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 احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على خامت األنبياء و املرسلني

أهدي هذا العمل إىل من ربياين و أنارا دريب، إىل من عمال بكد يف سبيلي ، 
علماين معىن الكفاح و أوصالين إىل ما أنا عليه أيب الكرمي و أمي احلبيبة 

 أدامهما اهلل لنا

إىل إخويت روميسة،رانيا،روفيدة،عبد الرمحان،محزة،فراس،آدم مجال و كل أفراد 
 ي هلم فضائلأسريت سندي يف الدنيا،ال أحص

إىل :حسام، مرمي، هالة،ريام،إكرام،شيماء ،سارة و كل األصدقاء و األحباب 
 دون استثناء

 6102إىل أساتذة قسم اللغة و األدب العريب و كل زمالء الدراسة دفعة 

و يف األخري أرجو من اهلل عز و جل أن جيعل عملي هذا نفعا،يستفيد منه مجيع 
 الطلبة املقبلني على التخرج.

 

 خــولــة 
 

 

 

 



 

 شــكر و عــرفــان
 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات مث الصالة على نيب الرمحة املهداة

إن كان هناك أحد يستحق الشكر و الثناء بعد اهلل و رسوله فهما اللذان ال 
ميكن للكلمات أن توفيهما حقهما وال األرقام أن حتصي فضائلهما والداي بارك 

 اهلل فيهما

كما ال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم جبزيل الشكر و فائق التقدير إىل 
ملا بذلته معي من جهد خالص و ما قدمته من  نعيمة سعديةاألستاذة الدكتورة 

 إرشادات و توجيهات قيمة طوال فرتة إعداد البحث

كذلك أتقدم خبالص شكري إىل عمال املكتبة خاصة هوشات خمتار و األستاذة  
 .و دريسي خولة ل شفيقةكحو 

كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل عائليت و أساتذة التعليم االبتدائي 
 الذين مل يبخلوا بكل ما خيدم حبثي ...وإىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد

و يف هذا املقام أتقدم بالشكر و التقدير للجنة املناقشة واقفة إجالال واحرتاما 
 مالحظاهتم القيمة لكي جيعلوا حبثي عمال متكامال بإذن اهلل.لتصويباهتم و 

 

  خـولة           
 



 مقدمة    

لّلغة العربية مكانة مرموقة بني لغات العامل،ألهنا لغة القرآن،قال اهلل تعاىل:"إنا أنزلناه قرآنا      
اللسانيات التعليمية بطرق عربيا لعلكم تعقلون"،ما زاد احلرص يف تعليمها و تعلمها.حيث تعىن 

 أال وهي )مهارة االستماع تدريس اللغة و ال ميكن تعليم اللغة العربية منفصلة عن مهاراهتا
التحدث،الكتابة و القراءة( ألهنا الركيزة يف تعليم أي لغة.حيث تأيت مهارة االستماع أوال مث تليها 

م الذي يعد األداء الطبيعي العفوي مباشرة مهارة التحدث؛و يرتبط مفهوم التحدث مبصطلح الكال
ملالك اللغة،هلا أمهية كبرية يف حياة الفرد فبواسطتها يعرب عن أفكاره ، أحاسيسه و آرائه إذن به 
يتحقق التواصل بينه و بني باقي أفراد جمتمعه.وتندرج ضمن مهارة التحدث نشاط التعبري الشفهي 

 و من هنا نطرح إشكالية البحث اآلتية :و احملادثة اليت حتقق التفاعل بني املتحدثني.

 إىل أي حد يسهم التعبري الشفهي يف اكتساب اللغة اكتسابا سليما؟ -

 هل للمحادثة دور يف تعليم اللغة للتلميذ يف املرحلة االبتدائية ؟ -

 ما مكانة احملادثة يف العملية التعليمية يف السنة الرابعة من التعليم االبتدائي؟ -

هذه التساؤالت جاء حبثي املوسوم بـ"احملادثة و دورها يف تنمية مهارة التعبري يف الطور  ولإلجابة عن
 االبتدائي )السنة الرابعة(".

و كان الدافع الختيار هذا املوضوع ؛غياب التواصل الالزم بني املعلم و املتعلم ،كي يتمكن املتعلم 
 الشفهي و منه الكتايب .من اكتساب اللغة السليمة و يقوم بتوظيفها يف التعبري 

حيث اعتمدت يف دراسيت على املنهج الوصفي من أجل الكشف على املهارات املكتسبة لدى 
التالميذ، أيضا للكشف عن مكامن الضعف واقرتاح حلول لتنمية نشاط التعبري .كما اعتمدت 

تقسيم البحث املنهج اإلحصائي؛لتحليل و تفسري االستبيان.وقد اتبعت يف دراسيت خطة متثلث يف 
إىل مقدمة و مدخل و فصلني .الفصل األول تطرقت فيه للمحادثة و التعبري بنوعيه يف الطور 
االبتدائي،أما الفصل الثاين فتمثل يف دراسة ميدانية اقتصرت على نشاط احملادثة و التعبري حيث 

الكتايب.وصوال   ركزت على التعبري الشفهي، و ذلك لتفادي تكرار الدراسات السابقة حول التعبري



إىل خامتة تشتمل على أهم االستنتاجات املتحصل عليها مع تقدمي اقرتاحات لتنمية هذا 
 النشاط.و ذّيل البحث مبالحق توضيحية.

 و من أهم الدراسات السابقة اليت اعتمدت عليها :

 زين كامل اخلويسكي،املهارات اللغوية )االستماع،التحدث،القراءة والكتابة(. -
 اعيل،طرق تدريس اللغة العربية.زكريا إمس -
 مسيح أبو مغلي،األساليب احلديثة لتدريس اللغة العريب. -
 علوي عبد اهلل طاهر،تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرق الرتبوية. -

و مبا أنه ال خيلو حبث من بعض الصعوبات نذكر منها :قلة الدراسات يف هذا املوضوع،تشعب 
األخرى كعلم االجتماع ، علم الرتبية و نفس.كذلك صياغة االستبيان املوضوع وارتباطه بالعلوم 
 اليت استغرقت وقتا طويال.

و يف األخري أتقدم بالشكر و العرفان إىل الدكتورة املشرفة "نعيمة سعدية" اليت كانت يل نعم املوجه 
 و املعني طوال فرتة عمل البحث.

 دنا،و أفدنا مبا علمتنا"."اللهم علمنا ما يفي                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 اللسانيات التعليمية : -1

اللسانيات العامة علم واسع و متشعب،تندرج حتته عدة فروع منها اللسانيات التطبيقية اليت تعىن 
 اللسانيات التعليمية.بتطبيق نظريات لسانية،و تندرج حتت اللسانيات التطبيقية 

يرجع األصل اللغوي املتداول يف الدرس التعليمي عند الغرب إىل االشتقاق اإلغريقي  
(DIDACTIKOS(  الذي جاء من األصل  )DIDASKEIN ."و هو يدل على "التعلم، )

وإذا انصرفنا إىل معجم مفاهيم العلوم االجتماعية بتداخلها فنجده يستند إىل مصطلح  
Didactique   مفهوما جيمع بني الفن و العلم يعىن بالتعليم.اللسانيات التعليمية مصطلح

. La didactique des languesوضع يف اللغة العربية ليقابل به املصطلح الغريب املشهور  
و من تسمياته : تعليمية اللغات ، علم تعليم اللغات ،تعليم اللغة ،التعليمية...كل التعريفات اليت 
 تتمحور حوهلا تأخذ بعني االعتبار املثلث التعليمي)الرتبوي( املتشكل من : املعلم ، التعلم واملعرفة. 

تطبق و متارس اللسانيات التعليمية درسها على ضوء كل االختصاصات القريبة من جماالت التعليم 
اعتبارها تدرس .و هي تشمل مواد علمية و تطبيقات"تعليمية" بعضها مرتبط مباشرة باللسانيات ب

اللغة و تصفها ،و أخرى هلا صلة معينة بكيفية تعليم هذه األخرية و التحكم فيها .كما تنظر يف 
الوسائل و األهداف و اإلجراءات الالزمة و احملددة لكيفية تعلم اللغة و تعليمها .وكذلك تعىن 

امج تعليمية.أيضا تلتفت مبستوى تعلم وتعليم اللغات الذي يتمتع به املتعلمون بينما خيضعون لرب 
إىل الدراسات التطبيقية اليت تتناول اللغة بالبحث ؛فمجاهلا واسع جدا.إذ تستفيد مثال من 
الدراسات اليت تنجز حول أخطاء املتعلمني.كما أهنا تستمد أفكارها و معطياهتا و نظرياهتا من  

املدرسية اليت حتتضن كل جمال من شأنه أن يساعد على فهم التدريس و ما جيري يف األقسام 
ومبا أن اللسانيات التعليمية تعىن  1تدريس اللغات ؛كما جتد ضالتها يف كل جمال يضطلع باللغة.

بتعليم اللغة و تعلمها فبالضرورة ستصب اهتمامها على املهارات اللغوية اليت تعد األساس يف أي 
 عملية تعليمية.
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 مفهوم المهارة : -2
املاهر:احلاذق بكل عمل و أكثر ما يوصف به السابح احلذق يف الشيء و لغة: " -أ

اجمليد،و اجلمع مهرة ،و يقال َمَهْرُت :هبذا األمر أمهر به مهارة أي صرت به حاذقا 
 1قال ابن سيدة:و قد مهر الشيء و فيه ميهر مهراً و مهوراً و مهارة ،و ِمهارة ".

قد َمَهَر الشيء فيه و به مَهارَا  أيضا "املاهر :احلاذق بكل عمل ،و السابح اجمليد ج:مهرة،و
ويقال" َمَهَر : مهر يف الصناعة و 2ومهارة و التمهر :األسد احلاذق باالفرتاس و متهر :حذق ".

متهر فيها وَمَهَرها و َمُهر هبا ،و هو ماهر.بني املهارة ،و خطب ماهر و سابح ماهر ،و قوم َمَهرة 
هر)كاملهمورة إحدى خدمتيها(، وامهرها مسى هلا َمْهراً و متهر فالن ، سبح و مهر املرأة :أعطاها امل

وتزوجها هبم مهر :ذات ُمهر و ِمهارة و مهارة و جعل املهارة يف أنف البخيت و هو عود يف رأسه 
 3فلكة".

أما عند الغرب فيعرفها دريفر يف قاموس علم النفس بأهنا "السهولة و السرعة و الدقة يف أداء عمل 
 5حركي".4

تعرف بأهنا " أداء لغوي يتسم بالدقة و الكفاءة فضال عن السرعة   : اصطالحا -ب
والفهم،و عليه فإن هذا األداء يكون صوتيا أو غري صويت ،و األداء الصويت اللغوي 

يشتمل )القراءة و التعبري الشفوي و التذوق البالغي و إلقاء النصوص النثرية 
   6كتابة و التذوق اجلمايل اخلطي(".والشعرية( ، أو غري صويت فيشمل )االستماع و ال

 
شيئا ضروريا و ملحاً لكل مثقف بوجه عام ،و هي الزمة  المهارات اللغويةو متثل 

ملن يعمل يف حقل التعليم على وجه اخلصوص و ال شك أن قدرة املعلم على توصيل 
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على ما لديه من علم إمنا هو وقف على مدى متكنه من هذه املهارات اليت جتعله قادرا 
 1التوصيل بشيء  من املرونة و السهولة و السري .

