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  إھداء  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

اآلباءن من من ھو ألطف من العباد وأح الحمد ہلل القادر المقتدر  

یحملھ قلبھا الكبیر من حب  منأھدي ثمرة عملي إلى من تركع الدنیا تحت قدمیھا ،وإلى  

.  الغالیة ونقاء إلى أميوصفاء .وحنان    

منذ فتحت عینیا على الدنیا ، ومن علمني السیر على مبدأ  إلى من رافقني بدعائھ     

.األخالق والعلم ،إلى والدي العزیز  

ة، فضیلة ، لكحل ، جمعی" واالبتسامة، إلى إخوتي إلى فرشات تزھو بألوان المحبة     

".كریمة ، محمد ، مداني ، مریم   

نبیلة " من كانت بسمتھم ونظرتھم تبعث في نفس القوة وحب الحیاة صدقاتي وإلى     

"،فاطمة ،حیاة ، سامیة ، نعیمة ، غنیة ،زھیة ،فتیحة   

"بن عائشة حسین" شرفنا بإشرافھ الدكتور ن إلى م  

.صدقاء واألحبةإلى كل األ  

 

  



 :مقدمة  
تعد اللغة العربی�ة م�ن أھ�م لغ�ات الع�الم ،  و بھ�ا أن�زل هللا تع�الى  كتاب�ھ الجلی�ل ،               

ویحظى تعلیمھا الیوم اھتماما بالًغا في قطاع التعلیم ، ومن أھم نش�طات اللغ�ة العربی�ة ، نج�د 

 .التعبیر بصفتھ القالب الذي یصب فیھ اإلنسان أفكاره وشعوره 

وتس��عى تعلیمی��ة اللغ��ة العربی��ة إل��ى إكس��اب الم��تعلم مھ��ارة التعبی��ر ، ال��ذي یع��د م��ن           

المھارات اللغویة األساسیة ، التي تبین درجة ومدى استیعاب الفرد للغة و إمكانیة اس�تخدمھا 

كھمزة وصل  في  المجتمع ، ویكون ذل�ك باس�تعمال اللغ�ة ، الت�ي ب�دورھا تحت�اج إل�ى ال�تعلم 

رّبة على النطق في خطوات رئیسیة  ، تتمثل من سن الوالدة إل�ى س�ن السادس�ة تقریًب�ا ، والدُ 

 .وھذا ما یعرف بالنمو اللغوي

لذا كان النمو اللغوي ، مبدأ نجاح المتعلم في التعبیر أو التعل�یم بص�فة عام�ة، ألن النم�و       

، وأن امتالك�ھ حس�ن اللغ�ة  ،  اللغوي یتعلم فیھ الطفل، كیفیة النطق واكتساب القواعد اللغویة

یغدو عنص�ًرا فع�اال ال غن�ى عن�ھ ف�ي تط�ویر  مھ�ارة  تعبی�ره ، بترجم�ة م�ا َیكُم�ن ف�ي الفك�ر 

 :اإلنساني ، لذا كان عنوان بحثي 

 ". السنة الثانیة متوسط  أنموذجا  –أھمیة التعبیر ودوره في النمو اللغوي لدى الُمتعلم " 
 ائل ، ما ھي أھداف التعبیر ؟ ما ھي أسس تدریس التعبیر؟وانطالًقا من العنوان نتس     

 ما ھي شروط تدریس التعبیر ؟ ما معنى النمو اللغوي ؟ما ھي مراحل النمو اللغوي  ؟

ونستھدف من ھذه الدراسة إلى تبین مكانة التعبیر في الحق�ل التعل�یم والمجتم�ع، وقیم�ة        

 .النمو اللغوي في تكوین شخصیة المتعلم 

 :ناك دوافع كثیرة دفعتني الختیار ھذا الموضوع منھاوھ

 .أفكار أستاذ المشرف ، التي جعلتني أھتم بالموضوع -

 .إھمال  أكثر المجتمعات للنمو اللغوي ، الذي یؤثر حتًما على مستقبل الطفل -

 .وجود عالقة تكاملیة بین النمو اللغوي والتعبیر -

تعلم ملك�ة اللغ�ة العربی�ة بأس�لوب ص�حیح ، وبص�فتھ أھمیة نش�اط التعبی�ر ، ف�ي إكس�اب الُم� -

 .تجمع فیھ باقي مھارات اللغة

 



          

، لم�دخل وقسمت البح�ث إل�ى مقدم�ة و م�دخل ، وثالث�ة فص�ول ،  وخاتم�ة وملح�ق ، ف�ا      

 :اشتمل على خمسة مباحث أھمھا الفصل األولكان  حول اإلطار المفاھیمي للعنوان ، أما 

 .لتعبیر أھداف تدریس ا -

 .أشكال التعبیر   -

 .شروط تدریس التعبیر    -

 .أسس تدریس التعبیر   -

 .أسالیب تدریس التعبیر   -

ط�رق تعبی�ره ، العوام�ل   -مراحل�ھ  ( فق�د أوس�متھ ب�النمو اللغ�وي الفصل الثاني أما          

 :تناولت فیھ خمسة مباحث أھمھا ) العالج –عوائقھ  –المؤثرة فیھ 

 مراحل االكتساب اللغوي عند الطفل   -

 .العوامل المؤثرة في النمو اللغوي  -

 .طرق التعبیر اللغویة   -

 .عوائق النمو اللغوي   -

 .عالج اضطرابات النطقیة -

خصصتھ لدراسة المیدانی�ة لس�نة الثانی�ة متوس�ط ، واش�تمل    الفصل الثالثفحین              

 : لیلیة لنشاط التعبیر الكتابي ، تضمن على عنوان دراسة میدانیة تح

 .طریقة السیر في نشاط التعبیر الكتابي   -

 .المذكرة النموذجیة   -

 .االستبیان  -

 .الحلول المقترحة المتطورة لمھارة التعبیر الكتابي -

یض��م  ملح��قوأتبعتھ��ا ب.ق��دمت فیھ��ا بع��ض االس��تنتاجات الت��ي خلص��ت إلیھ��االخاتم��ة و    

االس��تبیان ، ودرس التعبی��ر الكت��ابي م��ن كت��اب الس��نة الثانی��ة متوس��ط ، و نم��اذج م��ن أوراق 

 .المتعلمین

       



وقد اعتم�دت ف�ي دراس�تي عل�ى الم�نھج الوص�في التحلیل�ي ،فالوص�ف م�ثال ، أش�كال          

لمتعلم�ین ، التعبیر ، طرق التعبیر اللغوی�ة ، أم�ا التحلیل�ي قم�ت بواس�طتھ بتحلی�ل اس�تبیانات ا

كم��ا اس��تخدمت المقارن��ة  ف��ي ع��دة ح��االت   ،و اس��تعنت بمجموع��ة م��ن المص��ادر والمراج��ع  

إلعداد ھذا البحث أھمھا ،حسن شحاتة ، تعلیم اللغ�ة العربی�ة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق ، حس�ن 

عب��د الب��اري عص��ر ،  فن��ون اللغ��ة العربی��ة ، إین��اس خلیف��ة خلیف��ة  ، مراح��ل النم��و وتط��وره 

 . ورعایتھ

وال یسعني في األخیر ، إال أن أشكر األستاذ المشرف بن عائشة حس�ین ، ال�ذي تفض�ل       

باإلشراف على ھذه الدراسة ، ولم یبخل علینا بتوجیھات�ھ وار ش�ادتھ ، وإل�ى ك�ل أس�اتذة قس�م  

 .اللغة العربیة وأدبھا ، الذین ساعدوني على إتمام ھذه المسیرة العلمیة

ھ��ذا البح��ث ، اھتمام��ا وقب��وال م��ن ط��الب العل��م ، وق��د حاول��ت أن أق��دم  وآم��ل أن یلق��ى        

أحسن ما عندي ، فإن وقعت في  الخطأ فأرجو أن توجھ�وني إل�ى الص�واب ،   وإن أخط�أت 

إن�ي رأی�ت أن�ھ ال یكت�ب إنس�انا كتاب�ا ف�ي یوم�ھ ، إال :" فلي عبرة فیما قالھ العماد األصفھاني 

،ولو زید ھذا لكان یستحسن ، ولو قدم ھ�ذا لك�ان أفض�ل  قال في غده لو غیر ھذا لكان أحسن

، ولو ترك ھذا لكان أجمل ، وھ�ذا م�ن أعظ�م العب�ر ، وھ�و دلی�ل عل�ى اس�تیالء ال�نقص عل�ى 

 "جملة البشر

.وأرجو من هللا التوفیق والسداد  
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التعبیر یختلف عن بقیة أفرع اللغة العربیة، فھ�و وس�یلة حت�ى یس�تقیم اللّس�ان و الكتاب�ة،       

نھدف إل�ى تحس�ین .ونحن حینما نعلم أطفالنا على حسن االستماع.والُمّصَب النھائي لھا جمیعا

وعن�دما .مھارة التعبیر عندھم، وحین نعلمھ�م الح�دیث نھ�دف إل�ى تقوی�ة ق�درتھم عل�ى التعبی�ر

 .ل مھارة القراءة ،نھدف إلى إمدادھم بأدوات التعبیرنصق

عب��ر الرؤی��ا  ُیعبرھ��ا عب��را،و عب��ارة " "الب��ن منظ��ور "ق��د ج��اء ف��ي معج��م لس��ان الع��رب     

 1)1( "عَبرھا ،فّسرھا واخبر بما یؤول إلیھ أمُرھا 

 .ؤیا، أي كنتم تعبرون وتفسرون للر)2("وان ُكنتم للرؤیا َتعبُرونَ "وفي التنزیل العزیز  

ویعد التعبیر غایة اللغة ، إذا ما أخذنا بوظیفتھ�ا ، فك�ل م�ا نس�معھ م�ن خ�الل الق�راءة أو       

ل��ذ . وم��ا غی��ره إال وس��ائل وض��وابط تمكن��ھ م��ن تحقی��ق غایت��ھ .الكتاب��ة ، أو نكتب��ھ ھ��و تعبی��ر 

 .فھناك عدة مفاھیم لتعبیر

لغویة، وخاصة المحادثة أو اإلفصاح عما في النفس من أفكار ومشاعر بالطرق ال" فھو      

وع�ن مواھب�ھ .وعن طریق التعبیر یمكن الكش�ف ع�ن شخص�یة المتح�دث أو الكات�ب. المكاتبة

  )3(".وقدراتھ ومیولھ 

فمن خاللھ ی�تم اتص�ال الن�اس بعض�ھم ال�بعض، لتنظ�یم حی�اتھم وقض�اء ح�وائجھم، ونق�ل      

تمكن الُمتكلم من ترجم�ة أفك�اره ووسیلة .  األفكار و الخواطر النفسیة بطریقة مشوقة ومثیرة

 .،وبلورة أرائھ ضمن سیاق لغوي سلیم 

 
  
 

 

 

                                                            
  .13ص ،  1ابن منظور لسان العرب ، المجلد العاشر ، دار صادر بیروت للطباعة والنشر ، ط -)1(
  .43سورة یوسف ، اآلیة ،  -)2(

، المرجع اللغوي في التعبیر اإلبداعي والوظیفي ، دار الكتاب الجامعي ،   فوازین فتح هللا الرامیتي -) 3( 
م 2007ھـ  1427، 1عضو مجلس الشعبي للموھبین والمتفوقین ، اإلمارات العربیة المتحدة ، ط

   62ص ، 
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العمل المدرسي المنھجي ، الذي یس�یر وف�ق خط�ة متكامل�ة " ویجدر القول بأنھ                   

،للوصول بطال�ب إل�ى مس�توى یمكن�ھ ، م�ن ترجم�ة أفك�اره ومش�اعره ، وأحاسیس�ھ وخبرات�ھ 

 )1("بالغة سلیمة ، وفق نسق فكري معین الحیائیة شفھیا وكتباتھ 

من الرموز التي تمثل المعاني المختلفة  فمن عادة اإلنسان التعبیر بالغة ، باعتبارھا مجموعة

، ومھ�ارة أخ��تص بھ��ا اإلنس��ان ، دون س��ائر المخلوق��ات األخ��رى ، وھن��اك تع��ار ی��ف ل��بعض 

 :اللغویین   نذكر  منھا مایلي 

ملكة في اللسان للتعبیر عن المعاني ، وھ�ي ف�ي ك�ل أم�ة بحس�ب ) " 1886(ابن خلدون      

 )2(."اصطالحاتھا 

 )3(."أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم  " الشیرازي  اللغة عند  أما       

 )4("صوت یعبر بھ عن المعنى المقصود في النفس" السید بكر ویعرفھا 

ي ، والتنش��ئة االجتماعی��ة ، والتواف��ق أن اللغ��ة ھ��ي إح��دى وس��ائل النم��و العقل��نس��تنج         

االنفع���الي ، ومظھ���ر م���ن مظ���اھر النم���و الحرك���ي والجس���مي ، لكونھ���ا تحت���ل قل���ب التفاع���ل 

االجتماعي ، لغرض التواصل مع الغیر، تتس�ع دائ�رة تأثیرھ�ا ع�ن طری�ق عملی�ات االتص�ال 

یده ،  بأسلوب واالحتكاك االجتماعي ،مما یساعد الفرد على التفكیر من حیث التعبیر عما یر

 .یتناسب مع الخاطبین

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س��عاد عب��د الك��ریم ال��وائلي ، ط��رق ت��دریس األدب والبالغ��ة والتعبی��ر ب��ین النظری��ة والتطبی��ق ، دار  -)1( 

 .77، ص م2004،  1الشروق للنشر والتوزیع ، األردن ،ط

 م 2005زكری���ا اس���ماعیل ، ط���رق ت���دریس اللغ���ة العربی���ة ، دار المعرف���ة الجامعی���ة ، الش���اطبي ،  -)2( 

 .09،ص

 .09المرجع نفسھ ص  -)3( 

 .09المرجع نفسھ ،ص  -)4( 
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كل م�ا " (désosser)دي سوسیرماقالھ .ونذكر في تعریف اللغة من جانبھا الفیزیائي          

یمك��ن أن ی��دخل ف��ي نط��اق النش��اط اللغ��وي اإلنس��اني ،ف��ي ص��ورة ثقافی��ة منطوق��ة أو مكتوب��ة 

(1)."،معاصرة أو متواترة
 

وأصبحت جزءا من الشخصیة عند األلس�نین الغ�ربیین ، .لذا تعرف اللغة تطورا كبیرا        

للغ�ة  tshmaski )( تشومس�كيونظاما من الرموز الذي یحم�ل مس�تویین اثن�ین ف�ي تعری�ف 

عملیة تولیدیة فعال�ة ف�ي ال�ذھن البش�ري ، ق�ادرة "باعتبارھا  )األداء اللغوي و الكفایة اللغویة(

 )2(".على الخلق و اإلبداع اللغوي المنظم ،من خالل قانون نحوي عام في لغات البشر كافة 

س�واء كان�ت ھ�ذه الرم�وز ص�وتیة أم .كما أنھا نظام معقد من الرم�وز المتع�ارف علیھ�ا       

غیر صوتیة، كاإلیماءات وتعبیرات الوجھ یستخدمھا المجتمع للتواصل و التفاعل فیم�ا بی�نھم 

. 

نظ��ام معق��د م��ن الرم��وز "ولق��د عرف��ت الجمعی��ة األمریكی��ة للس��مع و النط��ق اللغ��ة ، بأنھ��ا 

 )3("مستخدمة بأشكال عدة في التفكیر و التواصل االصطالحیة ال

فری��دة م��ن نوعھ��ا وھّبھ��ا هللا، للمخل��وق البش��ري ، حت��ى  )اللغ��ة(فھ��ي ظ��اھرة إنس��انیة        

وم��ن ءایات��ھ َخل��ُق "   فج��اء ف��ي قول��ھ تع��الى .یتس��نى ل��ھ التواص��ل م��ع أف��راد مجتمع��ھ وبیئت��ھ 

 ) 4(".م ،إن في َذلك ألَیات لْلَعالِمْیَن اَلَسمواِت واألرِض،واخِتآلُف ألِسنُتكْم وألواُنك

 

 

 
______________________ 

 . 17ص  ،المرجع السابق -)1( 

 . 93ص   ، المرجع نفسھ -)2( 

. ثائر أحمد غباري  و آخرون ،علم النفي اللغوي ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزی�ع ،عم�ان -)3(  

 .262ص،  م 2011-ھـ1،1432ط

 . 22،اآلیة  الروم سورة  -)4( 
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 المنطوق�ة ف�ي نظ�ام األص�وات فاإلنسان وحده دون غی�ره م�ن المخلوق�ات البش�ریة ، یس�تخدم    

 اللغة تقوى وتزدھر ، وتزخر بالعدید من المفردات ."لتحقیق االتصال بأبناء جنسھ لذا 

ب�ل ق�د . ، والمصطلحات الحادثِة ذا قویِت األمة، وتضعف وتضمر وتتقوقع إذا ضعفِت األمة 

 .)1("    تندثر لغة ما باندثار حضارتھا

ولیكون فعاال علیھ أن یمتلك األداة الت�ي یك�ون .فالطفل یتوسل اللغة لِینخرط في المجتمع      

عن طریق النمو السلیم ،لذا تكمن دراسة النم�و م�ن الن�احیتین النظری�ة والتطبیقی�ة ،.بھا مناسبا

مم�ا یمك�ن م�ن زی�ادة الق�درة عل�ى  توعی�ة األطف�ال و في التع�رف عل�ى الطبیعی�ة اإلنس�انیة ، 

 .المراھقین و التحكم في العوامل التي تؤثر في نموھم 

َنَمى الَماُل َنماء، وأنَماه ّهللا تع�الى ومن�ھ نامْی�ة ّهللا " "للزمخشري "وجاء في لّسان البالغة      

الَنب�اْت و الص�امت ك�الحجر  فالنامْي نح�و.،خلقھ ألنھم یْنموَن، وَما على األرض َناو وصامتْ 

. 

 :قال القطامي 

"  َفأصبح ّسْیُل ذلَك قْد َتنمى         إلى َمْن كاَن َمْنزلُھ َیَفاعا   
)2( 

یخ��تص ف��ي الزی��ادة الجس��میة الملحوظ��ة ف��ي حج��م أو "أم��ا ف��ي المعن��ى االص��طالحي        

 )3(".تركیب ،الكائن الحي في فترة من الزمن 

أي لھا بدایة ونھایة ،تتم وف�ق نض�ام مح�دد ، .ه سلسلة متالحقة الحلقات فالنمو في مجرا      

      .ولكل مرحلة مالمحھا المتمیزة.یخدم كل منھ اآلخر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، دار الفك��ر لجمی��ع الم��واد ف��ي الم��دارس  الفص��حى  اللغ��ة العربی��ة، ت��دریس بس��میح أب��و مغل��ي  -)1( 

 31ص ،م 1997-ھـ1،1418للطباعة والنشر والتوزیع ،ط

  1،طالجزء الثاني ،دار الكتب العلمیة  ، ّسان البالغة ل ،محمود بن عمر بن أحمد  الزمخشري  -)2( 

 .306، صم1998-ھـ1419

 ،ار الفكر ساحة الجامع الحسني  د، دورة حیاة اإلنسان ،  علم نفس النمو،سامي محمد ملحم  -)3( 

  48ص،م 2004-ھـ1425-1،طاألردن 
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ألن العنای�ة بھ�ا ف�ي الفت�رة األنس�ب،   .وھناك فترات من النمو على الوالدین االھتمام بھا     
 .ومن ھذه الفترات نجد النمو اللغوي .یقود إلى استقرار نجاحھ في المھارات المستقبلیة

و . ف��النمو اللغ��وي یع��د ذل��ك التت��ابع والمح��دد لمراح��ل لألطف��ال األص��حاء و المع��اقین        
ھو نمو في قدرة الفرد على التواصل ، من خالل استخدام الرموز الملفوظة " بالمعنى األعم 

 )1(."أو المكتوبة

لذا یوج�ب .إذ یقر باختالف ُمیول الطالب ورغباتھم " الغزاليعن رأي ابن سینا وال یختلف 
على المَعلم أن َیخت�ار لك�ل طال�ب الص�ناعة الت�ي تالئم�ھ م�ع إحاطت�ھ  بأن�ھ ل�یس ك�ل ص�ناعة 

 )1"(.ُیرومھا الصبي ممكنة أو مواتیة لھ 

والُمتعلم لم یكن اھتمام العلماء والفقھاء والمختصین فقط ، ب�ل الفلس�فة بأش�كالھا لھ�ا ع�دة      
أن الُم�تعلم ش�خص ل�ھ ھ�دف روح�ي ینبغ�ي "الی�ة، إذ ت�رى الفلس�فة المث.تعزیزات و اھتمامات

وھ�و .تحقیقھ ، ومن ھنا أكدت ضرورة تعلیمھ احترام اآلخ�رین  والق�یم الروحی�ة وغی�ر ذل�ك 
 )2(."قدوة یقتدي بھ المتعلمون فضال عن ُیولد المعاني واألفكار في عقل التالمیذ 

 فحین  .ام أراء اآلخریننجد أن لكل متعلم ھدف یرمي إلى تحقیقھ، مع توعیتھ احتر      
عل�ى الم�تعلم أن ین�دمج ف�ي الجماع�ة "نظرة الفلس�فة التربوی�ة الماركس�یة كان�ت أع�م و أجم�ل 

وإذ تناقض��ت أھداف��ھ م��ع أھ��داف الجماع��ة ، فعلی��ھ أن یلغ��ي .ب��التزام بأوامرھ��ا و التوح��د معھ��ا
 )3(".أھدافھ ، ویضع أھداف اآلخرین ومصالحھم الجماعة َنصب عینھم 

والموج��ھ .فھ��و الق��ائم بالعملی��ة التعلیمی��ة .المعل��م ل��ھ مكان��ة أساس��یة ف��ي عملی��ة التعل��یم أم��ا     
إذا أن المعلم و م�ا  یمت�از ب�ھ م�ن كف�اءات و م�ؤھالت ،واس�تعدادات وق�درات ."والمنشط لھا 

فانھ یس�تطیع أن یس�اعد الطال�ب عل�ى تحقی�ق األھ�داف الَتْعلیمَی�ة  الَتعلُمی�ة .ورغبة في التعلیم 
      )4(."ویسر بنجاح 

نستنج أن العملیة التعلیمیة ترتكز على الُمعلم وما یَقدُم  للُمتعلم ،بالُرغم م�ا یق�ع عل�ى عاتق�ھ   
الع��بء األكب��ر ف��ي إع��داد األجی��ال الص��اعدة ، فیش��غل مھ��ام التخط��یط و التس��ییر والض��بط 

 .والتدریس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .37محسن علي عطیة ،الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة ،المرجع السابق ، ص -)1( 
 .29المرجع نفسھ ، ص -)2( 
سعدون محمد الساموك وآخرون،  مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ، دار وائل   للنشر  -)3( 

 48، ص م 2005،  1والتوزیع ، األردن ط
سعدون محمد الساموك وآخرون ، منھاج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ، دار وائل للنشر  -)   4( 

 .48،ص م1،2005والتوزیع ،األردن ،ط
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فعملیة التعلم أیضا تساعد الطفل في نمو لغتھ،تكون وفَق أسس صحیحة ، وتغرس ف�ي        

 عملیات التي یقوم بھا المدرس ،والتعلم َیتم وفَق مجموعة من ال.نفسھ الرغبة والفضول 

التغی�ر النس�بي ف�ي الحص�یلة الس�لوكیة للك�ائن " مع المتعلمین في المراح�ل التعلیمی�ة، بص�فتھ 

 )2(".الحي نتیجة للخبرة، ولیس شیئا یمكن مالحظتھ بصورة مباشرة 

 وف��ي ظ��ل إس��ھامات النظری��ة اللّس��انیة الحدیث��ة، أص��بح الُم��تعلُم ھ��و مح��ور الَعملی��ة        

 الَتْعلیمیة ،

م�ع امتالك�ھ الق�درة عل�ى التفاع�ل معھ�ا ، و االس�تفادة .ومساھم فعال في اكتس�اب المعلوم�ات 

أن یك��ون ق��دوة ، وأن یك��ون عْلُم��ھ مقترن��ا " علی��ھ  الش��یخ الغزال��ي ف��المتعلم ف��ي نظ��ر. منھ��ا 

متواض�عا بالعمل ، وأن یكون زاھدا ، وأن یبتعد عن األھل والوطن َطالبا لْلعل�م ، وأن یك�ون 

ال یتكب��ر عل��ى العْل��م وال یت��آمْر عل��ى الُمعل��َم ، وال مج��ادال مس��توعًبا عل��وم عص��ره المحم��ودة 

 . )3("وأن یكون لھ منھج في الَتعلُم .

فالق��دوة تك��ون باألعم��ال واألفع��ال .فنظ��رة الش��یخ مس��توحاة م��ن ق��یم ومب��ادئ اإلس��الم        

كم�ا جع�ل دینن�ا الحنی�ف للعل�م .د علما و رَقة وأن یبعد عن أھلھ لیزی.الحسنة ،مطابقة ألقوالھ 

 )4("َھْل َیْسَتوي الذْیَن َیْعلُموَن و الَذین ال یْعلموَن " قال هللا تعالى .والعلماء مكانة رفیعة 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1للطباعة والنش�ر ،اإلس�كندریة ،طالسید كامل الشربیني ،خصائص المتخلفین عقلیا ، ،دار الوفاء    -) 1(
 273. ص.م2009،
 .10،ص م2001، 2حسن مسني ،  سیكولوجیة التعلم والتعلیم ، ،دار الكندي للنشر والتوزیع ،ط  -)2( 
محس��ن عل��ي عطی��ة، الك��افي ف��ي أس��الیب ت��دریس اللغ��ة العربی��ة ، دار الش��روق للنش��ر والتوزی��ع ،  -)3( 

 29، ص م 2006، 1المنارة ،ط
 09یة سورة الزمر ،اآل -) 4(
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 )أھدافھ، أشكالھ ،شروطھ ، أسس تدریسھ ، أسالیب تدریسھ( التعبیر    :الفصل األول 

 
 

 .تمھید  - 

 .أھداف التعبیر -

 .أشكال التعبیر -

 .شروط التعبیر  -

 .أسس تدریس التعبیر  -

 .أسالیب تدریس التعبیر -

 .خالصة -
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 : تمھید   

 

 .أھم المواد الدراسیة التي تعطى للطالب یعد التعبیر بنوعیھ الشفھي والكتابي ،من   

�ھر فی�ھ كاف�ة العل�وم والمع�ارف ، واللبن�ة األول�ى إلع�داد  كیف ال ؟وھو القال�ب ال�ذي تصُّ

 .الخطیب الُمفوه ،والُمرتجل البلیغ ، والكاتب الُمبدع

بفنونھ وإبداعات�ھ ،واألرض الخص�بة  إن مادة التعبیر البحر الذي یموج فیھ الطالب ،    

الت��ي س��یطر علیھ��ا ظھورھ��ا أل��وان الفص��احة والبالغ��ة ،والمنب��ر األول  إلب��راز تفوق��ھ 

 .وقدراتھ

أھداف��ھ، أش��كالھ ،أس��س تدریس��ھ ،وأس��الیب (وعلی��ھ أوس��منا الفص��ل األول،   التعبی��ر     

 :حیث اشتمل على مایلي).تدریسھ

 .أھداف التعبیر  -

 . أشكال التعبیر -

 .شروط التعبیر -

 أسس تدریس التعبیر -

 .أسالیب تدریس التعبیر -

لنصل إلى مكانة التعبی�ر المرموق�ة ب�ین فن�ون اللغ�ة العربی�ة، ونتع�ود عل�ى التفكی�ر       

السلیم ، والنط�ق الص�حیح والكتاب�ة الجی�دة ، بمختل�ف أنوعھ�ا ، والت�درب عل�ى اكتش�اف 

 .األخطاء وتصویبھا
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 :     تدریس التعبیر أھداف
ویع��د .التعبی��ر أھ��م ف��رع م��ن ف��روع اللغ��ة العربی��ة، وغای��ة بینھم��ا جمیع��ا       

لُیعب�ر عم�ا . التعبیر مجموعة من المھ�ارات اللغوی�ة الت�ي یج�ب أن یتقنھ�ا التلمی�ذ

في نفسھ ،ویصبح قادرا على تنمیة مھارتھ الكالمی�ة ، مواجھ�ا لمواق�ف الحی�اة ، 

، وسلیم األداء یتلقاه السامع فیھمھ ، ویتب�ین ل�ھ مقاص�ده ،  بتعبیر  واضح الفكرة

 : وعلیھ نجد أن مھارة التعبیر تتجلى في مجموعة من األھداف ، أھمھا

 .ممارسة اللغة وتوظیف المكتسبات بشكل جید -

 .تحسین األداء والقدرة على االرتجال 

 .إكساب الجرأة و القدرة على المواجھة واإلقناع 

 .المبادرة والثقة بالنفس تفعیل روح -

 . )1(تحقیق التواصل األفقي  -

بمعنى ھذه الـأھداف تسعى إلى تك�وین الُم�َتعلم ، بف�تح ل�ھ المج�ال لإلب�داع و         

وتعلیمھ على حسن التحدث .بكل حریة وطالقة دون خوف وال ارتباك .االبتكار 

والتع��رف عل��ى والكتاب��ة وآداب الخط��اب ،و یوجھ��ھ نح��و احت��رام الس��امعین ،  

 .رغباتھم ومیولھم 

 

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، الدیوان الوطني للمطبوع�ات المدرس�یة  ،  -)1( 

 . 14،ص م2013الجزائر ،جوان 
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 : كما للتعبیر أھداف أخرى أھمھا   

 .لأللفاظ المستخدمة في الكالم  توسیع القاموس اللغوي  -

 .تحفیز التالمیذ على استخدام  الجمل الواضحة ، ذات معنى  -

 .تعمیق القواعد و اآلداب العامة الالزمة للكالم والتخاطب  -

 )1.(تعوید التالمیذ التعرف على ما یستعملونھ من لغة، نطقا، وقراءة وكالما -

م اللغوي والعلمي للُم�تعلم، وتنمی�ة قدرت�ھ لذا التعبیر یسعى إلى تكوین المعج     
بحس�ن األداء ف�ي الك�الم و الح�وار . اإلنتاجیة وحسن التعامل والتفاعل مع الغی�ر

 :والمناقشة  والكتابة ، ویتم ھذا عن طریق مایلي 

. أن��واع التعبی��ر م��ن محادث��ة ومناقش��ة،  وش��رح وتعلی��ق تنمی�ة ق��درة التلمی��ذ ف��ي -
 . ت وكتابة الرسائل و التقریرا

یش���رح بطریق���ة رس���م . تنمی���ة الق���درة عل���ى الكتاب���ة بخ���ط واض���ح ومتناس���ق  -
الحروف من األلف إلى الیاء ،سواء بكتابتھا بحروف النس�خ أو بح�روف الرقع�ة 

. 

تنمی�����ة الق�����درة عل�����ى التلخ�����یص ف�����ي اإللق�����اء أو المن�����اظرات، أو اإلذاع�����ة  -
 )2.(سواء في اللغة العربیة ، أم في العلوم األخرى .المدرسیة

ومنھ التعبیر یتطور من خالل الت�دریب و التم�رین، بإیج�اد البیئ�ة المناس�بة،      
الت���ي یس���ودھا التفاع���ل البن���اء ب���ین الُمَعل���م والُم���تعلم ،بتنظ���یم النش���طات اللغوی���ة 

وتق�دیم .وتش�جیعھم ع�ل احتف�اظ بملخص�ات لم�ا یق�رؤون . المختلفة كالمسرحیات
 .لمحسوسةالحریة للمتعلم ، في اختیار المواضیع ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1حسن عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربی�ة ، مرك�ز اإلس�كندریة ، الق�اھرة ، ط -)1( 

  -25، ص) د ت(

م  2007،  1أبو سعود سالمة أبو سعود ، المنجد في التعبیر، دار العلم واإلیمان ، ط -)2( 
 . 35، ص 



[Tapez le titre du document] 
  

16 
 

  

،نجد الھدف األساسي م�ن تعل�یم التعبی�ر ، یتمث�ل  )األھداف  (من خالل الـنقاط السابقة        

وھ��ذا یتطل��ب تحقی��ق .ف��ي خل��ق الق��درة عل��ى التعبی��ر الواض��ح والس��لیم الُمنم��ق ، ل��دى الُم��تعلم 

 :وھي . مجموعة من األھداف الخاصة 

اع��ي فیھ��ا قواع��د االس��تخدام الّجی��د تزوی��د الُم��تعلم بالق��درة عل��ى التعبی��ر بالغ��ة س��لیمة، یر -1 

 .،ألنظمة اللغة التركیبیة  والصرفیة و الداللیة 

اكتس��اب الطال��ب الق��درة عل��ى التفكی��ر المنطق��ي ف��ي ع��رض أفك��اره وتسلس��لھا، والبرھن��ة  -2

 .علیھا لتكون ُمؤثرة في نفس الُمتلقي 

بش��كل َراق و .واطف��ھتمك��ین الُم��تعلم م��ن التعبی��ر ع��ن أفك��اره وأحاسیس��ھ و انفعاالت��ھ، وع -3

 .رفْیع

 .و ُمؤثر فیھ بسعة الثَقافة ورحابة اإلبداع 

 من خالل رجوحھ إلى المكتبات و .تمكین الُمتعلم من توسیع دائرة معارفھ و أفكاره  -4

 والبحث في موضوعات متنوعة، في كتب األدب والقراءة، مما یعینھ . مصادر المعلومات 

 )1.(على فتح أفاق اإلبداع لدیھ 

 نستخلص أن التعبیر األنجع، یكون وفَق توجیھ أنضار الطلبة إلى المطالعة الحرة،  مع         

 تحدید أخطاء الطلبة َو معالجتھا تدریجیا،من األھم إلى الُمھم ، وتمرینھم على جمع األفكار 

 والعمل على ھضمھا وتنظیمھا مع مراعاة تسلسلھا . قبل الكتابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و مھارات االتصال التربوي ، دارالصفاء زاعلة  ، االستراتجیات التربویةمحمد سلمان فیاض الخ -)1( 

 . 306م ،ص2011-1للطباعة و النشر والتوزیع  ،ط
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       :أشكال التعبیر  -

تعم���ل عل���ى تقوی���ة ال���روابط  التعبی���ر وس���یلة م���ن وس���ائل اتص���ال الف���رد بغی���ره، وأداة      
و التعبی�ر ف�ي االص�طالح بش�كل .والّسعي على إثراء الفكر و التفكی�ر .والعالقات بین األفراد

 )1.("ھو إخراج شيء مكنون داخل شيء آخر "موجز ،

 : وینقسم  التعبیر من حیث الشكل إلى قسمین      

اس�تخدام الف�رد الك�الم المنط�وق للتعبی�ر عم�ا ف�ي نفس�ھ م�ن " ویعن�ي :التعبیر الشفھي  – أوال
 )2(."أفكار وإحساسات  ومعلومات یعلمھا لآلخرین ، ومع صحة التعبیر وسالمة األداء 

وب��ذلك نج��د أن��ھ یق��وم عل��ى االسترس��ال، والك��الم بش��كل واض��ح وجّی��د، خ��ال م��ن العی��وب         
 .و اإللقاء النطقیة أثناء الحوار

فكاره وأحاسیسھ وحاجاتھ بالغة سلیمة ، وتص�ویر التي یصوغ بھا الفرد أ" وھو الطریقة     
وم��ا یطل��ب إلی��ھ ص��یاغتھ بأس��لوب ص��حیح ف��ي المض��مون ، فھ��و یمث��ل نش��اطا أدبی��ا .جمی��ل 

  )3(." واجتماعیا ، والغایة من تعلیم اللغة ، ففروع اللغة كلھا وسائل للتعبیر الصحیح 

 ومن ھنا یمكن القول الَتعبیر الشفھي یعد قاعدة أساسیة للُمَتعلم، یعتمد على مھارة الكالم      

والتّدرب على النطق الصحیح ، وإمداده بالمفردات التي تمھد لھ بالكتاب�ة ف�ي موض�وعات .  
 .ُتھمھم وتناسب خبراتھم

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف��اتن إب��راھیم ، نم��و الطف��ل و التعبی��ر الفن��ي ، المكتب��ة المص��ریة للطباع��ة و النش��ر و التوزی��ع ،  -)1( 
 اإلسكندریة ،

 .32   ص ، م 2004-)ط-د (

،دار المس�یرة  )التش�خیص والع�الج  (  الغزالي ، اض�طراب النط�ق والك�الم كمال عبد الحمید  سعد  -) 2(
 .310،ص  م 2011 – ھـ1432 ،1للنشر والتوزیع  ، ط

