة وبالتالي عدم القا

يكلف التالميذ  اإلستدراك ،وبالتالي اليجد األستاذ الوقت الالزم لتصحيح وتعديل الواجبات التي

 القيام بها.

/الصعوبات المتعلقة بغياب تحديد األهداف وعدم القدرة على صياغتها:ثالثا  

اص أو غياب التخطيط العميق الذي تتطلبه أيعملية إصالح وعدم إشراك ذوي اإلختص إن      

ة في األهداف الوارد الممارسين في الميدان جعل بعض البرامج تاتي بصورة شاملة،وتلنزم

المناشير المقررات بصيغتها الفلسفية المنبثقة من مختلف الوثائق اإلدارية ،كالمراسالت و

ها من الوزارية  ،وهذا مايجعلها تكون بصيغة غايات ،والتحدد بدقة العمليات المرجو تحقيق

له معاينتها  كنالتعبير الشفهي،حيث يلزم األستاذ العمل على تحديد اهدافه بصورة دقيقة ،يم

 وقياسها إجرائيا للحكم ما إذا تم بالفعل تحقيقها.

القة مباشرة فصعوبات التعبير الشفوي تنطلق من صعوبة تقدير األهداف منه ،ألن بينهما ع  

فاتعبير يتحقق من مدى الوصول إللى هذه األهداف ،واألهداف هي الموضوع الذي من أجله 

 يوجد التدريس.

ة وتحكم الدراسات والتقييمات الذي يجريها األخصائيون على مدى معرفوقد اثبتت مختلف  

 األساتذة  في األهداف  أنهم يملكون معلومات قليلة عنها ،حيث أنها ترد مضامين الدروس

ديد والمقررات عامة،والتستجيب للشروط الضرورية ،كما أن هناك صعوبات تقف دون تح

مختلف مستويات األهداف،الغايات،المرامي،أهداف عامة وسلوكية مع التأكد من تحقيق 
 مخرجات دقيقة1

                                                                 

،باتنة،تصدر عن جمعية االصالح االجتماعي 1الجزائري،قراءات في األهداف التربوية،طعلي تعوينات :واقع األهداف التربوية في التعليم الثانوي1
  1والتربوي،1994،ص63.
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الهداف وبالعودة إلى التراث التربوي ،نجد أن رالف تايلرأول من دعى إلى التحديد الدقيق ل  

ن دقة صياغة وذلك لتيسيره تنفيذ التدريس ،ومعرفة درجة نقطة الوصول فيهوهو الذي يعتبر أ

لحكم على مردود التالميذ.األهداف تعتبر محدد ا  لدقة نتائج ا  

/صعوبات تصحيح التعبير  الشفهي :رابعا  

قدرة على إن إرتباط اإلختبارات المختلفة مع كيفيات تصحيحها إرتباطا وثيقا يجعل عدم ال

صحيح هذه إعدادها أو إختبار األساليب التقويمية الالزمة لتنفيذها يعود بالسلب على كيفية ت

ة و النقطة الممنوحة ال تعبر عن الواقع المنجر من وراء العملياإلختبارات ،وإن العالمة  أ

 التعليمية .

ف أن البعض فاإلطالع على الواقع يكشف أن البعض من التقييمات للمواضع التعبير ية يكش 

 منها قليلة الصدق والثبات ،وهذا مايؤدي حتما إلى قلة دقة الدرجات الممنوحة .

يميل إلى  رض من التصحيح ،يصعب التحكم فيها  فبعضهموإختالف نظرة األساتذة في الغ  

 إعتبار قدرة التلميذ على اإلستجابة كمخطط لتقييمه وفق هرمية المجال اإلنفعالي.

درجة  التي تؤثر على درجة موضوعية تصحيح التعبير الشفهي هي فمن بين الععوامل   

كار ، فقد وضوح وسالمة نطق الحروف وبالتالي الطالقة في التعبير شفويا،مع تسلسل األف

التي أحدثتها  تصدر أحكام مؤثرة على التالميذ وال تعبر بصدق على حقيقة مستواهم والتغييرات
 العملية التعليمية في سلوكهم.1

 

 

 

                                                                 

  1(جابر عبد الحميد جابر:إتجاهات معاصرة في تقويم أداء التالميذوالمدرس،ط1،القاهرة ،دار الفكر العربي،2002،ص149.
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/الصعوبات المرتبطة بإعداد وتكوين أساتذة التعليم المتوسط:خامسا  