السلوك املَتعلم أو املكتسب هي السهولة و الدقة يف إجراء عمل من األعمال .و 
بطريقة منظمة،و الذي يكون موجها حنو إحراز هدف معني حبيث يؤدي يف أقصر 

 وقت و أقل جهد ممكن.
حتتاج إىل فرتة من التدريبات كما تعد أنشطة متفردة قليلة أو كثرية التعقيد ، 

والتمرينات املعززة ليتم اجنازها على حنو كاف ،و اليت لديها غالبا وظائف مفيدة 
 ومتميزة.

كما عرفت أهنا أداء يتم يف سرعة و دقة ، وإن نوع األداء و كيفية خيتلف باختالف 
الذي يتم  و خالصة التعريفات األنفة أن املهارة هي األداءنوع املادة وطبيعتها...

 2بالفهم يف أقصر وقت و أقل جهد نتيجة املمارسة و التدريب بطريقة منظمة .

 speaking،الكالم  listeninاملهارات األساسية لالتصال اللغوي أربعة ، هي : االستماع   
 .  writting،الكتابةreadingالقراءة ،

تكتسب اللغة ،و يدرك السامع  يعد "االستماع مهارة لغوية مهمة جدا ألن بهاالستماع : -أوال
مقصود املتحدث و يتم التواصل بني األفراد إذا حصل خلل يف االستماع نتج عنه أفكار خاطئة 

. كذلك 3أو انقطع التواصل .فاالستماع أساس الفهم ،و الفهم أساس العلم و مها أساس املعرفة
ه لألصوات و االستجابة يعرف على أنه "جمموعة من املهارات اليت تتضمن الوعي و االنتبا

و يعد 4ألصوات حمددة ، و التمييز السمعي و التعرف على الكلمات و حتديدها و تفسريها".
االستماع عملية يستقبل فيها اإلنسان املعاين و األفكار الكامنة وراء مما يسمع من األلفاظ و 
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تماع إىل االنتباه و الرتكيز و حتتاج عملية االس1العبارات اليت ينطق هبا املتحدث يف موضوع معني .
 2و يتعني على املستمع أن يدرك ما يعرضه املتكلم.

"التحدث هو فن من الفنون اللغوية يتعلق باملتحدث الواحد ويشرتط  التحدث )الكالم(: -ثانيا
تسهم مهارة  3طول الزمن واالستقالل اللغوي املنطوق، وزيادة الوعي باملعين و املبىن معا".

قيق ذات الفرد و شخصيته إذ يبدو لخآخرين مثقفا وواعيا و خبالفه يبدو إنسانا التحدث يف حت
إخراج احلروف من ، عاديا و من مهارات التحدث : التحدث وفق قواعد اللغة ألفاظا و تراكيب

ترتيب األفكار ترتيبا متدرجا ليجعل املوضوع متكامال ،شد انتباه السامعني خمارجها الصحيحة ،
 4إقناع اآلخرين .والقدرة على 

تعترب القراءة لغة منطوقة و هذا النوع يستخدمه اإلنسان لالتصال باآلخرين من القراءة: " -ثالثا
.و" تقوم على أساس تفسري 5خالل احلديث و احلوار معهم .و يطلق عليها باالتصال الشفهي" 

و يربطها باملعاين مث يفسر  الرموز املكتوبة أي الربط بني اللغة و احلقائق ، فالقارئ يتأمل الرموز
تعد القراءة وسيلة مهمة لطرق باب العلم و املعرفة و الثقافة، بل 6تلك املعاين وفق خرباته" .

أصبحت أهم وسيلة ألن العلم أمسى مدونا يف الكتب أو يف األقراص الليزرية ، وال يفك إال 
 7بالقراءة.

 

و هي "طريقة ميكن هبا توثيق النطق و نقل الفكر و األحداث إىل رموز ميكن  الكتابة:–رابعا 
قراءهتا حسب منوذج خمصص. و هي نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريده الفرد 
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و للكتابة شروط  1والقدرة على تنظيم اخلربات و عرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب".
 هي: 

 العنوان و املوضوع و اهلدف بصورة واضحة.املادة املكتوبة حمددة  -
 املادة املكتوبة واضحة املعاين و املفاهيم املستعملة. -
 التسلسل املنهجي و املنطقي يف فقرات املادة املكتوبة. -
 املادة املكتوبة بعيدة عن التكرار و استعمال ألفاظ ال حاجة هلا. -
 2إبراز ما هو مهم ،و إبراز النقاط األساسية . -

 

 مهارات اللغة العربية عالقات متبادلة يوضحها الرسم اآليت :بني 

 استماع                                

 كالم                                   

 قـراءة                                

 كتابة 

ها و تضامنها ، وتشابكها فاملهارات اللغوية تتكامل مع بعضها البعض و ذلك بالتحامها و تضافر 
عند توظيفها يف موقف اتصايل ما و املطلوب هو إكساب الدارسني املهارات اللغوية و تنميتها 
.فاالستماع و الكالم ميثالن املهارات الصوتية عند االتصال املباشر مع اآلخرين ،و جتمع الصفحة 

مثالن االستقبال ؛ يفك فيهما الفرد املكتوبة بني القراءة و الكتابة ،أما االستماع و القراءة في
الرموز اليت يركبها يف مهاريت الكالم و الكتابة ،وأما الكالم و الكتابة فتسميان مبهاريت اإلبداع 

 3واإلنتاج .
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 المحادثة  (0

 أوال .مفهـوم المحـادثة:

 أ .لــغة: 

بالتخفيف:ما آن، "التحادث،و جالء السيف،كاإلحداث،كمحمد:الصادق،و  احملادثة:
وأحدث:زىن،و األحدوثة :ما يتحدث به،وِحدُث امللوك ،بالكسِر :صاحب حديثهم،و احلادث و 

 .1احلديثُة ،و أحدث:كأجبل:مواضُع"

"احملادثة:صيغة التخاطب التفاعلية املطلقة.فهي توضع جانب التفاعل و التناسق يف النشاط 
ثة بشكل اعتباري، أي أن املشرتكني فيها ليست لديهم اللغوي .فال يوجد املنتج و املتلقي يف احملاد

 .2أدوار ثابتة . فهي تبين صيغتها األصلية يف النشاط اللغوي على الزوجية"

 ب.اصطالحا :

"احملادثة نوع من التعبري الشفهي،وثيق الصلة بالتحدث،لكنها رهن بطرف آخر مشارك فيها،و 
 يراد فحصها وعرضها،وتبادهلا،وتنميتها،وااخاذ تدور حول معاين مشرتكة متبادلة بني املتحدثني

.أيضا تعين احملادثة تبادل األفكار يف موضوع أو أكثر و هنا تبدو كفاءة املتحدث 3املواقف بشأهنا"
اجليد و املستمع اجليد، فليست املسألة جمرد حديث يلقى،و لكنه حمادثة يتبادل فيها اآلراء 

.و تعترب احملادثة من أهم ألوان 4النظر اخلاصة بهحيث كل طرف يبني وجهة  ووجهات النظر
النشاط اللغوي للصغار و الكبار على حد سواء، حيث أهنا تساعد الطالب يف خروجه من 

 5.عزلته،و التكيف االجتماعي مع جمموعة الزمالء،و تطلق اللسان من عقاله
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بق إعداد وجماالهتا تكون احملادثة باشرتاك شخصني أو أكثر يف الكالم عن موضوع ما دون سا
 . 1متعددة على ما نرى يف املناسبات و احلفالت و الرحالت و السمر إىل غري ذلك

 ثانيا. أهمية المحادثة :

تعد احملادثة شأهنا شأن االستماع و القراءة و الكتابة من حيث األمهية باعتبارها فنا من فنون 
ر، فالناس عادة يتحدثون أكثر مما يقرؤون اللغة،بل هي من أهم  األنشطة اللغوية للصغار و الكبا

أو يكتبون،لذلك ميكننا أن نضع احملادثة يف املرتبة بعد االستماع من حيث األمهية بالنسبة لتعليم 
اللغة ألهنا أهم وسيلة التصال اإلنسان بغريه من الناس،لذلك تعترب أهم جزء يف ممارسة اإلنسان 

لى ذلك من أننا منارسها يف جماالت احلياة املختلفة ،فنحن للغة أو يف استخدامه هلا . وليس أدل ع
نتحدث يف البيت مع أفراد األسرة،و يف املدرسة مع الزمالء ،و يف اجملتمع مع خمتلف الفئات 
االجتماعية ،نبيع و نشرتي،و نشارك يف االجتماعات ،و نناقش يف األحداث،و نسأل عن 

 ،أو نعطي التعليمات بشأهنا ... اخل. القضايا املختلفة ،أو نعرضها على اآلخرين

و من غري شك أن كل ما يتصل حبياتنا اليومية ال يتم إال عن طريق احملادثة ، بل إن حياتنا 
املعاصرة تفرض علينا االهتمام باحملادثة،و إعطائها مكانة كبرية يف العملية التعليمية و الرتبوية.و 

ربني يف بعض الدول املتقدمة مثل أمريكا إىل إجراء مسح ألمهيتها يف تعليم اللغة  اجتهت أنظار امل
 ملواقف النشاط اللغوي يف احلياة،و بيان أمهية كل منها بغية التدريب عليها يف مناهج اللغة.