- 3راتب قاسم عاشور وآخرون ، أسالیب تدریس اللغة العربیة ، دار المسیرة للنش�ر والتوزی�ع ، ط -)3( 
 19،ص م 2010-ھـ 1431
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وللتعبیر الش�فھي م�اھرتین أساس�یتین بواس�طتھما ت�تم كف�اءة الُم�تكلم ، ف�ي التبلی�غ بش�كل          
 :دقیق وسلیم ،ھما 

 ھي أول خطوة یطورھا اإلنسان منذ میالده ، وتتفق عدة دراسات                                 :ومھارة اإلصغاء  -أ

ومالحظات میدانیة، أن الطفل في األسابیع األولى من  حیاتھ ، ینتبھ إلى األصوات المحیط�ة 
 بھ 

 أن األطفال ینتبھون إلى مصدر الصوت ویدیرون " (Butter Field)  بیترفیلد ، حیث بین 

رؤوسھم نحو ذلك ، وتعتب�ر ھ�ذه العملی�ة بمثاب�ة الخط�وة األول�ى ف�ي االنتب�اه واإلص�غاء للغ�ة 
".)1( 

وعلیھ یجد الطفل متعة في مداعبتھ ألمھ ، بتردید األصوات والكلمات واألغاني ، وتكم�ن       
 :أھمیة ھذه العملیة بأنھا 

 .ة تسبق الكالم لدى الطفل أول مھار -

 .تمكن األطفال في تسجیل األصوات في ذاكرتھ السمعیة  -

 تمكن الفرد من محاولة التقلید والمحاكاة،وبتالي اكتساب أصوات اللغة المستعملة في  -

 )2(."محیطھ

الطف�ل ، عن�د اكتس�اب لغ�ة األم ،  م�ن  نم�وفھذه المھارة تبن�ى وتتط�ور خ�الل المراح�ل       
 والتي 

 تتم قبل دخول سن المدرسة ، یستمدھا من العائلة و الحي ، مما یسمح من استخدامھا

 .والعمل بھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خال��د عب��د الس��الم ،دور اللغ��ة األم ف��ي تعل��یم اللغ��ة الفص��حى ، ف��ي المرحل��ة االبتدائی��ة ب��ا لمدرس��ة -(1)
 .86م ، ص 2012الجزائیة،  

  87المرجع نفسھ ، ص -(2) 
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 :مھارة اإلنتاج اللغوي ى أو التبلیغ –ب 

و التعبی�ر بطریقت�ھ الخاص�ة ُمقل�دا ،یكتسب الطفل لغتھ األولى بقیامھ بمحاوالت الك�الم        

اإلنت�اج اللغ�وي بالغ�ة الجدی�دة "ما یسمع ، لتلبیة حاجاتھ ومطالبھ البیولوجی�ة و الحیوی�ة ،ألن 

من خالل إجابتھ عل�ى أس�ئلة .نشاط مدرسي  یومي ، یعیشھ الُمتعلم من دخولھ  إلى المدرسة 

ع�ض حاجیات�ھ إل�ى جان�ب س�رد أو تلبیة ب.ُمعلمھ ، أو عند طلب استفسارات وتوضیحات منھ 

 )1(."القصص و التعبیر الُحر

  :وبناء على ذلك ترتكز مھارة تطویر الكالم أو التعبیر الشفھي على المبادئ اآلتیة

وذل��ك أن الخ��وف یول��د الت��ردد ، . الج��و النفس��ي الُم��ریح، الُمطم��ئن و المش��جع عل��ى الك��الم -

 .التوقف والتأتأة 

 .الحریة الكافیة في التعبیر  -

 .قوة الدافعیة لتعلُم اللغة الجدیدة  و التعبیر بھا بطالقة ودقة  -

فم�ن المنطق�ي أن یق�ع .قبول األخطاء اللغویة وتص�حیحھا باعتب�ار الطف�ل ف�ي ط�ور ال�تعلم  - 

تطوری��ة ناتج��ة ع��ن ع��دم تحكم��ھ ف��ي قواع��د ونظ��ام اللغ��ة الجدی��دة، وأس��الیب .ف��ي أخط��اء  

 )2("الُمتنوعة

یظھر أن األنشطة تقوم بتشجیع و تحفیز الُمتعلم على التعبیر واإلثراء ف�ي ك�ل ومن ھنا          

المواق��ف الحیاتی��ة ،كإس��تراتجیة للتعبی��ر بالغ��ة الش��فویة المدروس��ة ،ألن التع��ود یمك��ن الُم��تكلم 

ال��تكلم بطالق��ة ،خاص��ة ف��ي تعل��یم حف��ظ الق��رآن ،ومعرف��ة مخ��ارج النط��ق ، وق��راءة الش��عر 

 .وغیرھا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89المرجع السابق ، ص -(1) 

 . 89المرجع نفسھ ،  ص -(2) 
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ال .ویذكر كل من أحم�د ف�ؤاد  وعب�د الفت�اح البح�ة أن للتعبی�ر الش�فھي بع�دین متالزم�ین       

 :یتحقق بناؤه إال بھما معا وھما 

یب و القوالب اللغویة ، التي یختارھا الُمتحدث ویقصد بھ األلفاظ والتراك: البعد اللفظي -

ویحم�ل بال�ذات وأفك�اره ومعانی�ھ الت�ي .كما یتفق م�ع الُع�رف اللغ�وي كوع�اء. أو الكاتب 

 .رغب في إیصالھا لآلخرین 

بمعنى  المعلومات والحقائق ، واألفكار والمع�اني ،والخب�رات :  البعد المعنوي والمعرفي  - 

ع�ن طری�ق قراءت�ھ الواعی�ة ،وم�ن خ�الل مش�اھداتھ ف�ي المدرس�ة  التي یحصل علیھا اإلنسان

 )1(. وخارجھا

یتض��ح م��ن خ��الل الق��ول ، أن التعبی��ر الش��فھي یرتك��ز عل��ى بع��دین ، اللفظ��ي وھ��و أداء        

الفرد اللغة بطریقة منطوق�ة لألص�وات ، وكلم�ات وجم�ل اللغ�ة المكتس�بة ،أم�ا المعن�وي یق�وم 

عل��ى اجتھ��ادات الُم��تعلم ، ویحص��ل علیھ��ا الف��رد بحك��م احتكاك��ھ م��ع اآلخ��رین ، والت��أثر بم��ا 

 .ما یتلقى من انطباعات یصدر من مؤثرات و

  

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبد الفتاح حسن البجة ، أصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة و التطبی�ق ، دار الفك�ر ،عم�ان ،   (1) -

 .313،ص م1،2000ط
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م��ن خ��الل المف��اھیم الس��ابقة للتعبی��ر الش��فھي، نس��تخلص أن��ھ یتض��من أرب��ع عملی��ات                

 :أھمھا

 فیمل سأتحدث ؟:اإلجابة عن سؤال یقول،فكریة ُیقصد بھا  أن الكالم عملیة عقلیة  -1

الوع��اء اللغ��وي م��ن مف��ردات، وجم��ل وص��یاغات  :أن الك��الم عملی��ة لغوی��ة یقص��د بھ��ا -2

األفكار والمعاني، والمشاعر التي تح�دث ف�ي العملی�ة العقلی�ة  وتراكیب تلك التي یستعمل فیھا

 .  والفكریة

لص��وت و أنواع��ھ، ودرجات��ھ الت��ي یمك��ن بھ��ا ام��ا :أن الك��الم عملی��ة ص��وتیة یقص��د بھ��ا  -3

 ؟ التوصل إلى المعاني، واألفكار والمشاعر، و األحاسیس والدالالت بشكل دقیق

یمك�ن اس�تخدام الھیئ�ة، والمالم�ح و الحرك�ات و  كی�ف: أن الكالم عملیة ملمحیة یقصد بھا -4

ونقلھ�ا ،اإلشارات التي تساعد التي ترجمة المعاني و األفكار، والمشاعر وتعمیقھا وتجسیدھا 

 )1("إلى اآلخرین 

وُیع��د ھ��ذا األخی��ر عملی��ة معق��دة .بمعن��ى أن التعبی��ر الش��فھي یق��وم م��ن منب��ع الك��الم     

وتُمر بمراحل مختلفة تشترك مع بعضھا ال�بعض، ف�ي . فیھا عدة أجھزة عضویة تشترك

ونق�ل .وبھا یستطیع الفرد التعبیر عن أرائ�ھ وأفك�اره ، ومش�اعره . إتمام عملیة التواصل

 .إلى من حولھ من البشر المعلومات و التعلیمات 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –تدریس��ھا  –مھارتھ��ا  –أسس��ھا .( عمی��ة وآخ��رون ، المف��اھیم اللغوی��ة عن��د األطف��ال رش��ید أحم��د ط (1)- 

      4،ص م2009 -ھـ 1428دار المسیرة للنشر والتوزیع ، األردن  ، دط، ).تقویمھا 
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 التعبیر الكتابي  – ثانیا

الُمترجم��ة اقت��دار الط��الب عل��ى الكتاب��ة " وھ��و . التعبی��ر الكت��ابي ،ُینع��ت ب��التعبیر التحری��ري 

وم��ن ث��م . بق��در ی��تالئم م��ع ق��دراتھم اللغوی��ة . ألفك��ارھم بعب��ارات س��لیمة تخل��و م��ن األغ��الط 

تدریبھم    على الكتابة بأسلوب عل�ى ق�در م�ن الجم�ال الفن�ي المناس�ب لھ�م ، وتعوی�دھم عل�ى 

 ) 1("اختیار األلفاظ المالئمة وجمع األفكار وتبویبھا وتسلسلھا و ربطھا 

ویوظ�ف فیھ�ا ك�ل م�ا .ك�ن الُم�تعلم م�ن اإلفس�اح ع�ن أفك�اره ومش�اعره وآرائ�ھبمعنى تم       

ویمك�ن الق�ول أن التعبی�ر الكت�ابي .یملك من ث�روة لغوی�ة ، وق�وة بالغی�ة للق�درة عل�ى التعبی�ر 

فیض یجري بخاطر الكاتب ، فیصور مدى انعكاس مایراه أو یسمعھ ، بعب�ارات فیھ�ا ألف�اظ "

م��ا یخ��تلج ف��ي الص��در م��ن عواط��ف ومش��اعر و .ت��رجم تح��دد ، وأفك��ار توض��ح ، ومع��ان ت

 )2(."أحاسیس

م�ا یدون�ھ المتعلم�ون ف�ي دف�اتر التعبی�ر، وی�أتي ع�ادة بع�د التعبی�ر " ویمكن القول بأنھ         

الش��فھي ، ویع��د وس��یلة االتص��ال ب��ین الف��رد وغی��ره ، مم��ن تفص��ل بی��نھم المس��افات الزمنی��ة 

 )3(".في المھن جمیًعا  والمكانیة ، والحاجة لھذا التعبیر ماسة

نس��تنتج أن التعبی��ر الكت��ابي ھ��و القال��ب ال��ذي یّص��ُب فی��ھ اإلنس��ان أفك��اره ومش��اعره،         

حتى یتیسر لھ الوصول إلى فھم المقروء والمكت�وب، لی�تعلم عل�ى .ورغباتھ وُیعبر من خاللھ 

ن تقنی�ات وضع خطة لما یكتب، لتوض�یح غایت�ھ وأھداف�ھ ، ونق�ل ص�وره وأرائ�ھ ، لی�تمكن م�

 .التلخیص، والحرص على تحقیق أھدافھ المسطرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عب�د الفت�اح حس�ن البج�ة ، أص�ول ت�دریس اللغ�ة العربی�ة  ، ب�ین النظری�ة و التطبی�ق ،  المرج�ع  - (1)
                                                          . 313السابق،  ص

سید عبد العال عبد المنعم ،طرق تدریس اللغة العربی�ة ،دار غری�ب للنش�ر و التوزی�ع ، الق�اھرة    -)2(
 123،ص  م2002،)د ط(

وآخرون ، المن�اھج و طرائ�ق ت�دریس اللغ�ة العربی�ة  ، دار الرض�وان   عمران جاسم الجبوري -  (3)
 .304، صم  2013ھـ 1434،  1للنشر والتوزیع ، ط
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ف��التعبیر الكت��ابي یعتم��د بالدرج��ة األول��ى عل��ى ثقاف��ة التالمی��ذ ، وكث��رة اطالعھ��م ،          

بتوجی�ھ .بالغ�ة  ودربتھم على الكتابة ، واإلمالء الص�حیح،  وتوظی�ف مكتس�باتھم م�ن نح�و و

 .وإرشاد من األستاذ

ومن المعلوم أن اإلنسان ی�تكلم أكث�ر مم�ا یكت�ب، فالكلم�ة المنطوق�ة أ كث�ر م�ن الكلم�ة          

ذل�ك .وھذا ال یعني أن الكالم یغني عن الكتابة ، وأن كان أساسا لھ�ا أو یُس�د مس�دھا .المكتوبة

حاجات العظیمة ، إال تفصح عم�ا ف�ي ألن اإلنسان لم یصطنع لھ رموزا یكتب بھا لشعوره بال

 ) 1(."نفسھ ومشاعره وأحاسیسھ ألفراد لیس بمقدوره ، أن یشافھُھم 

ل�ذا یج�ب . وھذا دلیل على فائدة التعبیر الكتابي في حیاة الُمتعلم ، في تواصلھ مع غی�ره        

ن أساسین قب�ل وأن یتقن أمری.علیھ أن یمتلك القدرة على التعبیر  ،والكتابة وفق أسس سلیمة 

 : الشروع في عملیة التعبیر وھما 

 .التعبیر الشفھي امتالكھ القدرة على  -

 )2 (."قدرتھ على الكتابة السلیمة ثانیا  -

ألن الك��الم المنط��وق أق��دم م��ن . نس��تخلص أن التعبی��ر الش��فھي مقدم��ة للتعبی��ر الكت��ابي          

 .لكتابة بوضوح وجودة في األسلوبالمكتوب، وتعود على األداء السلیم ، وتمرین على ا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عب��د الفت��اح حس��ن البج��ة ، أص��ول ت��دریس اللغ��ة العربی��ة ب��ین النظری��ة و التطبی��ق، المرج��ع الس��ابق  -(1) 

 .314،ص

 31المرجع نفسھ ص  -(2) 
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 وینقسم التعبیر الكتابي في األساس إلى التعبیر اإلبداعي و الوظیفي        

یقوم بإیصال األفكار والمعلومات، ویلجأ إلى أسالیب التجمی�ل اللغ�وي : التعبیر الوظیفي  –أ 

كم�ا أن�ھ .ألن�ھ یس�تخدم كلم�ات مح�ددة ، وأس�الیب متنوع�ة .واللفظي ، على أن یكون مفھوم�ا 

ة و مكتوب�ة، والھ�دف من�ھ الفھ�م و اإلفھ�ام، وھ�و ش�ائع االس�تعمال ب�ین یكون بطریقیھ ش�فوی"

    )1(."كالمحادثة، وكتابة الرسائل و التقاریر، واإلعالنات والتعلیمات.الناس

ف��التعبیر ال��وظیفي یع��د أكث��ر انتش��ارا و ممارس��ة ف��ي الحی��اة الیومی��ة ، ألن��ھ ی��ؤدي وظیف��ة      

 .ة أو المشافھة خاصة للفرد و الجماعة عن طریق الكتاب

وعلى الُمتعلم في المرحلة االبتدائیة و المتوسطة أن یتقن ھذا الن�وع م�ن التعبی�ر ، ألنھ�م      

یوجدون سواء داخل المدرس�ة أو خارجھ�ا ف�ي مواق�ف تتطل�ب م�نھم المحادث�ة ، )  المتعلمین(

 .أو المناقشة وكتابة الرسائل

كتب في مواض�یع محسوس�ة ، وال یمكن�ھ أن یب�دع فالُمتعلم في ھذه المرحلة التعلیمیة  ی       

فامكنیات��ھ الدراس��یة ال تس��مح ل��ھ باإلب��داع .ف��ي المج��االت أو دراس��ات ثبت��ت  م��ن عھ��د طوی��ل 

 .والتكلف والتنمیق

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 219،صم 2006،   1مختار الطاھر حسین ، تعلیم التعبیر الكتابي ،دار النشر الریاض ط -(1)
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یھدف إلى إثارة المشاعر واألحاسیس و الت�أثیر فیھ�ا  ، م�ن خ�الل : التعبیر اإلبداعي   -ب   

اإلب�داع ض�رب م�ن " التعبیر عن األفكار و العواطف بأسلوب أدبي رفی�ع ، وب�المعنى األع�م 

یخ�تلط بم�ا ھ�و  التفكیر ینظر إلیھ غالبا على أنھ أساس لل�ذوق ، و التعبی�ر اإلب�داعي غالب�ا م�ا

خیالي ، أو غیر طبیعي ، وھو نشاط عقلي یمك�ن الف�رد م�ن أن یحض�ر تخیالت�ھ و ش�عوره ، 

و ذل�ك لبع�ده ع�ن الواق�ع، ألن الُمفك�ر الُمب�دع یمكن�ھ م�ن أن . وذاكرتھ ، وإحساس�ھ ووجدان�ھ 

یعی��د وأن یجم��ع أّی��ا م��ن االرتباط��ات، ف��ي أس��لوب س��ائغ لخل��ق عالق��ات مفی��دة أو جذاب��ة، و 

 ).1("والتخیل الزم لكل حتى لّربة البیت . ةمشوق

نس��تخلص أن التعبی��ر اإلب��داعي، یس��عى إل��ى نق��ل المش��اعر و األحاس��یس، والخ��واطر         

النفس��یة إل��ى اآلخ��رین بجم��ال ف��ي األداء و اإلث��راء، معن��ا ومبن��ى مث��ل القص��ص األدبی��ة و 

                 .  المناظرات و الشعر وغیرھا

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محم��د ص��الح ال��دین المج��اور ،ت��دریس اللغ��ة العربی��ة ف��ي المرحل��ة الثانوی��ة ، دار الفك��ر العرب��ي  -(1) 

 249، ص م2000 -1ط  ،القاھرة 
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التعبی��رین  وم��ن خ��الل التع��رف عل��ى معن��ى المفھ��ومین یتض��ح الف��رق الج��وھري ب��ین     

فاألول موضوعي والثاني ذاتي ، وأن كالھما یستعمل رموزا لغوی�ة )." الوظیفي واإلبداعي(

وھناك ثالث اتجاھات في تعلیم التعبیر الكتابي بغ�ض . ، و مھارات واحدة في عملیة الكتابة 

 : النظر عن نوع التعبیر، وھي 

 .مدخل قواعد كتابة التعبیر  -

 .مدخل السیر الذاتیة وجمھور التالمیذ  -

 )1(."  عملیة الكتابةمدخل تجزئ  -

نستنتج أن التعبیر الوظیفي ، ی�ؤدي وظیف�ة خاص�ة للف�رد و الجماع�ة ع�ن طری�ق         

الكتاب��ة أو المش��افھة ، توظ��ف فی��ھ اللغ��ة الص��حیحة ، الخالی��ة م��ن األخط��اء بعی��دا ع��ن 

 .الركاكة و الحشو و االستطراد 

ویفص�ح . فك�اره و أحاسیس�ھأم اإلبداعي،یثبت من خاللھ الكات�ب أو المتح�دث ع�ن أ      

فنجع�ل الُمتلق�ي یتفاع�ل معھ�ا، و  عما في داخل�ھ م�ن عواط�ف جیاش�ة بعب�ارات منتق�اة ، 

 .یھتز لھا طرًبا حزیًنا ،أو اشتمزازا أو رأفة 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن عبد الباري عصر  ، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربی�ة ف�ي الم�رحلتین اإلعدادی�ة  (1) -

 .   255، ص   م 2000-)دط(و الثانویة  ، مركز مصطفى مشرفة األزرابطة  ، اإلسكندریة  ، 
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 :شروط تدریس التعبیر 

 :، منھا  التعبیر كغیره من األنشطة اللغویة ،یعتمد على مجموعة من الشروط     

 .أن یكون موضوع التعبیر واضًحا للطالب ، وأفكاره متجسدة في ذھنھ  -

أن یرش��ح الموض��وع بم��ا یالئم��ھ م��ن تغی��رات وجدانی��ة ، أو حج��ج منطقی��ة ، م��ع أن یتس��م  -
 .الموضوع شیئا من محفوظ الطالب القرآني واألدبي 

 )1(. "أن یعرضھ في فقرات تتضمن أفكار مترابطة -

ى ت��دریس التعبی��ر یتطل��ب ، فھ��م الموض��وع وأفك��اره الجزئی��ة ، وإدراج األس��لوب بمعن��        
، یك�ون األس�لوب خبری�ا ، م�ع ح�ث تحریر نبذة ع�ن بط�ل م�ن أبط�ال الجزائ�رمثل المناسب ،

، ب��أن ھن��اك حس��ن عب��ده الب��اري عص��ر وی��رى .المتعلم��ین عل��ى إب��داء أرائھ��م ومالحظ��تھم 
 :أھمھا شروط ،البد من توافرھا لتجوید التعبیر 

وم�ا  –وھذه الفكرة ھي دوم�ا التجرب�ة  –البد من وجود الفكرة التي یراد الكتابة من شأنھا  -
 .یقال عنھا أنھا في بطن الشاعر 

الب��د م��ن المناش��ط الش��فھیة الت��ي تتن��اول تل��ك الفك��رة ، قب��ل ت��دوینھا ككتاب��ة وتص��ویرھا ف��ي -
، ورس��م الص��ور المعب��رة ع��ن  المناقش��ات والح��وار: س��طور ، وم��ن المناش��ط المش��ار إلیھ��ا 

الفك�رة ، والموس�یقى الت�ي تجس�دھا ، ومش�اھدة األف�الم الت�ي ت�دور حولھ�ا ، أو الش�رائح الت�ي 
     )2(."تلمس جانًبا أو أكثر 

یتض��ح م��ن خ��الل ھ��ذه النق��اط ، أن التعبی��ر یحت��اج إل��ى تض��افر مجموع��ة م��ن الش��روط ،      
د اكتس�اب ھ�ذه المھ�ارة وال�تمكن منھ�ا بش�كل حیث یبدي كل من المعلم والمتعلم ب�دوره ، قص�

جی��د ،وی��تعلم بك��ل طالق��ة وسالس��ة ووض��وح ، وتش��جیعھم عل��ى التح��ري بالص��یاغة الجی��دة ، 
 .والتطبیق السلیم لقواعد اللغة واإلمالء ، واالستعمال الصحیح لعالمات الترقیم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . 170إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربیة ، المرجع السابق ، صزكریا  -(1) 

مركز ). تعلیمھا وتقویمھ وتعلمھا(حسن عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربیة  -)2( 
.86م ،ص 2005،) دط(شارع مصطفى مشرفة  46اإلسكندریة للكتاب،   
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 :أسس تدریس التعبیر 

الف�رد عام�ة و الُم�تعلم خاص�ة، یس�عى األس�تاذ دائم�ا إل�ى نظرا ألھمیة التعبیر في حیاة        

ل�ذلك یعتم�د ت�دریس التعبی�ر .إتباع أنج�ع الّس�بل وأبس�طھا؛حتى یص�ل إل�ى األھ�داف الُمس�طرة

 .على مجموعة من األسس ،تتعلق بعملیة تدریسھ ، وأسس تتعلق بموضوعاتھ 

 :أسس تتعلق بعملیة تدریس التعبیر -أ

ع إل��ى المتح��دث، أو الس��ائل، وفھ��م المقص��ود م��ن الح��دیث أو تعوی��ده عل��ى حس��ن االس��تما -

 .السائل

التدرج مع الطفل في توجیھ األسئلة ، بدءا بنطقھ اسمھ كامال ، والتحدث عن نفس�ھ ، وع�ن  -

 .میوال تھ و األشیاء الُمحببة إلیھ

عل�ى االعتماد على القصص القصیرة في التعبیر، حیث یفصلھا الُمعلم لتالمیذه ثم یشجعھم  -

 .محاكاتھا بطالقة 

تشجیع التالمیذ على التحدث داخل الفصل ؛ من رحالتھ مع أسرتھ، ومغامراتھ مع زمالئ�ھ  -

 )1(."التالمیذ

ألن��ھ یس��عى .ف��الُمتعلم ف��ي المراح��ل األول��ى ، یحت��اج إل��ى ت��دعیم كبی��ر م��ن قب��ل الُمعل��م       

واجب األستاذ تطویر قدراتھ اإلبداعی�ة األدبی�ة  ومن.الكتشاف و الفھم عن المسائل الغامضة 

مث���ل إج���راء المقارن���ات، والتص���نیف، و التعم���یم، . ،كالتش���جیع الُمتعلم���ین المھ���ارات العقلی���ة

 .والتحلیل، ودحض الرأي الخطأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .281مرجع السابق ،ص زكریا إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربي ، ال -)1(  
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 :باإلضافة إلى ھذا، نجد أسس أخرى تتعلق بعملیة تدریس التعبیر          

تھیئ��ة الظ��روف المناس��بة لیعب��ر الُمتعلم��ون عم��ا ف��ي نفوس��ھم ، لیك��ون التعبی��ر ص��ادرا ع��ن  -

 .إحساس وتجربة  صادقة 

وتصویر أفكارھم ، والتعبیر  إثارة دافعیة الُمتعلمین للكتابة ، ُبغیة مساعدتھم في االنطالق، -

 .عنھا بنشاط 

 .تشجیع الطلبة على تقدیم وجھات نظرھم الخاصة أثناء الكتابة  -

ربط التعبیر بفروع اللغة العربی�ة ، والمباح�ث األخ�رى ، وبش�كل یش�د الطال�ب إل�ى م�ا ف�ي  -

  )1(.المدرسة وخارجھا 

، یس��ھم ف��ي نض��ج أدائھ��م وُیعم��ق ل��ذا فمس��اعدة التالمی��ذ عل��ى تط��ویر و تنمی��ة أفك��ارھم       

ویساعدھم على تزوید خبراتھم ، وفھمھا وال�وعي بھ�ا، واالنط�الق منھ�ا للكتاب�ة .میوآلتھم    

 .وال ُیمكن أن یتحقق ھذا إلى بإتباع الطرائق المفیدة والمیسرة. والتعبیر

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عب��د الق��ادر أحم��د  ، ط��رق تعل��یم اللغ��ة العربی��ة  ، مكت��ب النھض��ة المص��ریة  ، الق��اھرة  محم��د  -)1( 

  .  67،صم  1986،،1ط
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كما أشار منھج اللغة العربی�ة ف�ي األردن ، إل�ى ع�دد م�ن األم�ور الت�ي تج�در مرعاتھ�ا        

 منھا.عند تدریس التعبیر 

 .للتعبیر الشفھي تدریب الطلبة على المھارات و العادات الُمصاحبة  -

 .االنتقال بالطلبة من الموضوعات السھلة إلى الصعبة، ومن المحسوس إلى المعنوي -

توفیر الفرصة لطالب لیختاروا موضوعات التعبیر، م�ن الموض�وعات المختلف�ة وبخاص�ة  -

 .الموضوعات الُمتصلة بھم ،والمعبرة عن المناسبات الوطنیة والدینیة والقومیة 

  )1(."مثل األشرطة المسجلة واألفالم الُمتلفزة .وسائل التقنیة الحدیثة اإلفادة من  -

لذا یجب على الُمعلم أن .نالحظ أن طبیعة التدریس وخطواتھا ، تؤثر على سیر التعبیر       

یتسلح بأفضل الطرائ�ق ، حت�ى ی�تمكن التالمی�ذ م�ن إكس�اب مھ�ارة التعبی�ر ، بأس�لوب ُمھ�ذب 

 . ألخطاء والُمعیقات اللغویة ومتحضر ، متفادیا بذلك ا

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدیری�ة العام�ة للمن��اھج ، منھ�اج اللغ�ة العربی�ة وخطوط�ھ العریض�ة ف�ي مرحل�ة التعل�یم األساس�ي  -)1( 

 .124ص  -م1991  -2ط.األردن ،
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 :أسس تتعلق بموضوع تدریس التعبیر  -ب

إن اختیار موضوع التعبی�ر أساس�ي م�ن قب�ل الُمعل�م أو الُم�تعلم، لل�تمكن م�ن نج�اح             

 :حیث یتم على النحو اآلتي.الدرس 

 .مناقشة العناصر الرئیسیة للموضوع مع التلمیذ ، وترتیبھا ترتیبا تسلسلیا  -

ن التح�دث ف�ي الطلب من أحد التالمیذ الحدیث في عنصر من ھذه عناص�ر،ثم یت�یح لآلخ�ری -

 .بقیة العناصر ، وذلك بمساعدة المعلم بتشجیعھم على االستمرار

بعد االنتھاء من الحدیث في جوانب الموضوع كافة ، یطلب الُمعلم من التالمیذ الحدیث في  -

 :وھناك مبادئ ي  على األستاذ األخذ بھا في  جمیع التالمیذ ، أھمھا.الموضوع كلھ 

 .صفھا كما ھي ، وبمنھجیة سلیمة دقة مالحظة األشیاء، وو -

االستناد إلى إحساس جدید وسلیم  ، یساعده في انتق�اء الكلم�ة والجمل�ة والتعبی�ر الُمناس�ب ،  -

واس�تخدام األفع�ال .والوضوح في التفكیر بحیث یحدد فك�ار الرئیس�یة ، وینظمھ�ا قب�ل الكتاب�ة 

 .الُمعبرة والحوار والموازنات البسیطة

توظیف��ا ص��حیحا ، بحی��ث یمك��ن اس��تخدامھ ف��ي تأیی��د فك��رة أو نفیھ��ا أو  توظی��ف االقتباس��ات -

 )1(."مناقشتھا

نس��تنج أن ت��دریس موض��وع التعبی��ر ، ی��تم وف��ق خط��وات متسلس��لة ، تخ��دم ك��ل منھ��ا        

 .األخرى ، وعلى األستاذ األخذ بھا ، لتحقیق أھدافھ المسطرة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ھ�ـ1421،  4حسن شحاتة ،  تعلیم اللغة العربیة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق ،ال�دار اللبنانی�ة الق�اھرة ،ط -)1( 

 .250، ص  م 2000
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 :أسالیب تدریس التعبیر      

إن ت��دریس التعبی��ر یتض��من طرائ��ق عدی��دة، تمك��ن المعل��م أن َیتبعھ��ا ف��ي ت��دریس           

 .موضوعاتھ 

ومراعاتھ�ا،  لتدریس التعبیر الشفھي خط�وات عل�ى الُمعل�م أن یلت�زم بھ�ا : الشفھي التعبیر  -أ

 .للوصول إلى األھداف المسطرة

 :إن انتقاء الموضوع الشفھي یمكن أن یكون من اقتراح:اختیارا لموضوع والتمھید لھ -1

حری�ة ف�ي ویتم باختیار إح�دى التالمی�ذ لمواض�یع المحسوس�ة وإش�عارھم بال: من قبل الُمتعلم -

حیث یتم تدوین موضوع التعبی�ر م�ن .مواضیع تھمھ وتناسب خبراتھم، وذلك بمساعدة الُمعلم

 .قبل التالمیذ وعناصرھا الرئیسیة على الصبورة بخط واضح

إن اختیار الموض�وع م�ن ط�رف الُمعل�م یك�ون أحیان�ا أص�لح وأنف�ع للُم�تعلم، :من قبل المعلم -

ارون منھا ، ویتم بت�دوین عن�اوین ھ�ذه المواض�یع الُمقدم�ة بتبیان َلھم بعض المیادین التي یخت

 .من قبل التالمیذ وعناصرھا الرئیسیة على السبورة بخط واضح وألوان مناسبة

تش�ویق التالمی�ذ " فبعد مرحلة اختیار الموض�وع ،ت�أتي مرحل�ة التمھی�د ویقص�د بھ�ا           

ألس�ئلة عل�یھم ، أو ع�رض الص�ور لموضوع التعبیر الشفھي ، وتھیئة أذھانھم سواء بط�رح ا

 ".أو غیر ذلك من الوسائل 

وینتق�ل .فالتمھید غالبا ما یكون  بالتقدیم موض�وعات قبلی�ة أو جدی�دة ،ذات ص�لة بالموض�وع 

 .فیھا من البسیط إلى المعقد، ومن المحسوس إلى المجرد ، في وقت وجیز ومفید 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مكتب�ة الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع  ، المرشد الفن�ي لت�دریس اللغ�ة العربی�ة  ، یصل حسن طعیمر العلي ف -)1(

 .287ص، م 1998، 1،األردن ، ط 
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بع�د أن ی�تم اختی�ار الموض�وع ال�ذي یمی�ل التالمی�ذ ف�ي معالجت�ھ ،  یق�وم : عرض الموض�وع 

  السبورة ،ثم یقوم   بمناقش�تھمن أحد التالمیذ بتدوین عنوان ھذا الموضوع على  المعلم بطلب

 :عن طریق 

حی��ث یق��وم بط��رح مجموع��ة م��ن األس��ئلة عل��ى التالمی��ذ ، یھ��دف بھ��ا إلق��اء : ط��رح األس��ئلة -

 .الضوء على جوانب الموضوع المختلفة ، من أجل الوقوف على األفكار األساسیة فیھ

كلة م�ع یقوم المعلم بع�رض الموض�وع ف�ي ص�ورة مش�: طرح الموضوع بالصورة مشكلة  -

 .تبیان أبعاده ، ورصد عناصره الرئیسیة على السبورة في شكل نقاط إلثارة اھتمام التالمیذ

اس��تخدام وس��ائل اإلیض��اح، وذل��ك بتوظی��ف الُمعل��م وس��ائل اإلیض��اح المتنوع��ة ف��ي عرض��ھ  -

  )1(."للموضوع التعبیر الشفھي 

ع یقوم المعلم بط�رح من خالل عرضنا للموضوع یتبین لنا ، أن في عرض الموضو         

تمكن��ھ م��ن  –كنقط��ة االنط��الق  –األس��ئلة المفتاحی��ة ، یس��مع فیھ��ا ألراء التالمی��ذ المتنوع��ة 

باس��تخدام أح��دث الوس��ائل التعلیمی��ة ، ).موض��وع التعبی��ر(الوص��ول إل��ى عناص��ره الرئیس��یة  

ری�ق كالحاسوب واألفالم التعلیمیة  ، بتش�جیعھم عل�ى التعبی�ر ع�ن أفك�ارھم ،وأرائھ�م ع�ن  ط

 .اكتساب الجرأة األدبیة في التعبیر   

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .77، ص م2007، 1علي سامي الحالق ،اللغة والفكر الناقد  ، دار المسیرة  ،عمان ط  -)1( 
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 :یمكن أن یّتخذ تدریس التعبیر الشفھي شكال آخر ، نلخصھ فیما یلي      

تحدی�د مواض�یع التواص�ل بص��ورة واض�حة ودقیق�ة، إذ ھ�ي تختل��ف م�ن حلق�ة دراس��یة  -

ألخرى ، من صف آلخر ، ومن بدایة سنة دراسیة إلى نھایتھا ،كما ھي بحاجة  إل�ى أن 

 .تكون مصاغة صیاغة قابلة للتنفیذ والتطبیق

مّم�ا .الش�فھي تخصیص الفسحة المكانیة و الزمنیة الالزمة والمناسبة لممارسة التعبیر  -

یف���رض عل���ى المعل���م أن یك���ون دائ���م التھی���ؤ لتقب���ل مب���ادرات الح���وار الت���ي ینطل���ق بھ���ا 

 .الُمتعلمون

العم��ل عل��ى تخص��یص مجم��ل الوق��ت لتعبی��ر الُمتعلم��ین بحی��ث یمن��ع الُمعل��م نفس��ھ ع��ن  -

االستئثار بوقت الكالم ویترك للمتعلمین أن یستنفدوا من ھذا الوقت في ممارس�ة كفی�اتھم 

 .یریة التعب

ت���أمین المس���تلزمات المادی���ة الض���روریة للوض���عیات التواص���لیة وھ���ي المتكون���ة م���ن  -

 .المستندات البصرّیة أو السمعیة البصرّیة التي تشكل إطارا للتعبیر الشفھي أو مادة لھ

توضیح أھداف التعبیر الشفھي في وضعّیاتھ المتنوعة ودفع الم�تعلم إل�ى أن یش�عر أّن�ھ  -

 )1(.معني بھذا النشاط الجماعي ، ومسؤول عن نجاحھ لما فیھ من فائدة لنفسھ ولرفاقھ

نستنج أن التعبیر الشفھي نشاط تعلیمي ،موُكول ألستاذ اللغ�ة العربی�ة ف�ي مس�تویات      

مھم��ا كان��ت الم��ادة التعلیمی��ة الت��ي )األس��تاذ(ذلك ال یبق��ى علی��ھ حك��را التعل��یم كاّف��ة ، وب��

