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 ً " أبً الغالً" ٌعضنأهدي ثمرة جهدي إلى من علمنً وربانً وأحسن تربٌتً ، إلى من كان 

ـ أمً إلى من سهرت اللٌالً وكانت بجانبً فً كل وقت وحٌن ألجل إتمام مسٌرتً دراسٌة 

 الحبٌبة

 وإلى من دعمنً وساندنً وكان دائما إلى جانبً رفٌق دربً ـ زوجً العزٌز ـ 

 قرة عٌنً ونور دربً إبنً العزٌز ـ أٌهم سراج الدٌن ـ إلى

 الذي ال ٌعوض حنانه أحد *محمد  العزٌزلى أخً ومساعدي الوفً قادة وعائلته الصغٌرة وأخً إ

 األعزاء سعاد و إٌمان وبناتهم وإلى الغالٌة خٌرة وكرٌمة والكتكوتة اٌة  أخواتًولكل 

 ٌاس لً أحب الناس إلى قلبً أخً الصغٌر *إلإو

 ة'ٌ' 'فتحزهرةكما ال أنسى كل صدٌقاتً ورفٌقات دربً الوفٌات وبالخصوص '

 

 

 

 



 

 

  هٌئنحمد هللا تعالى وشكره على النعمة التً منى بها علٌنا وهً نعمة العلم وبفضله 

  واالجتهادلً طرٌق وأنار دربً وسبٌلً إلى العلم 

إلى كل األساتذة المشرفون علٌنا من اجل نٌل هذه الشهادة  واالمتنانأقدم كل الشكر 

وباألخص األستاذ المشرف على بحثً المتواضع الدكتور "بن ناصر حنٌفً " فال 

له سوى الشكر الجزٌل واإلخالص التام لدعمه لً وتقدٌم النصائح أقوله  الماكأجد 

 التً ساعدتنً فً هذا البحث .

كل مجهوداته التً بذلها لمساعدتً إلتمام هذا كما أختص بالشكر إلى أخً على 

 البحث 

 رــــر و التقدٌـــل الشكــه كــا فلـــا ومعنوٌـــً مادٌـــل من ساعدنـــولك



 المقدمة.

 ~ أ ~
 

 مقدمة:
وصل اهلل على سيدنا حممد الذي  عوجا،احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل لو 

 .وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما للناس،رىب على عقيدة اإلسالم خًن أمة أخرجت 
وبلغت القلوب  وأثرىا،لقد توج اهلل اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكرمي فسمت بالعقول 

 وأسرهتا وأراحت النفوس و أعلنها.
فهي لغة الوحي على رسولو الكرمي ليخرج الناس من الظلمات إىل النور وىي لغة الضاد، ولغة 

 .اإلحساسيلغة التذوق الفين و اجلمايل و حية مقدسة زاخرة حافلة غزيرة باأللفاظ و الكلمات وىي 
فاللغة أداة اتصال وتفكًن وتعبًن عن الرتاث و ثقافة األمة و حضارهتا وىي وعاء حيفظ تراثها 

 نعترب هبا وبو.
فالتعبًن ىو نشاط لغوي دقيق وممارسة مستمرة وقدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة التفكًن 

التفاىم فاللغة أرقى وسائل التعبًن عند اإلنسان كما أهنا األداة  و التعبًن و االتصال و التفاعل و
ادلثلى لالتصال يف حياة الشر ذلذا فإن تعليم اللغة يف ادلدرسة يهدف إىل إعداد الفرد للتعبًن عن 
أفكاره ومشاعره إن مهمة ادلعلم ىي دفع ادلتعلم للتفكًن أوال و التعبًن ثانيا وختيل ثالثا وتعليمو 

ت اللغوية الالزمة لتنمية مهارات التفكًن لديو وتزويده باخلربات والفرصة ألن يتحدث أو يكتب ادلهارا
للتغًن عما جيول يف فكره أو خيالو وعموما فإن التعبًن ىو احلصيلة النهائية لتعلم اللغة العربية وذلذه 

ليم وختصيص  الربامج األمهية وتلك القيمة أصبح من الضروري تدريس مهارات التعبًن يف مراحل التع
 الدراسية لو حتديد وقت مناسب لتعليمة يف ضوء االسرتاتيجيات التعليمية احلديثة .

إن باعتبار اللغة نظاما من األدلة و العالقات و القواعد وىو نظام يتيح سبل تعلم التعبًن  -
يف ىذا  اللغوي دلن يريد ذلك ألنو ينطوي على ما من شأنو أن يدرس ويدرس ، وإذا اضطررنا

ذكر الوحدات اللغوية فعلينا بالتنصيب على أهنا ال تتواجد إال يف نطاق العالقات  إىلادلقام 
اليت تربطها بغًنىا من الوحدات التابعة لنفس النظام ، وتكون تلك العالقات قابلة للضبط 

اجملموع وعلى ضوء ىذه العالقات والقيد أيضا ، وال تتحدد إال باعتبار وظيفتها ضمن 
التواصل  أناالختالفات( اللغوية يفتح سجل التواصل الذي ال بد أن يعين بو أيضا مع )



 المقدمة.

 ~ ب ~
 

لكن أبدا ال يحاول أن يوضع له نحوا يدرس يف األقسام ليست بضرورة أقساما لغوية " 
 " فهكذا قد يكون التعبًن أحد أىداف تدريس اللغة .قائما

يعد ىذه الثمرة ادلأمولة يف مدرسنا فال فائدة من فإذا كان لتدريس اللغة ذترة مرجوة فأن التعبًن 
 دراستو  ال دتكن ادلتعلم من التعبًن عما يف نفسو بأسلوب واضح.

ولتحقيق ىذه األىداف ينبغي مراعاة مستوى الطالب وأفكار ادلعلم وربط ادلوضوعات ترتبط 
عل ادلتبادل بينو وبٌن حبياة الطلبة وواقعهم، وىذا يتطلب من ادلعلم حسن التواصل عن طريق التفا

التأثًن باستخدام قدر من الكفاءة اللغوية، فلذلك يعد الكثًن من و  ادلتعلم بالتعبًن واإلقناع
ادلتخصصٌن مدخل التواصل  اللغوي مدخال تعليما يقوم على تعليم اللغة من خالل مواقف حيوية 

ميزة وتقدمي التغذية الراجعة تيستطيع فيها الطالب تنمية مهارات التعبًن بتشجيع احملاوالت ادل
مهاراتو وتقدمي قاعدة معرفية توضح  وإتقانالتدريب ادلنظم و ادلشرتك للطلبة عن ممارسة فنون التعبًن و 

التعبًن ومعايًنه الصحيحة الفنية و اللغوية اليت تساعد الطالب على الوضوح و التأثًن وىذا  خصائص
صل اللغوي وكيفية استخدامه كوسيلة لتعليم مهارة التواما أدى يب إىل طرح اإلشكال التايل : 

 ؟ التغير

 وحلل ىذا اإلشكال وبلوغ اذلدف ادلنشود رمست خطة قسمت فيها عملي إىل :

عدة عناصر من  إلىالذي كان بعنوان التواصل اللغوي حيث تطرقت فيه  الفصل األول:
 بينها:

 مفهوم اللغة. .1
 مفهوم التواصل  .2
 مفهوم التواصل اللغوي .3
 اللغوية.عناصر التواصل اللغوي أو ما تعرف بادلهارات  .4

 



 المقدمة.

 ~ ج ~
 

 :كاألتيعناصر   إلى األخرالذي قسمته هو كان تحت عنوان التعبير و :أما الفصل الثاني
 مفهوم التعبًن. .1
 أمناط التعبًن. .2
 أسس التعبًن. .3

 .ن أىم النتائج اليت توصلت إليهاوخادتة كانت مبثابة حوصلة عامة ع
 ىذا ادلوضوع. الختيارومن األسباب اليت دفعتين 

 اختصاصي.إن ادلوضوع لغوي بدرجة األوىل خيتص بالدارسات اللغوية ىي من 
 ىو موضوع ذو أمهية بالغة تتيح الفرصة إىل التطلع يف تنظيم شؤون ادلتعلم .

 كما أنو ينمي مهارات اللغة عند الطالب خالل مراحل تدرسيو، وقد اعتمدت ادلنهج
 .النتائج ادلتوخاة الوصفي يف دراسيت متخذة التحليل  أداة للوصول إىل

مل تكن ىناك صعوبات مبعىن الكلمة و إمنا واجهت بعض النقص يف ادلراجع اخلاصة ببعض 
 عناصر حبثي ادلتواضع.      
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I. مفهوم اللغة:  
أعتقد أن تعريف اللغة يبدو ظاىريا أسهل من تعريف الاللقاج حيث تعرف  اللغة بنربهتا 
الواضحة، و أعٍت هبا الكالم، لكن اإلشكال مع ذلك يظل مطروحا، و بقوة، ما دامت ادلصطلحات 

القدمية للداللة على ىذه ادلعطيات اللسانية ادلتباينة وقد اشرنا احلديثة و  اللغات ادلستعملة يف سلتلف
 إىل ىذه اإلشكالية العويصة قبل حُت  أي ما ىو مفهوم اللغة ؟

" عند بعض العلماء الغربيُت  اللغة: و شلا يزتئو لنا أثناء تناول مفهوم" دي سوسيراللغة عند 
مناىج مفاىيمو مع اصطدمنا مبعطيات و  رو وىو ،وشلن هنجوا هنجو  دي سوسيرقا من احملدثُت انطال

ال ختلو  لدى ىؤالء من تداخالت بُت ىذا اللساين و ذاك ، قد  تبها عزمية الباحث العامل أكثر شلا 
تدلل سبيل للمعٌت قدما فيها فيو من قراءات لسانية يرغب ذلا يف أن تكون عملية أو على األقل 

 .1ضوعيةمو 
يف ىذا ادلوضوع ادلتصل  دي سوسيرفإذا أحلنا ذىابا مع التقاليد  السائدة ، على فرديناند 

بتعريف اللغة فإن الرجل يتساءل مث جييب قائال : ولكن ما اللغة  ففي نظرىا البد من التمييز و عدم 
 اخللط بينها و بُت اللسان.