ملتقيات الجزائر في محاولتها الرفع من مردود العملية التعليمية إقتضت إجراء تربصات و   

ين واألساتذة ،كأسلوب إستثنائي إقتضته الضرورة ،كما عملت على إنشاء مراكز لتكوين المعلم
 منذ سنة 1964 مع تكوين المعاهد التكنلوجية للتربية 1

   وإنشاء مديرية التكوين والتربية تابعة لوظارة التربية الوطنية2

 8المؤرخ في  1975-7وقد شمل التكوين في هته الفترة ثالثة أنماط كما حددها المنشور رقم  

تكوين وال التكوين األولي الذي يتلقاه المتربص في المعاهد التكنلوجية–وهي  1975فيفري 

أيام دراسة  المتواصل الذي يكون في ميدان العمل قبل الترسيم والتكوين المستمر ،على شكل

بص أن وملتقيات،وهذا اإلعداد كان يتطلب تلقي معارف نظرية ومهارات تطبيقية على المتر

 يثبت تفوقه فيها.

يه كعنصر الذي يؤدواإلكتفاء بجعل التعبير الشفوي كوحدة دراسية قصيرة هو تجاهل للدور   
فعال داخل العملية التعليمية وهذا يجعل األستاذ بتلخص دوره الفعال كمنفذ فقط بعيدا عن 

اإلبداعية 3،بإعتبار أنه يتلقى معلومات نظرية في ظروف قصيرة غير كافية ،وقليال ما تتطرق 
ة مواقف واجهإلى تزويد معارفه بتقنيات وأساليب تطبيقية  وهذا ما يجعله يقف عاجزا عند م

 جديدة.

    ثانيا:عالج الصعوبات التي ترجع للتلميذ

لقائية سواء بت  التعبير الشفوي البد له من مداومة التحدث  لكي يتخلص التلميذ من عوائق     
العلمية الفكرية و  في المسابقات  كالمشاركة  خارجية  في الدرس أو نشاطات  المشاركة  عند

والتحجر .  تساعده على الخروج من القوقعة  التي  الثقافية  

                                                                 

.ينص على تأسيس المعاهد التكلوجية الذي  1970المؤرخ في أوت  115-70أنظر المرسوم رقم-- 1  

المتضمن إنشاء مديرية التكوين لوزارة التربية الوطنية. 1971ماي 13المؤرخ في  123-71انظر المرسوم رقم-- 2  

،مجلة همزة 1972أفريل 17/20لمفتشي التعليم االبتدائي والمتوسط والمستشارين التربويين لواليات الشرق من  توصيات لجان الملتقى الجهوي-4
.130ص05وصل،العدد    



عالجها وطرق الشفهي التعبير صعوبات:  الثاني الفصل  

 

52 

من الثقة  وخلق جو ، م المرآةأمااللسان   كتمرين باستمرار على النطق السليم،  التدرب  وعليه
اطه.يؤدي إلى إحب  الذي  بعيدا عن النقد الالذع  انفرادية  حرية بصفة والتعبير بكل   

  دةالحرة أو مشاه على المطالعة  بالدوامةاللغوي  بإثراء رصيده   القيام على التلميذ  -   
لسانه   طالقان  التي تساعد على الجيدة  األلفاظ على استنباط   تساعده  حوارية  أشرطة ثقافية

من األخطاء.  باللغة الفصيحة السليمة  

لية .إخراج الحروف من مخارجها األص  يعانون من مشاكل نطقية على  الذين  تعود التالميذ -  

تر والخوف .كل البعد عن التو  ومنظمة بعيدة  متأنيةالتدرب باستمرار على التعبير بطريقة -  
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يقية:ــــة تطبـــــــــدراس  

األيام قمت بزيارة ألحد األقسام في المتوسطة ،وحضرت حصة التعبير في يوم من  

مع قسم الثانية 2019الشفهي لتالميذ هاته المرحلة وبالضبط في شهر أكتوبر   

 متوسط،وقد كان الهدف من هاته الزيارة هو تشخيص وإكتشاف أبرز الصعوبات التي

ل درساألساسية في التعليم من خالتؤثر على مهارة التعبير الشفهي لتالميذ هاته المرحلة   

 نموذجي

دةفأثناء تتبعي للحصة الحظت بأن األستاذة بعد تقديمها وشرحها للدرس،قامت بطرح ع  

وعن  ;quot&قصة يوسف عليه السالم;quot& تساؤالت بشكل إرتجالي شفويا، عن القصة

 مافهموه

وأحكام استخلصوه من عبر وعن ما . 