ينبغي عدم إمهال احملادثة يف العملية التعليمية،بل البد  من العناية هبا عناية خاصة وبالذات يف 
األساسي،يف هذه املرحلة هتيئ للقراءة و الكتابة هتيئة صوتية ونفسية مما  املرحلة األوىل من التعليم

 .2جيعلها تأيت يف مقدمتها بعد االستماع مباشرة
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 ثالثا .مهارات المحادثة :

أثناء احملادثة ميكن مالحظة املتحدث اجليد و الذي تتجلى خالل حديثه عدة مهارات مثل معرفة 
على تغيري جمرى احلديث و اجتاهه باإلضافة إىل  القدرةفيها و  األوقات اليت ال ينبغي التحدث

التعقيب على كالمه أو السخرية عدم و ترك اجملال للطرف اآلخر للحديث و احرتام آراء اآلخرين 
جذب انتباههم مبا هو طيب عن الكالم،فضال التحدث ، التأثري يف املستمعني و القدرة على منه ،

و الرتكيز عند االستماع  االنتباه جانب مهارات أخرى مثل إىل.1عن جودة األداء و قبوله
واهد حسن اختيار األدلة و األمثلة و الشللمتحدث،الطالقة يف التعبري،ترتيب األفكار وتواصلها،

 .2حمددموضوع التحدث يف لتأكيد رأي أو دعم وجهة نظر و 

  .شروط المحادثة الناجحة : بعاار 

ث ميكن أن نقول أن هذه احملادثة مثالية  بلغة جيدة خالية من وليكون التلميذ متحدثا جيدا حبي
تزويد التالميذ بالكلمات الضرورية و اجلديدة لكل موضوع األخطاء على املعلم أوال أن يقوم ب

 ىسع،كما أن عليه أن ييدرسه،ألن الكلمات هي األساس يف احملادثة فمنها تبىن الرتاكيب
ن بكمية م همالعمل على تزويداخلاطئة اليت اكتسبها التالميذ و ت لتصحيح تركيب ولفظ الكلما

اربة يف املعىن ذات اجلذر على التمييز بني الكلمات املتق همتعويدالكلمات لزيادة ثروهتم اللغوية و 
ذهان بعد فهمها يف دروس العمل على تثبيت الكلمات و التعابري يف األالواحد باإلضافة إىل 

أنواع الذاكرة الثالثة يف تعليم احملادثة،كأن يذكر املدرس الكلمة اجلديدة أمام االستعانة باحملادثة و 
 التالميذ،مث يكتبها على اللوح،مث يطلب إىل التالميذ نقلها.

و أثناء تصحيح األخطاء عليه أن يتحلى بالصرب و اهلدوء معتمدا التدريج،وان يسعى للتخلص 
رص على التحدث مع التالميذ باللغة السليمة السهلة من احملادثة بالعامية تدرجييا من خالل احل

ليعتاد التالميذ على مساع الفصيح و يعملون على حماكاته.كما أن عليه عدم اإلكثار من الكلمات 
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وعدم من الكلمات لتثبيتها يف األذهان  اجلديدة يف الدرس الواحد ،و ال بد من استعمال ما مر
 .1ميذ ،بل حياول أن جييب كل تلميذ مبفردهالسماح باإلجابات اجلماعية من التال

 خامسا .آداب المحادثة :

للمحادثة آداب على املتحدين التحلي هبا لتكون احملادثة  ناجحة جيدة و مثالية أيضا 
للمحافظة على السري املنظم يف طرح األفكار و اآلراء و غريها من مواضيع 

تعصب أثناء الكالم و نفعال و الضرورة االبتعاد عن االللمحادثة.و من هذه اآلداب 
ضرورة إشراك كل اجملموعة يف احملادثة باالستماع أو التعقيب الرد و التعقيب ، كما أن 

البحث يف ،و 2ااخاذ الوضع الطبيعي يف أثناء احلديثله األثر االجيايب .أو املناقشة 
على جتنب مقاطعة اآلخرين.االستئذان قبل احلديث و اخلالف للتوصل إىل احلق.

 .3سن االستماع للطرف اآلخرو أن حي التحدث بلغة سليمةاملتكلم 

 سادسا . مجاالت التدريب على المحادثة 

إذا كانت الغاية من تعليم احملادثة هي تعويد التالميذ على التحدث بلغة سليمة و سهلة التعبري 
 عليم األساسي :بأفكار واضحة ،فإن جماالت التدريب عليها كثرية نذكر منها يف مراحل الت

..و كل ما يتصل بالبيئة و احمليط أو تسمية األشياء و األدوات و احليوانات و الطيور و األلوان .
 أسئلة تدور حول املوضوعات املختلفة اليت يتعلمها التالميذ.

 حمادثات عامةو ميكن أن  تكون حمادثات حول دروس القراءة لتوضيحها و فهمها و 
نثر ا التلميذ ، أو اختصار فقرات من دروس القراءة و أحيانا عن الدروس اليت يتعلمه

سرد بعض القصص اليت يعرفها التلميذ أو طع احملفوظات الشعرية و األناشيد ، و ق
 .4متثيل بعض قطع القراءةلقصص اليت يلقيها املدرس يف الصف ، أو إعادة بعض ا
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 سابعا . مستويات تعليم المحادثة :

بالدارسني اجلدد يف برامج اللغة العربية فيه يلقي املعلم احملادثة  متعلقالمستوى األول : -1
أوال،يقرؤها قراءة سليمة وبأداء طبيعي ال تكلف فيه مث يطلب من الدارس تكرار هذه 
احملادثة أو متثيلها، هنا يألف الدارس أصوات اللغة و مفرداهتا و أن يعرف منط الكالم 

أن يقدم بدائل خمتلفة للمواقف اللغوية يف حدود  و على املعلم هنا و التعبري فيها .
 فهم الدارس و رصيده اللغوي .

هو أعلى درجة من سابقة ،تدور حمادثة حول موضوعات أوسع المستوى الثاني : -2
وقضايا أعقد و مواقف أكثر جتريدا ـو تدور احملادثة يف هذا املستوى حول موضوعات 

 ت و اصطالحات خاصة.و أفكار مثل املناقشة ،و حتفيظ التعبريا
و هو أعلى مستوى من مستويات احملادثة يف تعليم العربية كلغة المستوى الثالث : -3

ثانية .يف هذا املستوى يتوقع من الدارسني ممارسة احملادثة مبفهوم تناول احملادثة من 
مناقشة حرة بني أفراد مها يف اختالف اآلراء.هنا يكمن دور املعلم يف إلقاء احلوار حىت 
يقلده الدارسون، إنه جمرد موجه للحديث ،يراقب جمراه و يضبط حدوده ،و يصحح 

 . 1أخطاءه ،و يوجه تيار الفكر فيه

لغة منطوقة تعرب فيها املعاين الداخلية ، من داخل الطفل ، بعد اختيار األصوات  التحدث
هي، و الثاين جمزأ املناسبة إياها ، إىل اخلارج على شكلني ،أوهلما شكل متصل يف التعبري الشف

 يف احملادثة اليت يتبادهلا اثنان كحد أقصى.

و يالحظ أن التعبري الشفهي أيسر من احملادثة من حيث إن الطفل يف التعبري هو املرسل و 
املستقبل معا ،فهو يربط املعاين الكامنة لديه و يربطها باألصوات مث يرسلها إىل اخلارج يف 

ة يف التعبري الشفهي تتوقف على وعي الطفل بقدراته ،و متكنه صورة منطوقة ،و من مث فالطالق
من املعاين الداخلية لديه .و أما احملادثة و خاصة داخل الصفوف فيصعب أمرها نوعا ما ألن 
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فيها متحدثني خيتلفان حتما يف النمو ،و اخللفية البيئية و الثقافية ،و مستويات الذكاء .و من 
احملادثة أبطأ منه يف التعبري الشفهي ألهنا حتتاج إىل املزيد من مث يتوقع أن يكون النضج يف 

 .1التفكري ،مع السرعة فيه و استحضار املعاين

 

 التعبير (6

 مفهوم التعبير -أوال 

"جاء يف لسان العرب )ع.ب.ر(وَعبّـَر عّما يف نفسه أَْعَرَب َعمَّا يف نفسه ،أعرب و بنَي  لغة : –ا 
و عرب عنه غريه، فأعرب عنه ،و االسم:العربة و العبارة و عرب فالن :تكلم عنه،و اللسان يعرب عما 

 .2يف الضمري"

 بالكالم،و به وورد يف الوسيط يف مادة)ع.ب.ر( "عرب عما يف نفسه و عم فالن:أعرب و بني
 .3األمر ،اشتد عليه ،و بفالن شق عليه و املكه و الرؤيا، و يقال عرب عينه:أبكاها"

التعبري صفاته من اللفظ نفسه ،"فعرب عن الشيء أي أفصح عنه  يأخذ مفهوماصطالحا :  –ب 
الرسم أو و بينه ووضحه ،و يكون هذا التبيان أو اإليضاح باللفظ أو باإلشارة أو بتعبريات الوجه ب

احلركة بأنواعها التمثيلية و الواقعية ،أي االستجابة ملثريات خارجية كاخلوف أو اهلرب من اخلطر و 
.و التعبري "تدفق الكالم على لسان املتكلم أو الكاتب ،فيصور 4غري ذلك ،كما تكون بالكتابة"

إطار يكتنف خالصة ما حيس به أو ما يفكر به ،أو ما يريد أن يسأل أو يستوضح عنه،و التعبري 
 .5املقروء من فروع اللغة و آداهبا         و املعارف املختلفة"
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و مفهومنا للتعبري يف ضوء طرق التدريس هو "اإلفصاح عما يف النفس من أفكار و مشاعر  
.ووسيلة لإلبانة و اإلفصاح عما يف نفس اإلنسان من أفكار أو خواطر أو 1باللفظ أو بالكتابة

ا ؛حبيث ال يتجرد من طابعها و مالحمها و إن تعددت ألوانه .فهو وسيلة عاطفة أو حنوه
للمحافظة على الرتاث اإلنساين كما أنه الوسيلة الوحيدة لربط املاضي باحلاضر،حبيث االستفادة 

 منه يف النهوض باملستقبل .

 الواضح السليم يعترب التعبري أحد فنون االتصال اللغوي و فرعا من فروع املادة اللغوية و التعبري
غاية أساسية من تدريس اللغة و كل فروع اللغة ووسائل خلدمة هذه الغاية و حتقيقها،لذلك فهو 

.فالتعبري مبفهومه العام هو أن يتحدث اإلنسان أو يعرب عما 2جدير بأكرب قدر من عناية املعلم"
ستجابة ملؤثرات يف يف نفسه من موضوعات تلقى عليه.أو عما حيس به إنه احلاجة إىل احلديث ا

 اجملتمع أو يف الطبيعة.

أما مبفهومه الرتبوي فهو متكني التالميذ حق أن يصبحوا قادرين على اإلفصاح عما خياجل نفوسهم 
من األمور العادية بلغة سليمة يف غري تعثر و ال خجل،و حىت يستطيعوا تنظيم مبجموعة من 

س،فيعمدوا إىل تصويرها تصويرا وافيا و يكتبوها األفكار يف موضوع درسوه أو مسألة يهتم هبا النا
. و من 3يف أسلوب جيد و متقن جيمع بني الرتتيب و التأثري معا ،سواء كان خمتصرا أم مطوال

 تعريفات التعبري أيضا :

أنه "إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من أفكار و معان،على أن  يكون ذلك بلغة 
 ،يشيع السرور يف النفس.صحيحة و بأسلوب مجيل 

هو علم تقود املعرفة به إىل القدرة البيانية على اإلفصاح عن املعاين ببساطة و األلفاظ املالئمة ،و 
هذا ال يتم إال عن طريق إبداع العبارة املشرفة يف األسلوب.و انتقاء اللفظة املناسبة ،و االلتزام 

 .4بالتنسيق املعتمد"
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 ـــعبيـــر :أهـــميـــة التـ –ثانيا 

يلة االتصال و ه وسالطالب ألنيعد التعبري مثرة الثقافة األدبية و اللغوية اليت يتعلمها 
التعبري السليم أمر ضروري يف خمتلف املراحل الدراسية،و على إتقانه التواصل و التفاهم و 

الروابط  أداة لتقويةسب املعلومات الدراسية املختلفة ألنه يعد يتوقف تقدم التلميذ يف مك
له أمهية كبرية يف حياة الفرد و اجملتمع على ملا  1اإلنسانية و االجتماعية بني الطلبة

 السواء،و يستمد التعبري أمهيته من عدة جوانب،منها :
أنه غاية يف دراسة اللغات حيث جند أن خمتلف األنشطة األخرى كالقراءة، اخلط  اإلمالء  -

،كلها وسائل مساعدة تسهم يف متكني الطالب من ، النصوص ، احملفوظات و القواعد 
 التعبري الواضح السليم اجلميل.