وىي يف الوقت واحد نتاج اجتماعي  منو،اللغة ليست سوى جزء جوىري زلدد  وصحيح أن 
اجلسم االجتماعي لتسهيل شلارسة ىذه ادللكة لدى  الزمة يتبناىاو  توضيحات ملحةدللكة اللسان 

 2األفراد .
 
 
 

                                                 
، دار ىومة للنشر وتوزيع ،اقترابات لسانية للتواصلين الشهي و الكتابي (اللغة و التواصل ) ، عبد الجليل مرتاضى.د -  1

 .94ص 
 .12ص ،العامة األلسنيةمحاصرات في - 2
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اللغة أداة تبليغ يحصل بقياسها تحليل لما يجبره : "  1يعرفها بقولو أندري مارتينيعند 
هي ىذا التحليل إلى وحدات ذات مضمون اإلنسان على خالف بين جماعة و أخرى ،  وينت

معنوي ، وصوت ملفوظا و ىي العناصر الدالة على معنى، و يتقاطع ىذا الصوت الملفوظ 
بدوره إلى وحدات مميزة متعاقبة و ىي العناصر الصوتية ، ويكون عددىا محصورا في كل لغة 

 ". اللغاتو تختلف ىي أيضا من حيث ماىيتها  و النسب القائمة بينها باختالف 
: فيعرف اللغة بأهنا التعبَت عن األفكار بواسطة األصوات الكالمية ادلؤتلفة  2ىنري سويتاوأما 
 يف كلمات .

يزية لتوصيل العواطف و األفكار : بأهنا ظاىرة إنسانية و غَت غر 3 ادوارد سابيرو يعرفها 
 الرغبات بواسطة نظام من الرموز الصوتية و االصطالحية .و 

 : فَتى أهنا ملكة فطرية عند ادلتكلمُت بلغة ما لتكوين و فهم رتل  لغوية . 4سكيشتوموأما 
           اللغويُت العرب القدامى فمنهم ابن جٍت  أماو  للغة،ريفات الغويُت احملدثُت ىذا جانب من تع

 5.أغراضهمعن  كل قومىـ( حيث عرف اللغة بأهنا أصوات يعرب هبا على   392) ت
معاين ... عن عبارة د عرفها بأهنا ملكات يف اللسان ىـ( فق 808) ت  ابن خلدونوأما 

 . 6فلكل قوم حبسب اصطالحاهتم
مفردة علم نقل األلفاظ الدالة على المعاني الىـ ( إهنا " 949) ت  ابن االكفانيوعند 

ضبطها، و تمييز الخاص بذلك اللسان من الدخيل فيو، و تفصيل ما يدل على الذوات مما و 
يدل على األحداث، و ما يدل على األدوات و بيان ما يدل على األجناس األشياء و أنواعها 

                                                 
 19ص ،الندريو مارتيني ،مبادئ في علم اللسانيات العامة ، ترجمة أحمد محمد -  1
اللغة الحديثة الدكتور شرف الدين في علم اللغة عند العرب وراي علم اللغة و المجتمع ،، محمود السكران -  2

 .22الراجحي ص 
3  - E sapir langage p8  

 94ص  ،من نظرية النحو ،شومسكي جواني - 4
  333ص  ، المرجع نفسو،ابن جني اخصائي -  5
 999ص  ، المرجع نفسو،المقدمة البن خلدون -  6
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المتشابهة باينة و المترادفة  و المشتركة و بيان األلفاظ المتأصنافها مما يدل على األشخاص و و 
بهذه المعلومات خيرا ، و طالقة العبارة و التمكن من اليقين في الكالم ، و إيضاح  و منفعتو

 .1" المعاني باأللفاظ الفصيحة و األقوال البليغة
 :  تعريفات لسانية للغة .1

 le حسب ادلفاىيم اآلتية إن اللغة  languageإن بعض ادلعاجم لتعليم اللغات تعرف 
language   بادلعٌت الواسع وسيلة للتبليغ أو التواصل مستعملة من قبل اجملموعة اإلنسانية أو

أو اإلشارات  singesاحليوانية لبث مرسالت و اللغة مركبة من وحدات دنيا تدعى عالمات 
signaux   و مصطلح اللغةle terme de language   و اللغة ،le language 

ادلالحظة لدى كل الناس للتبليغ بواسطة أو من خالل السن وىي  تعرفها اللسانيات بأهنا الكفاءة 
رلموعة كل  األلسن أو اللغات اإلنسانية ادلأخوذة بعُت االعتبار يف مزاجهم ادلشًتك و إذا خالفنا 
األصول أو التفتنا إىل االستعمال الفلسفي للغة فإهنا الكفاءة و التواصل مع أنظمة أخرى مثل اللغات 

les language  . ) الطبيعة )الوظيفة الرمزية 
 tousأو أخَتا رلموعة كل وجهات النظر الوصفية أو التفسَتية اليت تشخص كل ادلظاىر  

les aspects   السيمولوجية ، و االيدولوجية ميكن ، و السوسيولوجيةالسيكولوجية و اللسانية و
 2اعتباره  تنطوي عليو ىذه األصناف لغات.

 
 
 
 
  

                                                 
 222ص  ،في انواع العلوماصد المق ىالمقاصد الى اس إرشادتحقيق عبد المنعم احمد عمر ، فانيابن االك -  1

2 - dictionnaire de didactique des langues 
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II.  التواصل:مفهوم  
اغلب  أوعلى تعريف واحد للتواصل يضم كل  وأيا كان األمر، فإنو دلن الصعب أن نعثر

 يت وردت يف دراسات  و معاجم الوقوف على بعض األعمال األساسية الو  رضاءات الباحثُت،ا
، يعطينا جانبا من ىذه االختالفات فمعجم اللسانيات الذي اشرف عليو ج .دبوا عامة

J.dubois 1يقًتح علينا تعريفُت . 
 أوبُت ادلتكلم الذي ينتج ملفوظا  تبادل كالمي : la communicationالتواصل  .أ 

يرغب يف مساع أو إجابة واضحة أو   interlocuteur أخرقوال موجها حنو متكلم 
وذلك تبعا لنموذج ادللفوظ الذي أصدره ادلتكلم     explite auimpliteضمنية 

les sujet parlant . 
التواصل حدث نبأ ينقل من نقطة إىل أخرى ، و نقل ىذا النبأ يكون بواسطة مرسلة  .ب 

و يالحظ بعض الدارسُت   qui a été codéاستقبلت عددا من األشكال ادلفكوكة 
أن التعريف الصاين يزيد مسألة التواصل غموضا ألنو يعمم بُت ما يتصل باللغة و يغَتىا من 

 صاالت األخرى اليت ال دتت بصلة إىل اللغة .معلومات تستخدم يف رلال االت

التواصل  أنحتدث فيو  Amooles(  deboélويف معجم التواصل الذي اشرف عليو )
رلموعة متموضعة يف عصر نقطة س يشارك يف التجارب اليت يشملها زليط  أورد فىو عملية جعل 

 فرد أخر متموقع يف عهد آخر.

ويف نقطة ص من  مكان خر مستعمل عناصر ادلعرفة ادلشًتكة بينهما التجربة الوكيلية 
vicasiale.2 

                                                 
1 - les vaix du langage p 2-6 
2  - OPCIT. P2 
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النامية ىنا نقل التجربة بُت النقطتُت ادلتماثلتُت يف عهدين معينُت  أوويعٍت بالتجربة الوكيلية 
 1رلموعتُت . أويكون مشًتكا بُت فردين  أنبوساطة ما ميكن 

III. مفهوم التواصل اللغوي : 
ىناك عالقة وثيقة بُت اللغة و التواصل ، ىذه العالقة ملممت لوجود مفهوم جديد على 
الساحة الًتبوية ىو مفهوم التواصل اللغوي الذي يقصد بو نقل ادلعاين بُت ادلرسل و ادلستقبل 

حاسيس األت و نقل ادلشاعر و باستعمال اللغة، يتصل اإلنسان بغَته اتصاال لغويا بغية التعبَت عن الذا
فهو إما أن يكون متحدثا و إما يكون مستمعا ، وإما أن يكون كاتبا ، و إما يكون قارئا و يف كل 

 احلاالت مير اإلنسان  بعمليات عقلية مضموهنا و مادهتا اللغة .
إن التواصل اللغوي ، ال يعدو أكثر  من أن يكون  عبارة عن أصوات متشاهبة دلعٌت مفهوم 

ىذا التعريف دون أن تتهمو بأنو قد أنطلق منو  ورداجير  ولد كاترلقدمي  حسب التعريف العريب ا
أكثر  وضوحا حُت ذكر بأن ادلعٌت الذي يعرف بو ادلستمع األصوات نفسها وذلك بفضل امتالك 

و سيأيت توضيح ىذه النظرية الحقا يف  2ادلتكلم على مستوى لغة طبيعية معينة تنظيم القواعد نفسو
القسم الثاين و اىتم اللغويون احملدثون بالتواصل اللغوي و غَت اللغوي اىتماما واسعا إىل درجة أن 