يةبكل حرية عن موضوع القصة ،وتركت لهم مطلق الحر فقد كلفتهم األستاذ بالتعبير  

 .لتقديم أرائهم الشفوية

 وقد قمت أنا بدوري بمراقبة التالميذ ولم أضيع الفرصة في تسجيلي لبعض المالحظات

 :التي أردت أن أدعم به دراستي وقد تمثلت في مايلي

 :عدم خروج األصوات بشكل سليم-1

 وعدم نطق الحرف من مخارجه عدم سالمة الصوت وانخفاظه

 .الصحيحة ،وهذا ما أثر على تعبير بعض التالميذ

 . التوتر البالغ ودون سبب-2
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 . خوف التالميذ زاد من توترهم وتلعثمهم وأدى ذلك إلى الركاكة في التحدث

 :وقوع التالميذ في أخطاء صرفية ونحوية كثيرة-3

،ويغار منه كثيرا،بدال م كانفالصرفية لقولهم كان إخوته يحسده ،ويكيد له   

 .إخوته يحسدونه ويغارون منه،وهذا لضعفهم في تصريف األفعال

 واألخطاء النحوية ال تعد وال تحصى ،فعوض أن يقولوا :رموه إخوته في البئر

 ،يقولون رموه إلى البئر

 :السرعة المفرطة أثناء التحدث -4

ؤدي إلى تشتت الفكروالسرعة تؤثر على تركيز المستمع وعدم فهمه وهذا ي  . 

 :الخجل والحياء- 5

 خوف التلميذ من إستهزاء زمالئه منه وحيائه يؤدي إلى ظهور بعض

 األعراض كإحمرارالوجهوتسارع دقات القلب والتأتأة والرجفة التي تؤثر على

 .سالمة التعبير

 :كثرة اإلبدال والحذف في الحروف أثناء النطق-6

الثاء)س/ث( أو الراء بالواو)ر/و(،والحذف اإلبدال كإستبدال السين بالحرف  

 يكون بحذف بعض األصوات
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 :التكرار المستمر-7

 يقع التالميذ بالنسبة كبيرة في التكرار مما يؤدي إلى اإلطناب في أفكارهم

 .وركاكتها

 :وقد قمت بطرح أسئلة على المدرسين كما هو موضح في مايلي

 :تحضير درس التعبير لشفهي حرص التلميذعلى-1

 النسبة المئوية لتكرار اإلختيارات

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 نعم 20 76.92
 أحيانا 06 23.07

 

 :قدرة التلميذ على التعبير مشافهة بشكل سليم-2

 النسبة المئوية التكرار اإلختيارات

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 نعم 12 46.15
 ال 14 53.84

 

 :المجال الذي يميل إليه التلميذ أكثر في الحصة-3

 النسبة المئوية لتكرار اإلختيارات

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 الحوار 08 30.76
 المناقشة 06 23.07
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 :الضوئي اإلستعانة في حصص التعبير الشفوي بالوسائل التعليمية الحاسوب وجهاز العرض-4

  النسبة المئوية لتكرار اإلختيارات

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 نعم 20 76.92
 ال 06 23.07

 :الطريقة األنجع في تصحيح التعبير الشفهي-5

 النسبة المئوية لتكرار اإلختيارات

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 بعد إنهاء التلميذ حديثه 20 76.92
خطأالتلميذ وتصحيح ال مقاطعة 06 23.07  

 :الفترة المناسبة للتعبير الشفهي-6

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 الفترة الصباحية 21 80.76
 الفترة المسائية 05 19.23

 

 :مواجهة األستاذ لصعوبات في التعبير الشفهي-7

 النسبة المئوية لتكرار اإلختيارات

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 نعم 19 73.07

 ال 00 00

 :أسباب تدني مستوى التالميذ في التعبير الشفوي/5

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 قلة المحصول اللغوي 22 84.61
 اإلزدواجية اللغوية 04 15.38
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 :الهدف األساسي من حصص التعبير الشفهي/6

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
القدرة اللغوية تنمية 13 50  

إزالة ظاهرة الخجلوإكساب  13 50
 التلميذ الطالقة

 

 /أثر القصة في تنمية مهارة التعبير الشفهي:8

 اإلختيارات التكرار النسبة المئوية
 نعم 26 100

 ال 00 00

 النتائج المتوصل إليها:

 يتبين من خالل هذه الجداول مايلي:

 أن التالميذ يميلون كثيرا إلى الحوار ،وذلك النهم يجدون متعة في هذا المجال -

 ،من تفاعل في المواقف ووجهات النظر.