یّدرسھا ،مما یملي علیھ أن یتھیأ لممارسة ھذا النشاط مع متعلّمیھ ، فاتحا المجال أمامھم 

 . للنقاش حول كل الموضوعات التي یمكن أن تطرح على عقولھم النامیة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2-ھـ1429،  1أنطوان صیاح ، تعلیمیة اللغة العربیة  ،دار النھضة العربیة  ،ط  -)1( 
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تعددت أسالیب تدریس التعبیر الكتابي ، نظرا لتعدد مجاالتھ ، : التعبیر الكتابي  -ب     
 .وظروف الُمَتعلین واألھداف الُمخطط لھا

         الجوانب األساسیة التي توجھ خطوات إعداد الدرس وتنفیذه بمایلي ) (Van Glederفان جلدر  وقد حدد

 .ما الھدف الُمراد بلوغھ  -1

 ).وضعیة االنطالق(من أین ینبغي أن نبدأ ؟ -2

 ).وضعیة العملیة التدریسیة ( كیف یمكن أن أدرس؟ -3

 .كیف أختار محتوى المادة التعلیمیة و أنظمتھ ؟ -4

 .طرائق التدریس التي یمكن أن أستعملھا ؟ ما -5

 )1(.م التي سأجعل المتعلمین یمارسونھا ؟ما أنشطة التعل -6
     

ویالحظ من النم�وذج التقی�د بمحت�وى محص�ور ، لجع�ل األس�ئلة و األجوب�ة بحس�ب المس�توى 
                                              :كما یوضح الشكل التالي.المقصود 

  

 

 

 

 

   (Van Gelder)نموذج فان جیلدر: 01الشكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، م2004، 1أحمد عبد الك�ریم ، التعبی�ر الكت�ابي وأس�الیب تدریس�ھ ، دار الف�الح للنش�ر والتوزی�ع ،ط -)1( 
 .84ص 

 .84المرجع نفسھ ،ص -)2( 

      

وض�������������عیات 
 االنطالق

 المحتوى طرائق التدریس أنشطة التعلم

 الھدف

 الوسائل التعلیمیة

 ضبط نتائج التعلم
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 : ولتدریس التعبیر الكتابي ، یرى محمود السید ضرورة مراعاة مایلي 

 .استثارة الدافع لدى الطلبة  -

 .ةمناقشة الموضوع شفویا مع الطلب -

 .بحیث یشمل المقدمة والعرض والخاتمة : التخطیط للموضوع من قبل الطلبة  -

قیام الطلبة بتألیف جمل حول كل عنصر من عناصر الموضوع ، مع مراعاة اإلیجاز  -
 .ومراعاة عالمات الترقیم.ووضوح األفكار والترابط

  )1(.تقویم الموضوعات -

ُمتعلم فرصة التعبیر و المناقشة  ، حتى ی�تمكن فھذه الخطوات نجد أنھا ، أتاحت لل       
من اكتساب مھارة التعبیر، بتوجیھ من قبل األستاذ ، مما یجب على ھذا األخی�ر مراع�اة 

 : مایلي

 .على المعلم أن یكون قدوة لتالمیذ في لغتھ السلیمة، ونطقھ الصحیح -

وأن ال یقی��دھم  بفك��رة  عل��ى المعل��م أن یت��رك لھ��م مھم��ة التح��دث ، والتعبی��ر ع��ن أفك��ارھم ، -
 .معینة ، أو یفرض علیھم عناصر خاصة 

البد أن یس�اعد المعل�م التلمی�ذ الم�تعلم بقص�د مواص�لة حدیث�ھ، وذل�ك بإم�داده بم�ا یلزم�ھ م�ن  -
 . ألفاظ وتراكیب، من غیر إسراف أو بتر ألفكاره

نق��داً بن��اء ،  ف��ي المس��تویات العلی��ا الب��د م��ن إج��راء مناقش��ة ، بع��د ح��دیث ك��ل تلمی��ذ ، ونق��ده -
 )2(.والتعلیق على كالمھ تعلیقا شامال

فالمعلم ھو المث�ل األس�مى ، بم�ا یبذل�ھ م�ن جھ�د كبی�ر وم�دروس ، إلث�راء رغب�اتھم ، و       
إستثراء مھارتھم الكالمیة و الكتابیة ، بأدائھ الّجید والُمضاعف لیكسبھا الُمتعلمین ،بتشجیعھم 

لتراكی�ب ، االس�تعمال الص�حیح للمف�ردات ، التطبی�ق على تح�ّري الص�یاغة الّجی�دة ، ص�حة ا
السلیم لقواعد اللغ�ة واإلم�الء ، واالس�تعمال الص�حیح لعالم�ات الت�رقیم ، ودع�وتھم إل�ى تقلی�د  

 .تعبیرالُكتاب ومحاكاتھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 .231، ص) د ت(-)د ط(محمود أحمد السید، شؤون لغویة، دار الفكر المعاصر،بیروت  ، -)1( 

 -2ط.عبد الفتاح حسن البجة ، أسالیب تدریس مھارات اللغ�ة العربی�ة وأدابھ�ا  ،دار الفك�ر الج�امعي  -)2( 
  .58-57، ص  م2005-ه1425
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 : خالصة 

نس���تخلص أن التعبی���ر بنوعی���ھ الش���فھي و الكت���ابي، ض���روري لك���ل م���تعلم ُیری���د        

المعرف��ة ، لیعب��ر ع��ن أفك��اره وطموحات��ھ ، بص��دق االرتق��اء والّس��مو ف��ي مج��ال العل��م و 

 .وإخالص في مجاالت  المعرفة المختلفة

والُم���درس الم���اھر،ھو ال���ذي یجع���ل الم���واد والمش���كالت ،و القض���ایا الُمتص���لة           

بالحاج���ات االجتماعی���ة و الشخص���یة مج���اال للتعبی���ر ، بنوعی���ھ ش���فھیا وكتابی���ا ،وظیفی���ا 

موض��وعات التعبی��ر بمواق��ف الحی��اة ومش��كالتھا ،الت��ي  وإب��داعیا ، وذل��ك بع��د أن تتص��ل

 .   یشعر من خاللھا الطالب بوده في المراحل الُمتقدمة
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 )أھدافھ، أشكالھ ،شروطھ ، أسس تدریسھ ، أسالیب تدریسھ( التعبیر    :الفصل األول 

 
 

 .تمھید  - 

 .أھداف التعبیر -

 .أشكال التعبیر -

 .شروط التعبیر  -

 .أسس تدریس التعبیر  -

 .أسالیب تدریس التعبیر -

 .خالصة -
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 : تمھید   

 

 .یعد التعبیر بنوعیھ الشفھي والكتابي ،من أھم المواد الدراسیة التي تعطى للطالب   

�ھر فی�ھ كاف�ة العل�وم والمع�ارف ، واللبن�ة األول�ى إلع�داد  كیف ال ؟وھو القال�ب ال�ذي تصُّ

 .الخطیب الُمفوه ،والُمرتجل البلیغ ، والكاتب الُمبدع

إن مادة التعبیر البحر الذي یموج فیھ الطالب ، بفنونھ وإبداعات�ھ ،واألرض الخص�بة     

الت��ي س��یطر علیھ��ا ظھورھ��ا أل��وان الفص��احة والبالغ��ة ،والمنب��ر األول  إلب��راز تفوق��ھ 

 .وقدراتھ

أھداف��ھ، أش��كالھ ،أس��س تدریس��ھ ،وأس��الیب (وعلی��ھ أوس��منا الفص��ل األول،   التعبی��ر     

 :تمل على مایليحیث اش).تدریسھ

 .أھداف التعبیر  -

 .أشكال التعبیر  -

 .شروط التعبیر -

 أسس تدریس التعبیر -

 .أسالیب تدریس التعبیر -

لنصل إلى مكانة التعبی�ر المرموق�ة ب�ین فن�ون اللغ�ة العربی�ة، ونتع�ود عل�ى التفكی�ر       

السلیم ، والنط�ق الص�حیح والكتاب�ة الجی�دة ، بمختل�ف أنوعھ�ا ، والت�درب عل�ى اكتش�اف 

 .األخطاء وتصویبھا
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 :     أھداف تدریس التعبیر
ویع��د .ای��ة بینھم��ا جمیع��االتعبی��ر أھ��م ف��رع م��ن ف��روع اللغ��ة العربی��ة، وغ       

لُیعب�ر عم�ا . التعبیر مجموعة من المھ�ارات اللغوی�ة الت�ي یج�ب أن یتقنھ�ا التلمی�ذ

في نفسھ ،ویصبح قادرا على تنمیة مھارتھ الكالمی�ة ، مواجھ�ا لمواق�ف الحی�اة ، 

بتعبیر  واضح الفكرة ، وسلیم األداء یتلقاه السامع فیھمھ ، ویتب�ین ل�ھ مقاص�ده ، 

 : مھارة التعبیر تتجلى في مجموعة من األھداف ، أھمھا وعلیھ نجد أن

 .ممارسة اللغة وتوظیف المكتسبات بشكل جید -

 .تحسین األداء والقدرة على االرتجال 

 .إكساب الجرأة و القدرة على المواجھة واإلقناع 

 .تفعیل روح المبادرة والثقة بالنفس -

 . )1(تحقیق التواصل األفقي  -

بمعنى ھذه الـأھداف تسعى إلى تك�وین الُم�َتعلم ، بف�تح ل�ھ المج�ال لإلب�داع و         

وتعلیمھ على حسن التحدث .بكل حریة وطالقة دون خوف وال ارتباك .االبتكار 

والكتاب��ة وآداب الخط��اب ،و یوجھ��ھ نح��و احت��رام الس��امعین ،  والتع��رف عل��ى 

 .رغباتھم ومیولھم 

 

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، الدیوان الوطني للمطبوع�ات المدرس�یة  ،  -)1( 

 . 14،ص م2013الجزائر ،جوان 
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 : كما للتعبیر أھداف أخرى أھمھا   

 .لأللفاظ المستخدمة في الكالم  توسیع القاموس اللغوي  -

 .الجمل الواضحة ، ذات معنى تحفیز التالمیذ على استخدام   -

 .تعمیق القواعد و اآلداب العامة الالزمة للكالم والتخاطب  -

 )1.(تعوید التالمیذ التعرف على ما یستعملونھ من لغة، نطقا، وقراءة وكالما -

لذا التعبیر یسعى إلى تكوین المعجم اللغوي والعلمي للُم�تعلم، وتنمی�ة قدرت�ھ      
بحس�ن األداء ف�ي الك�الم و الح�وار . ل والتفاعل مع الغی�راإلنتاجیة وحسن التعام

 :والمناقشة  والكتابة ، ویتم ھذا عن طریق مایلي 

. أن��واع التعبی��ر م��ن محادث��ة ومناقش��ة،  وش��رح وتعلی��ق تنمی��ة ق��درة التلمی��ذ ف��ي -
 . وكتابة الرسائل و التقریرات 

ة رس���م یش���رح بطریق���. تنمی���ة الق���درة عل���ى الكتاب���ة بخ���ط واض���ح ومتناس���ق  -
الحروف من األلف إلى الیاء ،سواء بكتابتھا بحروف النس�خ أو بح�روف الرقع�ة 

. 

تنمی�����ة الق�����درة عل�����ى التلخ�����یص ف�����ي اإللق�����اء أو المن�����اظرات، أو اإلذاع�����ة  -
 )2.(سواء في اللغة العربیة ، أم في العلوم األخرى .المدرسیة

البیئ�ة المناس�بة، ومنھ التعبیر یتطور من خ�الل الت�دریب و التم�رین، بإیج�اد      
الت���ي یس���ودھا التفاع���ل البن���اء ب���ین الُمَعل���م والُم���تعلم ،بتنظ���یم النش���طات اللغوی���ة 

وتق�دیم .وتش�جیعھم ع�ل احتف�اظ بملخص�ات لم�ا یق�رؤون . المختلفة كالمسرحیات
 .الحریة للمتعلم ، في اختیار المواضیع المحسوسة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربی�ة ، مرك�ز اإلس�كندریة ، الق�اھرة ، طحسن  -)1( 

  -25، ص) د ت(

م  2007،  1أبو سعود سالمة أبو سعود ، المنجد في التعبیر، دار العلم واإلیمان ، ط -)2( 
 . 35، ص 
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التعبی�ر ، یتمث�ل ،نجد الھدف األساس�ي م�ن تعل�یم  )األھداف  (من خالل الـنقاط السابقة        

وھ��ذا یتطل��ب تحقی��ق .ف��ي خل��ق الق��درة عل��ى التعبی��ر الواض��ح والس��لیم الُمنم��ق ، ل��دى الُم��تعلم 

 :وھي . مجموعة من األھداف الخاصة 

تزوی��د الُم��تعلم بالق��درة عل��ى التعبی��ر بالغ��ة س��لیمة، یراع��ي فیھ��ا قواع��د االس��تخدام الّجی��د  -1 

 .اللیة ،ألنظمة اللغة التركیبیة  والصرفیة و الد

اكتس��اب الطال��ب الق��درة عل��ى التفكی��ر المنطق��ي ف��ي ع��رض أفك��اره وتسلس��لھا، والبرھن��ة  -2

 .علیھا لتكون ُمؤثرة في نفس الُمتلقي 

بش��كل َراق و .تمك��ین الُم��تعلم م��ن التعبی��ر ع��ن أفك��اره وأحاسیس��ھ و انفعاالت��ھ، وعواطف��ھ -3

 .رفْیع

 .و ُمؤثر فیھ بسعة الثَقافة ورحابة اإلبداع 

 من خالل رجوحھ إلى المكتبات و .تمكین الُمتعلم من توسیع دائرة معارفھ و أفكاره  -4

 والبحث في موضوعات متنوعة، في كتب األدب والقراءة، مما یعینھ . مصادر المعلومات 

 )1.(على فتح أفاق اإلبداع لدیھ 

 نستخلص أن التعبیر األنجع، یكون وفَق توجیھ أنضار الطلبة إلى المطالعة الحرة،  مع         

 تحدید أخطاء الطلبة َو معالجتھا تدریجیا،من األھم إلى الُمھم ، وتمرینھم على جمع األفكار 

 والعمل على ھضمھا وتنظیمھا مع مراعاة تسلسلھا . قبل الكتابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و مھارات االتصال التربوي ، دارالصفاء زاعلة  ، االستراتجیات التربویةمحمد سلمان فیاض الخ -)1( 

 . 306م ،ص2011-1للطباعة و النشر والتوزیع  ،ط
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       :أشكال التعبیر  -

التعبی���ر وس���یلة م���ن وس���ائل اتص���ال الف���رد بغی���ره، وأداة تعم���ل عل���ى تقوی���ة ال���روابط       
و التعبی�ر ف�ي االص�طالح بش�كل .والّسعي على إثراء الفك�ر و التفكی�ر .والعالقات بین األفراد

 )1.("ھو إخراج شيء مكنون داخل شيء آخر "موجز ،

 : وینقسم  التعبیر من حیث الشكل إلى قسمین      

اس�تخدام الف�رد الك�الم المنط�وق للتعبی�ر عم�ا ف�ي نفس�ھ م�ن " ویعن�ي :التعبیر الشفھي  – أوال
 )2(."أفكار وإحساسات  ومعلومات یعلمھا لآلخرین ، ومع صحة التعبیر وسالمة األداء 

وب��ذلك نج��د أن��ھ یق��وم عل��ى االسترس��ال، والك��الم بش��كل واض��ح وجّی��د، خ��ال م��ن العی��وب         
 .الحوار و اإللقاءالنطقیة أثناء 

فكاره وأحاسیسھ وحاجاتھ بالغة سلیمة ، وتص�ویر التي یصوغ بھا الفرد أ" وھو الطریقة     
وم��ا یطل��ب إلی��ھ ص��یاغتھ بأس��لوب ص��حیح ف��ي المض��مون ، فھ��و یمث��ل نش��اطا أدبی��ا .جمی��ل 

  )3(." واجتماعیا ، والغایة من تعلیم اللغة ، ففروع اللغة كلھا وسائل للتعبیر الصحیح 

 ومن ھنا یمكن القول الَتعبیر الشفھي یعد قاعدة أساسیة للُمَتعلم، یعتمد على مھارة الكالم      

والتّدرب على النطق الصحیح ، وإمداده بالمفردات التي تمھد لھ بالكتاب�ة ف�ي موض�وعات .  
 .ُتھمھم وتناسب خبراتھم

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف��اتن إب��راھیم ، نم��و الطف��ل و التعبی��ر الفن��ي ، المكتب��ة المص��ریة للطباع��ة و النش��ر و التوزی��ع ،  -)1( 
 اإلسكندریة ،

 .32   ص ، م 2004-)ط-د (

،دار المس�یرة  )التش�خیص والع�الج  (  الغزالي ، اض�طراب النط�ق والك�الم كمال عبد الحمید  سعد  -) 2(
 .310،ص  م 2011 – ھـ1432 ،1للنشر والتوزیع  ، ط

- 3راتب قاسم عاشور وآخرون ، أسالیب تدریس اللغة العربیة ، دار المسیرة للنش�ر والتوزی�ع ، ط -)3( 
 19،ص م 2010-ھـ 1431
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وللتعبیر الش�فھي م�اھرتین أساس�یتین بواس�طتھما ت�تم كف�اءة الُم�تكلم ، ف�ي التبلی�غ بش�كل          
 :دقیق وسلیم ،ھما 

 ھي أول خطوة یطورھا اإلنسان منذ میالده ، وتتفق عدة دراسات                                : ومھارة اإلصغاء  -أ

ومالحظات میدانیة، أن الطفل في األسابیع األولى من  حیاتھ ، ینتبھ إلى األصوات المحیط�ة 
 بھ 

 مصدر الصوت ویدیرون  أن األطفال ینتبھون إلى" (Butter Field)  بیترفیلد ، حیث بین 

رؤوسھم نحو ذلك ، وتعتب�ر ھ�ذه العملی�ة بمثاب�ة الخط�وة األول�ى ف�ي االنتب�اه واإلص�غاء للغ�ة 
".)1( 

وعلیھ یجد الطفل متعة في مداعبتھ ألمھ ، بتردید األصوات والكلمات واألغاني ، وتكم�ن       
 :أھمیة ھذه العملیة بأنھا 

 .أول مھارة تسبق الكالم لدى الطفل  -

 .تمكن األطفال في تسجیل األصوات في ذاكرتھ السمعیة  -

 تمكن الفرد من محاولة التقلید والمحاكاة،وبتالي اكتساب أصوات اللغة المستعملة في  -

 )2(."محیطھ

م�ن  نم�و الطف�ل ، عن�د اكتس�اب لغ�ة األم ، فھذه المھارة تبن�ى وتتط�ور خ�الل المراح�ل       
 والتي 

 سة ، یستمدھا من العائلة و الحي ، مما یسمح من استخدامھاتتم قبل دخول سن المدر

 .والعمل بھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خال��د عب��د الس��الم ،دور اللغ��ة األم ف��ي تعل��یم اللغ��ة الفص��حى ، ف��ي المرحل��ة االبتدائی��ة ب��ا لمدرس��ة  -(1)
 .86م ، ص 2012الجزائیة،  

  87المرجع نفسھ ، ص -(2) 
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 :مھارة اإلنتاج اللغوي ى أو التبلیغ –ب 

و التعبی�ر بطریقت�ھ الخاص�ة ُمقل�دا ،یكتسب الطفل لغتھ األولى بقیامھ بمحاوالت الك�الم        

اإلنت�اج اللغ�وي بالغ�ة الجدی�دة "ما یسمع ، لتلبیة حاجاتھ ومطالبھ البیولوجی�ة و الحیوی�ة ،ألن 

من خالل إجابتھ عل�ى أس�ئلة .لى المدرسة نشاط مدرسي  یومي ، یعیشھ الُمتعلم من دخولھ  إ

أو تلبیة بع�ض حاجیات�ھ إل�ى جان�ب س�رد .ُمعلمھ ، أو عند طلب استفسارات وتوضیحات منھ 

 )1(."القصص و التعبیر الُحر

  :وبناء على ذلك ترتكز مھارة تطویر الكالم أو التعبیر الشفھي على المبادئ اآلتیة

وذل��ك أن الخ��وف یول��د الت��ردد ، . مش��جع عل��ى الك��المالج��و النفس��ي الُم��ریح، الُمطم��ئن و ال -

 .التوقف والتأتأة 

 .الحریة الكافیة في التعبیر  -

 .قوة الدافعیة لتعلُم اللغة الجدیدة  و التعبیر بھا بطالقة ودقة  -

فم�ن المنطق�ي أن یق�ع .قبول األخطاء اللغویة وتص�حیحھا باعتب�ار الطف�ل ف�ي ط�ور ال�تعلم  - 

تطوری��ة ناتج��ة ع��ن ع��دم تحكم��ھ ف��ي قواع��د ونظ��ام اللغ��ة الجدی��دة، وأس��الیب .ف��ي أخط��اء  

 )2("الُمتنوعة

ك�ل ومن ھنا یظھر أن األنشطة تقوم بتشجیع و تحفیز الُمتعلم على التعبیر واإلثراء ف�ي          

المواق��ف الحیاتی��ة ،كإس��تراتجیة للتعبی��ر بالغ��ة الش��فویة المدروس��ة ،ألن التع��ود یمك��ن الُم��تكلم 

ال��تكلم بطالق��ة ،خاص��ة ف��ي تعل��یم حف��ظ الق��رآن ،ومعرف��ة مخ��ارج النط��ق ، وق��راءة الش��عر 

 .وغیرھا
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 . 89المرجع السابق ، ص -(1) 

 . 89المرجع نفسھ ،  ص -(2) 

ال .ویذكر كل من أحم�د ف�ؤاد  وعب�د الفت�اح البح�ة أن للتعبی�ر الش�فھي بع�دین متالزم�ین       

 :یتحقق بناؤه إال بھما معا وھما 

ویقصد بھ األلفاظ والتراكیب و القوالب اللغویة ، التي یختارھا الُمتحدث : البعد اللفظي -

ویحم�ل بال�ذات وأفك�اره ومعانی�ھ الت�ي .الُع�رف اللغ�وي كوع�اءكما یتفق م�ع . أو الكاتب 

 .رغب في إیصالھا لآلخرین 

بمعنى  المعلومات والحقائق ، واألفكار والمع�اني ،والخب�رات :  البعد المعنوي والمعرفي  - 

التي یحصل علیھا اإلنسان ع�ن طری�ق قراءت�ھ الواعی�ة ،وم�ن خ�الل مش�اھداتھ ف�ي المدرس�ة 

 )1(. وخارجھا

یتض��ح م��ن خ��الل الق��ول ، أن التعبی��ر الش��فھي یرتك��ز عل��ى بع��دین ، اللفظ��ي وھ��و أداء        

الفرد اللغة بطریقة منطوق�ة لألص�وات ، وكلم�ات وجم�ل اللغ�ة المكتس�بة ،أم�ا المعن�وي یق�وم 

عل��ى اجتھ��ادات الُم��تعلم ، ویحص��ل علیھ��ا الف��رد بحك��م احتكاك��ھ م��ع اآلخ��رین ، والت��أثر بم��ا 

 .ا یتلقى من انطباعات یصدر من مؤثرات وم
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عبد الفتاح حسن البجة ، أصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة و التطبی�ق ، دار الفك�ر ،عم�ان ،   (1) -

 .313،ص م1،2000ط

 

 

            

الش��فھي، نس��تخلص أن��ھ یتض��من أرب��ع عملی��ات م��ن خ��الل المف��اھیم الس��ابقة للتعبی��ر                

 :أھمھا

 فیمل سأتحدث ؟:اإلجابة عن سؤال یقول،فكریة ُیقصد بھا  أن الكالم عملیة عقلیة  -1

الوع��اء اللغ��وي م��ن مف��ردات، وجم��ل وص��یاغات  :أن الك��الم عملی��ة لغوی��ة یقص��د بھ��ا -2

تح�دث ف�ي العملی�ة العقلی�ة وتراكیب تلك التي یستعمل فیھا األفكار والمعاني، والمشاعر التي 

 .  والفكریة

لص��وت و أنواع��ھ، ودرجات��ھ الت��ي یمك��ن بھ��ا ام��ا :أن الك��الم عملی��ة ص��وتیة یقص��د بھ��ا  -3

 ؟ التوصل إلى المعاني، واألفكار والمشاعر، و األحاسیس والدالالت بشكل دقیق

كی�ف یمك�ن اس�تخدام الھیئ�ة، والمالم�ح و الحرك�ات و : أن الكالم عملیة ملمحیة یقصد بھا -4

ونقلھ�ا ،اإلشارات التي تساعد التي ترجمة المعاني و األفكار، والمشاعر وتعمیقھا وتجسیدھا 

 )1("إلى اآلخرین 

عق��دة وُیع��د ھ��ذا األخی��ر عملی��ة م.بمعن��ى أن التعبی��ر الش��فھي یق��وم م��ن منب��ع الك��الم     

وتُمر بمراحل مختلفة تشترك مع بعضھا ال�بعض، ف�ي . تشترك فیھا عدة أجھزة عضویة

ونق�ل .وبھا یستطیع الفرد التعبیر عن أرائ�ھ وأفك�اره ، ومش�اعره . إتمام عملیة التواصل

 .إلى من حولھ من البشر المعلومات و التعلیمات 
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 –تدریس��ھا  –مھارتھ��ا  –أسس��ھا .( ش��ید أحم��د طعمی��ة وآخ��رون ، المف��اھیم اللغوی��ة عن��د األطف��ال ر (1)- 

      4،ص م2009 -ھـ 1428دار المسیرة للنشر والتوزیع ، األردن  ، دط، ).تقویمھا 

 التعبیر الكتابي  – ثانیا

الكتاب��ة الُمترجم��ة اقت��دار الط��الب عل��ى " وھ��و . التعبی��ر الكت��ابي ،ُینع��ت ب��التعبیر التحری��ري 

وم��ن ث��م . بق��در ی��تالئم م��ع ق��دراتھم اللغوی��ة . ألفك��ارھم بعب��ارات س��لیمة تخل��و م��ن األغ��الط 

تدریبھم    على الكتابة بأسلوب عل�ى ق�در م�ن الجم�ال الفن�ي المناس�ب لھ�م ، وتعوی�دھم عل�ى 

 ) 1("اختیار األلفاظ المالئمة وجمع األفكار وتبویبھا وتسلسلھا و ربطھا 

ویوظ�ف فیھ�ا ك�ل م�ا .بمعنى تمك�ن الُم�تعلم م�ن اإلفس�اح ع�ن أفك�اره ومش�اعره وآرائ�ھ       

ویمك�ن الق�ول أن التعبی�ر الكت�ابي .یملك من ث�روة لغوی�ة ، وق�وة بالغی�ة للق�درة عل�ى التعبی�ر 

فیض یجري بخاطر الكاتب ، فیصور مدى انعكاس مایراه أو یسمعھ ، بعب�ارات فیھ�ا ألف�اظ "

م��ا یخ��تلج ف��ي الص��در م��ن عواط��ف ومش��اعر و .ومع��ان تت��رجم  تح��دد ، وأفك��ار توض��ح ،

 )2(."أحاسیس

م�ا یدون�ھ المتعلم�ون ف�ي دف�اتر التعبی�ر، وی�أتي ع�ادة بع�د التعبی�ر " ویمكن القول بأنھ         

الش��فھي ، ویع��د وس��یلة االتص��ال ب��ین الف��رد وغی��ره ، مم��ن تفص��ل بی��نھم المس��افات الزمنی��ة 

 )3(".بیر ماسة في المھن جمیًعا والمكانیة ، والحاجة لھذا التع

نس��تنتج أن التعبی��ر الكت��ابي ھ��و القال��ب ال��ذي یّص��ُب فی��ھ اإلنس��ان أفك��اره ومش��اعره،         

حتى یتیسر لھ الوصول إلى فھم المقروء والمكت�وب، لی�تعلم عل�ى .ورغباتھ وُیعبر من خاللھ 

وضع خطة لما یكتب، لتوض�یح غایت�ھ وأھداف�ھ ، ونق�ل ص�وره وأرائ�ھ ، لی�تمكن م�ن تقنی�ات 

 .ص على تحقیق أھدافھ المسطرةالتلخیص، والحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عب�د الفت�اح حس�ن البج�ة ، أص�ول ت�دریس اللغ�ة العربی�ة  ، ب�ین النظری�ة و التطبی�ق ،  المرج�ع  - (1)
 .                                                          313السابق،  ص

عبد المنعم ،طرق تدریس اللغة العربی�ة ،دار غری�ب للنش�ر و التوزی�ع ، الق�اھرة  سید عبد العال   -)2(
 123،ص  م2002،)د ط(

عمران جاسم الجبوري  وآخرون ، المن�اھج و طرائ�ق ت�دریس اللغ�ة العربی�ة  ، دار الرض�وان  -  (3)
 .304، صم  2013ھـ 1434،  1للنشر والتوزیع ، ط

 

بالدرج��ة األول��ى عل��ى ثقاف��ة التالمی��ذ ، وكث��رة اطالعھ��م ، ف��التعبیر الكت��ابي یعتم��د          

بتوجی�ھ .ودربتھم على الكتابة ، واإلمالء الص�حیح،  وتوظی�ف مكتس�باتھم م�ن نح�و و بالغ�ة 

 .وإرشاد من األستاذ

ومن المعلوم أن اإلنسان ی�تكلم أكث�ر مم�ا یكت�ب، فالكلم�ة المنطوق�ة أ كث�ر م�ن الكلم�ة          

ذل�ك .ني أن الكالم یغني عن الكتابة ، وأن كان أساسا لھ�ا أو یُس�د مس�دھا وھذا ال یع.المكتوبة

ألن اإلنسان لم یصطنع لھ رموزا یكتب بھا لشعوره بالحاجات العظیمة ، إال تفصح عم�ا ف�ي 

 ) 1(."نفسھ ومشاعره وأحاسیسھ ألفراد لیس بمقدوره ، أن یشافھُھم 

ل�ذا یج�ب . وھذا دلیل على فائدة التعبیر الكتابي في حیاة الُمتعلم ، في تواصلھ مع غی�ره        

وأن یتقن أمرین أساسین قب�ل .علیھ أن یمتلك القدرة على التعبیر  ،والكتابة وفق أسس سلیمة 

 : الشروع في عملیة التعبیر وھما 

 .التعبیر الشفھي امتالكھ القدرة على  -

 )2 (."بة السلیمة ثانیا قدرتھ على الكتا -

ألن الك��الم المنط��وق أق��دم م��ن . نس��تخلص أن التعبی��ر الش��فھي مقدم��ة للتعبی��ر الكت��ابي          

 .المكتوب، وتعود على األداء السلیم ، وتمرین على الكتابة بوضوح وجودة في األسلوب
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البج��ة ، أص��ول ت��دریس اللغ��ة العربی��ة ب��ین النظری��ة و التطبی��ق، المرج��ع الس��ابق عب��د الفت��اح حس��ن  -(1) 

 .314،ص

 31المرجع نفسھ ص  -(2) 

 

 وینقسم التعبیر الكتابي في األساس إلى التعبیر اإلبداعي و الوظیفي        

یقوم بإیصال األفكار والمعلومات، ویلجأ إلى أسالیب التجمی�ل اللغ�وي : التعبیر الوظیفي  –أ 

كم�ا أن�ھ .ألن�ھ یس�تخدم كلم�ات مح�ددة ، وأس�الیب متنوع�ة .واللفظي ، على أن یكون مفھوم�ا 

یكون بطریقیھ ش�فویة و مكتوب�ة، والھ�دف من�ھ الفھ�م و اإلفھ�ام، وھ�و ش�ائع االس�تعمال ب�ین "

    )1(."دثة، وكتابة الرسائل و التقاریر، واإلعالنات والتعلیماتكالمحا.الناس

ف��التعبیر ال��وظیفي یع��د أكث��ر انتش��ارا و ممارس��ة ف��ي الحی��اة الیومی��ة ، ألن��ھ ی��ؤدي وظیف��ة      

 .خاصة للفرد و الجماعة عن طریق الكتابة أو المشافھة 

ھذا الن�وع م�ن التعبی�ر ، ألنھ�م  وعلى الُمتعلم في المرحلة االبتدائیة و المتوسطة أن یتقن     

یوجدون سواء داخل المدرس�ة أو خارجھ�ا ف�ي مواق�ف تتطل�ب م�نھم المحادث�ة ، )  المتعلمین(

 .أو المناقشة وكتابة الرسائل

فالُمتعلم في ھذه المرحلة التعلیمیة  یكتب في مواض�یع محسوس�ة ، وال یمكن�ھ أن یب�دع        

فامكنیات��ھ الدراس��یة ال تس��مح ل��ھ باإلب��داع .طوی��ل  ف��ي المج��االت أو دراس��ات ثبت��ت  م��ن عھ��د

 .والتكلف والتنمیق
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 . 219،صم 2006،   1مختار الطاھر حسین ، تعلیم التعبیر الكتابي ،دار النشر الریاض ط -(1)

 

یھدف إلى إثارة المشاعر واألحاسیس و الت�أثیر فیھ�ا  ، م�ن خ�الل : التعبیر اإلبداعي   -ب   

اإلب�داع ض�رب م�ن " التعبیر عن األفكار و العواطف بأسلوب أدبي رفی�ع ، وب�المعنى األع�م 

التفكیر ینظر إلیھ غالبا على أنھ أساس لل�ذوق ، و التعبی�ر اإلب�داعي غالب�ا م�ا یخ�تلط بم�ا ھ�و 

أو غیر طبیعي ، وھو نشاط عقلي یمك�ن الف�رد م�ن أن یحض�ر تخیالت�ھ و ش�عوره ،  خیالي ،

و ذل�ك لبع�ده ع�ن الواق�ع، ألن الُمفك�ر الُمب�دع یمكن�ھ م�ن أن . وذاكرتھ ، وإحساس�ھ ووجدان�ھ 

یعی��د وأن یجم��ع أّی��ا م��ن االرتباط��ات، ف��ي أس��لوب س��ائغ لخل��ق عالق��ات مفی��دة أو جذاب��ة، و 

 ).1("تى لّربة البیت والتخیل الزم لكل ح. مشوقة

نس��تخلص أن التعبی��ر اإلب��داعي، یس��عى إل��ى نق��ل المش��اعر و األحاس��یس، والخ��واطر         

النفس��یة إل��ى اآلخ��رین بجم��ال ف��ي األداء و اإلث��راء، معن��ا ومبن��ى مث��ل القص��ص األدبی��ة و 

                 .  المناظرات و الشعر وغیرھا
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محم��د ص��الح ال��دین المج��اور ،ت��دریس اللغ��ة العربی��ة ف��ي المرحل��ة الثانوی��ة ، دار الفك��ر العرب��ي  -(1) 

 249، ص م2000 -1ط  ،القاھرة 

 

 

التعبی��رین  وم��ن خ��الل التع��رف عل��ى معن��ى المفھ��ومین یتض��ح الف��رق الج��وھري ب��ین     

فاألول موضوعي والثاني ذاتي ، وأن كالھما یستعمل رموزا لغوی�ة )." داعيالوظیفي واإلب(

وھناك ثالث اتجاھات في تعلیم التعبیر الكتابي بغ�ض . ، و مھارات واحدة في عملیة الكتابة 

 : النظر عن نوع التعبیر، وھي 

 .مدخل قواعد كتابة التعبیر  -

 .مدخل السیر الذاتیة وجمھور التالمیذ  -

 )1(."  جزئ عملیة الكتابةمدخل ت -

نستنتج أن التعبیر الوظیفي ، ی�ؤدي وظیف�ة خاص�ة للف�رد و الجماع�ة ع�ن طری�ق         

الكتاب��ة أو المش��افھة ، توظ��ف فی��ھ اللغ��ة الص��حیحة ، الخالی��ة م��ن األخط��اء بعی��دا ع��ن 

 .الركاكة و الحشو و االستطراد 

ویفص�ح . أم اإلبداعي،یثبت من خاللھ الكات�ب أو المتح�دث ع�ن أفك�اره و أحاسیس�ھ      

فنجع�ل الُمتلق�ي یتفاع�ل معھ�ا، و  عما في داخل�ھ م�ن عواط�ف جیاش�ة بعب�ارات منتق�اة ، 

 .یھتز لھا طرًبا حزیًنا ،أو اشتمزازا أو رأفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن عبد الباري عصر  ، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربی�ة ف�ي الم�رحلتین اإلعدادی�ة  (1) -

 .   255، ص   م 2000-)دط(و الثانویة  ، مركز مصطفى مشرفة األزرابطة  ، اإلسكندریة  ، 
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 :شروط تدریس التعبیر 