ين إىل ما ىو غَت لساين إرتاال أراد أن خيضع ما ىو لسا  دي سوسوربعض اللسانيُت البارزين مثل 
 وسلوكياتوسائل مساعدة خارج  لغوي من خالل حركاتو اللغوي كثَت إىل  3ذلك باعتبار التواصلو 

 يف إيقاعات كالمية حبواسو و أعضائو.    التفت
عن التواصل اللغوي أن التواصل اللغوي  مسار يكون  وىو يتحدث جيرولد كاتروشلا يراه 

           يقرن بو ادلستمع األصوات ادلعٍت الذي  يقرن بو ادلتكلم األصوات ىون نفس ادلعٌت  الذي 
فقد يكون من ضروري أن ستخلص من ذلك أن متكلمُت اللغة طبيعية معينة تواصلون فيما ، نفسها

                                                 
 94ص، المرجع نفسو، د. عبد الجليل مرتاض - 1
 23-21ص  ،االلسنة علم اللغة الحديث ،مشال زكريا. د - 2
 4ص  نفسو،المرجع  ،عبد الجليل مرتاض -د - 3
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بينهم يف لفتهم، ألن كال منهم ميتلك بصورة أساسية تنظيم القواعد نفسو ، و يتم التواصل ألن 
ادلستمع إليو لكي ادلتكلم ألن ادلتكلم يرسل مرسلة عرب استعمال نفس القواعد اللغوية اليت يستعملها 

يلتقطها ....ويتم إرسال ىذه ادلرسلة على شكل دتثيل صويت للكالم بواسطة تنظيم قواعد لغوية 
ميتلكو ادلتكلم ، وىذا اإلرسال يصبح إشارة ألعضاء ادلتكلم النطقية ، فنطق ادلتكلم بكالم يتخذ 

معية فتتحول حيث أصوات الشكل ادلناسب وىذا الشكل الصويت تلتقطو بدورىا أعضاء ادلستمع الس
الكالم اليت تشَت ىذه األعضاء ، إىل إشارة عصبية حتصل من خالذلا ، على دتثيل صويت يعادل 
التمثيل الصويت الذي أرسل ادلتكلم مرسلة من خاللو يلتقط ىذا التمثيل بواسطة التنظيم ادلعادل 

ا اليت اختار ادلتكلم  أن يرسلها منذ ادلستمع عرب دتثيل ادلرسلة نفسه إىلللقواعد  اللغوية و القائد 
 1البداية.

IV. (:المهارات اللغوية) عناصر  االتصال  اللغوي  
 وأخواتواللغة ىي وسيلة االتصال بُت اجملتمعات البشرية وذلذا االتصال عناصره  أنادلعروف         

 متمثلة يف :
    : قال تعاىل"   االستماع .1

 
  و قال تعالى" 2

    
   3 و قال تعالى "   

      
     4 "

ذتانُت " يف مشتقات متعددة يف مائة ومخسة و سمعفلالستماع أمهيتو ، وقد وردت مادة  "
 موضعا يف القران الكرمي ، وكان مقدمة األبصار يف مواطن اجلمع بينهما .

                                                 
 21ص ، المرجع نفسو، يا األلسنيةدميشال زكر  - 1
 92سورة النساء من االية  -  2
 22سورة الشورى االية  - 3
 11سورة فاطر االية   4
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 يلي نعرض لبعض من أنواع االستماع أنواع االستماع فيما : 
:  و ىو ما يكون بُت األفراد مشًتكُت يف 1 االستماع غير متبادلاالستماع المتبادل و  -

الباقون مث يتكلم غَته و ىكذا ، ويف  مناقشة  حول موضوع ، ما و يتكلم احدمها و يستمع
أثناء احملادثة أو ادلناقشة تكون التساؤالت من ادلستمعُت ، فيقوم ادلتكلم بالرد عليها و توضيح 

بُت االستماع ادلتبادل و االستماع غَت  2اندرسون لينش" يعرف   نيومانما يريدون . قال 
ادلتبادل ، فاالستماع ادلتبادل يقصد بو تلك ادلواقف اليت ميكن لسامع فيها أن يتجاوب مع 
ادلتكلم و يناقش  زلتوى الرسالة على حُت يشَت االستماع غَت متبادل إىل مواقف مثل 

 وجهة من جانب واحد فقط .االستماع إىل اإلذاعة أو احملاضرة حيث تكون الرسالة فيها م
يعرف  ريتشاردأن  نيومان: يضيف   االستماع المقرون بالحديث و االستماع األكاديمي  -

يف حتليلو عملية فهم ادلسموع بُت االستماع بادلقرون باحلديث و االستماع األكادميي أي 
 .3االستماع يف أثناء حوار عادي واالستماع إىل زلاضرة أكادميية 

 : وىو ما يعتمد على ما لدى ادلستمع  من خربة شخصية  التحليلي الناقداالستماع  -
 . 4مسبقة، جتعلو قادرا على فهم و ستعاب ما يلقيو إليو زلدثة

: وىو ما يكون يف حالة من اإلعجاب بادلستمع إليو حيث يربطهما االستماع االستماعي -
 الود أو شيء من احملبة و التقدير .

 1ما يطلق عليو االستماع من اجل احلصول على ادلعلومات. : و ىواالستماع الشفهي -

                                                 
 93ص  عليان، المرجع نفسو، د احمد - 1

2 - anderson lynch 1988 
 42قراءات في علم اللغة التطبيقي ص  - 3
 262ص أحمد عليان، المرجع نفسو،  -  4
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 االستماع : آداب  
 االستماع إىل ادلتحدث أو القارئ يف لطف و كياسة و خفة و انتباه. -
 زلاولة تدوين مذكرات أو تدوين نقاط و مالحظات عما يسمعو. -
ودلاذا  حرص على ىذا ضرورة أن يكون ادلستمع عارفا مبن يتسمع إليو ، و ألي كالم يستمع  -

 االستماع ؟
أن يكون ادلستمع مدري األسباب و العلل اليت يقدمها ادلتحدث و أن يفهم بدقة ووعي قبل  -

 الدخول مع ادلتحدث يف شيء من النقاش .
 التحدث ) الكالم( :  .1
  : ) أىمية التحدث ) الكالم 

 للكالم  أمهيتو ادلتمثلة يف العديد من اجلوانب و منها :
 ادلعرب عن األفكار و ادلشاعر و األحاسيس .انو  -
 انو وسيلة اإلقناع و اإلفهام و التوصيل . -
 الوسائل يف مواجهة احلياة و ما هبا . أىمانو احد  -
 انو األداة الفعالة يف إبداء الرأي و ادلناقشة و التواصل مع اآلخرين . -
ادلهدي إىل اللحد ، و ال ميكن  انو الوسيلة الرئيسية للتعليم و التعلم يف كل مراحل احلياة من -

 .2االستغناء عنو فهو أداة الشرح و التوضيح و التحليل و التعليل و السؤال و اجلواب 
 مجاالت الكالم و ميادينو: 

                                                                                                                                                         
 94ص نفسو،  المرجع ،احمد عليان - 1
 242ص  أحمد عليان، المرجع نفسو، - 2
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و فيما يلي نعرض لبعضها مع حتديد ما جيب أن يراعى فيها من  متنوعة،وىي متعددة و 
 1مهارات .
 

 :الكالم الحر .أ 
العديد من ادلوضوعات ادلتعددة  و يتضمن الشخصية،وىو التعبَت عن األفكار و اآلراء 

ادليادين ادلختلفة من مثل التكلم يف أمور الدين ، أو يف الوطن و الوطنية ، أو يف األمور الرياضية أو و 
 األحوال االجتماعية واالقتصادية و اجلوانب اإلنسانية .... إىل غَت ذلك .

 مراعاة ادلهارات التالية :و فيو 
 ترك احلرية للمتكلم ليتكلم فيما اختاره من موضوع . -
 مناسبة ادلوضوع للموقف زمانا ومكانا . -
 القدرة على إقناع ادلستمعُت .  -

 الخطب و الكلمات: .ب 
قد يقصد هبما معٌت واحد، وقد تكون اخلطب للكالم يف موضوع زلدد ، و الكلمات لتقدمي 

و التعليق عليهم و ما قد يعرض لإلنسان من موقف يتطلب منو إلقاء كلمة يف  اخلطباء واحملاضرين
 مناسبة ما.

احملتوى وعية ادلستمعُت و كذلك ادلوضوع و فاخلطبة حتتاج إىل إعداد مسبق و ختطيط و معرفة بن
 واألسلوب و الوقت احملدد.