انه طريقة اتصال الفرد بغريه، و أداة فعالة لتقوية الروابط االجتماعية  و الفكرية بني  -
يساعد على حل املشكالت الفردية األفراد و اجلماعات و أداة للتعلم و التعليم ،كما أنه 

 .2يق تبادل اآلراء و مناقشتهاو االجتماعية عن طر 
و للتعبري وظيفة تقوميية،إذ من خالله خيترب الكاتب مهاراته يف استعمال النحو واخلط و 

الفشل يف التعبري يؤدي إىل اإلخفاق يف حتقيق اإلمالء .و تسلسل األفكار و األساليب.و 
دخل يف  األهداف،و قد يوصل إىل عكس املطلوب ، و كثريا ما يكون لدقة التعبري

مقاييس الكفاءة و النجاح يف العمل بالنسبة لبعض فئات الناس كاملعلمني و احملامني،و 
موظفي االستقبال و االستعالمات و ذيعني،و الصحفيني،و املراسلني،و القضاة ،و امل

 .3غريهم
التعبري مهم جدا يف احلياة ملا له ضرورة حيوية للفرد و اجملتمع، فال غىن لإلنسان عنه يف 
أي طور من أطوار منوه )إن الطفل مثال حيتاج إىل التعبري عن نفسه باحلديث إىل غريه يف  
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كلمات مرتبة،و مجل خمتارة و عبارات مفهومة حبسب مستوى نضجه.و الشباب أيضا 
فيه تزداد دائرة التفاعل حباجة إىل التعبري عن مكنون أسراره و إظهار أفكاره...( و ألن 

 1.اإلنسان دم اليت اخاجلماعة فهو من ضروريات احلياة املثمرة بني الفرد و 

 دروس التعبري تقوي شخصية التلميذ و تعوده اجلرأة و حسنكون   و للتعبري أمهية يف التعليم أيضا :
تقوي و تعمق يف التلميذ بعض العادات الفكرية األداء و أدب احلديث و املناظرة ،كما اهنا أيضا 

تدربه على حسن االستماع اجتماعيا و نفسيا،و  خصية واعية و متزنةو االجتماعية ،فتجعل منه ش
و متكنه ،تعينه على حسن املالحظة و دقتهاباإلضافة إىل اهنا و التفكري قبل احلديث أو الكتابة .

دروس التعبري جتعل التلميذ واثقا مما يقوله و من نقل املرئيات إىل أفكار فكلمات و مجل و عبارات.
 2تعوده على تنسيق أفكاره،و تبعدها عن الغموض و التشويش.أو يكتبه،ألهنا 

 ثالثا . أنواع التعبــــير :

،و من حيث :التعبري الوظيفي و التعبري اإلبداعيينقسم التعبري من حيث املوضوعات إىل قسمني 
 :التعبري الشفوي و التعبري الكتايب.األداء إىل نوعني 

 من حيث الموضوع: -1

العامة لتسيري اتصاله  املقصود به كل تعبري يستخدمه اإلنسان يف حياته"الوظيفي:التعبير -أ      
بالناس،لتنظيم حياته أو لقضاء حاجاته،أو لتدبري أمور معيشته و تسهيل مهامه،كاحملادثة و 
املناقشة،و هذا النوع من التعبري ال بد أن تعريه املدرسة نوعا من االهتمام ،ألمهيته يف احلياة ،ألنه 

 يساعد على الوفاء مبطالب احلياة املادية و االجتماعية" .

واملقصود به التعبري عن اخلواطر و املشاعر و األفكار و االنفعاالت و التعبير اإلبداعي :"-ب
النظرات اإلنسانية و االجتماعية و حنو ذلك،و يدخل يف نطاقه نظم الشعر و كتابة املقالة و 

.هذا النوع من التعبري ميكن التلميذ من اإلبانة عما يف نفسه، و نقل تأليف القصة و التمثيلية...إخل
ما حيس به من عواطف و ما يراوده من أفكار إىل اآلخرين .و هلذا النوع أمهية خاصة يف تعليم 
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اللغة ألنه أداة التأثري يف األفراد،الستمالتهم إىل فكرة أو إلقناعهم برأي أو عقيدة...لذلك ينبغي 
تلميذ على التعبري عن عواطفه و انفعاالته و انطباعاته املختلفة عن العامل الذي يعيش يف تدريب ال

 1فيه".

 من حيث األداء : -2

و الوسيلة فيه هي الكلمة املنطوقة اليت تتحرك هبا الشفة،و إليها نسب فقيل التعبير الشفهي :-أ
 الشفهي و أمثلة متعددة،منها :

 احملادثة و املناقشة. -
 اهلاتفي.احلديث  -
 األسئلة و األجوبة من املعلم أو التلميذ خالل الدروس. -
 تلخيص األفكار و شرحها،و التعليق عليها. -
 سرد قصة مسعت أو قرئت . -
 احلديث يف موضوع مقرتح. -
 2احلوار يف متثيلية. -

يعتمد على الكلمة املكتوبة أو احملررة،ومن أجلها مسي التعبري الكتايب،أو  التعبير الكتابي:-ب
 لتحريري و جماالته متعددة منها كتابة ما يأيت :ا

 رسالة أو برقية أو بطاقة دعوة. -
 تقرير عن نشاط ما. -
 أجوبة عن أسئلة،أو فكرة أو رأي أو موقف أو حادثة ألجوبة. -
 تعليق على فكرة،أو رأي،أو موقف،أو حادثة،أو موضوع. -
 3بيان يكشف عن وجهة نظر يف موضوع ما. -
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 املوضوعات أو القصص.تلخيص لبعض األفكار أو  -
 1موضوع مقرتح. -

 التعبير الشفهي -(1

 التعبير الشفهيفي مفهوم  –أوال 

التعبري الشفهي هو أن ينقل التلميذ أفكاره و أحاسيسه إىل اآلخرين مشافهة مستعينا باللغة ،و 
تساعده اإلمياءات،و اإلشارات باليد،و االنطباعات على الوجه،و النربة يف الصوت،و من 
جماالته:احملادثة ،املناقشة ،اخلطابة ،التعليق ،و التعبري احلر...و يكون يف مجيع صفوف مرحلة 
التعليم األساسي.و تعد مهارة الكالم و املتمثلة يف التعبري الشفهي من أهم املهارات اللغوية بل 

قبال من أمهها،ألن اهلدف الرئيس للغة هو االتصال بني البشر،فهي عملية إرسال منطوق و است
و هو ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من 2قبل السامع.

خواطر،و ما جيول خباطره من مشاعر و ما يزخر به عقله من رأي أو فكر،و ما يريد أن يزود به 
ان غريه من معلومات أو حنو ذلك،يف طالقة و انسيابية ،و سالمة يف األداء و قد تعلم اإلنس

 3مبكرا قبل أن يتعلم كيف يعرب عن أفكاره و مشاعره و سالمة يف األداء .

وهلذا النوع قيمته يف احلياة التعليمية ويف احلياة بصورة عامة،فهو يف مرحلة الطفولة عماد الثروة 
ه و  اللغوية اليت متهد لتعلم القراءة،و هو قوائم التعبري احلر للطفل و أساس التعبري الشفهي املقيد ل

لغريه،ووسيلة االتصال الغالبة بني املتحدث و السامع.ويالحظ أن فرص التعبري الشفهي أوفر،و 
ألوانه أكثر،و الناس ميارسونه بصورة أوسع كثريا مما ميارسون التعبري الكتايب و يف التدريب عليه مرانه 

 4ة و انطالق.على اجلرأة و مواجهة اجلمهور،و سرعة التفكري و التعبري،و األداء يف دق

ال يرتبط هذا النوع من التعبري يف بداية حياة الطفل بالقراءة و الكتابة بل إن الطفل    يعرب 
باإلشارة يف شهوره األوىل من حاجاته و مطالبه،مث يبدأ بالتعبري اللفظي و املتمثل يف املناغاة و هي 
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لكن بعد دخول الطفل إصدار أصوات متشاهبة من حيث الشكل و خمتلفة من حيث الوظيفة،و 
املدرسة فإن التعبري يعتمد على اللغة املكتسبة داخل املدرسة و درجة ارتباطها بالبيئة 
اخلارجية،حيث يبدأ التلميذ باستخدام الكلمات اجلديدة و التعبري عن حاجاته و مطالبه عن 

 1طريقها،بالتدريج.

فسي و االجتماعي،فمن الناحية يرتبط التعبري الشفهي بسيكولوجية منو الطفل اجلسمي و الن
اجلسمية يتأثر لفظ بنمو أعضاء النطق لديه،فإذا ما كان هناك عجز يف أي جانب من جوانب 
النطق أدى إىل تشويه اللفظ،فنجد لدى بعض التالميذ عيوبا لفظية كالتأتأة و الفأفأة و غريها.و 

يلجأ إىل اهلروب للتعبري عما تؤثر هذه العيوب اللفظية على نفسية الطفل حيث يشعر باخلجل و 
جييش يف نفسه،كذلك إذا أحس الطفل بأنه أقل من زمالئه اآلخرين من حيث الذكاء أو 
االستيعاب فإنه يلجأ أيضا إىل االنطواء كما أن للظروف االجتماعية و العالقات بني الوالدين و 

ث معهم،كما أن عالقاته غريها،تلعب دورا يف منو الثقة لدى الطفل و مواجهة اآلخرين و التحد
مع معلميه و زمالئه اآلخرين هلا أثرها يف توجيه الطفل من الناحية النفسية و اللغوية.فإذا أحس 
الطفل بأنه شخصية حمبوبة و حائز على التقبل و القبول االجتماعي فإنه ينطلق يف تعامله مع 

عن مطالبه و حاجاته بقوة،كما األفراد احمليطني به بكل حرية و شجاعة مما يشجعه على التعبري 
 2ينعكس ذلك على اكتساب اللغة و استخدامها يف التعبري عن هذه احلاجات و املطالب.