 :منھا  التعبیر كغیره من األنشطة اللغویة ،یعتمد على مجموعة من الشروط ،     

 .أن یكون موضوع التعبیر واضًحا للطالب ، وأفكاره متجسدة في ذھنھ  -

أن یرش��ح الموض��وع بم��ا یالئم��ھ م��ن تغی��رات وجدانی��ة ، أو حج��ج منطقی��ة ، م��ع أن یتس��م  -
 .الموضوع شیئا من محفوظ الطالب القرآني واألدبي 

 )1(. "أن یعرضھ في فقرات تتضمن أفكار مترابطة -

ت��دریس التعبی��ر یتطل��ب ، فھ��م الموض��وع وأفك��اره الجزئی��ة ، وإدراج األس��لوب بمعن��ى         
، یك�ون األس�لوب خبری�ا ، م�ع ح�ث تحریر نبذة ع�ن بط�ل م�ن أبط�ال الجزائ�رمثل المناسب ،

، ب��أن ھن��اك حس��ن عب��ده الب��اري عص��ر وی��رى .المتعلم��ین عل��ى إب��داء أرائھ��م ومالحظ��تھم 
 :أھمھا شروط ،البد من توافرھا لتجوید التعبیر 

وم�ا  –وھذه الفكرة ھي دوم�ا التجرب�ة  –البد من وجود الفكرة التي یراد الكتابة من شأنھا  -
 .یقال عنھا أنھا في بطن الشاعر 

الب��د م��ن المناش��ط الش��فھیة الت��ي تتن��اول تل��ك الفك��رة ، قب��ل ت��دوینھا ككتاب��ة وتص��ویرھا ف��ي -
، ورس��م الص��ور المعب��رة ع��ن  المناقش��ات والح��وار: س��طور ، وم��ن المناش��ط المش��ار إلیھ��ا 

الفك�رة ، والموس�یقى الت�ي تجس�دھا ، ومش�اھدة األف�الم الت�ي ت�دور حولھ�ا ، أو الش�رائح الت��ي 
     )2(."تلمس جانًبا أو أكثر 

یتض��ح م��ن خ��الل ھ��ذه النق��اط ، أن التعبی��ر یحت��اج إل��ى تض��افر مجموع��ة م��ن الش��روط ،      
د اكتس�اب ھ�ذه المھ�ارة وال�تمكن منھ�ا بش�كل حیث یبدي كل من المعلم والمتعلم ب�دوره ، قص�

جی��د ،وی��تعلم بك��ل طالق��ة وسالس��ة ووض��وح ، وتش��جیعھم عل��ى التح��ري بالص��یاغة الجی��دة ، 
 .والتطبیق السلیم لقواعد اللغة واإلمالء ، واالستعمال الصحیح لعالمات الترقیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . 170، طرق تدریس اللغة العربیة ، المرجع السابق ، صزكریا إسماعیل  -(1) 

مركز ). تعلیمھا وتقویمھ وتعلمھا(حسن عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربیة  -)2( 
.86م ،ص 2005،) دط(شارع مصطفى مشرفة  46اإلسكندریة للكتاب،   
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 :أسس تدریس التعبیر 

عام�ة و الُم�تعلم خاص�ة، یس�عى األس�تاذ دائم�ا إل�ى نظرا ألھمیة التعبیر في حیاة الف�رد        

ل�ذلك یعتم�د ت�دریس التعبی�ر .إتباع أنج�ع الّس�بل وأبس�طھا؛حتى یص�ل إل�ى األھ�داف الُمس�طرة

 .على مجموعة من األسس ،تتعلق بعملیة تدریسھ ، وأسس تتعلق بموضوعاتھ 

 :أسس تتعلق بعملیة تدریس التعبیر -أ

المتح��دث، أو الس��ائل، وفھ��م المقص��ود م��ن الح��دیث أو تعوی��ده عل��ى حس��ن االس��تماع إل��ى  -

 .السائل

التدرج مع الطفل في توجیھ األسئلة ، بدءا بنطقھ اسمھ كامال ، والتحدث عن نفس�ھ ، وع�ن  -

 .میوال تھ و األشیاء الُمحببة إلیھ

االعتماد على القصص القصیرة في التعبیر، حیث یفصلھا الُمعلم لتالمیذه ثم یشجعھم عل�ى  -

 .اكاتھا بطالقة مح

تشجیع التالمیذ على التحدث داخل الفصل ؛ من رحالتھ مع أسرتھ، ومغامراتھ مع زمالئ�ھ  -

 )1(."التالمیذ

ألن��ھ یس��عى .ف��الُمتعلم ف��ي المراح��ل األول��ى ، یحت��اج إل��ى ت��دعیم كبی��ر م��ن قب��ل الُمعل��م       

اتھ اإلبداعی�ة األدبی�ة ومن واجب األستاذ تطویر قدر.الكتشاف و الفھم عن المسائل الغامضة 

مث���ل إج���راء المقارن���ات، والتص���نیف، و التعم���یم، . ،كالتش���جیع الُمتعلم���ین المھ���ارات العقلی���ة

 .والتحلیل، ودحض الرأي الخطأ
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 .281زكریا إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربي ، المرجع السابق ،ص  -)1(  
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 :باإلضافة إلى ھذا، نجد أسس أخرى تتعلق بعملیة تدریس التعبیر          

تھیئ��ة الظ��روف المناس��بة لیعب��ر الُمتعلم��ون عم��ا ف��ي نفوس��ھم ، لیك��ون التعبی��ر ص��ادرا ع��ن  -

 .إحساس وتجربة  صادقة 

بیر إثارة دافعیة الُمتعلمین للكتابة ، ُبغیة مساعدتھم في االنطالق، وتصویر أفكارھم ، والتع -

 .عنھا بنشاط 

 .تشجیع الطلبة على تقدیم وجھات نظرھم الخاصة أثناء الكتابة  -

ربط التعبیر بفروع اللغة العربی�ة ، والمباح�ث األخ�رى ، وبش�كل یش�د الطال�ب إل�ى م�ا ف�ي  -

  )1(.المدرسة وخارجھا 

عم��ق ل��ذا فمس��اعدة التالمی��ذ عل��ى تط��ویر و تنمی��ة أفك��ارھم، یس��ھم ف��ي نض��ج أدائھ��م ویُ        

ویساعدھم على تزوید خبراتھم ، وفھمھا وال�وعي بھ�ا، واالنط�الق منھ�ا للكتاب�ة .میوآلتھم    

 .وال ُیمكن أن یتحقق ھذا إلى بإتباع الطرائق المفیدة والمیسرة. والتعبیر
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تعل��یم اللغ��ة العربی��ة  ، مكت��ب النھض��ة المص��ریة  ، الق��اھرة محم��د عب��د الق��ادر أحم��د  ، ط��رق   -)1( 

  .  67،صم  1986،،1ط
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كما أشار منھج اللغة العربی�ة ف�ي األردن ، إل�ى ع�دد م�ن األم�ور الت�ي تج�در مرعاتھ�ا        

 منھا.عند تدریس التعبیر 

 .تدریب الطلبة على المھارات و العادات الُمصاحبة للتعبیر الشفھي  -

 .االنتقال بالطلبة من الموضوعات السھلة إلى الصعبة، ومن المحسوس إلى المعنوي -

توفیر الفرصة لطالب لیختاروا موضوعات التعبیر، م�ن الموض�وعات المختلف�ة وبخاص�ة  -

 .الموضوعات الُمتصلة بھم ،والمعبرة عن المناسبات الوطنیة والدینیة والقومیة 

  )1(."مثل األشرطة المسجلة واألفالم الُمتلفزة .ثة اإلفادة من وسائل التقنیة الحدی -

لذا یجب على الُمعلم أن .نالحظ أن طبیعة التدریس وخطواتھا ، تؤثر على سیر التعبیر       

یتسلح بأفضل الطرائ�ق ، حت�ى ی�تمكن التالمی�ذ م�ن إكس�اب مھ�ارة التعبی�ر ، بأس�لوب ُمھ�ذب 

 . للغویة ومتحضر ، متفادیا بذلك األخطاء والُمعیقات ا
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 المدیری�ة العام�ة للمن��اھج ، منھ�اج اللغ�ة العربی�ة وخطوط�ھ العریض�ة ف��ي مرحل�ة التعل�یم األساس�ي  -)1( 

 .124ص  -م1991  -2ط.األردن ،
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 :أسس تتعلق بموضوع تدریس التعبیر  -ب

إن اختیار موضوع التعبی�ر أساس�ي م�ن قب�ل الُمعل�م أو الُم�تعلم، لل�تمكن م�ن نج�اح             

 :حیث یتم على النحو اآلتي.الدرس 

 .مناقشة العناصر الرئیسیة للموضوع مع التلمیذ ، وترتیبھا ترتیبا تسلسلیا  -

ن التح�دث ف�ي الطلب من أحد التالمیذ الحدیث في عنصر من ھذه عناص�ر،ثم یت�یح لآلخ�ری -

 .بقیة العناصر ، وذلك بمساعدة المعلم بتشجیعھم على االستمرار

بعد االنتھاء من الحدیث في جوانب الموضوع كافة ، یطلب الُمعلم من التالمیذ الحدیث في  -

 :وھناك مبادئ ي  على األستاذ األخذ بھا في  جمیع التالمیذ ، أھمھا.الموضوع كلھ 

 .صفھا كما ھي ، وبمنھجیة سلیمة دقة مالحظة األشیاء، وو -

االستناد إلى إحساس جدید وسلیم  ، یساعده في انتق�اء الكلم�ة والجمل�ة والتعبی�ر الُمناس�ب ،  -

واس�تخدام األفع�ال .والوضوح في التفكیر بحیث یحدد فك�ار الرئیس�یة ، وینظمھ�ا قب�ل الكتاب�ة 

 .الُمعبرة والحوار والموازنات البسیطة

توظیف��ا ص��حیحا ، بحی��ث یمك��ن اس��تخدامھ ف��ي تأیی��د فك��رة أو نفیھ��ا أو  توظی��ف االقتباس��ات -

 )1(."مناقشتھا

نس��تنج أن ت��دریس موض��وع التعبی��ر ، ی��تم وف��ق خط��وات متسلس��لة ، تخ��دم ك��ل منھ��ا        

 .األخرى ، وعلى األستاذ األخذ بھا ، لتحقیق أھدافھ المسطرة
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 -ھ�ـ1421،  4حسن شحاتة ،  تعلیم اللغة العربیة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق ،ال�دار اللبنانی�ة الق�اھرة ،ط -)1( 

 .250، ص  م 2000
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 :أسالیب تدریس التعبیر      

إن ت��دریس التعبی��ر یتض��من طرائ��ق عدی��دة، تمك��ن المعل��م أن َیتبعھ��ا ف��ي ت��دریس           

 .موضوعاتھ 

ومراعاتھ�ا،  لتدریس التعبیر الشفھي خط�وات عل�ى الُمعل�م أن یلت�زم بھ�ا : التعبیر الشفھي  -أ

 .للوصول إلى األھداف المسطرة

 :إن انتقاء الموضوع الشفھي یمكن أن یكون من اقتراح:اختیارا لموضوع والتمھید لھ -1

ارھم بالحری�ة ف�ي ویتم باختیار إح�دى التالمی�ذ لمواض�یع المحسوس�ة وإش�ع: من قبل الُمتعلم -

حیث یتم تدوین موضوع التعبی�ر م�ن .مواضیع تھمھ وتناسب خبراتھم، وذلك بمساعدة الُمعلم

 .قبل التالمیذ وعناصرھا الرئیسیة على الصبورة بخط واضح

إن اختیار الموض�وع م�ن ط�رف الُمعل�م یك�ون أحیان�ا أص�لح وأنف�ع للُم�تعلم، :من قبل المعلم -

التي یختارون منھا ، ویتم بت�دوین عن�اوین ھ�ذه المواض�یع الُمقدم�ة بتبیان َلھم بعض المیادین 

 .من قبل التالمیذ وعناصرھا الرئیسیة على السبورة بخط واضح وألوان مناسبة

تش�ویق التالمی�ذ " فبعد مرحلة اختیار الموض�وع ،ت�أتي مرحل�ة التمھی�د ویقص�د بھ�ا           

ء بط�رح األس�ئلة عل�یھم ، أو ع�رض الص�ور لموضوع التعبیر الشفھي ، وتھیئة أذھانھم سوا

 ".أو غیر ذلك من الوسائل 

وینتق�ل .فالتمھید غالبا ما یكون  بالتقدیم موض�وعات قبلی�ة أو جدی�دة ،ذات ص�لة بالموض�وع 

 .فیھا من البسیط إلى المعقد، ومن المحسوس إلى المجرد ، في وقت وجیز ومفید 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مكتب�ة الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع  ، المرشد الفن�ي لت�دریس اللغ�ة العربی�ة  ، فیصل حسن طعیمر العلي  -)1(

 .287ص، م 1998، 1،األردن ، ط 
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بع�د أن ی�تم اختی�ار الموض�وع ال�ذي یمی�ل التالمی�ذ ف�ي معالجت�ھ ،  یق�وم : عرض الموض�وع 

  ضوع على السبورة ،ثم یقوم   بمناقش�تھمن أحد التالمیذ بتدوین عنوان ھذا المو المعلم بطلب

 :عن طریق 

حی��ث یق��وم بط��رح مجموع��ة م��ن األس��ئلة عل��ى التالمی��ذ ، یھ��دف بھ��ا إلق��اء : ط��رح األس��ئلة -

 .الضوء على جوانب الموضوع المختلفة ، من أجل الوقوف على األفكار األساسیة فیھ

ص�ورة مش�كلة م�ع  یقوم المعلم بع�رض الموض�وع ف�ي: طرح الموضوع بالصورة مشكلة  -

 .تبیان أبعاده ، ورصد عناصره الرئیسیة على السبورة في شكل نقاط إلثارة اھتمام التالمیذ

اس��تخدام وس��ائل اإلیض��اح، وذل��ك بتوظی��ف الُمعل��م وس��ائل اإلیض��اح المتنوع��ة ف��ي عرض��ھ  -

  )1(."للموضوع التعبیر الشفھي 

ض الموضوع یقوم المعلم بط�رح من خالل عرضنا للموضوع یتبین لنا ، أن في عر         

تمكن��ھ م��ن  –كنقط��ة االنط��الق  –األس��ئلة المفتاحی��ة ، یس��مع فیھ��ا ألراء التالمی��ذ المتنوع��ة 

باس��تخدام أح��دث الوس��ائل التعلیمی��ة ، ).موض��وع التعبی��ر(الوص��ول إل��ى عناص��ره الرئیس��یة  

كالحاسوب واألفالم التعلیمیة  ، بتش�جیعھم عل�ى التعبی�ر ع�ن أفك�ارھم ،وأرائھ�م ع�ن  طری�ق 

 .اكتساب الجرأة األدبیة في التعبیر   
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 .77، ص م2007، 1علي سامي الحالق ،اللغة والفكر الناقد  ، دار المسیرة  ،عمان ط  -)1( 
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 :یمكن أن یّتخذ تدریس التعبیر الشفھي شكال آخر ، نلخصھ فیما یلي            

تحدی�د مواض�یع التواص��ل بص�ورة واض�حة ودقیق��ة، إذ ھ�ي تختل�ف م��ن حلق�ة دراس��یة  -

بدایة سنة دراسیة إلى نھایتھا ،كما ھي بحاجة  إل�ى أن ألخرى ، من صف آلخر ، ومن 

 .تكون مصاغة صیاغة قابلة للتنفیذ والتطبیق

مّم�ا .تخصیص الفسحة المكانیة و الزمنیة الالزمة والمناسبة لممارسة التعبیر الش�فھي  -

یف���رض عل���ى المعل���م أن یك���ون دائ���م التھی���ؤ لتقب���ل مب���ادرات الح���وار الت���ي ینطل���ق بھ���ا 

 .الُمتعلمون

العم��ل عل��ى تخص��یص مجم��ل الوق��ت لتعبی��ر الُمتعلم��ین بحی��ث یمن��ع الُمعل��م نفس��ھ ع��ن  -

االستئثار بوقت الكالم ویترك للمتعلمین أن یستنفدوا من ھذا الوقت في ممارس�ة كفی�اتھم 

 .التعبیریة 

ت���أمین المس���تلزمات المادی���ة الض���روریة للوض���عیات التواص���لیة وھ���ي المتكون���ة م���ن  -

 .أو السمعیة البصرّیة التي تشكل إطارا للتعبیر الشفھي أو مادة لھ المستندات البصرّیة

توضیح أھداف التعبیر الشفھي في وضعّیاتھ المتنوعة ودفع الم�تعلم إل�ى أن یش�عر أّن�ھ  -

 )1(.معني بھذا النشاط الجماعي ، ومسؤول عن نجاحھ لما فیھ من فائدة لنفسھ ولرفاقھ

تعلیمي ،موُكول ألستاذ اللغ�ة العربی�ة ف�ي مس�تویات نستنج أن التعبیر الشفھي نشاط      

مھم��ا كان��ت الم��ادة التعلیمی��ة الت��ي )األس��تاذ(التعل��یم كاّف��ة ، وب��ذلك ال یبق��ى علی��ھ حك��را 

یّدرسھا ،مما یملي علیھ أن یتھیأ لممارسة ھذا النشاط مع متعلّمیھ ، فاتحا المجال أمامھم 

 . لى عقولھم النامیة للنقاش حول كل الموضوعات التي یمكن أن تطرح ع
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 2-ھـ1429،  1أنطوان صیاح ، تعلیمیة اللغة العربیة  ،دار النھضة العربیة  ،ط  -)1( 

 



).أھدافھ ، أشكالھ ، شروطھ ، أسس تدریسھ ، أسالیب تدریسھ( التعبیر : الفصل األول   
 

35 
 

تعددت أسالیب تدریس التعبیر الكتابي ، نظرا لتعدد مجاالتھ ، :  التعبیر الكتابي -ب     
 .وظروف الُمَتعلین واألھداف الُمخطط لھا

         :الجوانب األساسیة التي توجھ خطوات إعداد الدرس وتنفیذه بمایلي ) (Van Glederفان جلدر  وقد حدد

 .ما الھدف الُمراد بلوغھ  -1

 ).عیة االنطالقوض(من أین ینبغي أن نبدأ ؟ -2

 ).وضعیة العملیة التدریسیة ( كیف یمكن أن أدرس؟ -3

 .كیف أختار محتوى المادة التعلیمیة و أنظمتھ ؟ -4

 .ما طرائق التدریس التي یمكن أن أستعملھا ؟ -5

 )1(.م التي سأجعل المتعلمین یمارسونھا ؟ما أنشطة التعل -6
     

، لجع�ل األس�ئلة و األجوب�ة بحس�ب المس�توى ویالحظ من النم�وذج التقی�د بمحت�وى محص�ور 
                                              :كما یوضح الشكل التالي.المقصود 

  

 

 

 

 

   (Van Gelder)نموذج فان جیلدر: 01الشكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، م2004، 1أحمد عبد الك�ریم ، التعبی�ر الكت�ابي وأس�الیب تدریس�ھ ، دار الف�الح للنش�ر والتوزی�ع ،ط -)1( 
 .84ص 

 84المرجع نفسھ ،ص -)2( 

 : ولتدریس التعبیر الكتابي ، یرى محمود السید ضرورة مراعاة مایلي 

وض�������������عیات 
 االنطالق

 المحتوى طرائق التدریس أنشطة التعلم

 الھدف

 الوسائل التعلیمیة

 ضبط نتائج التعلم
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 .الطلبة استثارة الدافع لدى  -

 .مناقشة الموضوع شفویا مع الطلبة -

 .بحیث یشمل المقدمة والعرض والخاتمة : التخطیط للموضوع من قبل الطلبة  -

قیام الطلبة بتألیف جمل حول كل عنصر من عناصر الموضوع ، مع مراعاة اإلیجاز  -
 .ومراعاة عالمات الترقیم.ووضوح األفكار والترابط

  )1(.تقویم الموضوعات -

فھذه الخطوات نجد أنھا ، أتاحت للُمتعلم فرصة التعبیر و المناقشة  ، حتى ی�تمكن        
من اكتساب مھارة التعبیر، بتوجیھ من قبل األستاذ ، مما یجب على ھذا األخی�ر مراع�اة 

 : مایلي

 .على المعلم أن یكون قدوة لتالمیذ في لغتھ السلیمة، ونطقھ الصحیح -

لھ��م مھم��ة التح��دث ، والتعبی��ر ع��ن أفك��ارھم ، وأن ال یقی��دھم  بفك��رة  عل��ى المعل��م أن یت��رك -
 .معینة ، أو یفرض علیھم عناصر خاصة 

البد أن یس�اعد المعل�م التلمی�ذ الم�تعلم بقص�د مواص�لة حدیث�ھ، وذل�ك بإم�داده بم�ا یلزم�ھ م�ن  -
 . ألفاظ وتراكیب، من غیر إسراف أو بتر ألفكاره

إج��راء مناقش��ة ، بع��د ح��دیث ك��ل تلمی��ذ ، ونق��ده نق��داً بن��اء ، ف��ي المس��تویات العلی��ا الب��د م��ن  -
 )2(.والتعلیق على كالمھ تعلیقا شامال

فالمعلم ھو المث�ل األس�مى ، بم�ا یبذل�ھ م�ن جھ�د كبی�ر وم�دروس ، إلث�راء رغب�اتھم ، و       
إستثراء مھارتھم الكالمیة و الكتابیة ، بأدائھ الّجید والُمضاعف لیكسبھا الُمتعلمین ،بتشجیعھم 
على تح�ّري الص�یاغة الّجی�دة ، ص�حة التراكی�ب ، االس�تعمال الص�حیح للمف�ردات ، التطبی�ق 

یم لقواعد اللغ�ة واإلم�الء ، واالس�تعمال الص�حیح لعالم�ات الت�رقیم ، ودع�وتھم إل�ى تقلی�د  السل
 .تعبیرالُكتاب ومحاكاتھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 .231، ص) د ت(-)د ط(محمود أحمد السید، شؤون لغویة، دار الفكر المعاصر،بیروت  ، -)1( 

یب تدریس مھ�ارات اللغ�ة العربی�ة وأدابھ�ا  ،دار الفك�ر الج�امعي عبد الفتاح حسن البجة ، أسال -)2( 

  .58-57، ص  م2005-ه1425 -2ط.
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 : خالصة 

نس���تخلص أن التعبی���ر بنوعی���ھ الش���فھي و الكت���ابي، ض���روري لك���ل م���تعلم ُیری���د        

االرتق��اء والّس��مو ف��ي مج��ال العل��م و المعرف��ة ، لیعب��ر ع��ن أفك��اره وطموحات��ھ ، بص��دق 

 .الت  المعرفة المختلفةوإخالص في مجا

والُمدرس الماھر،ھو الذي یجعل المواد والمشكالت ،و القضایا الُمتصلة بالحاجات           
االجتماعیة و الشخصیة مجاال للتعبیر ، بنوعیھ شفھیا وكتابیا ،وظیفیا وإبداعیا ، وذلك بعد 

خاللھا الطالب بوده أن تتصل موضوعات التعبیر بمواقف الحیاة ومشكالتھا ،التي یشعر من 
 .في المراحل الُمتقدمة
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 )مراحلھ ، طرق  تعبیر ، العوامل المؤثرة فیھ ، عوائقھ ، العالج:(النمو اللغوي: الفصل الثاني 

 .تمھید  -

 .مراحل االكتساب اللغوي عند الطفل -

.طرق التعبیر اللغوي  -    

 .العوامل المؤثرة في النمو اللغوي -

 .عوائق النمو اللغوي وتأثیره في التعبیر -

 .النطقیة عالج اضطرابات    -

 .الخاتمة -
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 :تمھید 

تناول العلماء ظاھرة النمو اللغوي عند الطفل ،بالبحث والدراسة العلمیة والتحلیلی�ة ،          

وحت��ى العص��ر الح��الي  ال ی��زال الموض��وع  مح��ل اھتم��ام ، لكون��ھ یخ��ص اإلنس��ان والطف��ل 

نموه األولى ، وبفض�لھ  بالدرجة الكبیرة ، حیث یكتسب ھذا األخیر النظام اللغوي في مراحل

 –یتواص��ل م��ع أف��راد بیئت��ھ ، أم��ا إذا ل��م یتوص��ل إل��ى امتالكھ��ا ، یبق��ى مھمًش��ا بس��ب عاھات��ھ 

 .مما یعیقھ في التواصل مع الغیر  –الصم البكم 

وللنم��و اللغ��وي قیم��ة كبی��رة للتعبی��ر عم��ا ف��ي ال��نفس، والتواف��ق الشخص��ي واالجتم��اعي       

یال ، وتعبی�ًرا وفھم�ا ، لجم�ع ع�دد كبی�ر م�ن المف�ردات ، والعقلي ، وھي مرحلة أسرع تحص�

 . وربطھا مع بعضھا البعض في جمل ذات معنى

 :على خمسة مباحث ، وھي ) الثاني( لذا اشتمل ھذا الفصل      

 .مراحل االكتساب اللغوي عند الطفل -

 .طرق التعبیر اللغوي  -

 .العوامل المؤثرة في النمو اللغوي  -

 .اللغوي ، وتـأثیره على التعبیر عوائق النمو -

 . عالج اضطرابات النطقیة -
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 : مراحل االكتساب اللغوي عند الطفل  -

یمر النمو اللغوي عند الطفل في مراحل متسلس�لة ، باعتم�اد عل�ى ع�دد الكلم�ات الت�ي         

  : یستطیع الطفل إنتاجھا أثناء نموه اللغوي ،وھذه المراحل على النحو اآلتي 

 : (Paralinguistique Period)فترة قبل اللغة  -1  

إذ  تبدأ ھ�ذه  المرحل�ة م�ن ." تعد مرحلة تمھید واستعداد وتشمل السنة األولى من العمر      

لحظ�ة الم�یالد إل��ى الش�ھر التاس�ع أو العاش��ر ، وھ�ي تتمی�ز بالص��راخ و البك�اء ، ال�ذي یك��ون 

فھ��م مطال��ب ابنھ��ا ، ومعرف��ة م��ا إذ ك��ان الوس��یلة الوحی��دة لالتص��ال ، وم��ا عل��ى األم س��وى 

   )1(."جائعاً،أو ُمتعًبا، أو مؤلًما

فھذه الفترة تكون في بدای�ة حی�اة المول�ود ، وتعتم�د عل�ى خب�رات وق�درات األم ف�ي فھ�م       

الطفل یول�دُ وھ�و م�زود ب�األجھزة اإلدراكی�ة والص�وتیة ، ولكن�ھ " كما أن .میوال تھ ومطالبھ 

م ، لع�دم اكتم�ال النض�ج عن�ده ، وعن�د اكتم�ال النض�ج المناس�ب وت�وفیر غیر قادر على الك�ال

   )2(."الخبرات البیئیة المناسبة یتمكن من الكالم 

مم��ا یعن��ي أن الطف��ل ع��اجز ع��ن إص��دار الص��وت ،ویقتص��ر دوره عل��ى المع��رف غی��ر       

وع��ة ، اللفظی��ة ف��ي تفاعل��ھ م��ع الع��الم المح��یط ب��ھ، حی��ث ینھم��ك ف��ي معالج��ات حی��ة عملی��ة متن

 . ویختبر المثیرات على نحو مباشر فیرى ویسمع ، ویلمس ،ویشم ویذوق

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .24ص ،  م2009 2، طالمعرفة  دار ،سیكولوجیة الطفل والمراھق   أحسن بوبا زین ، -)1(

ص ، م 2011-1، طاألردن ، دار أس�ام للنش�ر والتوزی�ع ،  التفكی�ر و اللغ�ة  ولید رفیق العیاص�رة ، -)2( 

38  .  
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 :ومرحلة قبل اللغویة ، تشتمل على أربعة أطوار

إن الص�رخة األول�ى الت�ي یطلقھ�ا الطف�ل عن�د ال�والدة ، ھ�ي الب�ادرة عل�ى : طور الصراخ  -أ

اع قدرت��ھ عل��ى النط��ق و التص��ویت ،ووظیفتھ��ا ف��ي البدای��ة القی��ام ب��التنفس ، وتن��تج ع��ن ان��دف

 .الھواء بقوة عبر الحنجرة إلى الرئتین فتھتز نتیجتھا  األحبال الصوتیة  

فوائده في تمرین األحبال  الصوتیة ، ویمث�ل ب�دایات اللغ�ة العفوی�ة الغی�ر " وللصراخ         

دالة ، ویدرك مدى ضرورة الصراخ في تلبیة حاجاتھ ، فیرتبط الص�راخ بح�االت االنزع�اج 

أن�ھ من�ذ األس�بوع الثال�ث یأخ�ذ الطف�ل باس�تغاللھ  (Behlar)ربوھل ویرى.وبحاجات عضویة 

 )1(."صراخھ من أجل الرضاعة 

بمعن��ى الص��راخ مظھ��ر عف��وي م��ن مظ��اھر ھیج��ان الرض��یع ، الن��اتج ع��ن اإلحس��اس       

 .بالجوع ، أو األلم ، أو االنزعاج من وضعیة غیر مریحة ، وبدایة للتمارین الصوتیة 

ب��ة المتقطع��ة ت��دل عل��ى الض��یق ، والص��رخة الح��ادة ت��دل عل��ى األل��م ، الص��راخ الرتی" ویق��ال 

ویكث��ر الص��راخ م��ع الج��وع و البل��ل والق��يء .والص��رخة الطویل��ة عل��ى الغض��ب و  الغ��یض

  )2(".واالنفعال ، ویقلل كلما كانت الصحة ّجیدة 

نس��تخلص م��ن تحلی��ل الدراس��ة ، أن الص��راح ظ��اھرة طبیعی��ة،تختلف م��ن حال��ة إل��ى           

خ���رى ،وم���ن عم���ر لآلخ���ر ، م���ن ض���یق وأل���م وغض���ب ، الت���ي تعب���ر ع���ن حال���ة الطف���ل أ

 .االنفعالیة،وتكون حوالي ساعتین في الیوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المعرف��ة ، الق��اھرة ) .د إل��ى س��ن السادس��ةم��ن الم��یال(ارتق��اء اللغ��ة عن��د الطف��ل ،ص��الح الش��ماع  -)1(

 .53ص.م1962

 1995 -5،طعالم الكتب للنش�ر ، ) الطفولة والمراھقة( علم نفس النمو  حامد عبد السالم زھران ،  -)2( 
 . 139ص م
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 (Lallaing Stage):طور المناغاة  -ب 

وتسمى مرحلة الثرثرة أو الثغثغة ، كما یطلق علیھا الص�دى الص�وتي ، وھ�ي مھم�ة          

.  ألشھر الثالثة األولى بأصوات عفویة وغی�ر منظم�ة في نمو الطفل اللغوي ، إذ ینطلق في ا

المناغاة ھ�ي تالع�ب الطف�ل بأص�واتھ، غی�ر قاص�د إل�ى "وقد التفت بعض الدارسات على أن 

وإنما یھدف الطفل ھنا إلى إتقان األصوات شیًئا فشیئا، كما  أن .التبلیغ أو االتصال مع الغیر 

 )1(".اطع الصوتیة المناغاة تقوم على التلفظ اإلرادي ببعض المق

فتالع��ب ف��ي ھ��ذا المق��ام یك��ون باألص��وات و الح��روف ، وأولھ��ا ظھ��وًرا ص��وت الم��یم         

والباء، وقد یتمكن من نطق عدد من الفونیمات ، یكون علیھا سالسل طویلة من مقط�ع واح�د  

 .،وھي أقرب إلى تكوین مقطعین صوتین مًعا ،مثل مومو ، دودو

اة عند الطفل الرض�یع م�ن بض�عة أش�ھر إل�ى س�نة  أو أكث�ر ، وربم�ا تتراوح فترة المناغ     

أنھا توجد في جمیع الحاالت حتى لدى الطفل الّصم والُبكم ، ویمكن الق�ول أنھ�ا مظھ�ر یخل�ق 

 )1(".الصراخ، وھي السلف المباشر للغة 

رات تشیر إل�ى أن�واع م�ن الخب� –في بعض األحیان  –باإلضافة إلى أن أصوات المناغاة       

عاشھا الطفل، وبتالي فبتكراره األص�وات و المق�اطع نفس�ھا، س�وف یؤك�د ف�ي ذات�ھ مض�مون 

 .ھذه الخبرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة المؤسس��ة  ،محاض��رات ف��ي عل��م ال��نفس اللغ��وي ،  حنیف��ي ب��ن عیس��ى -)1(

 .131ص -م1980-2،طالوطنیة للكتاب 

 .61ص ،المرجع السابق) .من المیالد إلى سن السادسة (ارتقاء اللغة عند الطفل ، صالح الشماع  -)2( 
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 كما دلت الدارسات على أن المناغاة ، تقوم على التلفظ اإلرادي لبعض المقاطع                 

والمناغاة تخدم أیض�ا حاج�ات الطف�ل العاجل�ة واآلجل�ة مًع�ا ، عك�س الص�راخ ال�ذي یع�د       

تخ��دم رغب��ات الطف��ل ، ) المناغ��اة(كم��ا أنھ��ا .ردات انفع��ال لح��االت م��ن الج��وع والتبلب��ل فق��ط 

 .كتسلیة بالمقاطع  أو األصوات اللغویة 

ثال�ث ، حی�ث یأخ�ذ الطف�ل أن المناغ�اة تتض�ح ف�ي الش�ھر ال" ویرى الباح�ث، ص�الح الش�ماع  

تدریجیا بالسیطرة على جھ�ازه الص�وتي، واس�تغالل ھ�ذه الس�یطرة لتس�لیة نفس�ھ وف�ي أوق�ات 

  )1(".وحدتھ الخاصة 

ارتضى الرأي نفسھ الباحث ، حنیفي بن عیسى ورأى أن المناغاة تقوم عل�ى ال�تلفظ           

د ذاتھ�ا ، ال لیعب�ر ع�ن ش�يء اإلرادي لبعض المقاطع الص�وتیة ، یتخ�ذھا الطف�ل غای�ة ف�ي ح�

 ).2("وإنما یكررھا

              
فتك��رار المق��اطع إذن ف��ي فت��رة المناغ��اة، أم��ر إرادي یھ��دف الت��رویج ع��ن الطف��ل،  

أضف إل�ى أنھ�ا ظ�اھرة تلقائی�ة، حی�ث .واالستماع لھ عند التلفظ و النطق، بمختلف األصوات

أو مس�تجیب ل�ھ ، وتك�ون األص�وات یناغي الطفل الرضیع نفسھ دون أن یكون ھناك مس�تمع 

  . و في أغلبھا مجموعة من الحروف الصائتة.الصادرة عشوائیة ،وغیر مترابطة 

 

 

 

 

 

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61ص، المرجع السابق  -) 1(

 .131ص ،المرجع السابق ، محاضرات في علم النفس ،حنیفي بن عیسى  -)2(
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ولق��د دل��ت الدراس��ات المھتم��ة ب��النمو الطف��ل، أن المناغ��اة تس��تمر حت��ى نھای��ة الس��نة          

تبدأ م�ن الش�ھر الثال�ث وتس�تمر حت�ى نھای�ة الس�نة األول�ى م�ن حیات�ھ ، وتع�د "بمعنى .األولى 

ھ�ا فترة سابقة لتقلید الكالم ، فالطفل یدرك تنوع األصوات التي یخرجھا ویسمعھا، ویربط بین

وتب��دأ أذن الطف��ل تمی��ز ب��ین األص��وات المختلف��ة ، وھن��ا یظھ��ر عام��ل .وب��ین ط��رق إخراجھ��ا

 )1(."وجداني یؤدي دورا ھاًما في نمو الطفل من جدید 

فالولد في ھذا العمر یك�ون ق�ادرا عل�ى التفری�ق ب�ین األص�وات الت�ي یس�معھا م�ن الع�الم          

درة أو التمكن من عامل الشعور ،  باعتم�اده ، فیبدأ بالمقالخارجي ، وما یصدره من أصوات

 .على حاسة السمع ، حتى یسھم في تعلیم اللغة

وی��رى محم��د إس��ماعیل ، أن أح��رف المناغ��اة تأخ��ذ نمط��ین مختلف��ین ، األول أص��وات        

أنفیة تدل على االنزعاج وعدم الراح ، والنمط الثاني أصوات مسترخیة تصدر من حلق الف�م 

 )2(".االرتیاح واالسترخاء، وتعبر عن عدم 

فمن خالل القول نستنتج، أن المناغاة تعتمد على نمطین مختلفین ، األول أصوات أنفی�ة          

تدل على االنزعاج وعد م الراحة ، أم�ا الثانی�ة  تص�در م�ن الحل�ق ، وأكثرھ�ا اس�تخداما ھ�ي 

 .المناجاة بین األحیاء وتشبھ بھذین الحرفین ھدیل الحمام ، وھي أشبھ بظروف.الّدال والباء