على قدرة الفرد على  أما الكلمة ، فال تعد مسبقا ، وقد يفرضها ادلوقف ادلفاجئ ، و تقيمو
عة يف اخلاطر و مطاوعة لأللفاظ ادلواجهة و مدى ما يتصف بو من حضور يف البديهة و السر 

 التغيَتات و األفكار و الذكاء يف العرض.و 
 :1الكالم  آداب
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 زلاولة النأي عن فضول الكالم و اجملادلة غَت ادلوضوعية يف الكالم و التحدث. -
 حىت ال ينصرف ادلستمع عن ادلتحدث . التعبَتات،جتنب التكرار ادلمل للكلمات و  -
 عدم السخرية بالقول أو اإلشارة من ادلستمعُت. -
 إتاحة الفرصة لغَته يف التكلم و ادلشاركة يف احلديث . -
 :القراءة .3

اهلل عليو  ما أوحي بو على النيب صل أولكانت   أهناوىي الوسيلة اذلامة يف ادلعرفة ، ومن ذلك 
   وسلم يف قولو تعاىل 

  "2 . 
 أىمية القراءة في الحياة و الفرد و المجتمع : 

 أىميتها في الحياة : .أ 
أن القراءة تتيح لإلنسان حرية اختيار ما يقرأ من الكتب و ادلوضوعات فضال  عن اختياره  -

 الزمان و ادلكان .
 حتقيق التنوع يف ادلعرفة . إهنا تعمل على -
كتساب القارئ للعديد من األلفاظ و التعبَتات اللغوية الصحيحة من خالل ما يقرأ يف  -

 الوسائل ادلعرفية ادلشار إليها حيث تلتزم باللغة الفصحى.
 أىميتها للفرد : .ب 

 أهنا واحدة من أساسات بناء شخصية اإلنسان و حتديد اجتاىاتو وفكره. -
ادلثلى يف ربط فكر اإلنسان بغَته ، فيها ميكن االطالع على أفكار اآلخرين دون أهنا الوسيلة  -

 قيد الزمان أو ادلكان كما أهنا دتكن االطالع على تراث أمتك و غَتىا من األمم .
 أىميتها للمجتمع : .ج 

                                                                                                                                                         
 99 -99ص ، المرجع نفسو، أحمد عليان -  1
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 أن دتكن اجملتمع من الوقوف على ما لدى غَته من احلضارات و الثقافات و الفكر . -
 يف ربط اجملتمع بثقافة وتراث أمتو.وسيلة ادلثلى  -
اجملتمع ينهض و يعلو باإلنسان القارئ ، فالقراءة مهمة اجتماعية جلميع أفراد اجملتمع و يف  -

سلتلف ادليادين و االجتاىات فالكل يقرأ ليعود مبا قرأ و ما يتضمن بالفائدة على رلتمعو 
 ائو. فينهض بو و يعمل على إعالئو و تقدمو و رفع مستواه و إمن

 القراءة : آداب 
 : فهو على نوعُت مها :ما يتعلق بالمقروء -1

 وذلما آداب حُت قراءهتا ومنها :: أو سنة رسولو صل اهلل عليو وسلمكتاب اهلل  .أ 
 أن يكون القارئ على طهارة من احلدثُت األكرب و األصغر . -
 أن ميسك ادلصحف الشريف أو كتاب احلديث باليد اليمٌت . -
  الصويت ، فال يكون جهَتا و ال خفتا ، قال تعاىل التوسط يف األداء  -

     
    


1. 

 منها : آداب: وذلا  مواد قرآنية غير القران و السنة .ب 
 تقدير ما تتضمن من فكر وعلم ومادة مقروءة . -
 الكلمة ادلقروءة .تقدير القارئ الرأي صاحب ىذه  -
ما خيوذك على إبداء الرأي معارض أمام ما  تارتأيزلاولة النأي بادلشاعر الشخصية إذا ما  -

 شخصو و ذاتو. إىلتقرأ مادة مكتوبة ، فوجهتك إىل فكر الكاتب وليست 
 وإما ما يتعلق بالقارئ : -1

 و التناول . ضرورة تنظيم الكتب اليت يقتنيها القارئ ووصفها مبا سيعمل عليو االطالع -
 ضرورة االعتناء بالكتب ادلقروءة و احملافظة عليها . -
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 التعامل مع الكتاب باعتباره صديقا أو رفيقا .  -
 ومنها : آدابو: فلو أيضا أما  ما يتعلق بمكان القراءة  -3
أن بعض منصوتو حىت  ال يشوش على السامعُت من حولو وخاصة اذا كان منهم من يقرا  -

 مثلو.
 ألفاظ شلا يؤذي سامعيو .أال يعلق بأية  -
 أن يكون واسع الصدر لتقبل أي نقد أو وجهة نظر . -
 .يعيد القراءة اذا ما طلب منو ذلكأن  -
 :الكتابة .4

    :}قال اهلل تعاىل
         

      1   وقال
     تعالى " 

2 
}. 

ومكانتها عالية رفيعة، فهي احلافظة للتاريخ و الًتاث، وىي الراعية  عظيم،فالكتابة شأهنا 
 للحضارة على مر العصور .

 خيتلج يف  عن ماى للتعبَت ادلثل يف التعليم و التعلم ، والوسيلةكما أهنا األداة الرئيسية 
احلاضر بادلاضي و نقل ، فضال عن أهنا العامل األساسي يف االتصال بُت الفكر البشري و النفوس

 ادلعارف.الثقافات و 

 : الكتابة لغة و اصطالحا 
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التنظيم  وب فالكتابة تعٍت اجلمع و الشد و : تقول كتب ، يكتُب ، كتابًة وىو مكت الكتابة لغة .أ 
تب عبده على مال بدلو منجما ، أي يتفق معو كما تعٍت االتفاق على احلرية ، فالرجل يكا

، الكتابةالقضاء و اإللزام ، و اإلجياب و  على حريتو مقابل مبالغ  من ادلال ن كما تعٍت
   :}قال اهلل تعاىل 1صناعة الكاتب
      
 

2.} 
: ىي أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيو القواعد النحوية  الكتابة اصطالحا .ب 

ادلكتوبة ، يعرب عن فكر اإلنسان و مشاعره، ويكون دليال على وجهة نظره، وسبب يف حكم 
 الناس عليو .

 3أىمية الكتابة في الحياة   : 
 نذكر منها :اإلنسان تكلم مث كتب فللكتابة أمهيتها ادلتمثلة يف العديد من األمور و 

الوسائل يف االتصال الفكري بُت اجلنس البشري على مر الزمان، وذلك  أىمواحدة من  أهنا -
 دلا حتوي الكتب و ادلؤلفات .

باحلق و ال  إالإهنا الشاىد على تسجيل رلريات الوقائع و األحداث و القضايا وىي ال تنطق  -
 تقول إال صدقا .

 إهنا حافظة لًتاث . -
 ادلثلى يف الربط بُت ادلاضي و احلاضر .إهنا الوسيلة  -
 إهنا األداة الطبيعية لنقل ادلعارف و الثقافات عرب األزمنة و األمكنة . -
 اهنا من وسائل التنفيس عن النفس و التعبَت عما جيس باخلواطر و الصدور . -

                                                 
 مادة كتب و المعجم الوسيط -لسان العرب ،ابن منظور - 1
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اللغة مسامهتها يف رقي اللغة و رتال صياغتها وذلك دلا يرد يف الكثَت من أدهتا من استخدام  -
 الفصحى يف التعبَت و األداء .
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I.  التعبير.مفهوم  
تصوير األفكار و ادلعاين بلغة سليمة و  ىو إفصاح اإلنسان بلسانو أو قلمو عما يف نفسو من

  .1رتيل، أو ىو القدرة على السيطرة على اللغة حديثا وكتابة واستخدمها للتعبَت عن النفس
التعبَت ال ستغٌت عنو أحد يف مراحل حياتو ادلختلفة ألن اإلنسان يف حاجة دائمة للتعبَت عما 
يدور يف نفسو من االنفعاالت و مشاعر و أفكار ، وىو وسيلة اإلفهام و االتصال باآلخرين ، وىو 

ريري ، فنحن الغاية من تعليم اللغة وفروع اللغة كلها وسائل التعبَت الصحيح بنوعية الشفهي  و التح
ندرس النحو لتستقيم بالنطق و الكتابة وفق القواعد اإلمالئية الصحيحة ، وندرس النصوص األدبية 

ىو ذترة علوم اللغة ، وىو من أجل أن تزود بالثروة اللغوية و األسلوبية و البالغية ، فاإلنسان 
ا اخذ وعطاء ، فجانب وأنت تالحظ أن  حياتك العلمية كله 2، فخري بنا ونليو االىتمامأساسها

األخذ أن نستمع ونقرأ، وجانب العطاء أن تعرب بطريقة شفهية أو حتريرية ، ومىت كان جيد االستماع 
جيد القراءة كما ونوعا كنت يف مرحلة العطاء أكثر عطاء و أقوى أسلوبا ومن ىنا جاءت أمهية دترين 

ل يف خواطرىم  وحييط هبم ، ويقدر ما الناشئة على مهاراتو ليصبحوا قادرين على التعبَت عما حيو 
يتمكن اإلنسان من التعبَت بوضوح وصدق وكفاءة أفكاره ومشاعره وحاجاتو ليستطيع اإلنسان أن 

 يؤثر يف اآلخرين و يتفاعل معهم .
 مفهوم التعبير عند بعض العلماء :

  عما يف نفسو من أفكار إفصاح اإلنسان بلسانو أو قلمو  3بأنو عبد القادرعرفو             
 الغرض من تدريبو ىو تعويد التالميذ حسن التفكَت، وجودة التعبَت .وأعراض، و 

  ىو القدرة على أداء ما يف عقولنا و نفوسنا من معاين ومشاعر بعبارة واضحة العزاوي وعند
 سليمة .