  أهمية التعبير الشفهي:–ثانيا 

التعبري الشفهي حيل عقدة لسان الطفل و له امهية بالغة يف كل مراحل حياة اإلنسان املختلفة ف
 على مواجهة الناس . يعوده الطالقة يف التعبري و القدرة 

يف احلياة الإلنسان يف حاجة ماسة إىل املناقشة و إبداء الرأي و اإلقناع،وال سبيل إىل 
ذلك إال بالتدريب الواسع على التعبري الشفوي،الذي يعود األطفال منذ الصغر التعبري 

 3الواضح عما يف نفوسهم.
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األطفال ،من ذوي املزاج املنطوي كما أن املعلم يستخدم التعبري الشفهي وسيلة لتشجيع 
 على التحدث و املناقشة و املشاركة يف النشاط االجتماعي.

 مهارات التعبـــــير الشفــــــهي : –ثالثا 

التعبري الشفهي مهارة يكتسبها التلميذ يف الصفوف األوىل بالتدريب عليه،و ممارسة أساليبه 
يذ عليه وإكساهبم مهارة التحدث بطالقة ضاعت املختلفة،فإذا مل يهتم  املعلم بتدريب التالم

 عليهم هذه الفرصة.

إن االهتمام جيب أن يرتكز أوال على طالقة التعبري شفهيا،و على تسلسله وانسجامه حبيث 
 يكتسب التلميذ يف الصفوف الثالثة األوىل املهارات اآلتية:

 التعبري عن أفكاره بوضوح يف مجل قصرية. -أ
ات االستفهام السهلة،مثل:أين ،مىت ،من ، و معرفة الفرق معرفة استعمال بعض أدو  -ب

 اجلواب. بني مجلة االستفهام و مجلة

 أشكرك ،من فضلك ،صباح اخلري ، مساء اخلري ...إخل. استعمال األلفاظ املهذبة،مثل: -ج

 القدرة على سرد القصة . -د

صحيحة،كان حتدثه و االستماع مرتبط بالتحدث  فكلما كانت اجلمل اليت يسمعها التلميذ 
 صحيحا.

إن كثريا من األطفال غري قادرين على التعبري عن أنفسهم بفعالية،فإذا أراد أحدهم التحدث فإنه 
ال جيد الشجاعة على ذلك ، فهو يتلعثم و يرتدد،لذا كان من الضروري أن تقدم املدرسة منهجا 

أساس من اختيار ملواقف للغة الشفوية،و خباصة التحدث و التعبري الشفهي الذي يقوك على 
 1طبيعية ملمارسة األطفال أنشطتهم الشفهية يف تلقائية و رغبة.
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 أساليب التعبير الشفهي و موضوعاته :–رابعا 

خيتار املعلم مادة دروس التعبري  الشفهي من بيئة في الصفـــوف األولى االبتدائية : -أ
، فاملوضوعات جيب أن  الطفل اليت هي حمور شوقه و مركز اهتمامه و مدار انتباهه

تدور حول حياته يف املنزل ، من طعام و لعب و أسرة و حول خرباته خارج املنزل ، 
يف املدرسة و الشارع و السوق ، و تنتهي بالقصة اليت تناسب مرحلة منوه العقلي.و 
الطفل يف الصفوف الثالثة األوىل مييل إىل التعبري عما حيسه أو يشاهده ، أو يتأثر به 

ألعابه و نواحي نشاطه ، كاللعب  واملشاهدات و احلفالت و الزيارات و الرحالت يف 
و الطيور و احليوانات ووسائل االنتقال ،كما أنه مييل إىل الصور و الرسوم و مساع 
القصص و سردها ؛لذلك ميكن القول إن للتعبري الشفهي أنواعا و أساليب خمتلفة 

بري عن الصور ، رواية قصة ، السؤال و اجلواب و منها : التعبري احلر واألخبار ،التع
 احملادثة ، التعبري الشفهي بعد القراءة.

جيب أن يرتك الطفل حرا يتحدث عما يشوقه،واألخبار هي التعبير الحر و األخبار : -1
اخلطوة األوىل يف التعبري و هي سهلة للتلميذ ألننا ال نطالبه بأكثر من التحدث حديثا 

عليم التعبري احلر أن يطلب املعلم من عدد من التالميذ أن خيربوا حرا.و من أساليب ت
زمالءهم عما فعلوه أمس أو عما شاهدو يف حيهم من األشياء أو احلوادث ، أو عما 

.و عليه أن يساعدهم يف البداية بتوجيه األسئلة اليت 1شاهدوه يف برامج التليفزيون 
ملوضوعات املناسبة اليت تصلح لذلك تعنيهم على ترتيب األفكار و احلوادث ،و من ا

 : أسريت ،اجلريان ،الفواكه ، العيد و السوق .
التعبري عن الصور تدرب األطفال على دقة املالحظة ، و توقظ التعبير عن الصور: -2

 و للتعبري عن الصور عدة مستويات منها: 2فيهم قوة االنتباه و التفكري.
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ر، كل صورة مستقلة عن األخرى يعرض املعلم على التالميذ جمموعة من الصو  -أ
تدل على شيء واحد ، ويطلب منهم ذكر ما تدل عليه، و التحدث عما 
يعرفون عنه، مثل : سيارة ،حصان ،ديك ، خروف ، قلم ،خنلة ....يوجه 
املعلم سؤاال للتلميذ:ما الذي تراه يف الصورة األوىل ؟ فيقول التلميذ : أرى 

:ماذا تعمل السيارة لإلنسان ؟ فيجيب  سيارة. مث يوجه األستاذ سؤاال آخر
 التلميذ ؟يركبها أو يسافر هبا .

يعرض املعلم صورا ناقصة ، مثل : صورة كرسي بثالث أرجل ،صورة طائر بال  -ب
منقار ،صورة أرنب بأذن واحدة.يتحدث التلميذ عن الصورة و يذكر ما 

 يكملها.

كقصة القطة و الفأر.كما يأيت يعرض املعلم على التالميذ  صورا متثل قصة كاملة  -جـ
: 

 صورة القط و هو جالس. -
 صورة القط يسد الطريق على الفأر. -
 صورة القط و هو ميسك بالفأر. -
 1صورة القط و هو يداعب الفأر،كعادته قبل أن يأكله. -
 صورة القط و هو يأكل الفأر. -
اعد على تنمية درس القصة من أهم الدروس بالنسبة لألطفال ألنه يسروايــــة قــــصـــة : -3

مهارة التعبري الشفوي ،فمادة القصة تشوق األطفال ،إذا أحسن اختيارها،و تدفعه إىل 
االنتباه و تزيد حصيلته اللغوية بطريقة تلقائية .لذلك فاملعلم مطالب بأن حيكي 

 2لتالميذه قصة كل أسبوع، مث يستعملها يف التعبري مبختلف أنواعه. 
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إن هذا النوع من النشاط ميكن أن يبدأ من  محـــــادثـــــة :الســـؤال و الجـــواب و ال -4
فيه استعمال أدوات االستفهام و أدوات اجلواب ،  : إذ يتعلم التالميذالسنة األوىل 

مثل :أين ، مىت ، ماذا ،كم ، نعم ،ال ... ،وقد يعرض املعلم على تالميذه صورة 
ة؟ ماذا تالحظ يف الطائرة ؟ .و طائرة يف اجلو و يسأهلم : ماذا ترى يف هذه الصور 

أسلوب السؤال و اجلواب يعد من قبيل احملادثة ،و هو األسلوب السهل الذي ميكن 
 أن ميارسه املعلم مع صغار التالميذ ألنه حيقق الطالقة يف التعبري.

هلذا اللون أمهية يف تدريب التالميذ على التعبري التعبير الشفهي بعد القراءة :  -5
األساليب املتبعة يف تعليمه، أن يوجه املعلم أسئلة إىل التالميذ بعد الشفهي و من 

القراءة لكي جييبوا عنها مستعملني اجلمل اليت وردت يف النص.أو أن يطلب املعلم من 
 1حيث يتناول األفكار األساسية و اجلزئية.،بعض التالميذ تلخيص الدرس

ال اختلف أساليب التعبري الشفهي يف ( :في الصفوف األخيرة االبتدائية )الرابع و الخامس-ب
هذه الصفوف عما أشرنا إليه يف الصفوف األوىل إال يف اختيار املوضوعات إذ أن املوضوعات يف 

 هذه الصفوف تكون أرقى و ميكن أن تدور حول ما يأيت :

أن يتحدث التالميذ عما يقومون به من نشاط يوم، رحالت أو ما يشاهدونه يف  -0
 التلفزيون ،و ما يشرتكون فيه من أعمال داخل املدرسة و خارجها.برامج 

التعبري عما يسمعونه من القصص أو ما يقرؤونه منها بأن يسردها التالميذ بعبارات  -6
 جديدة أو حتويل بعضها إىل متثيليات إن أمكن.

إلقاء اخلطب و الكلمات اليت تدور حول بعض احلاجات اليت تنشأ يف حياهتم اليومية  -8
و يراعي يف تدريبهم على إلقاء اخلطب و الكلمات إكساهبم مهارات األداء اجليد و ،

 2النطق احلسن و استخدام الكلمات املناسبة .
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 مبادئ تعليم التعبير الشفهي :-خامسا 

التزام املعلم الكالم باللغة العربية التعبري الشفهي يف املرحلة االبتدائية ؛ من مبادئ تعليم
ة حماكاة املدرس فتسلم عباراته ويتخلى عن العامية لك يتيح للتلميذ فرصالسليمة ألن ذ

يرتك للتلميذ حرية االنطالق يف التعبري و االسرتسال فيه ،فال جيوز تدرجييا ، كما أن عليه 
 1تقتضي إجابات مطولة.اليت ميكــــن للمعلــم االستعانة باألسئلة و  مقاطعته.

 أهداف التعبير الشفهي :–سادسا 

الصحيح باللغة الصحيحة بغري خجل  يتعود التالميذ على التعبرييهدف التعبري الشفهي إىل أن 
واقف أن يتقن التالميذ املو التعبريات اليت تناسب مستواهم ،باإلضافة إىل  أن يتزودوا بالكلمات،و 

ترتيب منطقي على ترتيب األفكار ،و تسلسلها و سردها وفق اخلطابية و اجلرأة األدبية وأن يعتادوا 
 2فتتسع دائرة أفكارهم.

 كما أنه يساعد على معاجلة االختالالت النطقية اليت تسيطر على األطفال.و يدرهبم
ناسبة للمواقف اليت على تنمية سرعة البديهة ،و االستجابة السريعة ، و ردود الفعل امل

و ترتيبها بسرعة ،  تنمية سرعة التفكري ،و تنسيق األفكار  تتصل حبياته ، بالإلضافة إىل 
 كما يساعد يف ترتيب عناصر املوضوع الذي يريد التحدث فيه.

ويزيل ظاهرة اخلجل ، و التهيب ،و الرتدد ، و يكسب التلميذ اجلرأة يف مواجهته 
 3اجلمهور.