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 1ط.دار الكت��اب الح��دیث  الق���اھرة    ال��نفس اللغ��وي واض��طرابات التواص��ل ،عل��م ،س��ید أحم��د  -)1(

 .104ص. م2013-ھـ1434

) ت  د.(1ط.، منش�ورات ج�امع دمش�ق  الخب�رات اللغوی�ة ف�ي ری�اض األطف�ال  ،كنعان أحمد علي  -)2( 

 .19ص
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 : مرحلة اللعب الكالمي -ج

تكون البدایة بأصوات مركبة عن األحرف الساكنة والمتحركة مًعا  ، أي مق�اطع ب�ین         

وتب��دأ ھ��ذه .باب��ا -مث��ل مام��ا.وبع��ض ھ��ذه المق��اطع ق��د تش��بھ بع��ض الكلم��ات.ح��رفین أو أكث��ر 

 .المرحلة بین الشھر الثالث والسادس تقریبا

اللغة في ھ�ذه المرحل�ة تكتس�ب أن  " (Skiner)سكینرویرى علماء نظریة التعلم أمثال       

ع��ن طری��ق المحاول��ة و الخط��أ ، وی��تم تعزیزھ��ا ل��دى الطف��ل ع��ن طری��ق المكاف��أة ، كم��ا ی��تم 

 )1("االنطفاء المقاطع اللغویة غیر المرغوبة عن طریق عدم التعزیز 

فالمقصود بالمكافأة بمعن�ى ، تش�جیع الطف�ل عل�ى ال�تلفظ والك�الم ،ف�إذا أخط�أ طل�ب من�ھ          

حاولة لعدة مرات ،ویقدم لھ حلوى وشیكوالطة مقابل األداء الّجید ، حتى یعزز لھ الرغب�ة الم

 . بالتحسن في األداء بالتشجیع والتقبیل من جانب الوالدین

     

 

 

             

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104واضطرابات التواصل ،المرجع السابق صلنفس اللغوي علم ا ، سید أحمد -)1(  
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 :مرحلة التقلید والمحاكاة  -د

یقلد الطفل في ھذا الطور أصوات اآلخرین ، رغبة في تغیر تركیب  األص�وات الت�ي         

یصدرھا، لذا فانتقال الطف�ل م�ن ط�ور المناغ�اة إل�ى المحاك�اة ، ل�یس عمل�ي س�ھلة وبس�یطة ، 

 .داخلة وتحدیدھا زمنیا لیس دقیقا جداواألطوار اللغویة مت

أن الطف�ل یمل�ون إل�ى تقلی�د ألف�اظ الش�خص " ف�ي كتاب�ھ التعل�یم االجتم�اعي باندوراویشیر     

مثل أثناء الرضاعة من جانب ، ومن جانب آخر رغبت�ھ ف�ي .الذي یتفاعل معھم تفاعال ساًرا 

 )1(. "خدمھ في التواصلتحقیق االتصال مع اآلخرین ، وأن یكون لھ كیان لغوي خاص یست

یعن��ي أن التفاع��ل واللع��ب والم��داعبات ت��أثر عل��ى الطف��ل، مم��ا ی��دخل ف��ي نفس��ھ المتع��ة        

 . والسرور، وتغرس في نفسھ الرغبة والتقلید، كرد فعل واستجابة مع العالم الخارجي
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 .105سید أحمد ، علم النفس اللغوي واضطرابات التواصل ، المرجع السابق ،ص    -) 1(.
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وھذه الفترة الحساسة في حاجة ماسة إلى تعزی�ز الوال�دین واألخ�وة ل�ھ، فھ�و یقل�د األص�وات  

الت��ي یقل��دھا الراش��دون ویكررھ��ا ، وكلم��ا كان��ت إعان��ة الكبی��ر للطف��ل كثی��رة ، ارتق��ت لغت��ھ 

 .أثر في نمو الطفل لغویا بصورة سریعة ، فالتعزیز

وتع��د ھ��ذه المرحل��ة ذات أھمی��ة ف��ي تعل��یم اللغ��ة ، خاص��ة حی��ث ی��تم فیھ��ا تتح��ول عملی��ة       

المناغاة العش�وائیة إل�ى كلم�ات لھ�ا معن�ى ، حی�ث أن ك�ل طف�ل ی�تعلم اللغ�ة الت�ي یس�معھا م�ن 

   )1("المحیطین بھا 

د یتمیز بمحاكاة الطفل أصوات المحیطین فقیمة المحاكاة ال ینكرھا أحد ، ألن طور التقلی     

حیث یساعد الراشد الطفل عل�ى  –إال أن من زاویة ضیقة  –بھ ، في عملیة متكررة ومبھمة 

وك�ل . النطق السلیم ، ویصحح لھ البعض من األصوات تارة ، وینبھھ إلى أخرى تارة ثانی�ة 

 .یتكلمھا  ھذه األمور تعطي للطفل التعزیز الداللي والسمعي لألصوات التي
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القاھرة كرم الدین لیل�ى أحم�د ، اللغ�ة عن�د الطف�ل تطوراتھ�ا ومش�كالتھا، مكتب�ة النھض�ة المص�ریة، -)1( 

 م1990.م)طد(،
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لقد اھتم الباحثین بفترة التقلید اھتماما كبیًرا ،ألنھا المرحلة التي یبدأ الطفل فیھا بمحاكاة       

المح��یط اللغ��وي ، ویالح��ظ ق��درة الطف��ل عل��ى إع��ادة اللفظی��ة الت��ي یس��معھا ، ویك��ون ھ��ذا ف��ي 

ذلك یظل الطفل یردد الكلمة التي یسمعھا في السنة ، وكأنھ ب�" حیث .السنة األولى من عمره 

یردد في ذھنھ ،ویقول الدارسون في ھذا الصدد أن لألطفال می�ل لالس�تجابة ألص�واتھم عل�ى 

ش�كل م��ا یك�ون أش��بھ بالص�دى ، أي أن الطف��ل ی��تلفظ بش�يء فیس��معھ ، فیص�بح ذل��ك الص��وت 

 )1(."وكأنھ حافز لیحدث استجابة ، وتكون بترداد الصوت المتلفظ كأنھ صدى

یانا دافعا قوًیا لالستجابة لألصوات ، ویسمي علم�اء ال�نفس ھ�ذه یعني أن التقلید، یكون أح      

العملی��ة باالس��تجابة الدائری��ة ،  ویك��ون الطف��ل محاًط��ا بأش��خاص یتص��لون ب��ھ عل��ى ال��دوام ، 

 . تجعل ھذه الدورة تبدأ من الغیر ، وتواصل سیرھا بعد ذلك على الطفل

ارھم أن المق�اطع واأللف�اظ الت�ي ف�ي اعتب�  (Biernafil)  و بیرنافی�ل ( Miler)مل�روی�رى    

یب��دو فیھ���ا الطف���ل وكأن���ھ یح��اكي الغی���ر ، دائم���ا مقتبس���ة ھ��ي أول األم���ر م���ن تل���ك ال���ذخیرة 

 )2."(الالمتناھیة من األلفاظ التي توفرت للطفل في فترة المناغاة

نستخلص من أن ظاھرة المحاكاة أساس�یة ف�ي اكتس�اب الطف�ل للغ�ة ، وم�دى دورھ�ا           

دائرة المعاني و المفردات ، وللتعزی�زات أھمی�ة س�رعة ف�ي تط�ور لغت�ھ ، وتمكن�ھ  في توسیع

 .من النطق كدلیل على امتالك اللغوي ، وتأتي المرحلة التالیة وھي المرحلة اللغویة
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 .137السابق صحنیفي بن عیسى ، محاضرات في علم النفس اللغوي ، المرجع  -)1( 

 108صالح الشماع ،ارتقاء اللغة عند الطفل ، المرجع السابق ص  -)2( 
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 :  (Lunguistic Period ) المرحلة اللغویة  – 2 

تبدأ ھذه المرحلة في نھای�ة الس�نة األول�ى م�ن عم�ر الطف�ل تقریًب�ا، وت�رتبط الكلم�ة الت�ي       

 : مراحل فرعیة أھمھا  إلىوتنقسم  ینطقھا الطفل بالحاجات األساسیة لدیھ،

حیث یستعمل الطفل كلمة واحدة للداللة على ما یرید التعبی�ر عن�ھ، : مرحلة الكلمة األولى  -أ

وق��د تك��ون ھ��ذه الكلم��ات ذات مقط��ع واح��د أو أكث��ر ،واختلف��ت الدراس��ات ح��ول بدای��ة ھ��ذه 

لغوی�ة ف�ي عم�ر فعلماء اللغة یرون الطفل العادي یمكنھ إلى أن یصل في المرحلة ال"المرحلة 

السنة الواحدة ، وإن كان بعض األطفال الممتازین یمكنھم الوصول إلى تلك المرحلة في سن 

 "تسعة أشھر

من خالل القول ، یتضح لن�ا أن الطف�ل الع�ادي یختل�ف نم�وه ع�ن األطف�ال الممت�ازین ،         

ویبدو ذلك في الفترة الزمنیة للكلمة األولى ، أم�ا عن�د ض�عاف العق�ول فیت�أخر ظھ�ور الكلم�ة 

 .إلى ما بعد ستة وثالثون شھًرا

إال في الشھر الثامن عش�ر  أن الكلمة األولى ال تبدأ  (Collins)ماري كولنیزفحین یرى      

، لدى معظم األطفال ، وكثیًرا ما تكون الكلمة األول�ى ذات مقط�ع ص�وتي واح�د ی�تم تك�راره 

 . ". مثل ماما ، بابا.

یحدد الشھر الثامن عشر بدایة الكالم ،ویكون الطف�ل ف�ي  (Collins) زكولنینجد أن           

اكاة ، وتكون الكلمة عادة م�ن مقط�ع واح�د ، حالة مشي ، مما تكون لھ القدرة أكثر على المح

لتق��وم مق��ام الجمل��ة ، مث��ل مام��ا ،  یعن��ي طل��ب الطع��ام ،أو ش��يء آخ��ر یخص��ھ ، ول��ذلك أطل��ق 

 .، فرغم ھذه القلة فھي تمثل جملة خاصة مع خبرة الوالدین كلمة الجملة  علیھا اسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .106سید أحمد ، علم النفس اللغوي ، المرجع السابق ،ص  -)1( 

 .106المرجع نفسھ ،ص -)2( 
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 :مرحلة الكلمتین  –ب 

تبدأ من منتصف السنة الثانیة تقریًب�ا ، وتس�تمر حت�ى بدای�ة الش�ھر الس�ابع والعش�رین          
، وال یك�ون من حیاة الطفل ، بإصدار أول تعبیر من كلمتین ، ویستعمل فیھ�ا األس�ماء بكث�رة 

 .ذلك إال إذا إزدادات مفرداتھ اللغویة ، ووصلت إلى خمسین كلمة تقریًبا

وتسمى أحیان�ا ھ�ذه المرحل�ة بالغ�ة البرقی�ات ،ألن البرقی�ة تك�ون ص�غیرة وذات م�دلول        
أنھ��ا ألف��اظ قلیل��ة ، لكنھ��ا تحم��ل مع��ان كثی��رة ، وھ��ذه الرس��ائل یس��تخدمھا "كبیر،ویقص��د بھ��ا 

 ) 1(. "الكبار خاصة في الرسائل التلغرافیة

تك�ون نتاجھ�ا جمل�ة تام�ة ، وتتمی�ز ھ�ذه ویقوم الطفل في ھ�ذه الفت�رة بنط�ق كلمت�ین ،و            
 .الخطوة بأن الكلمة غیر متماسكة ومفككة 

وم��ن المالح��ظ ق��در م��ا تك��ون عش��وائیة أول األم��ر ، نرھ��ا تن��تظم ش��یئا فش��یئا ت��دریجیا         
والنطق عامة یكون عند البن�ات أوال ث�م .،ویرافق ھذا التكامل البنائي زیادة في عدد المفردات

ت��رى العدی��د م��ن الدارس��ات أن اإلن��اث یتف��وقن قل��یال عل��ى ال��ذكور ، ف��ي النم��و إذ  " ال��ذكور ،
المبك��ر لحص��یلة الطف��ل م��ن المف��ردات ، والتفس��یر البیول��وجي األكث��ر ش��یوًعا ی��رتبط بس��رعة 
النضج الجسمي للرضیع ، حیث یعتقد أن ذلك یؤدي إلى تسریع عملیة تط�ویر جان�ب ال�دماغ 

   )2(." األیسر الذي توجد فیھ اللغة 

نستنج أن بدایة النطق تختلف نوع ما من جنس إلى أخر، نتیجة عوامل طبیعی�ة، واألم        
تتحدث كثی�ًرا م�ع اإلن�اث ، أق�ل م�ع الح�دیث م�ع موالی�د ال�ذكور ، والطف�ل ف�ي غریزت�ھ یول�د 
للتعلم والتواصل مع بیئتھ ، ویبدو ذلك في أعین الرض�یع  ع�ن بحث�ھ ع�ن مص�در األص�وات 

 . تكلم الكتشاف الم
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 . 106 المرجع السابق،ص -)1( 

صالح محمد أبو جادو ، علم النفس التطویري ، الطفولة والمراھقة ، دار المسیرة للنشر والتوزی�ع  -)2(  
 .   260، ص م  2004ھـ1425، 1،ط
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 :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي 

لكي تنمو لغة الطفل نموا طبیعیا ، یجب أن تتالحم عوامل وظ�روف كثی�رة ، یس�اھم          

كل منھا في عملیة التكلم ، وإن نقص عامل ، أو وجود خلل أو تلف یؤدي سلًبا على وظیفت�ھ 

 :ومن العوامل األساسي الكتساب اللغة مایلي. ، مما ینتج عنھا صعوبات لغویة

لقد أكدت الدراسات اللغوی�ة بوج�ود عالق�ة ب�ین اللغ�ة، : والبیولوجي  العامل الفیزیولوجي -1

والن��واحي الفیزولوجی��ة ف��ي اإلنس��ان ، كم��ا أن ھن��اك عالق��ة ب��ین ك��ل م��ن ال��دماغ واللغ��ة ، 

ف�الكالم مھ�ارة تتش�ارك فیھ�ا العدی�د م�ن أعض�اء الجس�م ،ك�ا .وتركیب جھاز السمع و النط�ق 

وك��ذلك وج��وب أھمی��ة س��الم المثی��رات الحس��یة .لحنج��رة واللّس��ان ومرك��ز الك��الم ي الم��خ 

 )1(."الضوئیة ، والمثیرات الحسیة السمعیة

بمعنى أن استخدام المحصول اللغوي استخداما ص�حیحا ، یتطل�ب س�المة العدی�د م�ن          

مثال الحنجرة عضو بیولوجي یمثل مصدر الطاقة الصوتیة عند اإلنس�ان ، إذ ھ�ي . األعضاء

وائی��ة وتح��ت اللّس��ان   ، وم��ن ھن��ا تب��رز فاعلیتھ��ا ف��ي عملی��ة النط��ق  تق��ع ف��وق القص��بة الھ

ولحاسة السمع دور في تنبیھ رؤیة الطفل للمتكلم  ، وتسمى ھ�ذه الظ�اھرة بح�ب االس�تطالع  .

. 
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،  1للنش��ر والتوزی��ع ،ط  دار مج��دالويإین��اس خلیف��ة خلیف��ة ، مراح��ل النم��و وتط��وره ورعایت��ھ ،  -) 1(

   .83ص،م 2011 -م2010
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فالطف��ل حقیق��ة ف��ي تقلی��ده ، یح��اكي م��ا یص��ل إلی��ھ م��ن أص��وات ع��ن طری��ق الس��مع ،           

 .فقدرة المحاكاة تضعف أو تتوقف عند الطفل األصم

وح ل��ذا فس��المة الجھ��از النطق��ي ، یعن��ي ق��درة الطف��ل عل��ى النط��ق وال��تكلم ،م��ع وض��         

اإلحساسات السمعیة ، وھ�ذا یتض�ح ف�ي الطف�ل األص�م ، حی�ث ال یكتس�ب اللغ�ة ف�ي مراحلھ�ا 

العادیة ، بل یتأخر كثیًرا في أواخ�ر الس�نة الثانی�ة ، كم�ا أن�ھ ال یس�مع أص�وات المحیط�ین ب�ھ 

،مما یؤثر علیھ فال یستطیع تقلید أصوات الكبار ،لھذا تب�ین أن ظ�اھرة التقلی�د اللغ�وي تتبعھ�ا 

 .قیھا ظاھرة اإلحساس السمعيفي ر

ھ�ذا .  لذلك الطفل الذي یولد أصما ینشأ أبكما ، حتى لو كان�ت أعض�اء نطق�ھ س�لیمة          

العائق لم یمنع علماء البیولوجي و الدارسین من تجاوزه ، حت�ى ال یبق�ى الطف�ل مع�زوال ع�ن 

) الص�م و ال�بكم(بھ�ؤالء المجتمع ، فھو إذ ل�م یس�تطیع ال�تكلم ، فل�ھ الق�درة  ب�تعلم لغ�ة خاص�ة 

ألن فھ�م الطف�ل للمع�اني ."والمتمثلة في لغة اإلشارات واإلیماءات، وفھم المعاني ض�روري .

الكلمات یسبق قدرتھ على النطق بھا  ،فإن ھذا الفھم شرط ضروري للتقلید اللغوي ، وعامل 

 )1(."أساسي من عوامل نموه 

مبكرة ما یقال لھم ، بسب سالمة أعضاء  فقد لوحظ أن بعض األطفال، یفھمون في سن       

 .النطق والسمع ، وقواھم الفكریة الممیزة ، ورغبتھم في االشتراك في الحیاة االجتماعیة
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ة مص�ر للطباع�ة و النش�ر والتوزی�ع عند اإلنسان والطفل ، نھض ةعلي عبد الواحد وفي ، نشأة اللغ -)1( 

     .201،ص م2003، 1ط
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 :العامل العقلي - 2

إن سالمة الحواس تؤثر في عملیة االكتساب اللغوي ،ولكنھا غیر كافیة لوح�دھا ،فھ�ي        

وأي ض���رر عل���ى قش���رة ھ���ذا األخی���ر ، ی���ؤدي إل���ى .م���رتبط بعام���ل أساس���ي ،وھ���و ال���دماغ 

 .اضطراب في الكالم

إذ توجد عالقة إیجابیة بین ال�دماغ و "فالطفل یقوم بعمل ذھني كبیر أثناء نموه الغوي  ،      

النمو اللغوي ، وتظھر في بدایة الكالم ، وھناك عالقة واضحة ب�ین ال�ذكاء والق�در اللغوی�ة ، 

ل والعادیون یتأخرون في ذلك عن األذكیاء ،إذ یبدأ الكالم متأخًرا لدى األطفال ضعاف العقو

  )1(."عنھ لدى العادین ، كما یرتبط التأخر اللغوي الحاد ارتباًطا كبیًرا بالضعف العقلي

.  ولیس معنى ھ�ذا أن ك�ل طف�ل یت�أخر ف�ي الك�الم، الب�د أن یك�ون ض�عیف العق�ل أو غبًی�ا     

قدرة عقلیة، واستخدام اللغة أیضا عملیة عقلیة ، ف�إن لل�ذكاء أھمی�ة ف�ي إكس�اب " فالذكاء یعد 

 )2(." فل المقدرة اللغویة الط

البشري تؤھل الطف�ل ،الكتس�اب لغ�ة مجتم�ع م�ا  بص�فة  طبیعی�ة ، ألن فسالمة الدماغ        

ل��ذا اعتب��ر اكتس��اب اللغ��ة عن��د .العملی��ات الذھنی��ة الس��لیمة ، ھ��ي العام��ل ف��ي النم��و و ال��تكلم 

تكاف�ل االجتم�اعي اإلنسان  من مظاھر النمو العقلي ،باإلضافة أنھا مظھر قوي من مظاھر ال

 .، ویأتي ھذا الدور في عملیة التطور والتحصیل اللغوي 
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، ش�ارع محم�د فری�د ، 116سھیر محم�د س�المة ش�اش ، عل�م ال�نفس اللغ�ة ، مكت�ب زھ�راء الش�رق  -)1( 

 .97، ص  م2006،  1القاھرة ، ط

  .10راحل النمو اللغوي وتطوره ورعایتھ ، المرجع السابق ، صإیناس خلیفة خلیفة ، م  -)2( 
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 :العامل االجتماعي  -3

تؤثر بیئة الطف�ل عل�ى تك�وین شخص�یة  الطف�ل المس�تقبلیة ، منھ�ا العوام�ل االقتص�ادیة        

واالجتماعی��ة ، كالعائل��ة ، والمح��یط المدرس��ي ،فاألطف��ال ال��ذین یس��تعلمون الوس��ائل التعلیمی��ة 

إذ تؤك�د الدراس�ات العلمی�ة الحدیث�ة ." والتقنیة الحدیثة ،أس�رع تط�ورا م�ن األطف�ال المتخلف�ین

وج��ود ارتب��اط ع��ال ب��ین غ��زارة المحص��ول اللغ��وي ، والمس��توى العقل��ي االجتم��اعي  ،عل��ى

واالقتص��ادي لألس��رة، فأطف��ال البیئ��ات الجی��دة، یتكلم��ون أفض��ل وأس��رع وأدق ، م��ن أطف��ال 

البیئات ذات المستویات الدنیا ، وذلك ألنھم ینشئون في بیئة مجھزة الترقیة ، كما أن تف�اعلھم 

 )1(."رى وأوسع مع محیطھم البیئي ، أث

ب���اء م���ع أطف���الھم ، یس���اعد عل���ى تك���وین ع���ادات لغوی���ة ص���حیحة ، فحس���ن تعام���ل اآل      

ویوجھونھم بشكل أفضل لتعلم اللغ�ة ، م�ع الخب�رات ون�وع المثی�رات االجتماعی�ة ، إذ تس�اعد 

 .ه مع الراشدین في نمو لغتھ خبرات الطفل وتنوعھا ، واختالط
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    .36ش ، علم نفس اللغة ، المرجع السابق ، صسھیر محمد شا -) 1(
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. وتشیر بعض الدراسات إلى أن الطفل الوحید ینم�و لغوًی�ا أحس�ن، الحتكاك�ھ بالراش�دین      

وأن أطف��ال ."وأن األطف��ال م��ن الطبق��ات الثری��ة، أث��رى لغوًی��ا م��ن أطف��ال الطبق��ات البس��یطة 

مؤسسات المالجئ أفقر لغویا ، من األطفال الذین یتربون في أس�رھم ، ك�ذلك األطف�ال ال�ذین 

إلھم��ال الش��دید ، یتحول��ون إل��ى أبط��أ ف��ي تعل��یم الك��الم ، وق��د یت��أخر كالمھ��م یع��انون م��ن ا

 )1(."ویضطرب 

ال��تعلم الت��ي تتك��ون أغلبھ��ا مم��ن ط��رف الراش��د، تس��اعد الطف��ل ف��ي نم��و لغت��ھ،  فعملی��ة             

 وتعتب��ر. باإلرش��اد والتوجی��ھ، ویس��اعد الكب��ار بلھج��تھم وطریق��ة نم��وھم ف��ي اكتس��اب اللغ��ة 
أن العائلة ھ�ي خی�ر تجم�ع بیول�وجي وحض�اري مًع�ا ، بیول�وجي م�ن حی�ث أن�ھ "  (Jizl)جزل

یوفر خیر الظروف ، إلنجاب األطف�ال وحم�ایتھم ، وحض�اري ألن�ھ یق�وم أوث�ق العالئ�ق ب�ین 

األش��خاص ، یختلف��ون ف��ي العم��ر والج��نس ، ویتحمل��ون جمیًع��ا مھم��ة تجدی��د وإع��ادة تش��كیل 

 )2(."العادات والتقالید 

ف��المحیط االقتص��ادي واالجتم��اعي ،  دور فع��ال ف��ي تنمی��ة النم��و اللغ��وي ، فحینم��ا  لھ��ذا        

مثال توفر أجھزة التلفزی�ون والرادی�و ، كوس�ائل .تتوفر فرص التعلم فإن للغة البد أن تتطور 

 .إعالمیة تخصص بعض برامجھا  للطفل  ، تزید في نموه وتوسع مجالھ الثقافي
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 .121، ص المرجع السابق  ، ) الطفولة والمراھقة (حامد عبد السلیم زھران ، علم نفس النمو  -) 1(

 .146، المرجع السابق ، ص)من المیالد إلى السادسة (صالح الشماع ، ارتقاء اللغة عند الطفل  -)2( 
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طف�ل ،  فالعالق�ة الحمیم�ة ب�ین األم أو م�ن وتعد األسرة العامل األكثر أھمیة في نمو لغ�ة ال   

یقوم مقامھا، تشجعھ وتحفزه على إصدار األصوات وإعادة م�ا یس�مع ل�تعلم اللغ�ة بش�كل جی�د  

 .، وعكس ذلك یحدث عند  غیاب األم عند طفلھا

أن األطف�ال ی�تعلم االس�تجابة ألص�وات ال�ذین "  (Delar Miler ) دوالر میل�ر وی�رى      

 )1(."ویرعونھ، والذین یتحدثون إلیھ یعتنون بھ ، 

فالرعایة والعنایة   تؤثر على نفسیة الطفل ، مثل النظر إلیھ ،االبتس�امة ، وم�ن الممك�ن          

 (Mawer)ماورو ویقول .أن یتعلم مبادئ الحوار واإلنصات، بحسن تعامل وتصرف األم  

یم ، ب�ین الطف�ل ومربیت�ھ ، یس�ھم أن التعامل والعالق�ات الوثیق�ة واالتص�ال االجتم�اعي الس�ل" 

 )2(. "إلى حد كبیر في تقدمھ اللغوي الُمبكر 

على النمو اللغ�وي الس�لیم ، فعن�دما یح�دث تواص�ل وج�داني ب�ین  فالحب والحنان یساعد      

ال�ذین ) األطف�ال(أم�ا .الطفل والكب�ار ، أو أف�راد  األس�رة ، یس�عى إل�ى تقلی�دھم إل�ى ح�د بعی�د 

الشدید ، یكنون أبطأ في تعلم اللغة ،واضطراب العالقة ب�ین الطف�ل واألم  یعانون من اإلھمال

 .یؤدي  إلى نمو لغوي مضطرب
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 .108سھیر محمد شاش ، علم نفس اللغة ، المرجع السابق ،ص -)1( 

  .108المرجع نفسھ ،ص -)2( 
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النفسي دور فعال،  في االكتساب اللغوي عند الطفل،فوجود ھذا األخی�ر ف�ي والعامل          

ش�عور الطف�ل "ویق�ال .جو عائلي ونفسي مریح ، یمكنھ من اكتساب الرغبة في امتالك اللغ�ة 

بالثقة ومحبة اآلخرین لھ ، وتسامحھم معھ ، وتواجدھم بجانبھ ، ومش�اركتھ إی�اه ف�ي ألعاب�ھ ، 

 )1(."یفكك عقدة لسانھ 

ألن التبادل والتفاعل الكالمي مع الغیر، یمكنھ م�ن الح�دیث، فح�ین أن الطف�ل الغاض�ب           

 .والحاقد المنعزل، أو الذي یشعر باإلھمال والخوف،  كثیًرا ما یتعسر ویصعب علیھ النطق

حی��ث ی��ؤثر "وللعاطف��ة مج��ال ف��ي تحص��یل مس��توى س��المة اللغ��ة للطف��ل ، حی��ث           

على النمو اللغوي عند الطفل ، فیتناقض على سبیل المثال ، عن�د األطف�ال الحرمان العاطفي 

 )2(."الذین یعیشون في المالجئ ودیار األیتام 

فاألم ھي الركیزة األساسیة التي تعلم ابنھ�ا، كیفی�ة ال�تكلم والنط�ق الص�حیح ،ف�اعتبر           

، ثم تع�زز االس�تجابات اللفظی�ة  العلماء أن الطفل یمتلك لغة أمھ، فھي التي تناغیھ أول األمر

وعلی��ھ الب��د أن تك��ون عالق��ة الطف��ل بأم��ھ عالق��ة . الص��حیحة ، وتص��وبھ أذا م��ا أخط��أ النط��ق 

) الطف�ل(ولھ .دافئة وھادئة ، یملؤھا الحب والحنان یساعد ابنھا في امتالك اللغة بشكل سوي 

 .ط العائليقدرات فطریة  ، إذ  ال تتضح وال ترقى ،إال باالھتمام وعنایة الوس
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، دار الفك�ر للنش�ر ) دراس�ة األطف�ال م�ا قب�ل المدرس�ة (سامي سلطي ع�ریفج ، س�یكولوجیة النم�و  -)1( 

 .113، ص م2000 -ھـ1421، 1والتوزیع ، األردن ، ط

 .38السابق ، صإیناس خلیفة خلیفة ، مراحل النمو وتطوره ورعایتھ ، المرجع  -)2( 
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 : ةطرق التعبیر اللغوی - 

یعتم���د الطف���ل ف���ي تعبی���ره عل���ى ن���وعین أساس���ین ، ھم���ا التعبی���ر بالتقلی���د والتعبی���ر        

 .باالزدواجیة اللغویة

یتعلم الطفل التراكیب واألسالیب اللغویة ، من خالل المالحظ�ة والتقلی�د ، : التعبیر بالتقلید  -أ

أن الطف�ل "  (Bandoura)بان�دورا كمبدأ للتواصل مع العالم الخارجي ، وھذا ما ذھب إلی�ھ 

ال یتوقف عن التقلی�د كم�ا فع�ل وھ�و رض�یع ، فھ�و ق�ادر عل�ى إنت�اج تراكی�ب لغوی�ة جدی�دة ، 

  )1(. "لمواقف الجدیدةلتالئم ا

فالطف��ل یعتم��د عل��ى التقلی��د كمب��دأ للتعل��یم ، عب��ر التفاع��ل االجتم��اعي ، والكب��ار یقم��ون        

بتوجیھ والتنظیم ، حتى یستطیع بعدھا إدماج الشيء في ذاتھ ، من خالل رؤیة ش�فتي الُم�تكلم 

  (Onuforwicz)زأنوفر ووكوحركتھما ، إذ ترى طائفة من الباحثین ،على أساسھا الباحث 

أن لحاس���ة النظ���ر دخ���ال كبی���ًرا ف���ي التقلی���د اللغ���وي ، وأن رؤی���ة الطف���ل لش���فتي الُم���تكلم " 

وحركتھما ، وعملھ عل�ى محاك�اة ھ�ذه الحرك�ة ، وإخراج�ھ الص�وت ال�ذي ی�تالئم معھ�ا ، ك�ل 

  )2(."ذلك یساعد على عملیة التقلید ویذللھا لھ 

الطف��ل یعتم��د ع��ل تقلی��ده عل��ى المحاك��اة و التقلی��د، وانطالق��ا م��ن الق��ول یتب��ین لن��ا، أن        

 مستعیًنا بالتكرار، ومرتكزا على مجھوده اإلرادي، ومستفیًدا من تجاربھ حتى تستقیم اللغة 

، حی��ث یوجھ��ون اھتمام��ا كبی��ًرا ، ف��ي مالحظ��ة ش��فتي الُم��تكلم وحركتھم��ا ، ویتطل��ب نطقھم��ا 

 .ق حاسة البصر ،مثل ماما ، باباتحریك حركات مرئیة ظاھرة ، تصل إلى الطفل عن طری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .204علي عبد الواحد وافي ، نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ، المرجع السابق ، ص  -)1(  

، ص  م2009 -ه1430 ،  1م��ریم س��لیم ، عل��م ال��نفس المعرف��ي ، دار النھض��ة العربی��ة ، بی��روت ، ط -)2( 

181.    
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 :التعبیر باإلزدواجییة اللغویة   -ب

إن تعلم لغتین في  نفس الوقت للطفل ، ضروري أحیاًنا ،خاص�ة إذا ك�ان الوال�دین م�ن        

جنسیتین مختلفین ، فیسعى كل منھما في تعلیم لغتھ البنھ  ، إال أنھ یمر بمراح�ل معین�ة حت�ى 

 :یتكلم بطالقة ، أھمھا 

 .ة الطفل على التعرف وتمییز ما حولھ من عناصر البیئة بمعنى قدر: النمو المعرفي  -

 .نمو القدرة على تمیز وفھم الكالم ، الذي یسمعھ من اآلخرین  -

 )1( ".نمو القدرة على إنتاج أصوات الكالم ، الذي یتطابق مع أنماط كالم الكبار -

،واالجتماعی�ة ، حی�ث یص�یر لذا فالطفل یكتسب لغتھ من خالل اتصالھ بالبیئة الثقافی�ة             

ویتمكن م�ن التمیی�ز وتفكی�ك .، والجمل التعبیریة بطریقة عفویة قادًرا على استخراج الكلمات

 .لغتھ ، وبنائھ في اتساق لفظي منسجم

ألن الطف�ل ال یتوق�ف ع�ن ح�د التقلی�د ، " فاألطفال رغبة كبیرة في اإلبداع والتجدید،          

ر عل�ى إنت�اج تراكی�ب لغوی�ة جدی�دة ل�تالؤم المواق�ف الجدی�دة كما فعل وھو رضیع ، فھ�و ق�اد

.")2( 

فاالزدواجیة اللغویة تمكنھ من التعلم ، عن طریق التفاعل مع اآلخرین ، خاص�ة األطف�ال       

، وللكبار دور ھام ، فیقومون بتوجی�ھ وتنظ�یم وتعل�یم الطف�ل ، حت�ى یس�تطیع  إدم�اج الش�يء 

 .معینة ، والرحالت التعلیمیة وغیرھافي ذاتھ ، باستعمال الوسائل ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المسیرة للنشر والتوزی�ع ، سمیر عبد الوھاب، أدب األطفال، قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة ،  -)1( 

 .287المرجع السابق ، ص  - م2006 -ھـ1426،  1عمان ،ط

 .21لنفس اللغوي ، المرجع السابق ، ص مریم سلیم ، علم ا -)2( 
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فا لك�الم وس�یلة ھام�ة النتمائ�ھ ف�ي الجماع�ة  ، ویمنح�ھ ھ�ذا االكتش�اف دافع�ا قوی�ا لل�تعلم      

أطفال ثنائي اللغة یجد ص�عوبة ف�ي التح�دث ، إل�ى "واالندماج ، ولتكلم بدرجة أفضل ،إال أن 

ان  لھج��تھم األجنبی��ة تخ��ونھم ف��ي األطف��ال ال��ذین یتكلم��ون لغ��ة واح��دة ، وعن��دما یتح��دثون  ف��

حس��ن التعبی��ر ، وتكث��ر ف��ي ح��دیثھم األخط��اء اللغوی��ة ، مم��ا ی��ؤثر عل��ى اتجاھ��ات المس��تمعین 

 )1(".نحوھم 

نجد إن اكتساب لغتین معا ف�ي آن مت�زامن ، ی�ؤدي ف�ي غالبی�ة األحی�ان إل�ى ص�عوبات        

ى ، م�ثال الجمل�ة العربی�ة ال على صعید تركیب الجملة ، باختالف التراكیب من لغة إلى أخر

تتف��ق والجمل��ة الفرنس��یة م��ن حی��ث التركی��ب ، مم��ا یتطل��ب عل��ى الطف��ل جھ��ًدا كبی��ًرا بص��یاغة 

 .  الكالم ، بتخزین نمطین متباینین على المستوى النحوي ، والمعجمي في آن معا

م  ، وتتأثر صحة الطفل النفسیة ف�ي حال�ة تعامل�ھ م�ع أطف�ال یج�د ص�عوبة ف�ي فھ�م لغ�تھ      

یفض��ل الص��مت ، وع��دم " مم��ا ی��دفع للخج��ل واالنط��واء ، أو إل��ى ال��بكم المعتم��د غالًب��ا ،حی��ث 

التحدث وعدم االستجابة ألي حوار ،وعدم اإلجاب�ة ع�ن أي س�ؤال وھ�و الظ�اھر عل�ى الطف�ل 

 )2(".على الرغم من أنھ كامل الوعي ، ومطلق الحریة واإلرادة 

ونستخلص في األخیر أن التعود على اللغ�ة، یتطل�ب الت�درج المس�تمر، والب�د أن یحت�وي       

قاموس��ھ اللغ��وي مف��ردات اللغت��ین مًع��ا، م��ا یس��اوي مق��درات المف��ردات م��ن لغ��ة واح��دة، الت��ي 

ویتم ذلك بتقدیم االستفس�ارات وش�روحا ، لینم�و ذكائ�ھ ، ویتط�ور .یمتلكھا الطفل أحادي اللغة

 .استداللھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ�ـ م 1428، 1سعد ریاض ، اكتشف عبقریة طفلك ، مھارات تربویة في صناعة ق�ادة المس�تقبل ، ط -) 1( 