                                                 
1  - ainisdiali –ahlamontada.com /t237 topic 
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  اسيسو و أفكار ومشاعره يف بأنو إمكانية الفرد للتعبَت عن أح مجاوريف حُت عرفو              
 .وتسلسل حبيث يتمكن القارئ من أن يصل يف سَت إىل ما يريده الكاتب، وضوح

  بأنو دتكُت التالميذ من اإلفصاح عما جيول يف خواطرىم يف ادلواقف ادلختلفة  مدكوروحدده
سليم وفكر  اليت يتعرضون ذلا يف احلياة، داخل ادلدرسة وخارجها باألساليب ادلنوعة يف منطق

 عذب .منظم ولفظ 
  وعند اذلامشي عبد الرزتن بأنو نشاط لغوي وظيفي أو إبداعي، يقوم بو الطالب للتعبَت عن

ادلوضوعات ادلختارة تعبَتا واضح الفكرة  ، صايف اللغة ، سليم األداء و يتطلب اإلبداعي 
 زيادة على ما تقدم التأشَت القارئ.

  غود ( وحددهGood يف قاموس الًتبية بأنو اختيار و تر ) والتعبَت عنها  األفكارتيب و تنمية
  بصيغ مناسبة كالما  أو كتابة . 

II. أنماط التعبير:  

يعد التعبَت أىم فروع مادة اللغة العربية ، فهو القالب الذي يصب فيو اإلنسان أفكاره ، ويعرب 
من خاللو عن مشاعره و أحاسيسو ، ويقضي حوائجو يف احلياة و بو يتمكن الفرد من أن يصل 

وحينما ترد إشارة إىل مقامو بُت فروع اللغة فإهنا تتجو  بسهولة ويسر إىل فهم ادلسموع و ادلقروء
، وإجادتو ىي الغاية من تعلم اللغة حينا الًتبوية فهو أىم فروع اللغة حينصوب تأكيد أمهيتو ا

 .1  آخر
لغة أو ما ويعتمد تقسيم التعبَت اللغوي على معايَت خاصة ذات صلة مبا يعرف بفنون ال

االستماع ، احلديث ،القراءة الكتابة .  أربعة:يسميو البعض الباحثُت مهارات اللغة األساسية و ىي 
أما ما تعلق من التعبَت اللغوي بفٍت االستماع و احلديث بصفة مباشرة فهو تعبَت شفوي وإما ما تعلق 

حسب معيار الشكل الذي أنتجت فيو  و ىذا التقسيم يتم الكتايب،بالكتابة و القراءة فإنو من التعبَت 
 اللغة.

                                                 
لمغرب ، ادار األمان للنشر و التوزيع، 1ط ،نموذج تدريس االنشاء-سبا تطوير مناهج التعليمية، ميلود احبدو -  1

 .181ص-1993
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وأما من حيث ادلضمون ادلنتج اللغوي فإن التعبَت إما وظيفي أو إبداعي، حيث يستدعي 
األول منهما حتقيق غاية أو منفعة وىو بذلك يدخل يف باب االستعمال اليومي للغة ، يف الوقت 

 1ساليب اللغة. الذي يستدعي النوع الثاين اإلمتاع والًتف بواسطة أبدع أ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومنو فإن التعبَت يتخذ حسب الشكل نوعُت كتايب و شفوي وحسب ادلضمون يتخذ شكلُت 
مها التعبَت الوظيفي و التعبَت اإلبداعي ، كما أن كال من التعبَت الشفوي و الكتايب ديكن أن يتضمن 

 ا وظيفيا حسب الغرض منو .تعبَتا إبداعيا أو تعبَت 
          و للتعبَت خارج ىذين ادلعيارين الشكل و ادلضمون عدة أشكال حتددىا الغايات من 
          التعبَت، فالتعبَت يف الوسط ادلدرسي ينقسم إىل تعبَت كتايب وآخر شفوي وتعبَت إبداعي وآخر 

ق تدريس اللغة ، فنجد مثال التعبَت وظيفي، وتضاف إىل ذلك أشكال أخرى تتعلق بكيفيات وطرائ
احلر و التعبَت ادلوجو و التعبَت التلقائي و التعبَت عن الصور و استكمال القصص و التعليق عن حدث 

 و ىكذا...
                                                 

1
 182المرجع نفسه، ص 
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 فيما يلي تعريفات بعض ىذه األشكال من التعبَت :و 
: ويعرف باسم اإلنشاء  الشفوي ، وىو أسبق من التعبَت الكتايب و أكثر  التعبير الشفوي .1

                وق الذي يصدره ادلرسل استعماال يف حياة الفرد من الكتايب وىو الكالم ادلنط
يستقبلو ادلستقبل استماعا و يستخدم يف مواقف ادلواجهة ، أو خالل وسائل االتصال مشافهة، و 

. ويتم يف العادة عن طريق جهاز النطق الطبيعي 1لتلفاز و االنًتنت وغَتىا الصويت كاذلاتف وا
ويستقبل عن طريق جهاز السمع ، لكنو يزيد عن الكالم بادلفهوم اللساين بادلوقف الذي حيدث 
فيو أي الظروف ادلادية و ادلعنوية اليت تصاحب ىذا احلدث من إشارات و إدياءات وحضور 

 كلم على توضيح رسالتو أو يسعف السامع يف فهم فحوى ىذه الرسالة .وغياب وكل ما يعُت ادلت

التعبَت الشفوي عبارة عن احملادثة أو التخاطب الذي يتم بُت الفرد و غَته حسب ادلوقف  و 
 أفرادالذي يعيشو أو دير هبت ادلتكلم وىو أداة االتصال السريع بُت ادلعلم و ادلتعلم و باقي  األيت

وىو الوسيلة اليت حتقق كثَتا من األغراض احليوية يف ادلدرسة حيث حتقق بواسطتو اجلماعة ادلدرسية 
التعبَت التلقائي وىو  :غايات تربوية وأخرى تعليمية وللتعبَت الشفوي يف حقل التعليم صور كثَتة منها

ما كان يعتمد كقاعدة انطالق يف دروس التعبَت الشفوي يف ادلرحلة االبتدائية ، حيث يشَت فيو 
ادلدرس إىل وضعيات و أشخاص و أماكن يف ادلشاىد ادلعروضة على اللوح لينطلق ادلتعلم منها يف 

التعزيز و القصد منها ترك احلرية عملية التعبَت، وىي طريقة تستند على مبدأ ادلثَت و االستجابة  ف
للمتعلم كي يتغلب على اخلوف و التهيب ، فيسهل إدخالو يف جو التعلم اللغوي وعليو فاذلدف من 
ىذا النوع من التعبَت يتعلق جبانبُت احدمها معريف يقصد منو استخدام اللغة وأساليبها و اجلانب الثاين 

 .التحدث داخل الفصلسطة تشجيع التلميذ على اخلوف بوانفسي يستهدف القضاء على التهيب و 

 

                                                 
عمان –شر و التوزيع دار المناهج للن -1ط، لعربية في ضوء الكفايات االدائيةدريس اللغة ا، تمحسن علي عطية - 1
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: وىو التعبَت عن ادلشاىد و الصور اليت يعرضها ادلعلم و اليت تعلق على اللوح  التعبير الموجه
وتستنطق بواسطة األسئلة احملضرة مسبقا  ليوجو ادلعلم تالميذه اما الستعمال صيغ بعينها أو تعلم  

ادلعاين مثال دلعٌت من ادلعاين دام عنصر حنوي كأحد حروف كلمة أو صيغة صرفية زلددة ، أو استخ
يتبع ادلعلم يف ذلك خطة وطريقة تعتمد التدرج يف السؤال و استقبال اجلواب من ادلتعلمُت لبناء و 

 1صيغة من الصيغ أسلوب من األساليب.

وىو استثمار النص ادلقروء بادلناقشة و التعليق على األفكار  :القراءةالتعبير الشفوي عقب 
 وادلواقف الواردة فيو و تلخيص ما ديكن من األفكار أو ادلراحل أو الفقرات منو أو تلخيصو كامال.

: وىو غاية حصص التعبَت، حيث يطمح ادلعلم إىل جعل تالميذه حيسنون التعبير الحر
ات ادلختلفة استخداما سليما مع حتقيق األغراض الوظيفية و الفنية استخدام اللغة الشفوية  يف الوضعي

للغة . و يعتمد يف ذلك على استخدام القصص يف التعبَت مثل : تكميل قصة أو سرد القصة 
سرد قصة مسعوىا أو  إىلادلدروسة بطريقة جديدة ، ويف بعض األحيان حياول ادلعلم دفع التالميذ 

 عاشوىا بأنفسهم.

التعبَت احلر أيضا تدريب التالميذ على مواقف اخلطابة  و ادلناظرات و ادلسابقات ومن صنوف 
واحملاضرات و الندوات و ادلناقشات ، و تسعى ىذا النمط التعبَتي إىل تكوين متعلم قادر على 
استعمال لغتو يف وضعيات ذات داللة ، مع القدرة على التفسَت و االستنتاج و ادلناقشة اجلادة 

 . ادلنظمة

دلهارة اللغوية األساسية ومن ادلهم يف ىذا السياق أن ننبو إىل ضرورة االنطالق أوال من ا
االستماع( وذلك بتعويد ادلتعلم على حسن االستماع إىل ادلتحدث وفهم ادلقصود من احلديث أو )

 السؤال ، و متابعة مدى تنفيذ ادلتعلم لتعليمات حسن االستماع.

                                                 
1
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تعليم ادلادة اللغوية من النطق السليم إىل استعمال األمساء و األفعال  مث احًتام مبدأ التدرج يف
و تنويع الصيغ و األساليب وحسن تأليف الصيغ الصرفية ادلختلفة وختصيص دالالت حروف ادلعاين 

 1و التمكن من استعماذلا فيما تدعوا إليو احلاجة.