 الطريقة المثلى لتصحيح التعبير الشفهي هي بعد اإلنتهاء من التعبير ألن -

 مقاطعته يتسبب له في تشتت األفكار

 فهي ألن التلميذ يكون مفعمالفترة الصباحية هي األنسب لحصص التعبير الش-

 بالنشاط والحيوية والطريقة المثلى لتفعيل حصصه
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لخاتمة:ا  

 لتعبيرا"بصعوبات بـــ  المعنون لهذا الموضوع   الدراسة النظرية  البحث وبعد  في ختام  
بات التي في المرحلة المتوسطة"الذي حاولنا فيه الكشف عن اهم الصعو لدى المتعلم   الشفهي
 أثناء  اذاألستتواجه   وكذا الصعوبات التي ته المرحلة أثاء التعبير ، التلميذ في ها  تواجه

وتحليلها   ذةواألساتللتالميذ   مبسطةخالل دراسة   من  التعبير الشفوي وذلك  لحصة  تنشيطه
 وتفسيرها.

للنتائج األتية :وقد خلصت الدراسة     

 ومنزلة أهميةالعربية نظرا لما يحظى به من  األمةبين أجيال   تواصل  داةأ الشفهيالتعبير *
 رفيعة.

.بحد كبير في تنمية مهارات التواصل اللغوي الشفهي التعبير تساهم نشاطات *  

التربوية  تاإلصالحابالرغم من   اإلبداعالتعبير الشفوي بقي  حبيس الركاكة وانعدام  نشاط *
في المناهج.  بخصوص التعديل  

للتغلب على  اهتمام التالميذ بحصص التعبير لشعورهم بصعوبته وعدم بذل الجهد الكافي قلة *
  ته الصعوبات. ها

 نأ عف اال وبالرغم من هذا الض ولكن  ، تحد من تميزه   عيوب تشوبه   التعبير الشفوي         
ملون اال انهم ال يستع الرديءتعبيرهم نلمسه أن تالميذ المرحلة المتوسطة على الرغم من  ما

نادرا. إال  همرفي تعابيالعامية   

 التوصيات:

:التاليةالتوصيات واالقتراحات  نقترح  أنينا أته الدراسة الموجزة إرت ومن خالل ها    

 

لما امتلكنا كالثروة المادية ك  بالمطالعة الدائمة فالثروة اللغوية  إالاللغوية  األخطاءمفر من ال 
منها سعة ووفرة. أنفقناناصيتها 
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 اإلبداعي  ب،واالهتمام بالجان الكافي لحصص التعبير بنوعيه  تخصيص الوقت  العمل على*
من خياله.  مستوحاة مواضيع  للتلميذ وكتابة   

وية لتالميذ المناهج الدراسية الجوانب النفسية والتربوية والثقافية واللغ إعداديراعى في  إن*
 المرحلة المتوسطة لتتناسب مع نضجهم وقدراتهم العقلية.

طالعة الم اتالمؤسسات التربوية بالمكتبات المدرسية ومقاهي االنترنيت وقاع ضرورة تزويد 
والمدرس. يذمتللالجيد ل  األداءمن اجل   

الوة القران تشجيع التالميذ على استخدام المعاجم والقواميس المتخصصة باللغة العربية وت*
.واإلسالميالكريم والرجوع للتراث الفكري العربي   

التالميذ  رالنصوص المنطوقة ونصوص القراءات ومحاكاتها في تعابي  أساليباالستفادة من * 
ى مع التركيز عل بواسطة الحاسوب كعرض الصور متنوعة حديثة أساليب،مع استخدام 

.فرديا.  التصحيح الفردي ومناقشة التالميذ  

كل حرية،الن م التالميذ لتحرير المواضيع حسب ميوالتهم ورغباتهم للتعبير بأمافسح المجال *
 إلىنتمي ت نصوص وإنتاجيكون قادرا على فهم ومناقشة  التلميذ في هاته المرحلة يفترض ان

  مختلفة كالسرد والوصف والحوار. أنماط

فعيل مكتسباته يمثل رافدا قويا يمكن المتعلم من ممارسة كفاءاته عن طريق ت الشفويفالتعبير  
 بصورة فعالة واجرائية.