  ــير الكـــتابـــي :(الـــتعب2
يعرف بأنه" إفصاح التلميذ بقلمه عن أفكاره و مشاعره  : أوال.في مفهوم التعبير الكتابي

،أو هو أن ينقل الطالب أفكاره و أحاسيسه إىل اآلخرين كتابة مستخدما مهارات لغوية 
أخرى كقواعد الكتابة )إمالء ،خط( ،وقواعد اللغة )حنو ،صرف( و عالمات الرتقيم 

                                                           

 .088علوي عبد اهلل طاهر:تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق الرتبوية،صينظر ، -1 
 .81د.مسيح أبو مغلي:مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية،صينظر ، -2 
 .652ائق تدريسها بني النظرية و التطبيق،صد.عبد السالم يوسف اجلعافرة:مناهج اللغة العربية و طر ينظر ، -3 



األدبية و الشخصية و اخلواطر و  املختلفة ،و من جماالته : املقاالت األدبية ، و الرسائل
 1املذكرات...و يبدأ عادة من الصف الثالث األساسي فما فوق ".

التعبري التحريري يهيئ الفرصة للمعلم ،لكي يقف على  أهمية التعبيـــر الكتابــــي :-ثانيا
مواطن الضعف  يف تعبري تالميذه فيعمل على النهوض به ، و يتعرف ذوي املواهب 

الكتابة من تالميذه فيشجعهم ، و للتعبري الكتايب أمهية تربوية يقصد إقدار  اخلاصة يف
التالميذ على الكتابة املعربة عن األفكار بعبارات صحيحة خالية من األخطاء بدرجة 
تناسب مستواهم اللغوي ، و تدريبهم على الكتابة بأساليب على جانب من اجلمال الفين 

تيار األلفاظ املالئمة ، و تنسيق األفكار و مجعها و ربط املناسب و تعويدهم الدقة يف اخ
بعضها ببعض ، أما أمهيته االجتماعية يف كونه الوسيلة الوحيدة املدونة لالتصال بني الناس 
املقيمني يف أماكن بعيدة ، و جتديد العالقات و تقويتها ،و عن طريقه ميكن احملافظة على 

 2، واألديب و نقله إىل األجيال املقبلة.الرصيد احلضاري و الثقايف و العلمي 
عما يدور يف ذهنه من أفكار و مشاعر و آراء    و من خالل التعبري الكتايب يعرب التلميذ

كتابًة ،و تعكس هذه الكتابة غالبا شخصية الكاتب و يستشف منها أشياء كثرية ،  
فكار ، و صحة كالقوة اللغوية و القوة البالغية ، و التمكن العلمي ، و تسلسل األ

املعلومات املكتوبة و غريها و خيتلف التعبري الكتايب من مرحلة تعليمية إىل أخرى و ذلك 
باختالف األهداف و املرحلة االبتدائية .حيث يكون اهلدف تعليم التلميذ كيف يركب 
اجلمل املفيدة و كيف يصنع الكلمات اليت حفظها و العبارات اليت اكتسبها يف أماكنها 

حة يف النص أو املقال لذلك فإن التعبري الكتايب يف الصفوف األوىل من املرحلة الصحي
االبتدائية جيب أن ينصب على نفسية التلميذ ملا هو يف الكتاب املدرسي ، وال خيرج 
اهلدف عن كونه جمرد تعويد التلميذ على اختيار الكلمات املناسبة يف العبارات غري 

 يف مكاهنا الصحيح يف اجلملة و هكذا.املكتملة أو وضع كلمة مناسبة 
أما يف الصفوف العليا أقصد هبا من الصف الرابع إىل اخلامس ابتدائي ، فيدرب التلميذ 
على كتابة الرسائل القصرية و تلخيص قصة قصرية قرأها و يتدرج املعلم معهم حىت 
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اهتم يعودهم على وصف ما يشاهدونه من مظاهر الطبيعة و من يتعاملون معه يف حي
اليومية ، و اإلجابة عن أسئلة الكتاب اليت تتعلق مبوضوعات و ما خيطر على بال كل 
منهم كي يهيأ هم إىل املرحلة إىل املرحلة املقبلة اليت تتميز باالستقاللية نوعا ما ، يف 

 1الشخصية و السلوك و التعبري.
 

 أهداف التعبير الكتابي : –ثالثا 
يتيح للتلميذ املذكورة يف التعبري الشفهي فإن التعبري الكتايب :باإلضافة إىل معظم األهداف 

صلة بني يقوي الع جوانبها بعمق يناسب مستوى منوه و القدرة على طرح الفكرة من مجي
يعطي التلميذ الفرصة الكافية الختيار األساليب اللغوية التلميذ و أدوات الكتابة ،كما أنه 
يتيح للتلميذ فرصة األمر ال يوفره التعبري الشفوي ، و  االراقية ، تنقيحها و هتذيبها و هذ

 الوصول إىل مرحلة اإلبداع لتوافر الوقت الكايف لذلك.
 2اخلط و اإلمالء.–باإلضافة إىل أنه ينمي لدى التلميذ املهارة الكتابية من جانبيها 

ثر على التفكري.و كما أن التعبري الكتايب يدرب التالميذ على الكتابة بوضوح و تركيز و سيطرة أك
هو وسيلة االتصال بني الفرد و غريه ، ممن تفصله املسافات.و ال بد من تدريب التالميذ على 
خمتلف أنواع التعبري الكتايب ، مثل كتابة األخبار جمللة احلائط املدرسية ، ووصف الصور و املعارض 

 لتهاين ورسائل الشكر ....، و تلخيص القصص ، كتابة املذكرات و التقارير ،بطاقة الدعوة و ا

و من أهداف التعبري الكتايب أيضا:حتقيق آداب الكتابة ، ترتيب املوضوع و االهتمام باخلط و 
 3العالمات و الرتقيم.

 مهارات التعبير الكتابي :.رابعا 

الصحيحة القدرة على الكتابة ليكون التلميذ متمكنا من التعبري الكتايب ،جيب أن تكون لديه 
املوضوع اخطيطا يسهل اخطيط مادة املوضوع يف مصادرها األصلية ، باإلضافة إىل مجع ، و  إمالئيا
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وضوع أو الرأي يف عرض املب املبدئي املناسب لتنظيم املادة مث اختيار األسلو مهمة تناوله ،و 
باس و استخدامه حسن االقترأيا يؤمن به ، إقامة الدليل الذي يدعم فكرة أوسالسة و منطقية و 

ت و اجلمل اختيار الكلماتخدام عالمات الرتقيم يف الكتابة باإلضافة إىل اسوضعه املناسب و يف م
يف الكتابة مع السالمة و  السرعةم الكتابة يف سطور و مجل و فقرات ،تنظياملؤدية للمعىن املراد ،

ختيار التميز بني التعبريات و امونا و استيفاء عناصر املوضوع الذي يكتبه شكال و مضالوضوح ،
 1األجور منها.

 

 

 

 خطوات تدريس التعبير الكتابي :–خامســــــا 

و فيه يتم استثارة انتباه التالميذ ، و جذهبم إىل املوضوع و تشويقهم ، التمهيد : -1
و هذا يعين أن يقوم املعلم بوضع التالميذ يف جو نفسي يؤدي إىل موضوع الدرس 

املوضوع وثيق الصلة خبربات التلميذ و ، مع مراعاة أن يكون 2و يهيئ أذهاهنم 
و يتبع  3مستمدا من عامله ، مالئما لقدراته الفكرية ، و منسجما مع اهتماماته.

يقوم املعلم مبناقشة املوضوع بأسئلة تؤدي إىل توجيه أفكار  يف ذلك املناقشة:
األطفال إىل املوضوع املقرتح، مراعيا التسلسل ، و التدرج فيها تؤلف جمموعة 

جابات التالميذ عناصر املوضوع الرئيسية.يقوم املعلم باختيار بعض مجل التالميذ إ
 املصوغة بشكل جيد ، يكتبها على السبورة على شكل ملخص سبوري.

 ويتم على النحو اآلتـــــي : النشاط الكتابي : -2
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امللخص السبوري ، حيث يقوم بتوجيه انتباه التالميذ إىل امللخص السبوري مشريا إىل  -
اجلمل املفتاحية ، أو العبارات اجلميلة أو املفردات اليت يرغب املعلم يف استخدامها من 

 قبل التالميذ.
 كتابة املوضوع ، أو حل التدريبات ،مهتدين مبا مت معاجلته يف امللخص السبوري. -
توجيه املعلم ، وتصحيحه ، ينتقل املعلم بني تالميذه موجها و مصححا ، كاشفا عن  -

 عامة اليت وقع فيها التالميذ.األخطاء ال
هنا يطلب املعلم من التالميذ الرجوع إىل دفاترهم و تصحيح ما وقعوا  التقويم : -3

 فيه من أخطاء .

 

 

 مبادئ تعليم التعبير الكتابي :–سادسا 

لكي يكسب املعلم مهارة التعبري الكتايب للتلميذ عليه استشارة التلميذ و تشويقه  
األفكار و  تقدمي  معباحلديث عن املوضوع وإعطاءه فرصة للتفكري قبل كتابة املوضوع 

تنسيق عناصر املوضوع ،من خالل احلديث عن األفكار املستنبطة من التالميذ فكرة 
 1دى مث تنسيقها.فكرة،و مناقشة كل فكرة على ح

 ي :عالقة التعبير الشفهي بالتعبير الكتاب.سابعا 

إن التعبري الشفهي تربطه عالقة قوية بالتعبري الكتايب فهما وجهان لعملة واحدة ، حيث إن التعبري 
الشفهي هو الشق االول أما التعبري الكتايب هو الشق الثاين فالذي مييزه هي الكتابة، فلكي يعرب 

أن يسمع ما يتلقاه ليجذب انتباهه و تنمى دافعيته و حبه لالستكشاف و أيضا أ  التلميذ جيب
 يتحدث و يناقش ليفهم و يصحح األخطاء و ليستطيع
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 الدراسة الميدانيـة :

 منهج الدراسة : -أوال

لإلجابة يعد املنهج ضرورة ملحة و الزمة يف البحوث العلمية،فهو الطريقة اليت يسلكها الباحث 
على التساؤالت اليت طرحها،فهو عبارة عن خطة تبني وحتدد طرق حتليل البيانات،فكلمة منهج 

 "هنج األمر ، و أهنج لغتان ، أي :وضح .و املنهاج الطريق الواضح .