 الرغبة إىل الكالم و التعبَت . إضافة إىل ضرورة ختَت ادلوضوعات اليت تنَت يف نفس التلميذ

: وىو الكالم ادلكتوب الذي يصدره ادلرسل كتابة ويستقبلو  التعبير الكتابي أو التحريري .2
ادلستقبل قراءة ويستخدم غالبا يف مواقف التباعد بُت ادلرسل و ادلستقبل زمانا ومكانا فعندما ينأى 

الل التعبَت ادلكتوب . ويعرف يف الوسط ادلستقبل عن الكاتب زمانا أو مكانا يتم التواصل من خ
ادلدرسي مبا يدونو الطلبة يف دفاتر التعبَت من موضوعات وىو يأيت بعد التعبَت الشفهي، و يبدأ 
الطالب مبمارسة ىذا النوع من التعبَت عندما يشتد عوده وتتكامل مهارتو اليدوية على التعبَت عما 

ج فهم يبدأ بإكمال رتل ناقصة أو تدوين  أفكار تعرف يف نفسو، ويبدأ التعبَت مع الطالب بالتدر 
 عليها يف أناشيده أو تكملة قصة سبق أن اطلع عليها أو تأليف قصة من خيالو.

 وللتعبَت الكتايب صورة كثَتة منها :

: وىذا غالبا ما يكون يف ادلرحلة االبتدائية و اإلعدادية وعلى األخص التعبير الكتابي من الصور .أ 
 . سبيل تكوين رتل إنشائية مفيدةحلاجة التلميذ بأن يشغل أكثر من حاسة يفاالبتدائية 

: قد تدون األسئلة على السبورة وجييب  اإلجابات التحريرية عن األسئلة المطروحة على التالميذ .ب 
عليها التلميذ أو تلقي  عليهم األسئلة و جييب عليها التالميذ كتابة على دفاترىم وذلك يف كال 

  رتل تعبَتية سليمة .احلالتُت يف
كتابة األخبار وتقدديها اىل رللة احلائط ادلدرسية أو إرساذلا إىل الصحف أو اإلذاعة ادلدرسية ويف  .ج 

ذلك تعويد التالميذ على الربط بُت التلقي و الكتابة بلغة سليمة وجبمل مفيدة وواضحة ادلعٌت تفي 
 بادلطلوب من نشر اخلرب.

                                                 
1
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روءة أو ادلسموعة أو ادلشاىدة او تكملة القصص الناقصة أو تطويل تلخيص القصص و ادلواضيع ادلق .د 
القصص ادلختصرة أو )تأليف( قصص ذات أغراض معينة وىادفة وىذا النوع يزيد من قدرة التالميذ 

 الكتابية اإلنشائية .
حتويل القصة إىل حوار دتثيلي كتايب قد تكون ذلك يف درس قرائي تارخيي أو ديٍت ، حيث يطلب  .ه 

التالميذ أن حيولوا قصة معينة إىل حوار دتثيلي مكتوب ، وبعد االنتهاء ينتخب األجود من  من 
 كتاباهتم .

 كتابة الرسائل للمناسبات ادلختلفة : تشكر ، هتنئة ، تعزية، دعوة، استفسار...   .و 
 اختيار الكتابة يف ادلواضيع اخللقية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الدينية  أو غَت ذلك . .ز 
 إعداد الكلمات اخلطابية إللقائها يف ادلناسبات ادلختلفة كاألعياد وغَتىا. .ح 
 نثر األبيات الشعرية بأسلوب أديب جيد. .ط 

ويأخذ التعبَت التحريري يف ادلرحلة األساسية العليا شكل موضوعات زلدودة خيتارىا التلميذ 
علم من تالميذ كتابة ىذا ادلوضوع أو ادلعلم ، ومع ذلك يستطيع ادلعلم أن جيمع التعبَتين مث يطلب ادل

 فيما بعد.
وال تقل أمهية التعبَت التحريري عن أمهية التعبَت الشفوي ، بل إذ التعبَت الكتايب من أكثر مهوم 
معلمي اللغة العربية ، فهم يعانون  كثَتا يف تعليم تالميذىم الكتابة الصحيحة و الواضحة بأسلوب 

 صحيح يكشف عن ادلعاين ادلقصودة.
و التعبَت من حيث ادلوضوع أو ادلضمون نوعان كما أسلفنا : وظيفي و إبداعي وفيما يلي 

 بيان مفهوميهما .
: وىو أكثر حتديدا و اختصار يف توصيل األفكار و ادلعلومات ، ويلجأ إىل  التعبير الوظيفي .3

أساليب التحميل اللغوي و اللفظي على أن يكون مفهوما ألنو يستخدم كلمات زلدودة 
 .1وأساليب معينة
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وظهر تعريف التعبَت الوظيفي مصحوبا الوظيفة التواصلية ومتطلبات احلياة ليكون الغرض منو 
. ويعرف أيضا بأنو ما يعرب بو الفرد 1بعضهم ببعض لقضاء حاجاهتم وتنظيم شؤوهنم اتصال الناس 

عن حاجاتو ، ومتطلبات حياتو اليومية من تعامل وبيع وشراء وسؤال وجواب ، وإدارة شؤونو ، وأداء 
، كما عرفو كتاب : ) مناىج اللغة العربية  2مهنتو فهو يطلق على كل تعبَت يؤدي وظيفة يف احلياة

الذي يستعمل ألغراض الوظيفية بأنو ذلك التعبَت : "  لسعدون محمود الساموكطرق تدريسها( و 
كذلك في كتابة االستمارات والحاجيات اليومية كتعبير اإلرشادات و التعليمات و النشرات و 

 ."3الرسائل الرسمية ، كطلبات التعيين أو الطلبات الوظيفية األخرى وكذلك اإلعالناتو 
احلوار و احملادثة و ادلناقشة  التعبَت الوظيفي يف شكلو الشفوي صورا شىت مثل :ويتخذ 

 ادلناظرة وادلقابلة ..و 
 التعبير اإلبداعي : .4

ىو تعبَت عن األفكار و اخلواطر النفسية ، ونقلها لآلخرين بطريقة مشوقة  ومثَتة وبأسلوب 
         و اآلمال مثل: كتابة رة اآلالم أديب رتيل فهو يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره وآثاره وبصو 

تأليف القصص و التمثيالت ، الًتاجم ، نظم الشعر ، وىو ما كان " تعبَتا عن العواطف ، ادلقاالت
وخلجات  النفس و اإلحساسات ادلختلفة بأسلوب بليغ ونسق ينقل السامع او القارئ اىل مشاركة 

". وىو  أيضا ذلك النوع من التعبَت 4 األديب أو الذايت الوجدانية للمؤلف ، ويطلق عليو أحيانا التعبَت
الذي يقصد بو إظهار ادلشاعر و األحاسيس و العواطف اجلياشة و اخليال اجملنح بعبارات منتقاة بدقة 
تتسم باجلمال و السالمة و القدرة على اإلثارة وأحداث األثر يف القارئ أو السامع و إثارة الرغبة 

 ضوعو وعلى ىذا األساس فإن التعبَت اإلبداعي يتطلب :لديو للتعامل مع مو 
 تبيان ادلشاعر و األحاسيس و العواطف. -
 رتال اللغة وسالستها. -
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 228تدريس اللغة العربية في ضوء الكفاءات االدائية ص -محسن علي عطية - 2
 238منهاج اللغة العربية وطرق تدريسها ص-سعدون محمود الساموك واخرون - 3
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 رتال الفكرة وحداثتها. -
 انتقاء األساليب واختيار الًتاكيب ادلؤثرة. -
 1مطابقة الكالم مقتضى حال السامع أو القارئ بقصد إحداث األثر فيو" -
III. س التعبيرسأ:  

اللغة يف األصل معظم العلوم اإلنسانية أما عنصر أساسيا يف ميدان البحث ، و أما تدخل 
أداة يتحتم استعماذلا يف التعبَت عن معطيات ىذا العلم أو ذاك ، فقد تداخلت مفاىيم علم اللغة 

س ونشأ عن التأثَت ادلتبادل بينها تيارات فكرية وعلمية حديثة ، كعلم االجتماع اللغوي أو علم النف
اللغوي أو علم اللغة النفسي ونشأ أيضا عن ىذا التداخل تعدد االسس اليت تقوم عليها الوظيفة 
الرئيسة للغة وىي التعبَت عن األفكار و ادلشاعر وقد راعت ىذه األسس طبيعة ادلادة اللغوية وطبيعة 

اإلديان جبدواىا جناح ادلتعلم ادلراىق يف ادلرحلة اإلعدادية وقد يكون يف تفهم ادلدرس ذلذه األسس و 
 يف درس التعبَت و ىذه األسس ثالثة أنواع:

  :psychological principlesاألسس النفسية  -1
 الًتكيب التعقيد امهها عمليتا التحليل و  يف أثناء زلاولة التعبَت يقوم الذىن بعمليات عقلية بالغة

األلفاظ ادلؤدية لفكرتو ، ويف ففي االوىل يرجع الطالب إىل ثروتو اللغوية ليتحضر من بينها 
الثانية يؤلف الطالب العبارة ادلطلوبة من تلك األلفاظ ادلختارة وتتم ىاتان العمليتان معا 
وبسرعة و يسر عند ادلتمكنُت من اللغة و يتطلبان وقتا وجهدا عند غَتىم ، وىنا يأيت دور 

عبَت ، و االزدواج اللغوي  الذي ادلعلم ليأخذ بيد طلبتو برفق وأناة ، ويتذكر صعوباهتم يف الت
 يعاونوه وقلة زادىم اللغوي ، وضعف خربهتم بطرائق نظم اجلمل وتأليفها على النظام السليم.