 .   194، ص  م 2008

ھ��ـ  1433، 1زكری��ا الش��ربیني ، المش��كالت النفس��یة عن��د األطف��ال ، دار الفك��ر العرب��ي ، الق��اھرة ، ط -)2( 

 .207، ص  م 2012
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 :عوائق النمو اللغوي -

یمكن للكالم أن یضطرب وتختل عملیة النطق ، نتیجة عوائق وأسباب كثیرة ، ت�نجم          

بدو أحیاًنا لدى الطف�ل ف�ي س�ن مبك�رة ، ق�د یختف�ي م�ع نم�وه أحیاًن�ا ، تعنھا أمراض الكالم ، 

اب عضویة مثال ، وربما یتطور عند البعض اآلخر إلى مرض ، یستدعي تدخال طبًیا ، ألسب

خل��ل ف��ي الجھ��از العص��بي المرك��زي ، أو اض��طراب األعص��اب المتعلق��ة ب��الكالم ، أو نفس��یة 

من دراسة مختلف أنواع الحاالت ،أن صعوبات النطق تشترك " حیث  كالقلق ، أو الخوف ،

فیھ��ا عوام��ل جس��میة ونفس��یة ، ویمھ��د لظھورھ��ا طریق��ة نم��و الش��خص ، وتكوین��ھ ، وھ��ذه 

 :ومن ھذه االضطرابات  مایلي  )1(."وامل وراثیة ، وبعضھا بیئیة یشترك فیھا ع

 وعرفھ�ا . تعددت مفاھیم وفق وجھة نظر الق�ائم ب�التعریف :  (Stutter))اللجلجة( التأتأة  -1

ھ�ي "  وعرف�ت ف�ي مق�ام آخ�ر . )2( "بأنھا عدم القدرة عل�ى االسترس�ال "   (Aristo)أرسطو

أن یك��رر المتح��دث الح��رف األول م��ن الكلم��ة ع��دة  أح��د مظ��اھر اض��طراب الك��الم ،وص��فتھا

 )3(".مرات ،أو أنھ یكون عرضة للتردد عند نطق كلمة   

أتأة مرض لغوي ، یظھر عن�د الطف�ل ف�ي  س�ن الثالث�ة أو الرابع�ة ، ویمك�ن بمعنى الت         

أن یمتد إلى بعد سن المراھقة ، یكون مصحوًبا بأعراض جسمیة وسلوكیة ، كرمش الع�ین ، 

 .مثل قول الطفل أنا بدي ، أنا بدي.وحركة الرجلین الزائدة ، وھز الرأس عند التحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،  1حم��زة الجیالل��ي ، مش��اكل الطف��ل والمراھ��ق النفس��یة ، دار أس��امة للنش��ر والتوزی��ع ،األردن ، ط -)1(

 .74، ص م2011ھـ 1432

مد العدل ، المرجع في اإلعاقات واالضطرابات النفسیة ، وأسالیب التربیة الخاص�ة ، دار عادل مح -)2( 

 .397، ص م  2013 -ھـ1434، 1الكتاب الحدیث ،ط

وآخ��رون ، ت��دریب األطف��ال ذوي االض��طرابات الس��لوكیة ، دار ع��امر  ط��ارق عب��د ال��رؤوف   –)3( 

 .48ص، م 2008، ) د ط(الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع 
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إل��ى ص��عوبات ف��ي األبع��اد  (Searheart)جیرھ��رت ولتأت��أة ع��دة مس��ببات یرجعھ��ا        
 :الخمسة ، لتدفق الكالم ، وھي 

 .التعاقب أو التسلسل، أو ترتیب األصوات -

 .الدوام أو طول الوقت ألي عنصر صوتي  -

 . المعدل أو سرعة نطق األلفاظ، والمقاطع والكلمات -

 .العناصر الصوتیةاإلیقاع أو نوع  -

 )1(.الطالقة أو سالمة نطق األلفاظ -

نستنتج أن الـتأتأة تكون نتیجة عدة عوامل ، وتتضح بعد  النطق في الكالم  ، أ و بع�د         
سن المراھقة ، وتزید ف�ي التك�رار لمقط�ع أو كلم�ة ،أو بإطال�ة نط�ق الكلم�ة م�ن خ�الل إطال�ة 

 .انیة تفوق القدرة على احتمالھاالصوت ، أو عقب اإلصابة بانتكاسة وجد

 :   (L’aphasie)الحبّسة -2

" أو ھ�ي .تعد  الحبسة من االضطرابات الكالمیة ، وغالًبا ما تكون في مرحل�ة الرش�د        
فقدان أو تقید شدید القدرة على الكالم ، نتیج�ة لتض�رر الثل�ث الخلف�ي لطبق�ة ال�دماغ ،الجبھ�ي 

 )   2(."منىاألیسر ، عند مستخدمي الید الیُ 

القول ، أن الحبّسة تؤثر على اللغ�ة المنطوق�ة ،وتس�بب مش�كالت نستخلص ممن خالل        
واض��طرابات ، ف��ي فھ��م ك��الم اآلخ��رین والق��راءة والكتاب��ة ، نتیج��ة االض��طرابات العص��بیة 

 .الجانبیة ، أو ُحبسات االستقبال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –التش�خیص   -األس�باب (أسامة فاروق مصطفى ، مدخل إلى االض�طرابات الس�لوكیة واالنفعالی�ة  -)1( 

 .173، ص2011 -14325، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،ط) العالج

 -1،1430سامر جمیل رضوان ، عل�م نف�س الطف�ل االكلینك�ي ، دار الكت�اب الج�امعي ، فلس�طین ،ط -)2( 

 .434، صم 2009
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وصنفھا الع�الم   (Wartik) وراتیك  و  (Baroka)بروكا اكتشف ھذا المرض اللغوي          
 :من حیث الوظیفة اللغویة إلى أربعة أنواع ،ھي   (Habd)ھبد

حیث یجد المصاب نفسھ ، عاجًزا ع�ن استحض�ار :   (Verbal Aphasia)الحبّسة اللفظیة  -
 .الكلمات ، نطًقا ولغة

حیث یعجز المصاب ، ع�ن فھ�م معن�ى الكلم�ات :  (Nominal Aphasia)الحبّسة االسمیة  -
 ).كل كلمة على حدة.(

وھ�ي ع�دم الق�درة عل�ى تركی�ب الجم�ل، :   (Syntactic Aphasia) الحبّس�ة الق�وا عدی�ة  -
 .تركیًبا مطابقا لقواعد النحو و الصرف

وتك�ون عن�دما یعج�ز : رك�ب ف�ي جم�ل الم    (Sémantico Aphasia)الحبّس�ة الداللی�ة   -
 )1(.المصاب ، عن فھم معنى الكالم في جمل مفیدة

باإلضافة إلى ھذه المظاھر، فإن الحبّسة تكون  في األسماء نكرة غالًب�ا ، ث�م الص�فات             
واألفعال ، إلى أن ھذه األخیرة تقوم النسیان أكثر من غیرھا ، ألن األطفال ی�تعلم أول األم�ر 

 . فعال ، التي تكون مقترنة في ذھنھ بالحركات، لھذا تكون ملتصقة أكثر وتقاوم النسیاناأل

ع��دم الق��درة عل��ى ال��تكلم بس��ھولة، ویج��ود ص��عوبة ف��ي التعبی��ر ع��ن " یقص��د ب��ھ : التلع��ثم  -3
أفكاره ،فت�ارة ینظ�ر لحظ�ات حت�ى یتغل�ب عل�ى خجل�ھ، وأخ�رى یعج�ز تمام�ا ع�ن النط�ق بم�ا 

 )2(."یجول حولھ 

أن التلعثم م�ن عی�وب الك�الم ، حی�ث یش�عر الُم�تكلم بالرھب�ة  نستنتج من خالل القول          
ف�المتلعثم ی�تكلم بطالق�ة وس�ھولة .والخجل ممن یكلمھ ، ألنھ ناتج عن عدم القدرة على الك�الم 

في الظ�روف المناس�بة ، إذا ك�ان یع�رف الش�خص ال�ذي یكلم�ھ ، أو إذا ك�ان أص�غر من�ھ س�نا 
 .ومقاما

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .275حنیفي بن عیسى ، محاضرات في علم النفس اللغوي ، المرجع السابق ، ص -)1( 

 –التش�خیص  –األس�باب ( أسامة فاروق مصطفى ، مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالی�ة  -)2( 
 .176، المرجع السابق ، ص ) العالج
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 ) :الخنخنة(الخنة  -4

ھي عیب من عیوب النطق، عن�د الص�غار والكب�ار، یج�د المص�اب بھ�ا ، ص�عوبة ف�ي         

ھي تضخیم بعض الكلمات عند النط�ق بھ�ا ، مم�ا " إحداث جمیع األصوات ،وبالمعنى األعم 

یقتضي على وضوحھا ، ویكون سبًبا في تشویھما ، ویب�دو الطف�ل أثن�اء كالم�ھ ، كأن�ھ یع�اني 

  )1(".صعوبة إحداثھ لألصوات ، والكلمات المتحركة منھا والساكنمن زكام دائم ، وتظھر 

نجد الخنة من االضطرابات التي تؤثر على الكالم ، التي یسھل على غیر االخص�ائین        

، وعل��ى  المش��تغلین ب��أمراض النط��ق ، إدراكھ��ا بمج��رد االس��تماع علیھ��ا ، س��واء ك��ان ع��ن 

المالحظ��ة المقص��ودة ،حی��ث یج��د المص��اب بھ��ا  طری��ق المالحظ��ة العارض��ة ، أم ع��ن طری��ق

ص��عوبة ، ف��ي إح��داث جمی��ع األص��وات الكالمی��ة المتحرك��ة منھ��ا والس��اكن ،فیخ��رج بطریق��ة 

مشوھة وغیر مألوف�ة ، وتب�دو الح�روف المتحرك�ة وك�أن فیھ�ا غن�ة ،أم�ا الح�روف الس�اكنة ، 

 .أو اإلبدال) الخن(فتأخذ أشكاال متباینة من الشخیر أو 

على أن قدرة الطفل تختلف من طفل إل�ى آخ�ر ، وبع�ض األطف�ال " د الدارسات وتؤك        

یتأخرون في الك�الم ، وبع�ض  اآلخ�ر یعج�زون ع�ن اس�تدعاء الكلم�ات الت�ي یحتاجونھ�ا عن�د 

   )2("التعبیر عن أفكارھم ،والبعض یلتكئون في إخراج الكلمات أو ینطقون بھا غیر صحیحة 

ت تتنوع م�ن حال�ة إل�ى أخ�رى،   نتیج�ة  عوام�ل والدی�ة ،إذ نستنج أن ھذه االضطرابا       

یتع��رض الجن��ین ف��ي األش��ھر األول��ى م��ن حیات��ھ ، إل��ى ع��دم نض��ج األنس��جة ،  أو جس��میة أو 

 .نفسیة ، لیتم العالج  ،و تحسین من الكالم تدریجیا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )النفس�یة  رابات دراسة ف�ي س�لوك األطف�ال و االض�ط( فال رأفت محمد بشناق ، سیكولوجیا األط -) 1(

 .178، ص  م2011 –ه1432،  1دار النفاس للنشر والتوزیع ، ط

، م 2002ھ���ـ  1424، 1س���نة،ط 12ح���اتم محم���د آدم، الص���حة النفس���یة للطف���ل، م���ن الم���یالد وحت���ى  -)2( 

  .144ص
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 : یة عالج اضطرابات النطق -

عن��د الطف��ل ، اس��تلزم الع��الج ، وق��د تع��ددت أس��الیب ھ��ذا إذ اس��تمر اض��طراب النط��ق        

، )الم��رض(األخی�ر ، منھ��ا الع��الج الطب��ي ، والنفس��ي ، والبیئ��ي ، ویختل��ف ب��اختالف  الحال��ة 

 :وحسب عمر الطفل ، ومن أبرز أسالیب العالج مایلي 

بع�د تكون الوقای�ة م�ن االض�طرابات ، بإتب�اع اإلرش�ادات الطبی�ة ، قب�ل و: العالج الطبي  -1

خ��الل فت��رة الحم��ل  الولی��ك ال��والدة ، منھ��ا الوقای��ة م��ن الحص��بة األلمانی��ة ، وتزوی��د بح��امض

فالتغذیة الجیدة ، تؤثر بقوة على تطور األطفال ف�ي المراح�ل المبك�رة م�ن حی�اتھم ، ف�إذ ل�م ."

تحدث الوقایة والعالج ، فقد تتلف بعض األمراض الدماغ ، وبتالي تحدث اضطرابات لغویة 

ة، فالفقر یؤدي إلى عدم الوصول إلى المعلومات المناسبة ، وتلقي  العالجات الطبی�ة ومعرفی

 )1(."المناسبة 

نستنج أن العنایة باألم أثناء حملھا، یؤثر على نم�و األطف�ال ، وإذ ل�م تك�ن الوقای�ة ، فق�د       

ى وتس�اعد الجراح�ة عل�."تتلف بَعض أمراض الدماغ ، مما ینجم اضطرب  لغویة ومرضیة 

إزال��ة مش��كالت الص��وت كلًی��ا، وف��ي ك��ل المواق��ف أحیان��ا ، ف��إن التأھی��ل الص��وتي ، یس��اعد 

الش��خص الم��ریض عل��ى تحقی��ق أفض��ل درج��ة ممكن��ة م��ن الص��وت ال��وظیفي ، كم��ا تھ��دف 

العالج��ات الطبی��ة الدوائی��ة ، عل��ى ع��الج األم��راض أو وض��عھا تح��ت الس��یطرة ، ویعی��د ھ��ذا 

  )2(. "میة الصوتیة الطبیعیة ، وإمكانیة الصوت الطبیعيالنمط من العالج المساعدة المیكانز

تستنتج أن العالج الطبي یبدأ في الطفولة غالًبا ، ویكون ت�دریجًیا ف�ي مراح�ل متتالی�ة          

 . ،لیتم تخفیف من المرض جزئیا أو كلیا ، عند طبیب أطفال أو اختصاصي النطق والكالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراھیم عبد هللا الزریقات ، اضطرابات الكالم واللغة ، التشخیص والعالج ، دار الفك�ر ناش�رون و  -)1( 

 .18،ص  م2004 – ھـ1435،  3موزعون،ط 

  .211نفس المرجع ، ص  -)2( 
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 :العالج االجتماعي -2

للبیئة دور في إحداث الصوت ،  مثال إذ أس�اء اس�تخدام الطف�ل ص�وًتا بش�كل مف�رط ،         
ی��ؤدي ب��ھ حتًم��ا إل��ى تغی��رات س��لوكیة وعض��ویة ف��ي الحنج��رة ، مم��ا یس��بب اض��طراب ف��ي 

 .الصوت

ل��ذا ق��د تش��تمل عل��ى إث��ارة الحساس��یة أو الھیج��ان الحس��ي ، ال��ذي ی��ؤذي الحنج��رة ،          
الع�الج الص�وتي ، " صوتي ، مما یحدث مشكلة ، واعتماًدا على ذلك ف�إن وأعضاء الرنین ال

یجب أن یأخذ بعین االعتبار ھذه العوامل المؤثرة ، ویك�ون م�ن المناس�ب تب�ادل االستش�ارة ، 
مع المدرسة واألسرة ،وبیئة العمل ، وتوضیح لھم آلیة حدوث مش�كالت الص�وت و العوام�ل 

 )1("المؤثرة

البیئة بحوافرھا ،من البیت ،الشارع ، المدرسة ،تؤثر على النمو الطف�ل ، بمعنى أن           
مما یجب األخذ بتعدیالت المناسبة ، قصد تحقیق أقصى درجة ممكن�ة م�ن التع�اون ، لخف�ض 

 :مقدار تأثیرھا مع األخذ بمایلي 

 .االسترخاء الجسمي -

 .تمرینات لتقویة عضالت الفم والوجھ واللّسان -

 .ل بمخارج الحروفتمرینات تتص -

 )2(.تمرینات خاصة بالتنفس، والتحكم في خروج الھواء من الفم ومن األنف -

نس��تخلص ف��ي األخی��ر أن االض��طرابات الكالمی��ة الب��د لھ��ا م��ن ع��الج، وی��تم باختی��ار         
أفض���ل الطرائ���ق ، الت���ي تحق���ق حاجات���ھ ، وتك���ون فعال���ة أكث���ر م���ن غیرھ���ا ، وم���ن واج���ب 

ل للش�خص المع�الج ، لی�تم الحص�ول عل�ى أفض�ل مس�توى ممك�ن م�ن األخصائي تقدیم األفض
 .الفائدة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211المرجع السابق ،ص -)1( 

 .127،ص  سید أحمد ، علم النفس اللغوي واضطرابات التواصل ،  المرجع السابق -)2( 
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 : دور المعلم في عالج اضطرابات النطق -

 :للمعلم دور أساسي في عالج اضطرابات النطقیة ، وذلك بإتباع  مایلي    

أن یشترك المعلم بإعداد الب�رامج الت�ي یض�عھا أخص�ائي النط�ق واللغ�ة ، وأن یس�اعد عل�ى  -

 . تطبیقھا 

أن یق��وم المعل��م ، بتحوی��ل م��ن یش��تبھ ، بوج��ود اض��طرابات ص��وت لدی��ھ م��ن طلبت��ھ إل��ى  -

 .أخصائي النطق واللغة   

أن یقوم المعلم بتكریس عدد من الحص�ص الدراس�یة، لت�دریس ص�حة الص�وت ف�ي الص�ف  -

 .،أو شرح برامج صحة الصوت ، الذي یقوم أخصائي النطق واللغة بتبسیطھ

أن یساعد المدرس أخصائي النطق اللغة ، في التعرف على طرق الكثیرة لإلس�اءة الیومی�ة  -

  )1(.خاطئ للصوت ، لتقلیل من أسالیب االستخدام ال

نس��تنج أن المعل��م ال یق��وم مھام��ھ عل��ى الت��دریس فق��ط ، ب��ل العنای��ة بك��ل م��تعلم ،  ویق��وم       

بتش��خیص األم��راض الت��ي یع��اني منھ��ا، بإرش��اد الوال��دین والطبی��ب المع��الج، بع��د االتص��ال 

 .بوالدین المتعلم ویبین النقائص التي یعاني منھا

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موسى محمد عمایرة وآخرون ، مقدمة في اضطرابات التواصل ، دار الفكر ، عمان  -)1( 
.195ص2014-ھـ2،1435،ط  
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 : خالصة

وھكذا فان الدراسة العلمیة الكتساب اللغة عند الطفل ، ال یزال العم�ل فی�ھ حت�ى ھ�ذا          

ا الكتس�اب اللغ�ة البیئی�ة الت�ي یترع�رع فیھ�ا، وی�تم العصر ، وقد توصلوا إل�ى أن�ھ یول�د م�زودً 

النمو اللغوي من فترة المیالد إلى سن الثانیة عش�ر تقریًب�ا ،إال أن ق�درة الطف�ل عل�ى اكتس�اب 

 .في سن السادسة -على أقدر تخمین  -قواعد اللغة تكون 

ل�ك األداة الت�ي فالطفل یتوسل اللغة لینخرط ف�ي المجتم�ع، ولیك�ون فع�اال علی�ھ أن یمت         

ع�ن الش�عور بذات�ھ ُح�ًرا كون�ھ مع�اق لغوًی�ا ،  –ل�یس مطلًق�ا  -بھا یكون ك�ذلك ،ودونھ�ا یعج�ز

فالمعاقون أو الذین یعانون من اضطراًبا  في الك�الم ، وان تط�ورت أدواتھ�م للتواص�ل ،  إال 

ن ك�الم أنھم یواجھون الصعوبات ،بَید أنھ�م لیس�وا طبیعی�ین ، ولك�ن العل�م یح�اول التخفی�ف م�

ك�ون كغیرھ�ا م�ن الش�ریحة الس�لیمة تاضطرابات الكالم ،  وتط�ویر ش�ریحة الص�م وال�بكم ، ل

 .لغوًیا 

فاللغة أھمیة كبیرة ،ألنھا تالزمنا منذ الوالدة ، ونح�ن نس�تخدمھا ف�ي جمی�ع أوج�ھ الحی�اة      

المراس�م  ،ونستخدمھا للتعبیر عن مشاعرنا ، أو لنقل الخبر أو االستعالم عن أم�ر م�ا ، أوف�ي

االجتماعیة والشعائر الدینیة ، ونس�تخدم الش�كل المكت�وب منھ�ا ، لت�دوین م�ا نری�د تدوین�ھ م�ن 

 .وثائق ، ومعاھد وأدب ،وعلم وفن
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 :تمھید 
لیس نشاطا لغویا معزوال عن  –من منظور المقاربة بالكفاءات  –إن التعبیر الكتابي        

باقي النشاطات اللغویة األخرى ، بل ھو متشابك ومتداخل مع مھارات لغویة ، فھو متشابك 

مع القواعد النحویة والصرفیة ، واألدب والنصوص ، وھذه الفروع وسائل معینة لتعبیر 

، یتیسر لھ مھارة الكتابي ، فالمتعلم یقدر تقدمھ ونمو ملكتھ ، في ھذه الفروع والتمكن منھا 

.التعبیر  

أربع��ة  24فف��ي المرحل��ة المتوس��طة ، لس��نة الثانی��ة متوس��ط ، یش��مل الكت��اب عل��ى          

وعشرین درسا ، من دروس التعبیر الكتابي ، حیث یعط�ي للم�تعلم فرص�ة الكتاب�ة ، باختی�ار 

لیب األدبی��ة ، م��رینھم عل��ى محاك��اة األس��الراقی��ة ، وتنقیحھ��ا وتھ��ذیبھا ، وتاألس��الیب اللغوی��ة ا

 .وتقلید المبدعین وتوظیف الصور البیانیة ، والمحسنات البدیعیة ، والخیال في الكتابة

: الكتاب على نوعان من دروس التعبیر الكتابي  ویتضمن    

.دروس متعلقة بالتواصل الكتابي ، مثل الرسالة ، والمنشورات وعرض الخیال والتقریر -  

.، اإلبداعي والفني دروس تتعلق بالتعبیر ببعدیھ -  

حیث  صمم  ھذا النشاط على مبدأ التواصل الشفھي، والكتابي خاصة ، ویتم تدریسھ ،       

:وفق طرائق ناجعة ومیسرة ، لذا تناولت في ھذا الفصل مایلي   

.طریقة السیر في نشاط التعبیر الكتابي  -  

.المذكرة النموذجیة -  

االستبیان  -  

.ر مھارة التعبیر الكتابيالحلول المقترحة لتطوی -  

للس��نة الثانی��ة ول��د ن��ورین بالقاس��م بمزغ��ران ، وق��د قم��ت بدراس��تي ھ��ذه ، ف��ي متوس��طة      

أربع�ة وثالث�ین م�تعلم ، تراوح�ت أعم�ارھم ، م�ابین  34متوسط  ، حیث اشتمل عددھم عل�ى 

 .سنة  16 -13
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 : طریقة السیر في نشاط التعبیر الكتابي  -
األس��تاذ دائم��ا ، إل��ى اختی��ار أحس��ن الط��رق وأنجعھ��ا ، لتنفی��ذ نش��اط التعبی��ر  عىیس��         

الكت��ابي ، حت��ى ی��تمكن للمتعلم��ین تجنی��د مع��ارفھم ومھ��ارتھم ، ودمجھ��ا ف��ي وض��عیات دال��ة ، 

 .وتعود على الكتابة الصیحة 

س�ھ ، تشترك في ھذه المحطة جمیع األنشطة ، حیث یمھد األستاذ لموضوع در: التمھید  -1

ویبس��ط نقاط��ھ المح��ددة ، وق��د یك��ون بس��ؤال أو نكت��ة ، أو مراجع��ة لم��ا س��بق م��ن المكتس��بات 

 .السابقة ، ذات العالقة بالموضوع أو مراقبة األعمال التحضیریة 

، ویك�ون التمھی�د حیث یقود األستاذ المتعلمین ، إل�ى ج�و نفس�ي ی�ؤدي إل�ى موض�وع التعبی�ر 

 .أشرطة یعدھا األستاذ سابقا بحدیث قصیر ، أو صور أو نصوص ، أو

فاألستاذ ھو رّبان السفینة وقائدھا ، یسایر الریح بمج�ادیف األم�ل والعزیم�ة ، حی�ث یق�وم     

 .بدوره في تحضیر الدرس ، وتسخیر قدراتھ اللغویة والمعرفیة 

إلماًم��ا جی��دا ، وتفكی��ًرا ج��اًدا ، بمختل��ف اس��تعماالت الفع��ل ) األس��تاذ (یس��تدعي من��ھ : م��ثال 

 .المضارع ، وتوظیف المجاز اللغوي ، وإال أخفق في التعبیر الكتابي 

 :، أھمھا فعلى األستاذ مھام یجب القیام بھا        

 .أم یمكن اختیار موضوع آخر مناسب،دراسة عنوان الدرس أھو  -

 .یحاول ربط النصوص بالمواضیع السابقة -

بالبح��ث ف��ي الكت��ب والمج��االت ، لموض��وع ،  االس��تعانة بمواض��یع أخ��رى لھ��ا عالق��ة ب��ا -

 .والجرائد ، واالنترنت ، حتى یتمكن من اإللمام بالموضوع

أما المتعلم ، فیقع على عاتقھ العبء األكبر ف�ي  ق�راءة موض�وع التعبی�ر ، ومح�اوال ف�ي      

تفكیكھ ودراستھ ، وتترك لھ الفرصة ، لكي یوظف ، ویجند ، ویدمج مختلف معارفھ ،بھدف 

 . كتابیا  ، سلیًما شكال ومضموًناإنشاء نًصا 
    



.دراسة میدانیة تحلیلیة لنشاط التعبیر الكتابي : الفصل الثالث   
 

74 
 

 

أو وقائع خیالیة ، لس�نة الثانی�ة  ص ، سرد تجربة شخصیة ، موضوع التعبیر الكتابي:   مثال

261. 

فیق��وم األس��تاذ بالتمھی��د لموض��وعھ  ، بت��ذكیرھم بالتقنی��ة المناس��بة ، وأھ��م العناص��ر الت��ي     

 اإلعالمی�ةكان موضوع التعبیر الكتابي في األس�بوع الماض�ي ، الم�ذكرة  المث ، تتكون منھا 

 . شھارياالوالمنشور 

         ماھي المذكرة اإلعالمیة ؟ : المدرس  -

وثیقة علمی�ة إعالمی�ة ، تتمی�ز بس�ھولة واإلیج�از والوض�وح والدق�ة ، ت�وزع عل�ى : المتعلم  -

 . نطاق واسع داخل المصالح في المؤسسة ، بغض تنفیذ تنظیم معین ، أو بھدف اإلخبار فقط

 ھي خطوات كتابة مذكرة إعالمیة ؟ ما: المدرس  -

 :تالیة نتبع الخطوات ال لكتابة مذكرة إعالمیة: المتعلم  -

 .الوصیة  اإلدارةاسم  -1

 .اسم المؤسسة وعنوانھا  -2

 .مضاء مدیرھا ختم إدارة المؤسسة وإ -3

 .كتابة اسم العنوان وتاریخھا  -4

 ھو المنشور االشھاري ؟ ما: المدرس  - 
 .ھو رسالة توزیع على نطاق واسع في مناسبات مختلفةالمنشور االشھاري ،: المتعلم  -

 یقدم لنا مثال  عن المشھور االشھاري ؟من :  المدرس 

 .من أمثلة عن المشھور االشھاري ،منتجات جدیدة : المتعلم  -

 .من أمثلة المشھور االشھاري، تخفیض األسعار ، أو شراء منتج وتقدیم ھدیة: المتعلم  -

 ھي خطوات كتابة منشور إشھاري ؟ ما: المدرس  -

   :الخطوات التالیة لكتابة منشور إشھاري نتبع : المتعلم  -
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 .تحدید اسم المرسل وعنوانھ  -1

 .تاریخ اإلرسال  -2

 .المنشور االشھاري : عنوان المنشور  -3

 .التحیة الختامیة -4

غالًبا ، من ثالثة دقائق إلى خمس�ة دق�ائق ، یلم�ح فیھ�ا لموض�وع التعبی�ر ،  ویكون التمھید    

 .لبعضھم  لفرصةبتقدیم ا محاوال المتعلمین ، إلجاباتویسمع  

 :  العرض  -2 

یق��وم األس��تاذ بت��ذكیر المتعلم��ین بقص��ة األرن��ب و األس��د لعب��د هللا اب��ن المقف��ع ، الت��ي كان��ت 

 .موضوع المطالعة الموجھة 

 ھل قصة األرنب واألسد لعبد هللا ابن المقفع حقیقة أم خیالیة ؟: المدرس  -

 .المقفع خیالیةقصة األرنب واألسد لعبد هللا ابن : المتعلم  -

 ؟ .ما لفرق بین القصة الحقیقیة والخیالیة :المدرس -

الفرق بین القصة الحقیقة والخیالیة ، أن األول�ى  مكان�ة أح�داثھا مطابق�ة للواق�ع ،  : المتعلم  -

 .أما الخیالیة ھي حكایة تنتمي إلى عالم الوھم والخیال ، تروى غالًبا على لسان الحیوان

 الوقائع الخیالیة التي تعرضت لھا القصة ؟ ھي ما: المعلم    -

تكل�م  الحیوان�ات، زعام�ة األس�د ، : ع الخیالیة التي تعرضت لھا القصة ھي الوقائ: المتعلم  -

 .ذكاء األرنب

ویجب أن تكون أسئلة األستاذ مالئمة للموضوع ، ومناسبة لتحقیق ھدف ال�درس ، وف�ي      

ویجعلھ�م مش�اركین فع�الین ف�ي . إلى إجابة ترض�یھ مستوى المتعلمین ، تجعلھ یفكر ، لیصل 

 .نتیجة أمر غامض  تسائل، أو  أرائھم وإبداعاتھمالدرس بتقدیم 
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وعل��ى األس��تاذ أن یض��یف معطی��ات جدی��دة ، أو یس��رد تجرب��ة شخص��یة ،مراعی��ا س��المة       

نمط الس�ردي ، ، وانتقاء األلفاظ المناسبة أثناء الحدیث، ثم یؤخذ بیدھم إل�ى مؤش�رات ال�اللغة 

 .بھا في كتابة الموضوع لالستعانة

 ھي ومؤشرات النمط السردي  ؟ ما: المدرس  -

الزم���ان و المك���ان ، الشخص���یات ، تسلس���ل : م���ن مؤش���رات ال���نمط الس���ردي : المتعلم���ة  -

 .األحداث ، وحدة زمن األفعال ، العقدة والحل ، الحبكة ، أفعال الحركة 

 .في الكتاب المدرسي  المقترحة، النماذجقراءة  المتعلمین،ثم یطلب األستاذ من أحد        

 .یقرأ من الكتاب : المتعلم 

بإمكان�ك أن تس�رد تجرب�ة عش�ت وقائعھ�ا وح�دك ، أو بمعی�ة ع�دد : سرد تجربة شخصیة  -1

 : من أصدقائك ، مثل 

 .حكایة ذكرى ممتعة  -

 .ماحكایة سیر ُمسابقة ریاضیة  -

 .أذكر الظروف التي جرى فیھا ھذا العمل أو مذموم    قمت بعمل محمود -

 : سرد وقائع من صنع الخیال  -2

 : یمكنك أیضا أن تسرد وقائع من صنع خیالك  ، ومن اختراعاتك ، مثل 

مغ��ارة تس��تر منف��ذھا ش��جیرات كن��ت م��ع أح��د أص��دقائك تتج��والن ف��ي الری��ف ، فاكتش��فتما  -

 .شوكیة ، قُص ذلك 

كنت تسیر وحدك في منطق�ة معزول�ة ، فنزل�ت قرب�ك مركب�ة فض�ائیة ، ن�زل منھ�ا مخل�وق  -

 .غریب ، فدار بینكما حدیث ، احك ذلك 

عثرت على خریطة قدیمة جًدا ، ترشد إلى مكان كنز في المنطقة التي تقیم بھا ، تكل�م عم�ا  -

 .عزمت علیھ
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 بإتب�اع.بوض�ع طریق�ة لتص�میم الموض�وع  وم األس�تاذ م�ع المتعلم�ین ،یق�: طریقة االنج�از  -

 : مایلي 

 .وضع تصمیم أو مخطط دقیق ، یراعي تسلسل وقائع التجربة  -1

 ).قد یكون خرافًیا ، إذا كانت التجربة خیالیة( البطل المناسب للقصة  -2

 .اختیار الشخصیة الفرعیة  – 3

 .مراعاة التسلسل الزمني في الوقائع  -4

 .تحدید الزمان  -5

 .تحدید المكان   -6

 
بع��د تبس��یط الموض��وع م��ع المتعلم��ین ، یطل��ب األس��تاذ م��نھم بتق��دیم  : الت��دریب الف��وري  -

، أم�ا البقی�ة تق�وم  ل القسم ، وبعد اإلتمام ، یبادر أحد المتعلمین بتق�دیم انج�ازهختھم ، دامحاول

 .، لتوجیھ نظارتھم باالستماع 

أو رؤوس (س��جیل النق��اط االیجابی��ة والس��لبیة ،ویح��رص األس��تاذ باس��تعمال دفت��ر ، لت        

، ویغی��ر مج��رى الح��دیث وف��ق متطل��ب الموق��ف ، ویش��جع بق��وة وإرادة وثق��ة نف��وس ) أق��الم 

 .المتعلمین ، ویغرس أثناء ذلك الممارسات الشفھیة ، ویثمنھا كالثقافة في  القسم 

ي المن���زل ، وف���ق بع���دھا ، القی���ام بكتاب���ة الموض���وع ف���یطل���ب األس���تاذ م���ن المتعلم���ین       

 : الخطوات التي تم التعرف علیھا سابًقا ، وباحترام مایلي 

 .تصمیم الموضوع -

 .تنظیم األفكار  -

 .تأطیر األفكار  -

 .كتابة المواضیع بصیاغة أولیة 

 .تصحیح الموضوع -

  .كتابة النص كتابة نھائیة  -
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 .التعبیر الكتابي لنشاط  النموذجیة المذكرة 

 
 

أھ����������داف ال����������تعلم  التقویم
 الوسطیة 

  .وضعیات و أنشطة التعلم

التقویم المبدئي سیظھر  -
مجم����������وع المع����������ارف 

 .السابقة

یجی����������ب عل����������ى  -
األس������ئلة ، معتم������ًدا 
عل��ى معارف��ھ خ��الل 

 .خمسة دقائق

تذكیر المتعلم�ین بالتقنی�ة الس�ابقة : التمھید  -
 ).المذكرة اإلعالمیة ( 
 ما ھي المذكرة اإلعالمیة ؟ -
 خطوات كتابة مذكرة إعالمیة ؟ھي  ما -
 شھاري ؟منشور االما ھو ال -

 شھاري ؟ما ھي خطوات كتابة المنشور اال
    

   
الق

نط
اال

یة 
ضع

و
 

یس������تخرج الم������تعلم  
الوقائع الخیالیة الت�ي 

 .تعرض لھا الكاتب 

المتعلم�ین بقص�ة األرن�ب ت�ذكیر  :العرض  -
 .و األسد ، لعبد هللا ابن المقفع

واألس���د لعب���د هللا اب���ن  ھ���ل قص���ة األرن���ب -
 المقفع ، حقیقیة أم  خیالیة ؟

 ما الفرق بین القصة الحقیقیة والخیالیة ؟ -
ھي الوق�ائع الخیالی�ة الت�ي تعرض�ت لھ�ا  ما -

 القصة ؟ 
م���ا المغ���زى م���ن الخی���ال و الخراف���ة ف���ي   -

 القصة   ؟
ال

لخ
ن ا

 بی
بط

لر
و ا

ر 
ذك

 الت
لى

 ع
رة

قد
رب

ت 
ا
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تمك���ن الم���تعلم  -

من س�رد تجرب�ة 
أو  شخص����������یة،
 .وقائع خیالیة

 
ی��تمكن الم��تعلم  -

من معرفة كیفی�ة 
س��������رد وق��������ائع 

 . خیالیة 

لس������رد تجرب������ة  :االس������تنتاج
شخص����یة أو وق����ائع خیالی����ة ، 
یج��ب علین��ا أن نتب��ع الخط��وات 

 :التالیة 
وض�����ع تص�����میم أو مخط�����ط  -

 .للحكایة 
 .البطل  المناسب للقصة -
 .الفرعیة  اختیار الشخصیة -
مراع��اة التسلس��ل الزمن��ي ف��ي  -

 .الوقائع
 .تحدید الزمان  -
 .تحدید المكان -
 :التدریب الفوري  -
 
ول في غابة كثیف�ة ، جكنت تت -

قریبة م�ن المخ�یم ، ال�ذي كن�ت 
تق���یم فی���ھ م���ع أھل���ك ، وفج���أة 
انتشر ضباب كثیف في المك�ان 
كلھ ، فلم تعرف إل�ى أی�ن تتج�ھ 

 .احك ذلك
 
 
   

 بن
حلة

مر
علم

 الت
اء

 

توظی�����������������ف  -
مجموع�������������������ة 
المكتس���������������بات 
المعرفی���ة ، ف���ي 
انج���������������������������از 

 .التطبیقات

اعتم��ادا عل��ى  - 
المع��رف الس��ابقة 
، تنج�������������������������ز 

 .التطبیقات 

 : تطبیق
أسرد وقائع من صنع  خیالك ، 

 :   أو من اختراعاتك، مثل 
كن��ت م��ع أص��دقائك تتج��والن  -

ف��ي الری��ف ، فاكتش��فتما مغ��ارة 
تستر منفذھا ش�جیرات  ش�وكیة 

 .،قُص ذلك
كنت تسیر وحدك ف�ي منطق�ة  -

معزولة ، فنزلت  قربك مركبة 
فض����ائیة، ن����زل منھ����ا مخل����وق 
غری����ب ف����دار بینكم����ا ح����دیث 

 . احك ذلك.