خطة معقولة ملعاجلة مشكلة ما ، و حلها عن طريق استخدام املبادئ العلمية املبنية على "و هو 
 1."اإلدراك السليم ، املدعمة بالربهاناملوضوعية ، و 

عبارة عن طريقة منتظمة لدراسة "لذلك اعتمدت يف دراسيت هذه املنهج الوصفي ،الذي هو 
حقائق راهنة، متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد،أو أحداث معينة ، هبدف اكتشاف حقائق 

ل هبا و تغريها و كشف جديدة أو التحقق من صحة حقائق قدمية آثارها و العالقات اليت تتص
 2."اجلوانب اليت حتكمها

التدقيق دف إىل وصف الظاهرة و التشخيص و و من هنا يظهر أنه املنهج األنسب لدراسيت اليت هت
و البحث عن طريق مجع املعلومات وتصنيفها فيها.إنه ميكننا من وصف ظاهرة حمل الدراسة 

حتليلها و إخضاعها للدراسة.فاملنهج الوصفي يتوافق مع طبيعة املوضوع يف الكشف عن ما إذا  و 
كان التالميذ ميلكون مهارات التعبري الشفهي.كذلك استعنت باملنهج اإلحصائي كأداة مساعدة 
يف معرفة مدى تأثري احملادثة يف حتصيل اللغة السليمة ،كذلك يف عملية التحليل الذي من خالله 

يستعمل يف و نستطيع "التعرف على األدلة و األسباب اليت تستخلص من اإلحصائيات املتوفرة  
دراسة عينة من العينات ،حيث حياول أن حيصي الظواهر مرتبطة مبوضوع الدراسة وفقا ملقاييس 

  3."متنوعة ،و بذلك ميكن التعرف على اجملموع الكلي للموضوع
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 راسة :األدوات المستخدمة في الد -ثانيا
 المالحظة: -أ

 "كلمة مشتقة من الفعل الثالثي حلَََظ و هي تعين يف اللغة العربية النظر إىل الشيء"إن املالحظة 
و املالحظة يف البحث العلمي؛هي مشاهدة الظاهرة  observationويقابلها يف اللغة الفرنسية 

يث يتمكن الباحث من حمل الدراسة عن كثب فهي يف إطارها املتميز وفق ظروفها الطبيعية ،ح
مراقبة تصرفات و تفاعالت املبحوثني ،يف عملية مقصودة تسري وفق اخلطة املرسومة للبحث يف 
إطار املنهج املتبع ،هدفها ينحصر يف مشاهدة اجلوانب اخلاضعة للدراسة ليس باملعىن التسجيلي 

يف إجراء املقارنات  تدخل العقلإىل  ذلك السليب هلذه اجلوانب عرب استخدام احلواس بل يتعدى
 1استخالص النتائج.و 

 المقابلة : -ب

باب اليت أدت إىل بروز املشكلة هتدف يف األساس إىل فهم مشكلة معينة و اإلملام باألس"
 2."خطورهتا،و تستخدم بقصد التعرف على جوهر القضية و املساعدة إلجياد حلولو 

املواجهة.من حيث قيامها على املقابلة مشتقة من الفعل قابل،مبعىن واجه و هي بذلك و"
مواجهة الشخص أي مقابلته وجها لوجه، من أجل التحدث إليه يف شكل حوار بأخذ شكل 
طرح أسئلة من طرف الباحث و تقدمي األجوبة من طرف املستجوب حول املوضوع 

 3."املدروس

من خالل اليت ميكن احلصول عليها ،و املقابلة تستخدم يف البحوث امليدانية جلمع البيانات
 اليت ال ميكن مجعها عن طريق املالحظة.املكتبية،كما تستخدم يف البيانات،الدراسة النظرية أو 
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 استمارة االستبيان : -جـ

هي لفظة أخذت استعمال أكثر من غريها من تقنيات البحث الفيزيولوجي إال أن "االستمارة :
الستمارة تطلق عشوائيا على هذه يف دالالته إىل درجة أن كلمة ا ااستعمال اللفظة خلق لبس

و يتم وضعها يف استمارة ،فهي جمموعة من األسئلة املرتبطة حول موضوع معني 1."األداة
 2. من طرف الباحث ترسل إىل الباحثني أو تسلم هلم باليد

االستمارة هي جمموعة مؤشرات ميكن عن طريقها اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عن "إن 
جرييب،أي إجراء حبث ميداين على مجاعة حمددة من الناس،و هي وسيلة طريق االستقصاء الت

االتصال الرئيسية بني الباحث و املبحوث، و حتوي على جمموعة من األسئلة اخص القضايا 
 3."اليت نريد معلومات عنها من املبحوث

اآلراء االستبيان فهو وسيلة من وسائل التقييم حيث يتيح الفرصة جلمع أكرب كم من "أما 
 4."ويعد مؤشرا للكشف عن أبعاد دراسة حول موضوع معني

القائمة اليت حيضرها الباحث بعناية يف تعبريها عن املوضوع املبحوث يف "تلك  يستبانة هاال
إطار اخلطة املوضوعة ،لتقدم إىل املبحوث ، من أجل احلصول على إجابات تتضمن 

رة املدروسة، و تعريفها من جوانبها املدروسة املعلومات و البيانات املطلوبة لتوضيح الظاه
 5."املختلفة

اعتمدت يف دراسيت على استمارة موجهة إىل معلمي السنة الرابعة من التعليم االبتدائي 
،لإلجابة عن تساؤالت البحث ،قد حاولت ربط األسئلة باإلشكالية املطروحة.حيث قمت 

 تقسيم االستمارة إىل قسمني :ب

                                                           

 .16،ص61120،طمحداش:تقنيات البحث الفيسيولوجي،املطبعة السريعة،القنطرة،املغرب،عمار -1 
 22،ص6110،6عمار بوحوش و حممد ذبيان:مناهج البحث العلمي و طرقه،إعداد البحوث الديوانية،املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،طينظر ،-2 
 686االجتماعية،صبلقاسم سالطنية و حسان اجليالين: منهجية العلوم -3 

 .020حلمي أمحد الوكيل و حممد أمني املنسي:املناهج)املفهوم،العناصر،األسس،التنظيمات،التطوير(،مكتبة األجنلو املصرية،ص -4 
 .661عالم و االتصال،صأمحد بن مرسلي:مناهج البحث العلمي يف علوم اإل-5 



يتضمن البيانات الشخصية للتعرف على خصائص العينة حيث يضم القسم األول :  -
 املؤهالت العلمية و اخلربة املهنية .

 القسم الثاين : يتضمن حمورين : -
 *احملور األول : متعلق باملتعلمني.
 *احملور الثاين : متعلق باملعلمني.

و علم الرتبية ،  علم االجتماع و قد مت عرض هذه االستمارة يف شكلها األول على أساتذة يف
األدب العريب للتأكد من دقتها و مدى مالءمتها للموضوع املدروس لتمس مجيع جوانبه،بغية و 

ات و االقرتاحات اليت إجراء بعض التعديالت و اإلضافات عليها من خالل التوجيه
 65وسة حيث كان عددها بعد إجراء التغيريات قمت بتوزيعها على العينة املدر يقدموهنا.و 

 تغرقت بتوزيعها و مجعها مدة أسبوعني.اسو 

 مجاالت الدراسة : -ثالثا

 المجال الجغرافي : –أ   

 متت دراسيت على مستوى والية بسكرة بني بلدية شتمة و الدروع :

 بلدية شتمة : ابتدائية حممد حنوي ،ابتدائية طاليب خمتار ،ابتدائية حسيين عبد احلفيظ.

 اجلديدة.بلدية الدروع : ابتدائية احلي 

حيث اخرتت يف دراسيت السنة الرابعة باعتبارها مرحلة يكون فيها املتعلم قد اكتسب بعض 
 املهارات اللغوية و ألهنا تعد القاعدة اليت يركز عليها املتعلم ليهيئ للسنة اخلامسة.

 المجال البشري : -ب

ملة جلميع إن جمتمع البحث هو اجملتمع الذي يدرسه الباحث سواء كانت هذه الدراسة شا
مفردات اجملتمع أم كانت من خالل العينة .ويشمل جمتمع البحث مجيع الوحدات اليت تدخل 
يف تكوين هذا اجملتمع و قد عرفه موريس أجنرس "بأنه جمموعة عناصر هلا خاصة أو عدة 



ألخرى و اليت جيري عليها البحث خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر ا
 1التقصي.و 

صت دراسيت مبجتمع الطور االبتدائي،حتديدا السنة الرابعة ؛ستة أقسام ،كل قسم و قد خص
 تلميذا. 81حيتوي على األقل 

 المجال الزمني : -جـ

حيدد هذا اجملال يف الفرتة الزمنية اليت توجهت فيها إىل ميدان الدراسة ،اليت امتدت من 
رتة األولية بعد عرضها على منتصف شهر مارس إىل هناية شهر أفريل ،و مت خالل هذه الف

و ال( و بعض األسئلة املفتوحة .بعدها أاألستاذة املشرفة.كانت على شكل أسئلة مغلقة)نعم 
توجهت إىل قسم علم  الرتبية ليفيدونا خبربهتم لتعديلها و ضبطها.حيث استغرقت حوايل 

مجيع  يوم( مت استالم 05و بعد مرور )  6102-11-0أسبوعني.و مت توزيعها بتاريخ 
 االستمارات تقريبا.

 
 عرض و تحليل نتائج االستبيان : -رابعا

 المؤهالت العلمية : -0
 النسبة املئوية التكرارات  

 % 51               01          شهادة الليسانس
     %51                       01          املعهد التكنولوجي

 %51جوا من املعهد التكنولوجي تقدر باملعلمني الذين اخر يظهر لنا من خالل اجلدول أن نسبة 
أيضا .وهذا بالنسبة للعينة املدروسة.لكن   %51أما حاملي شهادة الليسانس فنسبتهم بلغت 

 املالحظ عموما يف املدارس االبتدائية أن أغلبية املعلمني هم املتحصلون على شهادة الليسانس.