  يف الوسط االجتماعي و ادلدرس  اإلقرانتؤخذ اللغة زلاكاة وتقليد الوالدين أوال مث ادلعلم و
يهم من االستعدادات الفطرية الطلبة لد 2لذلك على ادلدرس ان حيرص على سالمة لغتو ألن

ما جيعلهم يتأثرون بعوامل البيئة  وادلخالطة يف أقواذلم وطرائق أحاديثهم و أساليب تعبَتىم 
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وتفكَتىم و ادلدرس ىو خَت قدوة يقتدي هبا الطلبة يف القول و العمل وىذا يتطلب يف نظر 
وجيو وعلى التعامل مع الباحث أن يكون ادلدرس ذا شخصية فاعلة قادرة على القيادة و الت

عقل اإلنسان و تثقيفو متمكنا من مادتو عارف طرائق تدريسها، واسع الثقافة واثقا بنفسو 
 وبطالبو قادرا على كسب ثقتهم فصيحا يف حديثو وكتابتو.

  وخَت عالج ذلا ىو تشجيع ادلدرس ذلم وأخذىم  الطلبة،ظاىرة اخلجل و التهيب عند بعض
 اد عن الًتىيب و إلنتاجهم للقضاء على عوامل النقص فيهم .باللُت و الصرب و االبتع

  وجود الدوافع أمر مهم لتنشيط الطلبة و ادلدرس الناجح ىو الذي خيلق ادلواقف اليت حتفز
التلميذ للتعبَت لتحقيق غرض يريده ككتابة رسالة حقيقية إىل والد مسافر أو صديق أو كتابة 

 1حتادية او انتخابات القدوة وغَتىا.إعالن الًتشيح النتخابات اللجنة اال
  ميل الشاب يف مرحلة ادلراىقة إىل التعبَت عما يف نفسو و التحدث إىل أقرانو وذويو للتنفيس

عن انفعاالتو والتعبَت عن مشكالتو اليت تواجهو يف مواقف احلياة ادلختلفة ، مث أن فحوى 
و لرضا اجملتمع عنو ، ويتعلم اإلنسان   الكالم وطريقو التعبَت أمران مهمان لرضا الفرد عن ذاتو

للتغلب على مشكالت  ريمزكال األمرين يف ادلدرسة ويف بيت ويف اجملتمع لذلك اقًتح 
الشباب إدخال برنامج اخلطابة وكتابة ادلقالة يف برنامج ادلدرسة ويتمكن ادلدرس ان يستغل 

رس التعبَت ويف اختيار ىذا ادليل عند الطلبة يف عالج الذين حيجمون عن ادلشاركة يف د
 ادلوضوعات ادلالئمة ذلذه ادلرحلة.
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  linguistic principlesاألسس اللغوية  -2

 أىداف تعليم التعبَت ، ىناك رلموعة من األسس اليت ينبغي مراعاهتا عند تعليم التعبَت منها :
  التعبَت الشفوي اسبق من التعبَت الكتايب واقتدار الطالب على التحدث بطالقة تقوى عنده

القدرة على الكتابة السليمة ويكون التعبَت يف ادلرحلة االبتدائية و ادلتوسطة وظيفيا ولكن قد 
التعبَت يف أواخر ادلرحلة ادلتوسطة ويف ادلرحلة اإلعدادية تزداد العناية ب اإلبداعييربز التعبَت 

اإلبداعي وعلى ادلدرس أن يدرك حاجة ادلتعلم إىل نوعي التعبَت اإلبداعي و الوظيفي 
الن حاجة الطالب إىل التدريب على التعبَت اإلبداعي   1وبشكليو الشفوي و التحريري

كحاجتو إىل التدريب على التعبَت الوظيفي وىذا األخَت ال خيلو من اإلبداع و التخيل كما 
القصص وحدمها ديلكان عنصر اخليال أما فقد يفكر البعض أن الشعر و  2تيريو يقول فيشر 

        ير و ادلذكرات فهي خالية األغراض الكتابية األخرى كالرسائل و السجالت والتقار 
الواقع إن ىذا قد ال يكون صحيحا فهناك من اإلشعار و القصص ما ىو ركيك وخال منو، و 

الفكر و العرض ، رتيلة العبارة من اخليال وىناك أيضا رسائل وتقارير ومذكرات جيدة 
 األسلوب ومن ىنا فهي تدخل ضمن الكتابة األدبية اإلبداعية الغنية باخليال.و 
 لقراءة و االستماع وحفظ النصوص ، ويقوم بعض زيادة رصيد الطلبة اللغوي عن طريق ا

ادلدرسُت بإمداد طلبتهم بادلفردات و الًتاكيب اليت تعوزىم للتعبَت عن ادلعاين وقد اختلف 
يزود بأي شيء  وإالادلربون يف ىذا اإلمداد ، فَتى بعضهم أن يًتك الطالب لفكرتو وعبارتو 

طالب فقَت إىل الفكرة و العبارة لذا ينبغي فهو يعرب عما يف نفسو ، ويرى البعض األخر أن ال
تزويده وإمداده حىت ال يقف منوه الفكري و اللغوي ، ووقف قسم ثالث موقفا وسطا فال 

 يضنون على الطالب هبذا اإلمداد على أن جيعلوا ذلك على قدر احلاجة.
  يف التعبَت وقد وجدنا يف الرأي األول رلانبة دلستوى الطلبة الذي ديتاز بالضعف و القصور

ووجد يف الرأي الثاين فرضا على شخصية الطالب وحريتو وقد يؤدي الرأيان إىل نفورىم و 
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انصرافهم عن التعبَت ، وذلك فنحن مع الرأي الذي يرى حاجة الطالب إىل اإلمداد على أن 
ال يأيت ذلك قسرا ومباشرا ، وديكن أن يؤدي ادلدرس ذلك يف حديثو الشفوي ويف اختيار 

 ادلوضوع ويًتك للطالب حرية اعتمادىا. عناصر
  االزدواج اللغوي بشيوع العامية إىل جانب الفصيحة خارج جدران ادلدرسة وداخلها ولوال ىذا

ة من حولو خَت عون لو على االزدواج ذلان على الطالب تعلم الفصيحة. ولكانت البيئ
توافر  للقليل من الناس يف . وان ىذا يتوافر ألي متعلم يف معظم بلدان العامل وال يتعلمها

زليطنا ، وقد اكتشف احد الباحثُت بنتيجة التجربة عندما كان يدرس العربية يف إحدى 
اجلامعات األوروبية ، أن كثَتا من األخطاء اليت يقع فيها الطلبة األوروبيون ناجم عن اتصاذلم 

دال من توجيههم إىل بالطلبة العرب و اعتقادىم أهنم جيب أن يستقوا منهم ويستفيدوا . وب
 االتصال بأبناء اللغة ، وجههم اىل جتنب الطلبة العرب لئال يقعوا يف البلبلة.

أن شيوع الثقافة وتيسَت ادلعرفة ألبناء العربية على شكل عام كفيل برفع  1ويرى ) السامرائي(
مستوى اللغة إىل احلد الذي كانت عليو العربية يف سلتلف عصورىا ، فلم يسلم عصر من عصور 
التاريخ من ازدواج يف اللغة ، ويف الوقت الذي يؤكد فيو الباحث أمهية النشر الثقافة و التعليم يف رفع 

للغة ، إال أنو ليس إىل احلد الذي يعيد العربية إىل ما كانت عليو كما يرى السامرائي الذي مستوى ا
حيمل رأيو الكثَت من التفاؤل ، وذلك ألن اللغة من الظواىر اإلنسانية ادلتصلة أبدا باحلياة 

 االجتماعية.
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  Education principlesاألسس التربوية :  -3

حبريتو عند التعبَت عن أفكاره ، وما يرد قولو ، و باألسلوب الذي من حق الطالب أن يتمتع 
خيتاره ، وال جيرب على تقليد غَته ، وال حياسب على أفكاره إذا مل خيالف األدب العام و بإمكان 
ادلدرس جعل درس التعبَت وسيلة مهمة لتدريب طالبو على التفكَت وإبداء الرأي احلر والتجاوب 

 ىذا تدريب ذلم على احلياة الدديقراطية .العقلي ادلثمر ويف 
ال يقتصر التعبَت على حصتو اليتيمة األسبوعية ، فليس للتعبَت حصة زلددة بل ىو نشاط 
لغوي مستمر ينتهز ادلدرس على فرصة و يهيأ لو نصيبا يف كل حصة ، فمجالو دروس اللغة العربية 

بل حىت ادلواد الدراسية األخرى زيادة على وسائل رتيعا : القراءة ، و األدب ، و القواعد و اإلمالء ، 
 اإلعالم يف اجملتمع.