تطبی���ق المكتس���بات  -
 .السابقة
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 االستبیان 
      

 .أخي المعلم، أختي المتعلمة 

في إطار تحضیر مذكرة التخرج لنی�ل ش�ھادة الماس�تر ، ف�ي تعلیمی�ة اللغ�ة العربی�ة ،          

، السنة الثانی�ة متوس�ط " أھمیة التعبیر ودوره في النمو اللغوي لدى الٌمتعلم " حول موضوع 

 .نموذًجا

الضعف ونظًرا لكثرة األخطاء بشتى أنواعھا ، في التعبیر الشفھي والكتابي خاصة ،  و      

المالحظ على تالمذتنا في المتوسط ، وعدم قدرة أغلبیتھم عل�ى التعبی�ر ع�ن أفك�ار، وإیص�ال 

 .فرتأیت كباحثة بتشخیص أسباب المعضلة ، محاولًتا اقتراح حلول لھا.مقاصدھم 

عنھ��ا ، بك��ل ص��دق وأمان��ة ،  تجیب��وال��ذا نق��دم لك��م مجموع��ة م��ن األس��ئلة ، الت��ي ن��ود أن     

 .في الخانة المناسبة                ةبوضع عالم

 أنثى      ذكر    : الجنس   -

    : السن  - 

  

 .عدم التقید المخطط المحدد في التعبیر الكتابي ، وبناء المواضیع من تلقاء أنفسكم  -1

 ال  نعم  
 

 .بسطحیة ، وعدم إعطائھا األھمیة الالزمة لھا التعابیرمع  التعامل – 2

 نعم  ال   

 .عجز المتعلمین ، عن التعبیر عما في نفوسھم من حاجات ومشاعر  -3

 ال   نعم            

 

 .عدم معرفة قواعد اللغة واإلمالء ، واالستعمال الصحیح لعالمات الترقیم -4

  نعم ال  

× 
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الع�رض  -المقدم�ة ( المتعلمین في معرفة خطوات موضوع التعبیر الكت�ابي ،  نقص أداء -5

 نعم               ال  ).                                     الخاتمة  -
 

 .بیر ، الواجب كتابتھا شخصًیاالكتابة مواضیع التع ،)األھل(االعتماد على الغیر  -6

 ال      نعم       
 

 .الواجبات تركیز اھتمام المتعلمین على حفظ المقررات الدراسیة النظریة ، وأداء  -7 

 

 نعم    ال  

 

 .قلة خبرات المتعلمین في حصص التعبیر -8

 نعم    ال   

 

 

 .قلة الحصص المخصصة لتعبیر  -9

 نعم     ال   
      

 

 

 .عدم األخذ بمالحظات األستاذ ، المقدمة في مواضیع سابقة -10

 نعم  ال  
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 : التحلیل  -
بوض��ع اس��تبیان ،ل��ھ عالق��ة بموض��وع الم��ذكرة،  حی��ث لق��د قم��ت ف��ي دراس��تي ھ��ذه ،        

، حس�ب م�ا تقتض�یھ الحاج�ات و النق�ائص ، ف�ي المرحل�ة أس�ئلة 10عشرة أسئلة  احتوى على

 .المتوسطة  ، لسنة الثانیة متوسط

 .توزیع أفراد العینة ، حسب خاصیة الجنس - 

 االقتراح  التكرار  .النسبة المئویة 

 أنثى  20 %58.82 

 ذكر  14  %41.17

 المجموع  34 %100

    
 .توزیع أفراد العینة حسب السن  -

 %.النسبة المئویة  التكرار  السن 

13  15  44.11% 

14  10  29.41% 

 

15  05  14.70% 

16  04  11.76% 

 %100 34 المجموع 
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الكت���ابي ، وبن���اء  التعبی���ری���رتبط بع���دم التقی���د ، ب���المخطط المح���دد ف���ي :  01ج���دول رق���م    

 .أنفسھمالمواضیع من تلقاء 

 نص السؤال  االقتراحات  ر التكرا النسبة المئویة  %

ع��دم التقی��د ب��المخطط   نعم  17 %50

المح����دد ف����ي التعبی����ر 

الكت���������ابي ، وبن���������اء 

المواض���یع م���ن تلق���اء 

 .أنفسھم

 ال 17 %50

 المجموع  34 %100

م�ا ، أ %  50، تل�زم ب�المخطط المح�دد ، بمق�دار   تب�ین النت�ائج الس�ابقة ، أن نص�ف العین�ة  

 .النصف اآلخر ، فیصرح على عدم التقید بالمخطط ، والقیام باألداء  عشوائیا

یقوم على التعام�ل م�ع التع�ابیر بس�طحیة ، وع�دم إعطائھ�ا األھمی�ة الالزم�ة :  02جدول رقم 

 .لھا

  %النسبة المئویة التكرار  االقتراحات .نص السؤال 

التعام��ل م��ع التع��ابیر 

بس�������طحیة ، وع�������دم 

إعطائھ�������ا األھمی�������ة 

 الالزمة 

 %73 25  نعم 

 %26.47 09 ال

 %100 34 المجموع

 إقب��الھمم��ن المتعلم��ین ، یؤك��دون بع��دم  % 73.52تب��ین النت��ائج المرص��ودة ، أن نس��بة         

یق����رون % 26.47فح����ین نس����بة . واھتم����امھم بالموض����وع ، وإنم����ا أداء الواج����ب ل����یس إال 

باھتمامھم ، وحرصھم على تسیر الموضوع بأكم�ل وج�ھ ، ومس�اھمین ف�ي انج�از التطبیق�ات 

 .الموجھة لھم ، وھناك من یوظف جل مكتسابتھم المناسبة لموضوع التعبیر 
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یبین عجز المتعلمین ، عن التعبیر عما في نفوسھم م�ن حاج�ات ومش�اعر  :03جدول رقم   -

. 

 %النسبة المئویة  التكرار االقتراحات  ؤال نص الس

عج������ز المتعلم������ین ، 

ع��ن التعبی��ر عم��ا ف��ي 

نفوس��ھم م��ن حاج��ات 

 .ومشاعر

 %58.82 20 نعم 

 %41.17 14 ال

 %100 34 المجموع 

 

نالحظ م�ن خ�الل الج�دول ، تض�ارب أراء المتعلم�ین ، ع�ن ق�درتھم للتعبی�ر عم�ا ف�ي         

   من المتعلمین ، ال�ذین ی�رون أنھ�م ع�اجزین ع�ن إفس�اح  %53.82نفوسھم ، وقدرت نسبة 

مشاعرھم ، وعدم قدرتھم على نقل المدخالت البصریة ، إلى مخرجات من الحركات الدقیقة 

،ویمكن أن تعود إلى أسباب نفسیة ، أو اجتماعیة  أو بیئیة ، ذلك أن المتعلم ال�ذي یع�اني م�ن 

، یصعب علیھ أن یتعلم وُیحصل الرصید اللغوي ونقص الوسائل التعلیمیة ، الحرمان والفقر 

، أم���ا الفئ���ة األخ���رى ، ت���رى ال إش���كال لھ���ا ف���ي التعبی���ر ع���ن مش���اعرھا ، وق���درت نس���بتھا 

41.17%. 

یظھر عدم معرفة قواعد اللغ�ة واإلم�الء ، واالس�تعمال الص�حیح لعالم�ات : 04جدول رقم  -

 .الترقیم 

 %النسبة المئویة  التكرار االقتراحات  نص السؤال 

ع��دم معرف��ة قواع��د  -

اللغ�������ة واإلم�������الء ، 

واالستعمال الص�حیح 

 .لعالمات الترقیم

 %64.70 22 نعم 

 %35.29 12 ال

 %100 34 المجموع 
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المتعلم�ین ، بقل�ة مع�ارفھم من 64.70% أن نسبة  اإلحصائیة،یتضح من خالل النتائج          

، بسب إھمالھم الجان�ب اإلمالئ�ي ، وقل�ة  لقواعد اللغة واإلمالء ، واستعمال عالمات الترقیم 

أما عالمات الت�رقیم .تعودھم على الكتابة ، ونقص اھتماماتھم لدروس و تطبیقات قواعد اللغة

،  وھن�اك االس�تفھامعالم�ة مك�ان  عالم�ة التعج�ب   مث�ل ، یكون بسب الخلط ف�ي موض�عھا ،

، ت��رى بع��دم وج��ود   % 35.29وق��درت النس��بة المتبقی��ة ب . ال یوظفھ��ا تمام��ا م��ن التالمی��ذ 

 .إبھام في ھذه القواعد

أداء المتعلم��ین ، ف��ي معرف��ة خط��وات موض��وع التعبی��ر  نق��ص  یب��ین  : 05ج��دول رق��م  -

 )الخاتمة  –العرض  –المقدمة .( يالكتاب

 %النسبة المئویة  التكرار االقتراحات  نص السؤال 

أداء  نق�������������������ص   -

معرف��ة المتعلم�ین ف�ي 

خط����������وات كتاب����������ة 

موض�������وع التعبی�������ر 

   .الكتابي

 %22.47 09 نعم 

 %73.52 25 ال

 %100 34 المجموع

      

، م��ن المتعلم��ین یق��رون عل��ى مع��رفتھم %73.52إل��ى أن نس��بة   اإلحص��ائیاتتش��یر          

ال م��ن المتعلم��ین  %22.47الكت��ابي، فحی��ین نج��د نس��بة لخط��وات كتاب��ة موض��وع التعبی��ر 

 .یعرفون ھذا لخطوات ، مما یؤثر على جمالیة تسلسل الموضوع وجمالیتھ بشكل عام
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لكتاب�ة المواض�یع ، الواج�ب كتابتھ�ا ) الغی�ر(ی�رتبط باالعتم�اد عل�ى األھ�ل : 06جدول رقم  -

 .شخصًیا

 نص السؤال   االقتراحات التكرار  %.النسبة المئویة

االعتم��اد عل��ى الغی��ر  نعم  14 %41.17

لكتاب����������ة ) األھ����������ل(

الواج����ب  المواض���یع،

 .كتابتھا شخصًیا

 ال  20 %58.82

 المجموع   34 .100%

            

 –الوال�دین ( من خالل الجدول نجد ، أن فئة من المتعلم�ین یعتم�دون عل�ى غی�رھم            

، أم��ا النس��بة   %  58.82المواض��یع ، بنس��بة تق��در  بكتاب��ةبقی��امھم  ) األص��دقاء  –اإلخ��وة 

تقوم بكتابة المواض�یع شخص�یا ، ألن بع�ض التالمی�ذ ی�رون أن  %41.17المتبقیة قدرت ب 

الوق��ت المخص��ص ف��ي القس��م غی��ر ك��اِف ، والب��د م��ن تفكی��ر ، وتأم��ل وتحلی��ل ، واالس��تعانة 

 .بالوسائل التعلیمیة المیسرة

 یظھر تركیز اھتمام المتعلمین ، على حفظ المقررات الدراس�یة النظری�ة:  07الجدول رقم  -

 .، وأداء الواجبات 

 %بة المئویةالنس التكرار المقترحات  نص السؤال 

تركی���������ز اھتم���������ام  -

المتعلمین، عل�ى حف�ظ 

المق����ررات الدراس����یة 

النظری������������������ة، وأداء 

 .الواجبات

 %73.52 25 نعم 

 %26.47 09 ال

 %100 34 المجموع 
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یھتم��ون  %73.52 ، وبنس��بة  مس��تجوبینال  العین��ة دتب��ین النت��ائج أن أغل��ب أف��را          

الریاض�یات ، الت�اریخ والجغرافی�ا ، و اللغ�ات األجنبی�ة ، فح�ین نس�بة  مث�لبالمواد األخرى ، 

 .ال یعانون من مسألة الوقت ، واكتظاظ المواد  %26.47قلیلة من مقدار   

 .یبین قلة الحصص المخصصة لتعبیر: 08جدول رقم  -

  %النسبة المئویة التكرار االقتراحات  نص السؤال 

قل�����������ة خب�����������رات  -

المتعلم�����������ین ف�����������ي 

 .التعبیر

 %70.58 24 نعم

 %29.41 10 ال

 %100 34 التكرار

     

الخب��رات نالح��ظ م��ن خ��الل المعطی��ات اإلحص��ائیة، اخ��تالف أراء المتعلم��ین م��ن جھ��ة        

،ولق��د س��جلنا أعل��ى نس��بة م��ن المتعلم��ین ال��ذین یعترف��ون بع��دم ام��تالكھم للخب��رات ، إذ بلغ��ت 

خاص���ة  ، أم���ا الفئ���ة المتبقی���ة فبلغ���ت نس���بتھا  ة، بس���ب قل���ة مطالع��� %70.58نس���بتھم ب 

 .الالزمة لتعبیر ت، التي تمتلك اإلمكانیات والقدرا 29.41%

 .لتعبیر ةقلة الحصص المخصص: 09جدول رقم  -

 %النسبة المئویة  التكرار  تاالقتراحا نص  السؤال  

قل��������ة الحص��������ص  -

 .المخصص لتعبیر

 %00 00 نعم 

 %100 34 ال

 %100 34 .المجموع  

 

یتبین من خالل الجدول ، أن كل المتعلمین ،یصرحون أن عدد مخصص�ة لتعبی�ر كافی�ة       

، لتمرین مھارة التعبی�ر الكت�ابي ، ألن  %100، وقدرت نسبتھم )ساعة واحدة في األسبوع (

موض��وع التعبی��ر یك��ون ل��ھ عالق��ة بالنص��وص المتناول��ة ف��ي الوح��دة ، م��ثال  اس��م الوح��دة 

 الكوارث الكبرى ، ونص القراءة الزلزال ، وملف المطالعة الموجھة القشرة األرضیة ، 
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المق���ال الص���حفي ،فكلھ���ا ، وموض���وع التعبی���ر الكت���ابي الص���فائح القاری���ة  الب���راكین، تح���رك

   .مواضیع مترابطة ، تخدم كل منھا األخرى

 .عدم األخذ بمالحظات األستاذ المقدمة في مواضیع سابقة: 10جدول رقم  -

  %النسبة المئویة التكرار االقتراحات  نص السؤال 

ع������������دم األخ������������ذ   -

بمالحظ����ات األس����تاذ 

 .المقدمة سابقا

 %29.41 10 نعم 

 %70.58 24 ال

 %100 34 المجموع 

 

م��ن المتعلم��ین، یعمل��ون بمالحظ��ات  % 70.58یتض��ح م��ن خ��الل الج��دول ، أن نس��بة        

م��ن المتعلم��ین،ال یأخ��ذون  % 29.41األس��تاذ المقدم��ة ، أم��ا الفئ��ة المتبقی��ة ، تق��در نس��بتھا 

  .بمالحظات األستاذ ، الذي یعد أكثر تجربة ، وملمًا بالموضوع ، وقدوة لكل مُتعلم
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 :أھم الحلول المقترحة لتطویر مھارة التعبیر الكتابي   
من خالل االس�تبیان الموج�ھ للمتعلم�ین ، واالس�تماع إل�ى نقائص�ھم ، وأھ�م مایع�انون          

 :منھ ، یتضح لنا مجموعة من الحلول المناسبة ، أھمھا 

 .تدریجًیا ومعالجتھا المتعلمین،تحدید أخطاء  -1

 .توجیھ المتعلمین إلى القراءة الحرة ، وتشجیعھم على االحتفاظ بملخصات لما یقرؤون  -2

كالمس�رحیات ، وال�رحالت التعلیمی�ة ،إلث�راء الرص�ید  المختلف�ة،تنظیم النش�طات اللغوی�ة  -3

 .اللغوي

إرش��اد المتعلم��ین ، وتم��رینھم عل��ى جم��ع األفك��ار قب��ل الكتاب��ة ، والعم��ل عل��ى ھض��مھا ،  -4

 .تسلسلھا ومراعاة

 .مناقشة مواضیع التعبیر بشكل جماعي  -5

 .جعل المتعلمین یشاركون في وضع عناصر التعبیر الكتابي ، وعدم تقیید حریتھم -6

 .التعبیر بالقراءة والمطالعة ربط مادة -7

 .التكلیف بالتحضیر الیومي ، الحتكاك مع عدد أكبر من النصوص -8

 .الفرصة أمام المتعلمین ، الختیار موضوع التعبیر الكتابي إتاحة-9

حرص األستاذ على التكلم بالغة العربیة الفصحى ، و االھتمام  بتعبیره ح�ین یكت�ب أو   -10

 .یتكلم ، لیؤثر في المتعلمین
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. دراسة میدانیة تحلیلیة لنشاط التعبیر الكتابي: الفصل الثالث    
  

 .طریقة السیر في نشاط التعبیر الكتابي   -1

 
 .لنشاط التعبیر الكتابي  المذكرة النموذجیة -2

  
 االستبیان  -3

 

 .المقترحة لتطویر مھارة التعبیر الكتابيالحلول  -4
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 :تمھید 
لیس نشاطا لغویا معزوال عن  –من منظور المقاربة بالكفاءات  –إن التعبیر الكتابي        

باقي النشاطات اللغویة األخرى ، بل ھو متشابك ومتداخل مع مھارات لغویة ، فھو متشابك 

مع القواعد النحویة والصرفیة ، واألدب والنصوص ، وھذه الفروع وسائل معینة لتعبیر 

، یتیسر لھ مھارة الكتابي ، فالمتعلم یقدر تقدمھ ونمو ملكتھ ، في ھذه الفروع والتمكن منھا 

.التعبیر  

أربع��ة  24فف��ي المرحل��ة المتوس��طة ، لس��نة الثانی��ة متوس��ط ، یش��مل الكت��اب عل��ى          

وعشرین درسا ، من دروس التعبیر الكتابي ، حیث یعط�ي للم�تعلم فرص�ة الكتاب�ة ، باختی�ار 

لیب األدبی��ة ، م��رینھم عل��ى محاك��اة األس��الراقی��ة ، وتنقیحھ��ا وتھ��ذیبھا ، وتاألس��الیب اللغوی��ة ا

 .وتقلید المبدعین وتوظیف الصور البیانیة ، والمحسنات البدیعیة ، والخیال في الكتابة

: الكتاب على نوعان من دروس التعبیر الكتابي  ویتضمن    

.دروس متعلقة بالتواصل الكتابي ، مثل الرسالة ، والمنشورات وعرض الخیال والتقریر -  

.، اإلبداعي والفني دروس تتعلق بالتعبیر ببعدیھ -  

حیث  صمم  ھذا النشاط على مبدأ التواصل الشفھي، والكتابي خاصة ، ویتم تدریسھ ،       

:وفق طرائق ناجعة ومیسرة ، لذا تناولت في ھذا الفصل مایلي   

.طریقة السیر في نشاط التعبیر الكتابي  -  

.المذكرة النموذجیة -  

االستبیان  -  

.ر مھارة التعبیر الكتابيالحلول المقترحة لتطوی -  

للس��نة الثانی��ة ول��د ن��ورین بالقاس��م بمزغ��ران ، وق��د قم��ت بدراس��تي ھ��ذه ، ف��ي متوس��طة      

أربع�ة وثالث�ین م�تعلم ، تراوح�ت أعم�ارھم ، م�ابین  34متوسط  ، حیث اشتمل عددھم عل�ى 

 .سنة  16 -13
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 : طریقة السیر في نشاط التعبیر الكتابي  -
األس��تاذ دائم��ا ، إل��ى اختی��ار أحس��ن الط��رق وأنجعھ��ا ، لتنفی��ذ نش��اط التعبی��ر  عىیس��         

الكت��ابي ، حت��ى ی��تمكن للمتعلم��ین تجنی��د مع��ارفھم ومھ��ارتھم ، ودمجھ��ا ف��ي وض��عیات دال��ة ، 

 .وتعود على الكتابة الصیحة 

س�ھ ، تشترك في ھذه المحطة جمیع األنشطة ، حیث یمھد األستاذ لموضوع در: التمھید  -1

ویبس��ط نقاط��ھ المح��ددة ، وق��د یك��ون بس��ؤال أو نكت��ة ، أو مراجع��ة لم��ا س��بق م��ن المكتس��بات 

 .السابقة ، ذات العالقة بالموضوع أو مراقبة األعمال التحضیریة 

، ویك�ون التمھی�د حیث یقود األستاذ المتعلمین ، إل�ى ج�و نفس�ي ی�ؤدي إل�ى موض�وع التعبی�ر 

 .أشرطة یعدھا األستاذ سابقا بحدیث قصیر ، أو صور أو نصوص ، أو

فاألستاذ ھو رّبان السفینة وقائدھا ، یسایر الریح بمج�ادیف األم�ل والعزیم�ة ، حی�ث یق�وم     

 .بدوره في تحضیر الدرس ، وتسخیر قدراتھ اللغویة والمعرفیة 

إلماًم��ا جی��دا ، وتفكی��ًرا ج��اًدا ، بمختل��ف اس��تعماالت الفع��ل ) األس��تاذ (یس��تدعي من��ھ : م��ثال 

 .المضارع ، وتوظیف المجاز اللغوي ، وإال أخفق في التعبیر الكتابي 

 :، أھمھا فعلى األستاذ مھام یجب القیام بھا        

 .أم یمكن اختیار موضوع آخر مناسب،دراسة عنوان الدرس أھو  -

 .یحاول ربط النصوص بالمواضیع السابقة -

بالبح��ث ف��ي الكت��ب والمج��االت ، لموض��وع ،  االس��تعانة بمواض��یع أخ��رى لھ��ا عالق��ة ب��ا -

 .والجرائد ، واالنترنت ، حتى یتمكن من اإللمام بالموضوع

أما المتعلم ، فیقع على عاتقھ العبء األكبر ف�ي  ق�راءة موض�وع التعبی�ر ، ومح�اوال ف�ي      

تفكیكھ ودراستھ ، وتترك لھ الفرصة ، لكي یوظف ، ویجند ، ویدمج مختلف معارفھ ،بھدف 

 . كتابیا  ، سلیًما شكال ومضموًناإنشاء نًصا 
    



.دراسة میدانیة تحلیلیة لنشاط التعبیر الكتابي : الفصل الثالث   
 

74 
 

 

أو وقائع خیالیة ، لس�نة الثانی�ة  ص ، سرد تجربة شخصیة ، موضوع التعبیر الكتابي:   مثال

261. 

فیق��وم األس��تاذ بالتمھی��د لموض��وعھ  ، بت��ذكیرھم بالتقنی��ة المناس��بة ، وأھ��م العناص��ر الت��ي     

 اإلعالمی�ةكان موضوع التعبیر الكتابي في األس�بوع الماض�ي ، الم�ذكرة  المث ، تتكون منھا 

 . شھارياالوالمنشور 

         ماھي المذكرة اإلعالمیة ؟ : المدرس  -

وثیقة علمی�ة إعالمی�ة ، تتمی�ز بس�ھولة واإلیج�از والوض�وح والدق�ة ، ت�وزع عل�ى : المتعلم  -

 . نطاق واسع داخل المصالح في المؤسسة ، بغض تنفیذ تنظیم معین ، أو بھدف اإلخبار فقط

 ھي خطوات كتابة مذكرة إعالمیة ؟ ما: المدرس  -

 :تالیة نتبع الخطوات ال لكتابة مذكرة إعالمیة: المتعلم  -

 .الوصیة  اإلدارةاسم  -1

 .اسم المؤسسة وعنوانھا  -2

 .مضاء مدیرھا ختم إدارة المؤسسة وإ -3

 .كتابة اسم العنوان وتاریخھا  -4

 ھو المنشور االشھاري ؟ ما: المدرس  - 
 .ھو رسالة توزیع على نطاق واسع في مناسبات مختلفةالمنشور االشھاري ،: المتعلم  -

 یقدم لنا مثال  عن المشھور االشھاري ؟من :  المدرس 

 .من أمثلة عن المشھور االشھاري ،منتجات جدیدة : المتعلم  -

 .من أمثلة المشھور االشھاري، تخفیض األسعار ، أو شراء منتج وتقدیم ھدیة: المتعلم  -

 ھي خطوات كتابة منشور إشھاري ؟ ما: المدرس  -

   :الخطوات التالیة لكتابة منشور إشھاري نتبع : المتعلم  -
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 .تحدید اسم المرسل وعنوانھ  -1

 .تاریخ اإلرسال  -2

 .المنشور االشھاري : عنوان المنشور  -3

 .التحیة الختامیة -4

غالًبا ، من ثالثة دقائق إلى خمس�ة دق�ائق ، یلم�ح فیھ�ا لموض�وع التعبی�ر ،  ویكون التمھید    

 .لبعضھم  لفرصةبتقدیم ا محاوال المتعلمین ، إلجاباتویسمع  

 :  العرض  -2 

یق��وم األس��تاذ بت��ذكیر المتعلم��ین بقص��ة األرن��ب و األس��د لعب��د هللا اب��ن المقف��ع ، الت��ي كان��ت 

 .موضوع المطالعة الموجھة 

 ھل قصة األرنب واألسد لعبد هللا ابن المقفع حقیقة أم خیالیة ؟: المدرس  -

 .المقفع خیالیةقصة األرنب واألسد لعبد هللا ابن : المتعلم  -

 ؟ .ما لفرق بین القصة الحقیقیة والخیالیة :المدرس -

الفرق بین القصة الحقیقة والخیالیة ، أن األول�ى  مكان�ة أح�داثھا مطابق�ة للواق�ع ،  : المتعلم  -

 .أما الخیالیة ھي حكایة تنتمي إلى عالم الوھم والخیال ، تروى غالًبا على لسان الحیوان

 الوقائع الخیالیة التي تعرضت لھا القصة ؟ ھي ما: المعلم    -

تكل�م  الحیوان�ات، زعام�ة األس�د ، : ع الخیالیة التي تعرضت لھا القصة ھي الوقائ: المتعلم  -

 .ذكاء األرنب

ویجب أن تكون أسئلة األستاذ مالئمة للموضوع ، ومناسبة لتحقیق ھدف ال�درس ، وف�ي      

ویجعلھ�م مش�اركین فع�الین ف�ي . إلى إجابة ترض�یھ مستوى المتعلمین ، تجعلھ یفكر ، لیصل 

 .نتیجة أمر غامض  تسائل، أو  أرائھم وإبداعاتھمالدرس بتقدیم 
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وعل��ى األس��تاذ أن یض��یف معطی��ات جدی��دة ، أو یس��رد تجرب��ة شخص��یة ،مراعی��ا س��المة       

نمط الس�ردي ، ، وانتقاء األلفاظ المناسبة أثناء الحدیث، ثم یؤخذ بیدھم إل�ى مؤش�رات ال�اللغة 

 .بھا في كتابة الموضوع لالستعانة

 ھي ومؤشرات النمط السردي  ؟ ما: المدرس  -

الزم���ان و المك���ان ، الشخص���یات ، تسلس���ل : م���ن مؤش���رات ال���نمط الس���ردي : المتعلم���ة  -

 .األحداث ، وحدة زمن األفعال ، العقدة والحل ، الحبكة ، أفعال الحركة 

 .في الكتاب المدرسي  المقترحة، النماذجقراءة  المتعلمین،ثم یطلب األستاذ من أحد        

 .یقرأ من الكتاب : المتعلم 

بإمكان�ك أن تس�رد تجرب�ة عش�ت وقائعھ�ا وح�دك ، أو بمعی�ة ع�دد : سرد تجربة شخصیة  -1

 : من أصدقائك ، مثل 

 .حكایة ذكرى ممتعة  -

 .ماحكایة سیر ُمسابقة ریاضیة  -

 .أذكر الظروف التي جرى فیھا ھذا العمل أو مذموم    قمت بعمل محمود -

 : سرد وقائع من صنع الخیال  -2

 : یمكنك أیضا أن تسرد وقائع من صنع خیالك  ، ومن اختراعاتك ، مثل 

مغ��ارة تس��تر منف��ذھا ش��جیرات كن��ت م��ع أح��د أص��دقائك تتج��والن ف��ي الری��ف ، فاكتش��فتما  -

 .شوكیة ، قُص ذلك 

كنت تسیر وحدك في منطق�ة معزول�ة ، فنزل�ت قرب�ك مركب�ة فض�ائیة ، ن�زل منھ�ا مخل�وق  -

 .غریب ، فدار بینكما حدیث ، احك ذلك 

عثرت على خریطة قدیمة جًدا ، ترشد إلى مكان كنز في المنطقة التي تقیم بھا ، تكل�م عم�ا  -

 .عزمت علیھ
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 بإتب�اع.بوض�ع طریق�ة لتص�میم الموض�وع  وم األس�تاذ م�ع المتعلم�ین ،یق�: طریقة االنج�از  -

 : مایلي 

 .وضع تصمیم أو مخطط دقیق ، یراعي تسلسل وقائع التجربة  -1

 ).قد یكون خرافًیا ، إذا كانت التجربة خیالیة( البطل المناسب للقصة  -2

 .اختیار الشخصیة الفرعیة  – 3

 .مراعاة التسلسل الزمني في الوقائع  -4

 .تحدید الزمان  -5

 .تحدید المكان   -6

 
بع��د تبس��یط الموض��وع م��ع المتعلم��ین ، یطل��ب األس��تاذ م��نھم بتق��دیم  : الت��دریب الف��وري  -

، أم�ا البقی�ة تق�وم  ل القسم ، وبعد اإلتمام ، یبادر أحد المتعلمین بتق�دیم انج�ازهختھم ، دامحاول

 .، لتوجیھ نظارتھم باالستماع 

أو رؤوس (س��جیل النق��اط االیجابی��ة والس��لبیة ،ویح��رص األس��تاذ باس��تعمال دفت��ر ، لت        

، ویغی��ر مج��رى الح��دیث وف��ق متطل��ب الموق��ف ، ویش��جع بق��وة وإرادة وثق��ة نف��وس ) أق��الم 

 .المتعلمین ، ویغرس أثناء ذلك الممارسات الشفھیة ، ویثمنھا كالثقافة في  القسم 

ي المن���زل ، وف���ق بع���دھا ، القی���ام بكتاب���ة الموض���وع ف���یطل���ب األس���تاذ م���ن المتعلم���ین       

 : الخطوات التي تم التعرف علیھا سابًقا ، وباحترام مایلي 

 .تصمیم الموضوع -

 .تنظیم األفكار  -

 .تأطیر األفكار  -

 .كتابة المواضیع بصیاغة أولیة 

 .تصحیح الموضوع -

  .كتابة النص كتابة نھائیة  -
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 .التعبیر الكتابي لنشاط  النموذجیة المذكرة 

 
 

أھ����������داف ال����������تعلم  التقویم
 الوسطیة 

  .وضعیات و أنشطة التعلم

التقویم المبدئي سیظھر  -
مجم����������وع المع����������ارف 

 .السابقة

یجی����������ب عل����������ى  -
األس������ئلة ، معتم������ًدا 
عل��ى معارف��ھ خ��الل 

 .خمسة دقائق

تذكیر المتعلم�ین بالتقنی�ة الس�ابقة : التمھید  -
 ).المذكرة اإلعالمیة ( 
 ما ھي المذكرة اإلعالمیة ؟ -
 خطوات كتابة مذكرة إعالمیة ؟ھي  ما -
 شھاري ؟منشور االما ھو ال -

 شھاري ؟ما ھي خطوات كتابة المنشور اال
    

   
الق

نط
اال

یة 
ضع

و
 

یس������تخرج الم������تعلم  
الوقائع الخیالیة الت�ي 

 .تعرض لھا الكاتب 

المتعلم�ین بقص�ة األرن�ب ت�ذكیر  :العرض  -
 .و األسد ، لعبد هللا ابن المقفع

واألس���د لعب���د هللا اب���ن  ھ���ل قص���ة األرن���ب -
 المقفع ، حقیقیة أم  خیالیة ؟

 ما الفرق بین القصة الحقیقیة والخیالیة ؟ -
ھي الوق�ائع الخیالی�ة الت�ي تعرض�ت لھ�ا  ما -

 القصة ؟ 
م���ا المغ���زى م���ن الخی���ال و الخراف���ة ف���ي   -

 القصة   ؟
ال

لخ
ن ا

 بی
بط

لر
و ا

ر 
ذك

 الت
لى

 ع
رة

قد
رب

ت 
ا
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تمك���ن الم���تعلم  -

من س�رد تجرب�ة 
أو  شخص����������یة،
 .وقائع خیالیة

 
ی��تمكن الم��تعلم  -

من معرفة كیفی�ة 
س��������رد وق��������ائع 

 . خیالیة 

لس������رد تجرب������ة  :االس������تنتاج
شخص����یة أو وق����ائع خیالی����ة ، 
یج��ب علین��ا أن نتب��ع الخط��وات 

 :التالیة 
وض�����ع تص�����میم أو مخط�����ط  -

 .للحكایة 
 .البطل  المناسب للقصة -
 .الفرعیة  اختیار الشخصیة -
مراع��اة التسلس��ل الزمن��ي ف��ي  -

 .الوقائع
 .تحدید الزمان  -
 .تحدید المكان -
 :التدریب الفوري  -
 
ول في غابة كثیف�ة ، جكنت تت -

قریبة م�ن المخ�یم ، ال�ذي كن�ت 
تق���یم فی���ھ م���ع أھل���ك ، وفج���أة 
انتشر ضباب كثیف في المك�ان 
كلھ ، فلم تعرف إل�ى أی�ن تتج�ھ 

 .احك ذلك
 
 
   

 بن
حلة

مر
علم

 الت
اء

 

توظی�����������������ف  -
مجموع�������������������ة 
المكتس���������������بات 
المعرفی���ة ، ف���ي 
انج���������������������������از 

 .التطبیقات

اعتم��ادا عل��ى  - 
المع��رف الس��ابقة 
، تنج�������������������������ز 

 .التطبیقات 

 : تطبیق
أسرد وقائع من صنع  خیالك ، 

 :   أو من اختراعاتك، مثل 
كن��ت م��ع أص��دقائك تتج��والن  -

ف��ي الری��ف ، فاكتش��فتما مغ��ارة 
تستر منفذھا ش�جیرات  ش�وكیة 

 .،قُص ذلك
كنت تسیر وحدك ف�ي منطق�ة  -

معزولة ، فنزلت  قربك مركبة 
فض����ائیة، ن����زل منھ����ا مخل����وق 
غری����ب ف����دار بینكم����ا ح����دیث 

 . احك ذلك.