دقيق الذي هو بمثابة الوتر الالشفوي يسعني  القول اال بان التعبير  وفي ختام هذا البحث ال
،ويستدعي  ائبعما بداخله ويجعل عقدا ثمينا نفيسا خاليا من الشو اإلفصاحيستعمل التلميذ في 

. معالجة الداء الذي مافتا ينخر جسد لغتنا القومية قبل استفحاله  

وجيه.توال اإلصالحان ينير هذا العمل درب البحث ويكون لبنة في مسار  أمل  األخيروفي        
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:ملخص الدراسة  

حلة الضوء على واقع تعليم التعبير الشفوي في المر تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء

من طرف  المسطرة األهدافالمتوسطة،وفق الطرق الحديثة ومدى نجاعتها في تحقيق 

المرحلة وص في المنظومة التربوية،والصعوبات التي تواجه التلميذ في التعبير الشفوي وبالخص

و إمكانية تجاوزها. المتوسطة  

 فجاءت الدراسة لإلجابة على األسئلة الموالية:

ماواقع تدريس التعبير الشفوي؟ -  

شفوي؟ماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجه التلميذ وتحد من فاعليته في التعبير ال -  

ل عن صعوبات التعبير الشفهي؟ومن هو المسؤ -  

 الصعوبات في هاته المرحلة ؟ هذهالحلول الواجب اعتمادها للتخلص من  ماهي-

قة.عن األسئلة قد قمنا بالبحث والتقصي عن ذلك من خالل الدراسات الساب ولإلجابة -  

 وجاءت نتائج الدراسة كمايلي:

ع يذ .لمواضيالمتعلقة بالتعبير الشفهي والواردة في المنهاج تؤثر على فاعلية التلم األهداف-

ر عنها بكل طالقة المعتمدة في التعبير الشفوي تجعل التلميذ يتعرف على عاداته وتقاليده ويعب

 وعفوية.

ير الشفوي الطرق المتبعة في المرحلة المتوسطة تساعد في التخلص من بعض عراقيل التعب-

د من حرية التلميذ يتم التنويع فيها وتطبيقها بعيدا عن القيود التي تح أنوتحقيق أهدافه، بشرط 

 في التعبير بكل حرية.

.التلميذ ارتقاءتقويم التعبير الشفوي يزيد من -  
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Résumé de l'étude 

La présente étude vise à faire la lumière sur une réalité enseigner l'expression orale 

au stade intermédiaire, selon les méthodes modernes et son efficacité dans la 

réalisation des objectifs soulignés par le système éducatif, et les difficultés 

rencontrées par l'élève dans l'expression orale, en particulier dans le stade 

intermédiaire et la possibilité de les surmonter. 

L'étude est venue répondre aux questions suivantes: 

Quels sont les sites d'enseignement de l'expression verbale? 

- Quels sont les difficultés et les obstacles rencontrés par l'élève et limitent son 

efficacité dans l'expression orale? 

Qui est responsable des difficultés d'expression orale? 

- Quelles sont les solutions à adopter pour se débarrasser de ces difficultés à ce 

stade? 

Pour répondre aux questions, nous avons fait des recherches et étudié cela par le 

biais d'études antérieures. 

Les résultats de l'étude sont les suivants: 

- Les objectifs liés à l'expression orale dans le curriculum affectent l'efficacité de 

l'élève. 

Les thèmes adoptés dans l'expression orale permettent à l'étudiant de se 

familiariser avec ses coutumes et traditions et de les exprimer avec aisance et 

spontanéité. 

- Les méthodes utilisées au stade intermédiaire aident à éliminer certains des 

obstacles à l'expression orale et à atteindre ses objectifs, à condition qu'elles soient 
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diversifiées et appliquées loin des restrictions qui limitent la liberté d'expression de 

l'étudiant en toute liberté. 

La correction de l'expression orale augmente les progrès de l'élève. 
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