احلديث عن التعبَت يفًتض حديثا أخر عن اجلمال ، و الذي جيدر البدء بو باكرا فإن  أن
طريقة تقدمي الطالب للعرض وترتيبو ونوعية اخلط تدل على ذوق الطالب ودأبو ، ويف ىذا إكمال 

نادرا ما يكون االهتمام بتعليم األبناء ، كيفية التعرف على مواطن 1اليت "  لعملية الًتبية و التعليم
 ."الجمال وتذوقها ، وتوجيه اآلخرين نحو السلوك الرشيد نحوها

، وحسن االبتداء يتطلب التعبَت قدرا كبَتا من التنظيم يف حتديد األفكار و تسلسلها وترابطها 
هارة التنظيم اليت ذلا أمهيتها يف بناء شخصية الفرد بالتدريج يكتسب الطلبة موحسن اخلتام ، و 

وإعداده موطنا ديارس حياتو يف إطار اجتماعي معُت حيتاج إىل التنظيم يف كل عمل من األعمال اليت 
ديكن ان يشارك فيها الفرد يف حياتو االجتماعية وىذا جزء من وظيفة الًتبية اليت نصت عليها ادلادة 

على الًتبية أن هتدف  2يت اعتمدهتا منظمة األمم ادلتحدة ، و اليت نصت( من حقوق اإلنسان ال6)
 إىل حتقيق تفتح الشخصية اإلنسانية تفتحا كامال .
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ال يستطيع الطالب التعبَت عن شيء ليس لو علم سابق بو الن  فاقد الشيء ال يعطيو كذلك 
 .كيال يضيقوا هبخا ، وينفرد  منهاينبغي اختيار ادلوضوعات ادلتصلة بأذىان الطلبة و اليت ذلم إدلام هبا  

س سلوك تقومي كتابة الطلبة ينبغي أن يتجاوز التصحيح السطحي وانو عملية يصلح فيها ادلدر 
 1الطالب عن طريق إصالح مادة التعبَت .

الصعوبة و التعقيد يف الكتابة يتطلب ختطيطا دقيقا لكل خطوات التعبَت عن العرض  أن
 ادلطلوب.   
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 الخاتمة:
إن التعلم عملية دينامكية قائمة أساسا ما يقدم للمتعلم من معارف ومعلومات ومهارات 

 وعلى ما يقوم بو املتعلم نفسو من أجل اكتساب ىذه املعارف وتعزيزىا وحتسينها باستمرار .
أنفسهم ، فاملتعلم قدرات ال يتصور وضع نظام تعليم لغوي دون معرفة خصائص املتعلمني 

اىتمامات وعادات وانشغاالت  فهو يهيأ سلف انتباه و االستيعاب و اكتساب املهارات و العادات و 
 ي اللغوية اليت يسعى املعلم أن يوصلها و يعلمها لو عن طريق التواصل اللغوي الذي لو األثر الكبري

تعليم ىذه املهارات اللغوية فاملعلم بدوره يعرض كل  احلرص على التدعيم املستمر ولتنمية مهارات 
 املتعلم وتعزيزىا ليتم تقدمو و ارتقاؤه ، الطبيعي الذي يقتضيو استعداده للتعلم.

وىذا  ينأى عن الرأي الرتبوي ي ضرورة توفري اجلو اللغوي السليم للتعليم دعا إليو ابن 
خلدون ي مقدمتو ي أخذ اللغة مساىا مبعايشة أىلها الناطقني هبا وىذا الواقع يبتعد عن أىم 

أداة اجتماعية جعلت أمهية  أهنااللغة على  إىلاالجتاىات احلديثة ي تعليم اللغات القومية اليت تنظر 
وجوىر أي برنامج  أولية  لقدرة الفرد للتعبري عن نفسو بوضوح وبقوة أصبح االتصال احلقيقي ىو لب

ىذا العامل الذي يتصف بالتبدل  التعليم فنون اللغة لذلك ومن أجل أن يواجو الطالب ي بالدنا
مهارات التفاىم و االتصال ، واىل  إىلالتغري بشيء من التعبري و الذكاء ، و الثقة بالنفس فإنو حيتاج و 

نفسو مبهارات من التعبري و التأثري تتناسب  الرتبية لغوية تتميز بالدقة و الشمول ، وحيتاج إىل أن يعد
ومقتضيات ىذا العصر وحيتاج أتن ميلك من مهارات القراءة و الكتابة و االستماع و الكالم ما جيعلو 

أن يبقى وفق الصلة  إىلوحيتاج  واسع االطالع ي ثقافتو ،سديد احلكم ي أرائو و استنتاجاتو
 دئو وقيمة األصلية.االرتباط برتاثو احلضاري  الفين مبباو 
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شكاال ىي ي حد ذاهتا دالالت البد من الوقوف أبيد أن التعبري اللغوي ىو األخر يأخذ 
عند فحصها و التمييز بينها وىذه اإلشكال  متثل أمهية منفردة تقدر بكوهنا قد تعكس أنواع امليول 

ناسب الذي يراه لنفسو كفيال اليت ينزع إليها املتعلمون عندما يتجو كل واحد منهم صوب اختيار امل
التلميذ من اجل االعتماد  إليهمايهمنا ىو أن يربط بني مهارتني حيتاج  بالتعبري عن أعراضو مث إن ما

على نفسو ي التحصيل العلمي ي املقام األول وي مزاولة العمل املبين األخذ و العطاء ومها : التعبري 
تعبري وكذلك البحث مبوضوع التواصل النتائج . من و البحث ، وليس أفضل من ربط املوضوع ال

حل لإلشكالية املطروحة ي املقدمة وي خصم ذلك  إىلخالل دارستنا حاولنا قدر جهدنا بالوصول 
 إىل:توصلنا 
  أن اللغة وسيلة اتصال يستخدمها أفراد اجملتمع البشري لتحقيق عملية التواصل فيما بينهم

ومن ىنا فمتعلم اللغة يسهل عليو  االجتماعية،داخل احلياة فهي حتقق الرغبة ي االشرتاك 
 املختلفة.اكتساب املهارات اللغوية 

  إن استعمال اللغة يشمل مظاىر الفرد املتكلم املستمع فمن الناحية الفيزيولوجية مثال فإن
 حاسيت السمع والنطق معنيتان بالدرجة األوىل ولذلك فإن أغلب الطرائق مسعية البصرية .

  يعد التعبري وخاصة الشفوي حتسينا لألداء الشفهي وتنمية القدرة على االرجتال مع تفعيل
 بروح املبادرة و الثقة بالنفس وحتقيق التواصل األفقي .

  كتساب املتعلمني الكفاءة التواصلية، حيث ال يقتصر تدريس الفنون و املهارات اللغوية على ا
 أوجو الكفاءة التواصلية.حتصيلها فقط، ولكن جيب اكتساهبا كأحد 

  إن احلاجة المتالك مهارات التواصل اللغوي و اإلكثار من التدريب عليها يكون املتعلم قادرا
 على اإلقناع واالقتناع.
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 ع :ـــراجـــالمالمصادر و ة ـــمـــائـــق
I. المصادر والمراجع: 
 القرآن الكريم: -1

  111 اآلية ،اإلسراءسورة 
 1 ية، اآلسورة العلق 
 5-3 اآليةمن ، سورة العلق 
 1 آلية، اسورة القلم 
 11 اآلية ،اجملادلة 

 :المصادر -2
 :المراجع -3
 العربية: .أ 

 وفن التحرير العريب حملمد صاحل طرق تدريس اللغة العربيةا، حممد عط إبراهيم. 
 يف انواع العلوماصد املق ىاملقاصد اىل اس إرشادحتقيق عبد املنعم امحد عمر ، ابن االكفاين. 
 دار  ،الشهي و الكتايب (اللغة و التواصل ) اقرتابات لسانية للتواصلني ، عبد اجلليل مرتاضى.د

 .هومة للنشر وتوزيع
 منهاج اللغة العربية وطرق تدريسها-سعدون حممود الساموك واخرون. 
 دار املناهج –واقفة تدريس أساليب تصحيحية -التعبري فلسفته، عبد الرمحن عبد اهلامشي

 .للنشر و التوزيع
 دار املناهج للنشر  -1ط، يةدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات االدائ، تحمسن علي عطية

 .1112،االردن، عمان–و التوزيع 
 تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاءات االدائية-حمسن علي عطية. 
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 اللغة و اجملتمع ،يف علم اللغة عند العرب وراي علم اللغة احلديثة الدكتور ، حممود السكران
 .شرف الدين الراجحي

 عمان،1ط، دار صفاء للنشر و لتوزيع-العربية امليسر يف اللغة،مصطفى خليل الكسواين ،
1112. 

 دار األمان للنشر و ، 1ط ،منوذج تدريس االنشاء-سبا تطوير مناهج التعليمية، ميلود احبدو
 .1993ملغرب ، االتوزيع

 األجنبية: .ب 
 anderson lynch 1988 
 dictionnaire de didactique des langues 
 E sapir langage 
 les vaix du langage 

 من نظرية النحو ب،شومسكي جوان. 
 الندريه مارتيين ،مبادئ يف علم اللسانيات العامة ، ترمجة أمحد حممد. 

 المواقع: -4
 ainisdiali –ahlamontada.com /t237 topic 
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 اإلهداء 
 .كلمة شكر وعرفان 
 ....................أ................................................املقدمة 
  التواصل اللغوي: األولالفصــــــــــــل. 
I. .20............................................................مفهوم اللغة 
 20....................................................تعريفات لسانية اللغة. .1
II. .20.........................................................مفهوم التواصل 
III. .20..................................................مفهوم التواصل اللغوي 
IV. .)20.................................عناصر االتصال اللغوي )املهارات اللغوية 
 20..............................................................االستماع. .1
 20......................................................التحدث )الكالم(. .0
 11.................................................................القراءة. .3
 13................................................................الكتابة. .0

 
 
 
 



 

44 
 

  التعبير: الثــــانـــــــيالفصــــــــــل. 
I. .10...........................................................مفهوم التعبري 
II. .10............................................................أمناط التعبري 
III.  00...........................................................التعبري.أسس 

 ائيدالسنة الرابعة ابت : النموذج التطبيقي
 37...................................... ...........................اخلامتة 
 ................................. .40................قائمة املصادر واملراجع 
 ........................ .43.......................................الفهرس 
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