تطبی���ق المكتس���بات  -
 .السابقة
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 االستبیان 
      

 .أخي المعلم، أختي المتعلمة 

في إطار تحضیر مذكرة التخرج لنی�ل ش�ھادة الماس�تر ، ف�ي تعلیمی�ة اللغ�ة العربی�ة ،          

، السنة الثانی�ة متوس�ط " أھمیة التعبیر ودوره في النمو اللغوي لدى الٌمتعلم " حول موضوع 

 .نموذًجا

الضعف ونظًرا لكثرة األخطاء بشتى أنواعھا ، في التعبیر الشفھي والكتابي خاصة ،  و      

المالحظ على تالمذتنا في المتوسط ، وعدم قدرة أغلبیتھم عل�ى التعبی�ر ع�ن أفك�ار، وإیص�ال 

 .فرتأیت كباحثة بتشخیص أسباب المعضلة ، محاولًتا اقتراح حلول لھا.مقاصدھم 

عنھ��ا ، بك��ل ص��دق وأمان��ة ،  تجیب��وال��ذا نق��دم لك��م مجموع��ة م��ن األس��ئلة ، الت��ي ن��ود أن     

 .في الخانة المناسبة                ةبوضع عالم

 أنثى      ذكر    : الجنس   -

    : السن  - 

  

 .عدم التقید المخطط المحدد في التعبیر الكتابي ، وبناء المواضیع من تلقاء أنفسكم  -1

 ال  نعم  
 

 .بسطحیة ، وعدم إعطائھا األھمیة الالزمة لھا التعابیرمع  التعامل – 2

 نعم  ال   

 .عجز المتعلمین ، عن التعبیر عما في نفوسھم من حاجات ومشاعر  -3

 ال   نعم            

 

 .عدم معرفة قواعد اللغة واإلمالء ، واالستعمال الصحیح لعالمات الترقیم -4

  نعم ال  

× 
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الع�رض  -المقدم�ة ( المتعلمین في معرفة خطوات موضوع التعبیر الكت�ابي ،  نقص أداء -5

 نعم               ال  ).                                     الخاتمة  -
 

 .بیر ، الواجب كتابتھا شخصًیاالكتابة مواضیع التع ،)األھل(االعتماد على الغیر  -6

 ال      نعم       
 

 .الواجبات تركیز اھتمام المتعلمین على حفظ المقررات الدراسیة النظریة ، وأداء  -7 

 

 نعم    ال  

 

 .قلة خبرات المتعلمین في حصص التعبیر -8

 نعم    ال   

 

 

 .قلة الحصص المخصصة لتعبیر  -9

 نعم     ال   
      

 

 

 .عدم األخذ بمالحظات األستاذ ، المقدمة في مواضیع سابقة -10

 نعم  ال  
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 : التحلیل  -
بوض��ع اس��تبیان ،ل��ھ عالق��ة بموض��وع الم��ذكرة،  حی��ث لق��د قم��ت ف��ي دراس��تي ھ��ذه ،        

، حس�ب م�ا تقتض�یھ الحاج�ات و النق�ائص ، ف�ي المرحل�ة أس�ئلة 10عشرة أسئلة  احتوى على

 .المتوسطة  ، لسنة الثانیة متوسط

 .توزیع أفراد العینة ، حسب خاصیة الجنس - 

 االقتراح  التكرار  .النسبة المئویة 

 أنثى  20 %58.82 

 ذكر  14  %41.17

 المجموع  34 %100

    
 .توزیع أفراد العینة حسب السن  -

 %.النسبة المئویة  التكرار  السن 

13  15  44.11% 

14  10  29.41% 

 

15  05  14.70% 

16  04  11.76% 

 %100 34 المجموع 
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الكت���ابي ، وبن���اء  التعبی���ری���رتبط بع���دم التقی���د ، ب���المخطط المح���دد ف���ي :  01ج���دول رق���م    

 .أنفسھمالمواضیع من تلقاء 

 نص السؤال  االقتراحات  ر التكرا النسبة المئویة  %

ع��دم التقی��د ب��المخطط   نعم  17 %50

المح����دد ف����ي التعبی����ر 

الكت���������ابي ، وبن���������اء 

المواض���یع م���ن تلق���اء 

 .أنفسھم

 ال 17 %50

 المجموع  34 %100

م�ا ، أ %  50، تل�زم ب�المخطط المح�دد ، بمق�دار   تب�ین النت�ائج الس�ابقة ، أن نص�ف العین�ة  

 .النصف اآلخر ، فیصرح على عدم التقید بالمخطط ، والقیام باألداء  عشوائیا

یقوم على التعام�ل م�ع التع�ابیر بس�طحیة ، وع�دم إعطائھ�ا األھمی�ة الالزم�ة :  02جدول رقم 

 .لھا

  %النسبة المئویة التكرار  االقتراحات .نص السؤال 

التعام��ل م��ع التع��ابیر 

بس�������طحیة ، وع�������دم 

إعطائھ�������ا األھمی�������ة 

 الالزمة 

 %73 25  نعم 

 %26.47 09 ال

 %100 34 المجموع

 إقب��الھمم��ن المتعلم��ین ، یؤك��دون بع��دم  % 73.52تب��ین النت��ائج المرص��ودة ، أن نس��بة         

یق����رون % 26.47فح����ین نس����بة . واھتم����امھم بالموض����وع ، وإنم����ا أداء الواج����ب ل����یس إال 

باھتمامھم ، وحرصھم على تسیر الموضوع بأكم�ل وج�ھ ، ومس�اھمین ف�ي انج�از التطبیق�ات 

 .الموجھة لھم ، وھناك من یوظف جل مكتسابتھم المناسبة لموضوع التعبیر 
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یبین عجز المتعلمین ، عن التعبیر عما في نفوسھم م�ن حاج�ات ومش�اعر  :03جدول رقم   -

. 

 %النسبة المئویة  التكرار االقتراحات  ؤال نص الس

عج������ز المتعلم������ین ، 

ع��ن التعبی��ر عم��ا ف��ي 

نفوس��ھم م��ن حاج��ات 

 .ومشاعر

 %58.82 20 نعم 

 %41.17 14 ال

 %100 34 المجموع 

 

نالحظ م�ن خ�الل الج�دول ، تض�ارب أراء المتعلم�ین ، ع�ن ق�درتھم للتعبی�ر عم�ا ف�ي         

   من المتعلمین ، ال�ذین ی�رون أنھ�م ع�اجزین ع�ن إفس�اح  %53.82نفوسھم ، وقدرت نسبة 

مشاعرھم ، وعدم قدرتھم على نقل المدخالت البصریة ، إلى مخرجات من الحركات الدقیقة 

،ویمكن أن تعود إلى أسباب نفسیة ، أو اجتماعیة  أو بیئیة ، ذلك أن المتعلم ال�ذي یع�اني م�ن 

، یصعب علیھ أن یتعلم وُیحصل الرصید اللغوي ونقص الوسائل التعلیمیة ، الحرمان والفقر 

، أم���ا الفئ���ة األخ���رى ، ت���رى ال إش���كال لھ���ا ف���ي التعبی���ر ع���ن مش���اعرھا ، وق���درت نس���بتھا 

41.17%. 

یظھر عدم معرفة قواعد اللغ�ة واإلم�الء ، واالس�تعمال الص�حیح لعالم�ات : 04جدول رقم  -

 .الترقیم 

 %النسبة المئویة  التكرار االقتراحات  نص السؤال 

ع��دم معرف��ة قواع��د  -

اللغ�������ة واإلم�������الء ، 

واالستعمال الص�حیح 

 .لعالمات الترقیم

 %64.70 22 نعم 

 %35.29 12 ال

 %100 34 المجموع 
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المتعلم�ین ، بقل�ة مع�ارفھم من 64.70% أن نسبة  اإلحصائیة،یتضح من خالل النتائج          

، بسب إھمالھم الجان�ب اإلمالئ�ي ، وقل�ة  لقواعد اللغة واإلمالء ، واستعمال عالمات الترقیم 

أما عالمات الت�رقیم .تعودھم على الكتابة ، ونقص اھتماماتھم لدروس و تطبیقات قواعد اللغة

،  وھن�اك االس�تفھامعالم�ة مك�ان  عالم�ة التعج�ب   مث�ل ، یكون بسب الخلط ف�ي موض�عھا ،

، ت��رى بع��دم وج��ود   % 35.29وق��درت النس��بة المتبقی��ة ب . ال یوظفھ��ا تمام��ا م��ن التالمی��ذ 

 .إبھام في ھذه القواعد

أداء المتعلم��ین ، ف��ي معرف��ة خط��وات موض��وع التعبی��ر  نق��ص  یب��ین  : 05ج��دول رق��م  -

 )الخاتمة  –العرض  –المقدمة .( يالكتاب

 %النسبة المئویة  التكرار االقتراحات  نص السؤال 

أداء  نق�������������������ص   -

معرف��ة المتعلم�ین ف�ي 

خط����������وات كتاب����������ة 

موض�������وع التعبی�������ر 

   .الكتابي

 %22.47 09 نعم 

 %73.52 25 ال

 %100 34 المجموع

      

، م��ن المتعلم��ین یق��رون عل��ى مع��رفتھم %73.52إل��ى أن نس��بة   اإلحص��ائیاتتش��یر          

ال م��ن المتعلم��ین  %22.47الكت��ابي، فحی��ین نج��د نس��بة لخط��وات كتاب��ة موض��وع التعبی��ر 

 .یعرفون ھذا لخطوات ، مما یؤثر على جمالیة تسلسل الموضوع وجمالیتھ بشكل عام
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لكتاب�ة المواض�یع ، الواج�ب كتابتھ�ا ) الغی�ر(ی�رتبط باالعتم�اد عل�ى األھ�ل : 06جدول رقم  -

 .شخصًیا

 نص السؤال   االقتراحات التكرار  %.النسبة المئویة

االعتم��اد عل��ى الغی��ر  نعم  14 %41.17

لكتاب����������ة ) األھ����������ل(

الواج����ب  المواض���یع،

 .كتابتھا شخصًیا

 ال  20 %58.82

 المجموع   34 .100%

            

 –الوال�دین ( من خالل الجدول نجد ، أن فئة من المتعلم�ین یعتم�دون عل�ى غی�رھم            

، أم��ا النس��بة   %  58.82المواض��یع ، بنس��بة تق��در  بكتاب��ةبقی��امھم  ) األص��دقاء  –اإلخ��وة 

تقوم بكتابة المواض�یع شخص�یا ، ألن بع�ض التالمی�ذ ی�رون أن  %41.17المتبقیة قدرت ب 

الوق��ت المخص��ص ف��ي القس��م غی��ر ك��اِف ، والب��د م��ن تفكی��ر ، وتأم��ل وتحلی��ل ، واالس��تعانة 

 .بالوسائل التعلیمیة المیسرة

 یظھر تركیز اھتمام المتعلمین ، على حفظ المقررات الدراس�یة النظری�ة:  07الجدول رقم  -

 .، وأداء الواجبات 

 %بة المئویةالنس التكرار المقترحات  نص السؤال 

تركی���������ز اھتم���������ام  -

المتعلمین، عل�ى حف�ظ 

المق����ررات الدراس����یة 

النظری������������������ة، وأداء 

 .الواجبات

 %73.52 25 نعم 

 %26.47 09 ال

 %100 34 المجموع 
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یھتم��ون  %73.52 ، وبنس��بة  مس��تجوبینال  العین��ة دتب��ین النت��ائج أن أغل��ب أف��را          

الریاض�یات ، الت�اریخ والجغرافی�ا ، و اللغ�ات األجنبی�ة ، فح�ین نس�بة  مث�لبالمواد األخرى ، 

 .ال یعانون من مسألة الوقت ، واكتظاظ المواد  %26.47قلیلة من مقدار   

 .یبین قلة الحصص المخصصة لتعبیر: 08جدول رقم  -

  %النسبة المئویة التكرار االقتراحات  نص السؤال 

قل�����������ة خب�����������رات  -

المتعلم�����������ین ف�����������ي 

 .التعبیر

 %70.58 24 نعم

 %29.41 10 ال

 %100 34 التكرار

     

الخب��رات نالح��ظ م��ن خ��الل المعطی��ات اإلحص��ائیة، اخ��تالف أراء المتعلم��ین م��ن جھ��ة        

،ولق��د س��جلنا أعل��ى نس��بة م��ن المتعلم��ین ال��ذین یعترف��ون بع��دم ام��تالكھم للخب��رات ، إذ بلغ��ت 

خاص���ة  ، أم���ا الفئ���ة المتبقی���ة فبلغ���ت نس���بتھا  ة، بس���ب قل���ة مطالع��� %70.58نس���بتھم ب 

 .الالزمة لتعبیر ت، التي تمتلك اإلمكانیات والقدرا 29.41%

 .لتعبیر ةقلة الحصص المخصص: 09جدول رقم  -

 %النسبة المئویة  التكرار  تاالقتراحا نص  السؤال  

قل��������ة الحص��������ص  -

 .المخصص لتعبیر

 %00 00 نعم 

 %100 34 ال

 %100 34 .المجموع  

 

یتبین من خالل الجدول ، أن كل المتعلمین ،یصرحون أن عدد مخصص�ة لتعبی�ر كافی�ة       

، لتمرین مھارة التعبی�ر الكت�ابي ، ألن  %100، وقدرت نسبتھم )ساعة واحدة في األسبوع (

موض��وع التعبی��ر یك��ون ل��ھ عالق��ة بالنص��وص المتناول��ة ف��ي الوح��دة ، م��ثال  اس��م الوح��دة 

 الكوارث الكبرى ، ونص القراءة الزلزال ، وملف المطالعة الموجھة القشرة األرضیة ، 
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المق���ال الص���حفي ،فكلھ���ا ، وموض���وع التعبی���ر الكت���ابي الص���فائح القاری���ة  الب���راكین، تح���رك

   .مواضیع مترابطة ، تخدم كل منھا األخرى

 .عدم األخذ بمالحظات األستاذ المقدمة في مواضیع سابقة: 10جدول رقم  -

  %النسبة المئویة التكرار االقتراحات  نص السؤال 

ع������������دم األخ������������ذ   -

بمالحظ����ات األس����تاذ 

 .المقدمة سابقا

 %29.41 10 نعم 

 %70.58 24 ال

 %100 34 المجموع 

 

م��ن المتعلم��ین، یعمل��ون بمالحظ��ات  % 70.58یتض��ح م��ن خ��الل الج��دول ، أن نس��بة        

م��ن المتعلم��ین،ال یأخ��ذون  % 29.41األس��تاذ المقدم��ة ، أم��ا الفئ��ة المتبقی��ة ، تق��در نس��بتھا 

  .بمالحظات األستاذ ، الذي یعد أكثر تجربة ، وملمًا بالموضوع ، وقدوة لكل مُتعلم
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 :أھم الحلول المقترحة لتطویر مھارة التعبیر الكتابي   
من خالل االس�تبیان الموج�ھ للمتعلم�ین ، واالس�تماع إل�ى نقائص�ھم ، وأھ�م مایع�انون          

 :منھ ، یتضح لنا مجموعة من الحلول المناسبة ، أھمھا 

 .تدریجًیا ومعالجتھا المتعلمین،تحدید أخطاء  -1

 .توجیھ المتعلمین إلى القراءة الحرة ، وتشجیعھم على االحتفاظ بملخصات لما یقرؤون  -2

كالمس�رحیات ، وال�رحالت التعلیمی�ة ،إلث�راء الرص�ید  المختلف�ة،تنظیم النش�طات اللغوی�ة  -3

 .اللغوي

إرش��اد المتعلم��ین ، وتم��رینھم عل��ى جم��ع األفك��ار قب��ل الكتاب��ة ، والعم��ل عل��ى ھض��مھا ،  -4

 .تسلسلھا ومراعاة

 .مناقشة مواضیع التعبیر بشكل جماعي  -5

 .جعل المتعلمین یشاركون في وضع عناصر التعبیر الكتابي ، وعدم تقیید حریتھم -6

 .التعبیر بالقراءة والمطالعة ربط مادة -7

 .التكلیف بالتحضیر الیومي ، الحتكاك مع عدد أكبر من النصوص -8

 .الفرصة أمام المتعلمین ، الختیار موضوع التعبیر الكتابي إتاحة-9

حرص األستاذ على التكلم بالغة العربیة الفصحى ، و االھتمام  بتعبیره ح�ین یكت�ب أو   -10

 .یتكلم ، لیؤثر في المتعلمین
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 :خالصة 
متوس�ط ، م�ن أھ�م األنش�طة الت�ي  نستخلص أن نشاط التعبیر الكتابي في الس�نة  الثانی�ة       

تحظى بأھمیة كبیرة ، حیث تقدم في كل أس�بوع لم�دة س�اعة واح�دة ، بمواض�یع جدی�دة ُتكم�ل 

 .المواضیع السابقة ، یتبعھا واجبات تمرن المتعلم على اكتمال المفاھیم

كما على المتعلم التدرب على الكتابة ، والخط واإلمالء ، والتعود على المطالع�ة الح�رة       

، التي تعد غذاء كامل للفكر ، بترك لھ الحریة لتعبیر عما یجول ف�ي خ�اطره  م�ن مش�اعر و 

 .أحاسیس، بتوجیھات من طرف األستاذ 

الُم��تعلم م��ن الكتاب��ة ف��ي مج��االت ف��التعبیر الكت��ابي م��ن المھ��ارات األساس��یة ، الت��ي تمك��ن     

متع�ددة، و مب��دأ لتلخ�یص النص��وص وف�ق القواع��د الالزم�ة ، و انج��از تطبیقات�ھ ومش��اریعھ ، 

 . وامتالك الثروة اللغویة ،لتحریر المواضیع المختلفة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 : الخاتمة
، )والكت��ابي الش��فھي ( لق��د حاول��ت ف��ي ھ��ذه الدراس��ة، أن أق��ف عل��ى أھمی��ة  التعبی��ر           

وأشخص الصعوبات التي تحول دون اكتساب الم�تعلم لھ�ذه الكف�اءة، ودور التعبی�ر ف�ي النم�و 

اللغ��وي للم��تعلم ، ألن ھ��ذا األخی��ر یحت��اج إل��ى التعبی��ر كض��رورة م��ن ض��رورة دع��م اللغ��ة 

،إلحیائھا والخروج بھا من مرحلة القوالب إلى مرحل�ة االس�تعمال ، ل�ذا ف�النمو اللغ�وي ی�ؤثر 

كتس��اب الم��تعلم لمھ��ارة التعبی��ر ، واالس��تعمال مقی��د بش��روط س��المة النم��و اللغ��وي ، ل��ذا ف��ي ا

 :توصلت إلى عدة نتائج أجملھا فیما یلي 

 .التعبیر یعد ضرورة في المجتمع ، والفرد ال یستغني عنھ في مراحل تعلیمھ المختلفة -01

ر المتعلم��ین ، التعبی��ر ص��ورة ص��ادقة ع��ن شخص��یة اإلنس��ان، ویض��من تدریس��ھ إظھ��ا -02

 . النطق والحدیث السلیم ، والقدرة على فھم ما ھو مقروء أو مسموع

للتعبیر شكلین ھما الشفھي الكت�ابي ، وینقس�م ھ�ذا األخی�ر إل�ى نوع�ان وظیف�ي وإب�داعي  -03

،فالوظیفي ھو عبارة عن قوالب جاھزة یعتمد على العبارات الس�ھلة ، بھ�دف تحقی�ق غ�رض 

رتكز على مبدأ الجم�ال ، ویش�ترط وج�ود اإلب�داع و التنمی�ق وبالغ�ة وظیفي ، أما اإلبداعي ی

 .التركیب

یشكل التعبیر الثمرة النھائیة ،المرجوة من تعل�یم اللغ�ة العربی�ة وفنونھ�ا المختلف�ة ، م�ن   -04

 .القراءة والكتابة والقواعد النحویة  والمطالعة  

ا ، والس��یطرة عل��ى الص��وت وتنوی��ع یمك��ن التعبی��ر الُم��تعلم ، م��ن  إغنائ��ھ فكرًی��ا ولغوًی�� -05

 .طبقاتھ

یج��ب االھتم��ام بمھ��ارة التعبی��ر ، ألنھ��ا ت��ؤثر عل��ى مس��تقبل الم��تعلم فكرًی��ا ومھنًی��ا ،   -06

 .واجتماعًیا

التعبی��ر الھ��دف النھ��ائي لك��ل لغ��ة ، وأن المھ��ارات األخ��رى كالكتاب��ة والق��راءة ، والنح��و  -07

 .التعبیر والصرف ، كلھا وسائل تعین على تطویر مھارة

ھناك ع�دد م�ن المتعلم�ین ، لھ�م نق�ص كبی�ر ف�ي التعبی�ر ،  بس�ب قل�ة المطالع�ة ، وع�دم  -08

معرفة قواعد النحویة والصرفیة ، وخطوات كتابة المواضیع ، م�ع قل�ة التواص�ل واالحتك�اك 

 .بالغیر
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التراكی�ب اضطراب اللغة عند المتعلم ، یؤثر علیھ في استیعاب األلفاظ واستخدامھا ف�ي  -09

 .اللغویة ، واستغاللھا في مواقف التواصل االجتماعي

 .للنمو اللغوي قیمة كبیرة في التعبیر عن الذات والتوافق االجتماعي والنمو العقلي -10

النمو اللغوي مبدأ المقارنة ب�ین الم�تعلم واآلخ�ر ، ف�المتفوق ی�تمكن م�ن التعبی�ر ش�فھیا ،  -11

ات اللغویة من االختبارات التحصیلیة واالختب�ارات اللغوی�ة وكتابیا ، وبالتعرف على المستوی

 . المختلفة

الغ��ذاء العقل��ي والفك��ري ، والوع��اء المعرف��ي لإلنس��ان أساس��ھ النم��و اللغ��وي الس��لیم ،ف��ي  -12

 .صنع الفرد وتكوینھ ، ووسیلة اجتماعیة تحقق للمجتمع  أمنیاتھ

طراب ف���ي مراح���ل التعل���یم اض���طرابات الطف���ل اللغوی���ة ، ت���ؤدي ب���ھ غالب���ا غل���ى اض��� -13

 .والتواصل

التأتأة  والُحبّسة ، تعرقل مھارة التعبی�ر لدی�ھ  مثلوجود اضطرابات لغویة عند المتعلم ، -14

 .، وتجعلھ شخص منطوي یسعى دائما إلى العزلة ،إلخفاء عیوبھ

ی��ؤثر ك��ل م��ن الم��نھج وطریق��ة الت��دریس ، عل��ى نم��و الم��تعلم لغوًی��ا ، وذل��ك باالھتم��ام  -15

 . بالطبیعة وخصائصھا ، ویساعد على اكتساب الثقة في النفس ، وطریقة االیجابیة والحوار

یتأثر نمو الفرد اللغوي بالورثة والبیئ�ة ، وجوان�ب شخص�یة الف�رد العقلی�ة  والجس�میة ،  -16

 .الجتماعیةوالنفسیة وا

وما یمكن قولھ كعنصر ختامي، ھو أن التعبیر مھارة ال یمكن االستغناء عنھ�ا ، ف�ي           

حیاة الُمعلم والُم�تعلم مع�ا ، ألنھ�ا دلی�ل عل�ى ام�تالك ناص�یة اللغ�ة ، و إحی�اء للفص�احة وللغ�ة 

التعبی��ر  الق��رآن ، وی��تم ھ��ذا بعنای��ة ب��النمو اللغ��وي للطف��ل ،  حت��ى ی��تم الوص��ول إل��ى مھ��ارة 

 .بالمعنى األسمى

وفي األخیر آمل إني وفقت ولو بقلیل  في اإللم�ام بمختل�ف عناص�ر ھ�ذه الدراس�ة ،            

راجیة من هللا عز وجل التوفیق والسداد في إنجاز ھذا العمل ، وأن یلقى اھتمام�ا م�ن ط�الب 

 . العلم مستقبال إنشاء هللا
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.نموذج من االستبیان   -  
.درس التعبیر الكتابي للسنة الثانیة من تعلیم المتوسط -  
نماذج من أوراق المتعلمین  -  
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 االستبیان 
      

.أخي المعلم، أختي المتعلمة   

في إطار تحضیر مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر ، في تعلیمیة اللغة العربیة ،          

، السنة الثانیة متوسط " أھمیة التعبیر ودوره في النمو اللغوي لدى الٌمتعلم " حول موضوع 

 .نموذًجا

الضعف ونظًرا لكثرة األخطاء بشتى أنواعھا ، في التعبیر الشفھي والكتابي خاصة ،  و      

المالحظ على تالمذتنا في المتوسط ، وعدم قدرة أغلبیتھم على التعبیر عن أفكار، وإیصال 

 .فرتأیت كباحثة بتشخیص أسباب المعضلة ، محاولًتا اقتراح حلول لھا.مقاصدھم 

عنھا ، بكل صدق وأمانة ،  تجیبوالذا نقدم لكم مجموعة من األسئلة ، التي نود أن     

 .في الخانة المناسبة                ةبوضع عالم

 أنثى      ذكر    : الجنس   -

    : السن  - 

  

 .عدم التقید المخطط المحدد في التعبیر الكتابي ، وبناء المواضیع من تلقاء أنفسكم  -1

 ال  نعم  
 

.بسطحیة ، وعدم إعطائھا األھمیة الالزمة لھا التعابیرمع  التعامل – 2  

 نعم  ال   

.عجز المتعلمین ، عن التعبیر عما في نفوسھم من حاجات ومشاعر  -3  

 ال   نعم           

 

.عدم معرفة قواعد اللغة واإلمالء ، واالستعمال الصحیح لعالمات الترقیم -4  

  نعم  ال  

× 
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العرض  -المقدمة ( المتعلمین في معرفة خطوات موضوع التعبیر الكتابي ،  نقص أداء -5

 نعم               ال  ).                                     الخاتمة  -
 

.بیر ، الواجب كتابتھا شخصًیاالكتابة مواضیع التع ،)األھل(االعتماد على الغیر  -6  

 ال      نعم       
 

.تركیز اھتمام المتعلمین على حفظ المقررات الدراسیة النظریة ، وأداء الواجبات  -7   

 

 نعم    ال  

 

.قلة خبرات المتعلمین في حصص التعبیر -8  

 نعم    ال   

 

 

.قلة الحصص المخصصة لتعبیر  -9  

 نعم     ال   
      

 

 

.عدم األخذ بمالحظات األستاذ ، المقدمة في مواضیع سابقة -10  

 نعم  ال  
 
 
 
 
 

 
.ى مساھمتكملشكًرا ع  



:نماذج من أوراق المتعلمین  -  
 

 04سیف هللا كرم  سنة الثانیة متوسط رقم : المتعلم-
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04منداس شروق السنة الثانیة متوسط رقم : المتعلمة -  

99 
 

 



  04نة الثانیة متوسط  رقمبن تریكة نور الھدى س: المتعلمة -
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04مغراني خالد السنة الثانیة رقم: المتعلم  -  

98 
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.قائمة المصادر والمراجع  
.القرآن الكریم ، روایة حفص -  

:المصادر  –أ   
) 1(مجلد العاشر ، دار صادر بیروت ، ط ابن منظور ، لسان العرب ، -01  

محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، لسان البالغة ، الجزء الثاني ، دار الكتب العلمیة  -2

 م 1998ھـ1499،  )1( ، ط

:المراجع  -ب   

أبو سعود سالمة أبو السعود ، المنجد في التعبیر ، دار العلم واإلیمان ، المنصورة  -03 

.م 2008، ) 1(جامع األزھر ، ط   

دار  –التشخیص والعالج   -إبراھیم عبد هللا الزریقات ، اضطرابات الكالم واللغة  -04 

 .م2004ھـ ، 1435،  ) 3(الفكر ، ط 

، ) 1(ل النمو وتطوره ورعایتھ ، دار مجدالوي ، ط إیناس خلیفة خلیفة ، مراح -05 

 .م2011م ، 2010

 .م2004،) 1(أحمد عبد الكریم ، التعبیر الكتابي وأسالیب تدریسھ ، دار الفالح ، ط  -06 

 .م2009، ) 2(أحسن بوبازین ، سیكولوجیا الطفل والمراھق ، دار المعرفة ، ط  -07 

ھـ،  1429) 1(عربیة ، دار النھضة العربیة ، ط أنطوان صیاح ، تعلیمیة اللغة ال -08 

 .م2008

 –األسباب (أسامة فاروق مصطفى ، مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة   -09 

.م2011، 1432، دار المسیرة ، )العالج  –التشخیص   

 .م 2011، )   1(ولید رفیق العیاصرة ، التفكیر واللغة ، دار أسامة ،األردن ، ط  -10 

شارع قنال 387زكریا إسماعیل ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار المعرفة الجامعیة  -11  

.م2005السویسي ، دط ،   

دار الفكر العربي ،القاھرة، )  دط( زكریا الشربیني ، المشكالت النفسیة عند األطفال ،  -12 

م 2012ھـ، 1433
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) 5(عالم الكتب، ط ) فولة والمراھق الط(حامد عبد السالم زھران ، علم النفس النمو  -13 

.م1995،   

شارع  10، ) سنة  12من المیالد حتى ( حاتم محمد آدم ، الصحة النفسیة للطفل  -14 

 .م2002ھـ ،1424أحمد عمامرة بجوار حدیقة فسفاط ،

، )  1(حمزة الجیاللي ، مشاكل الطفل والمراھق النفسیة ، دار أسامة ،األردن  ط  - 15 

 .م2011ھـ ، 1432

حنیفي بن عیسى ، محاضرات في علم النفس اللغوي ، دیوان المطبوعات الجامعیة  -16  

 .م1980المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 

 .م2011، ) 2(حسني مسني ، سیكولوجیة التعلم والتعلیم ، دار الكندي ،ط  -17 

 -م الممارسللطالب الجامعي والمعل -حسن أبو ریاش و آخرون ،علم النفس التربوي -18  

 .م2007ھـ 1427،) 1(دار المسیرة ،األردن ،ط 

حسن عبد الباري عصر ، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین  -19  

 .م2000) دط(اإلعدادیة والثانویة  ، مركز مشرفة األزرابطیة ، اإلسكندریة ، 

 ).1(ط .فنون اللغة العربیة  ، مركز اإلسكندریة ، القاھرة  حسن عبد الباري عصر ، -20  

حسن شحاتة ، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار اللبنانیة ، القاھرة ،ط  -21 

 .ھـ1421، ) 1(

طارق عبد الرؤوف عامر وآخرون ، تدریب األطفال ذوي االضطرابات السلوكیة ،  -22  

 .م2008، ) دط ( ، دار الیازوري العلمیة 

كنعان أحمد علي ، الخبرات اللغویة في ریاض األطفال ، منشورات جامعة دمشق  ،  -23  

 ).د ت(، ) 1(ط 

كرم الدین لیلى أحمد ، اللغة عند األطفال تطوراتھا ومشكالتھا ، مكتبة النھضة  -24 

 .م1990، ) د ط( المصریة ، القاھرة ، 

) 2(، مقدمة في اضطرابات التواصل ، دار الفكر ،عمان ،  ط  موسى محمد عمایرة -25 

 .م2014ھـ ، 1435،
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محمد سلمان فیاض الخزاعلة ، اإلستراتجیات التربویة ومھارات االتصال التربوي ،  -26  

 .م2004، ) 1(دار الصفاء ، ط 

،  محمد عبد القادر أحمد ، طرق تعلیم اللغة العربیة ، مكتب النھضة المصریة -27  

 .م1986، ) 1(القاھرة ، ط 

محمد صالح الدین المجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة ، دار الفكر  -28 

 .م2000، ) 1(العربي ، القاھرة ، ط 

 )د ت(،) د ط (محمود أحمد السید ، شؤون لغویة ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ،  -29 

سالیب تدریس اللغة العربیة ، دار الشروق ، المنارة محسن علي عطیة ، الكافي في أ -30  

 .م2005،) 1(، ط 

ھـ 1430، ) 1(مریم سلیم ، علم النفس اللغوي ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، ط  -31 

 .م2009،

، ) 1(مختار الطاھر حسین ، تعلیم التعبیر الكتابي ، دار النشر الریاض ،ط  -32  

 .م2006

دار الفكر ساحة الجامع  –دورة حیاة اإلنسان  –، علم النفس النمو  سامي محمد ملحم -33  

 .م2004ھـ ، 1425، ) 1(الحسني  ،األردن ،ط 

دراسة األطفال  ما  قبل المدرسة ، دار  –سامي سلطي عریفج ، سیكولوجیا النمو  -34  

 .م2000ھـ ،  1421،) 1(الفكر ، األردن ،ط 

لطفل االكلینكي ، دار الكتاب الجامعي ، فلسطین سامر جمیل رضوان ، علم نفس ا -35  

 .م 2011ھـ ، 1430، ) 1(،ط 

، شارع  166سھیر محمد سالمة شاش ، علم نفس اللغة ،  مكتبة زھراء الشرق  -36 

 .م2006، ) 1(محمد فرید ، القاھرة ، ط 

) 1(سید أحمد ،علم النفس اللغوي في ریاض األطفال ، منشورات جامعة دمشق ، ط  -37  

 ).د ت(، 
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السید كامل الشر بیني ، خصائص المتخلفین عقلًیا ، دار الوفاء ، اإلسكندریة ، ط  -38  

 .م 2009، ) 1(

) د ط( السید عبد العال منعم ، طرق تدریس اللغة العربیة ، دار غریب ، القاھرة ،  -39  

 .م2002، 

المواد في المدارس ، دار  سمیح أبو مغلي ، تدریس باللغة العربیة الفصیحة لجمیع -40  

 .م1997ھـ ،1418،  ) 1(الفكر ، ط 

دار المسیرة  –قراءات نظریة ونماذج  تطبیقیة  –سمیر عبد الوھاب ، أدب األطفال  -41  

 .م2006ھـ ، 1426،)1(، عمان ، العبدلي ،ط 

 سعاد عبد الكریم الوائلي ، طرق تدریس األدب والبالغة والتعبیر  بین النظریة -42  

 .م2004،) 1(والتطبیق ، دار الشروق ، األردن ، ط 

سعدون محمد الساموك  وآخرون ، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ، دار وائل  -43   

 .م  2005، )1(، األردن ، ط 

 –التشخیص والعالج  –سعد كمال عبد الحمید الغزالي ، اضطرابات النطق والكالم  -44 

 .م2011ھـ ، 1432، ) 1(دار المسیرة ، ط 

 –مھارات تربویة في صناعة قادة المستقبل  –سعد ریاض  ، إكتشف عبقریة طفلك  -45  

 .م2008ھـ ،  1428، ) 1(ط 

عادل محمد العدل ، المرجع في اإلعاقات واالضطرابات النفسیة و أسالیب التربیة  -46  

 .م2009ھـ ،1430، ) 1(الخاصة ، دار الكتاب الحدیث  ، ط 

علي عبد الواحد وفي ، نشأت اللغة عند اإلنسان والطفل ، نھضة مصر للطباعة ، ط  -47  

 .م2003، ) 1(

عبد الفتاح حسن البجة  ، أسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وأدبھا ، دار الفكر   -48   

 .م2005ھـ ، 1425، ) 2(الجامعي ،ط 

ة العربیة  بین النظریة والتطبیق ، دار عبد الفتاح حسن البجة ، أصول تدریس اللغ -49   

 .م2000، ) 1(الفكر ،عمان ، ط 
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 .م2007،) 1(علي سامي الحالق ، اللغة والتفكیر الناقد ، دار المسیرة ، عمان ،ط  -50   

عمران جاسم الجبوري وآخرون ، المناھج وطرائق تدریس اللغة العربیة ، دار  -51  

 .م2013ھـ ، 1428، ) 1(الرضوان ، ط 

فوازین فتح هللا الرامیني ، المرجع اللغوي في التعبیر اإلبداعي والوظیفي ، دار  -52 

الكتاب الجامعي عضو مجلس العربي للموھبین والمتفوقین ، االمارات العربیة المتحدة ، ط 

 .م2007ھـ ، 1427، )1(

، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة ، مكتبة الثقافة ، األردن ،  فیصل حسن طعیمر -53  

 .م 1998،) 1(ط 

دراسة في سلوك األطفال واإلضطرابات  –رأفت محمد بشناق ، سیكولوجیا األطفال  -54  

 .م2011ھـ ،1432، ) 1(النفسیة ، دار النفاس ، ط 

، ) د ط(بة المصریة ، اإلسكندریة ، فاتن إبراھیم ،نمو الطفل والتعبیر الفني ، المكت -55   

 .م200

دار المسیرة ،  –الطفولة والمراھقة  –صالح محمد أبو جادو ، علم النفس التطوري  -56   

 .م2004ھـ ، 1425،) 1(ط 

دار  –من المیالد إلى سن السادسة  –صالح الشماع ،ارتقاء اللغة عند األطفال  -57   

 ) .د ط(المعرفة ، القاھرة ، 

) 3(راتب قاسم عاشور وآخرون ، أسالیب تدریس اللغة العربیة ، دار المسیرة ، ط  -58   

 .م2010ھـ ،1431، 

 -مھارتھا   –أسسھا (رشید أحمد طعمیة وآخرون ، المفاھیم اللغویة عند األطفال  -59   

  .م2009ھـ ،1428، ) د ط(، دار المسیرة ، )تقویمھا  –تدریسھا 

 :الرسائل الجامعیة -
مذكرة خالد عبد السالم ، دور اللغة األم في تعلیم اللغة العربیة الفصحى ، في  -60   

 .م2012المرحلة االبتدائیة بالمدرسة الجزائریة ، 

 :المنشورات الوزاریة والكتب المدرسیة  -
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بن تریدي وآخرون ، كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة من تعلیم المتوسط ،المعھد  -61   

 .م2015لبحث في التربیة ،الجزائر ،الوطني ل

منھاج السنة الرابعة من  التعلیم المتوسط ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،  -62 

 .م2013الجزائر ، جوان 

منھاج اللغة العربیة وخطوطھ العریضة ، في مرحلة التعلیم األساسي ، المدیریة  -63  

 .م1991، ) 2(لعامة للمناھج ، األردن ، ط 
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