 

 الخبرة المهنية: -6
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 العدد اإلمجايل أكثر من عشرة سنوات       ة سنواتأقل من عشر       
 %011       05 النسبة    العدد      النسبة     العدد     

       12     81%       19      71% 
 

يتضح من خالل اجلدول أن عدد األساتذة الذين تتعدى خربهتم يف ميدان التعليم العشر سنوات 
أما بالنسبة لألساتذة الذين ال تتعدى خربهتم التسع سنوات بلغت  %75فما فوق يقدر ب 

 .يعين أن أغلب املعلمني هم األكثر خربة يف التعليم . %81نسبتهم  

 المحور األول :  المتعلم -
 ن أغلب تالميذ السنة الرابعة متمكنون من املمارسة الشفهية للغة ؟أهل ترى  -0

 ئويةالنسبة امل       التكرارات            
 %85         18            نـــعم            

 %25         17            ال              
أجاب معظم املعلمني بأن تالميذ السنة الرابعة غري متمكنني من املمارسة الشفهية للغة ،حيث 

يف حني قدرت نسبة املعلمني الذين أجابوا بأن تالميذ السنة الرابعة  %25بلغت نسبتهم 
 .%85متمكنون منها ب 

إذا كان اجلواب نعم فكم يبلغ عددهم ؟)بالنسبة للتالميذ املتمكنني من املمارسة  -6
 الشفهية للغة(:

 

 النسبة املئوية      تاالتكرار          
 %58.88           18             أقل من عشرين     
              %12.22           17             أكثر من عشرين     

تلميذا يف القسم متمكنون من التواصل  61من املستجوبني أجابوا بأن أكثر من  % 53.33
 أجابوا بأن أقل من عشرين متعلما فقط متمكنون .  %12.22شفهيا ، أما 



و من خالل الرتبص الذي قمت به  الحظت أن ضعف التالميذ يف املمارسة الشفهية يعود بنسبة  
كبرية على الطريقة اليت يتبعها املعلم يف إكساب التلميذ املمارسة الشفهية للغة حيث أن خربته 

سنفصل فيها الحقا كخجل التلميذ تلعب دورا مهما و كذا تكوينه كما أن هناك أسبابا أخرى 
 ريها .غو 

 هل يستطيع تالميذك التواصل لفظيا مع زمالئهم ؟ -8

 النسبة املئوية      التكرارات          
 %75           05           نعم     
 %65           15           ال     

ن التالميذ يستطيعون التواصل مع إمن املستجوبني يرون %75يوضح هذا اجلدول أن 
أن أغلب ،الحظنا من خالل اجلدول السابقو عليه منهم أجابوا بعكس ذلك.%65زمالئهم.أما 

بطالقة بينهم كمعلم املمارسة الشفهية  ال ميلكون إمكانيةاملعلمني أجابوا بـ"ال" كون التالميذ 
وذلك .وتلميذ؛على العكس الحظنا تواصال شفهيا ال بأس به بل ممتاز أحيانا بني التلميذ والتلميذ

رمبا خجال أو خوفا أما بالنسبة لضعف للتواصل مع املعلم .و الفكر و االهتماماتلتقارب السن 
 منه ؛و هذا ما سنراه يف اجلدول املوايل.

 هل ترى أن التلميذ خيجل من التواصل لفظيا ؟ -1

 النسبة املئوية        التكرارات           
 %21           06              نعم           
 %11           18              ال         

ن التلميذ خيجل من التواصل لفظيا ،و ذلك راجع إتوضح بيانات اجلدول أن أغلب املعلمني يرون 
لعدة أسباب ،منها خوفه من املعلم،أو خجله من اخلطأ أمام زمالئه و سخريتهم منه أو عدم 

من أجاب بأن التالميذ ال أما  %21معرفة املعلومة فيخجل من أن جييب.حيث بلغت نسبتهم 
اجليل اجلديد جريء ال يعرف اخلوف  حبجة أنخيجلون و جييبون حىت لو أهنم ال يعرفون اإلجابة، 

 و ال اخلجل ،و هو بذلك يتعلم بسرعة.



 هل ترى أن التلميذ جيد صعوبة يف استخدام املفردات ؟  -5

 

 

 

تت
م املفردات خالل نشاط احملادثة فاوت نتائج اجلدول حول كون التلميذ جيد صعوبة يف استخدا

التعبري الشفهي .وهذه نقطة مهمة ملمارسة التعبري ألن له دور كبري يف التمكن من هذه املهارة و 
و الذين أجابوا بــ"ال" %85ن نسبة املستجوبني الذين أجابوا بنعم إلدى املتعلم.حيث 

 ."أحيانا" معلم واحد أجاب بو 01%

 دثة؟يف رأيك هل مشكالت النطق تعوق التلميذ على ممارسة نشاط احملا -2

 النسبة املئوية        التكرارات        
 %91            08            نعم        
 %01            16            ال        

هنا أجاب أجاب أغلب املعلمني بأن مشكالت النطق تعوق ممارسة هذا النشاط حيث بلغت 
باملمارسة الفعلية و إذا كان لديه .فلكي يتقن الطفل استخدام اللغة عليه %91نسبتهم 

مشكالت يف النطق كالفأفأة و التأتأة وغريها فإن املتعلم ينعزل و ال يشارك يف أي نشاط لغوي 
و من هذا املنطلق على املعلم أن ينتبه إىل هذه الظاهرة خجال و خوفا من السخرية و الفشل.
اخلروج من قوقعته و انعزاله و أن يساعد املتعلم على  ويوليها حقها من االهتمام من جهة،و

يتواصل مع املعلم و مع زمالئه داخل الصف و خارجه، ليتمكن من املهارات اللغوية اليت تسمح 
 .من جهة ثانية له بالتميز و الربوز ،و اسرتداد ثقته بنفسه

 

 

 النسبة املئوية        التكرارات          
 %85             07             نعم             

 %01             16             ال           
 %15               10            أحيانا         



 هل تالحظ تقدما يف مستوى املتعلمني فيها خيص احملادثة و التعبري الشفهي؟ -7

 النسبة املئوية       التكرارات          
 %71            01              نعم         
 %81            12              ال         

من املستجوبني يالحظون تقدما واضحًا يف مستوى املتعلمني فيما خيص نشاط التعبري.يف  71%
 منهم مل يالحظوا أي تقدم على مستوى هذا النشاط. %81حني جند أن 

إن تقدم املتعلم اللغوي أو تراجعه أمر منوط باملعلم بالدرجة األوىل و ذلك من خالل طريقة تلقينه 
هلذه املهارة و عما إذا كان يشجع املتعلمني على اكتساهبا ،باإلضافة إىل تصويب األخطاء املرتكبة 

 يف أذهان املتعلمني. و احلرص على رسوخ التصحيح 

 ما هي الصعوبات البيداغوجية اليت يواجهها املتعلم يف نشاط احملادثة و التعبري ؟ -8

 النسبة املئوية التكرارات الصعوبات                         
 عتماد الربنامج على التعبري الكتايب أكثر من التعبري الشفهي.ا

 
   18     11% 

 املتعلم االجتماعي و الثقايف للتالميذ.بعد الربنامج عن حميط 
 

   00     55% 

 الطرق املستعملة يف تدريس التعبري غري متالئمة مع قدرات املتعلم.
 

   01     51% 

 ضعف الوسائل التعليمية.
 

   05     75% 

 غياب مقياس دقيق يف تقومي نشاط التعبري الشفهي.
 

   01     51% 

 

يتضح من خالل اجلدول و نتائجه املبينة أن ضعف الوسائل التعليمية هو السبب الرئيسي،الذي 
يقف بوجه تقدم املتعلمني يف نشاط التعبري خاصة التعبري الشفهي و هي يف رأي املعلمني منعدمة 



اليت متاما،و الوسيلة الوحيدة املتوفرة هي الكتاب املدرسي،رغم أن هناك بعض الوسائل  الشارحة 
 النشاط كان وراء تقاعس املدراء ميكن للمدرسة توفريها.لكن الالمباالة و  عدم االهتمام هبذا 

املسؤولني عن توفري الوسائل.يليها بعد الربنامج املدرسي عن واقع املتعّلم و حميطه و 
االجتماعي.كما أن عدم التنويع يف نصوص الكتاب املدرسي مبا يتوافق و خاصية بعض املناطق 

ال تتوفر الربامج أو املناهج على مقاييس دقيقة يضعها إذ يؤدي إىل عدم استيعاب املتعلم لنصوصه.
خمتصون لقياس نسبة التقدم يف التعبري الشفهي ، و مثل هذه األسباب تؤدي وال شك إىل عدم 

 كتساب هذا النشاط.ا 

 

 احلجم الساعي كاف ؟أن هل تضن -9

 النسبة املئوية       التكرارات         
 %85              17           نعم        
 %25              08           ال        

يتضح من خالل هذا اجلدول أن أغلب املعلمني يرون أن الكم الساعي املقرر لنشاط التعبري 
.حيث بلغت  الشفهي غري كاف مطلقا لكي يكتسب املتعلم اللغة و يتمكن من هذه املهارة

على الرغم من أمهية هذا النشاط و دوره الفعال يف التمكن من اللغة.يف حني أن  %25نسبتهم 
 .%85نسبة املعلمني الذين برأيهم أن احلجم الساعي املخصص هلذا النشاط كاف بلغت 

 ما هي املدة الزمنية اليت تراها مناسبة هلذا النشاط ؟ – 01

حصص  1ساعات أسبوعيا أو  8أغلب اإلجابات تراوحت بني ساعة ونصف أسبوعيا و 
أسبوعيا.أكثر اإلجابات تكرارا هي ساعة و نصف أسبوعيا أي حصتان يف كل أسبوع على 

ن املستجوبني يدعون إىل ضرورة توسيع الوقت هلذا النشاط املهم خاصة يف هذه إاألقل.حيث 
 املرحلة.

 

 



 التالميذ يف التعبري الشفهي ؟ ما هو سبب ضعف -00

 النسبة املئوية التكرار سبب الضعف                       
 عدم التمكن من اللغة.

 
   02     81% 

 عدم انتظام األفكار.
 

   06     21 % 

 اخلجل و اخلوف من الفشل.
 

   01       71 % 

 عدم التمكن من قواعد اللغة.
 

   01     71% 

 األستاذ بالطريقة املثلى لتدريس التعبري. عدم معرفة
 

   17       85% 

 عدم إعطاء هذا النشاط األمهية اليت حيتاجها.
 

   07     85% 

 

من خالل بيانات اجلدول تتضح لنا نسب متفاوتة يف إجابة املعلمني حول أسباب ضعف  
م إعطاء هذا النشاط األمهية تعود إىل عد  %85التالميذ يف التعبري الشفهي فالنسبة األكرب هي 

ألن التلميذ إذا مل يكن  %81اليت حيتاجها ،مث تأيت بعدها مباشرة عدم التمكن من اللغة بنسبة 
 متمكنا من اللغة فلن يستطيع التواصل أو التعبري بطبيعة احلال.

 

 

 

 

 



 : المعلمالمحور الثاني-

 هل لديك اطالع جيد بطرق تدريس احملادثة ؟ -06

 النسبة املئوية       التكرارات         
 %21             06               نعم            
 %11             12               ال            

 

منهم ليست  %11من املستجوبني لديهم اطالع بطرق تدريس احملادثة أما  %21نالحظ أن 
 لديهم فكره عنها.

على علم بكيفية تلقني املهارة للتلميذ أو كيفية توجيهه ليتمكن من التعبري إن بعض املعلمني ليسوا 
نه بذلك سيؤدي إىل إفإذا كان تقدميه للدرس غري منتظم و ال متسلسل حبيث ال يراعي التدرج ف

تشويش أذهان املتعلمني و انعدام ترابط أفكارهم فتضيع منهم التعابري و املفردات فيعجزون عن 
 التعبري.

 هل تستخدم طرائق تنمي نشاط احملادثة لدى املتعلم ؟ -08

 

من املستجوبني تستخدم طرائق تنمي نشاط احملادثة  %75يظهر لنا من خالل اجلدول أن نسبة 
من املستجوبني يقرون أهنم ال يستخدمون أي طرق  % 65لدى املتعلمني ، حيث أن نسبة 

تنمي هذا النشاط و هذا بطبيعة احلال يعود إىل إمهاله و عدم االهتمام هبذا النشاط.و هذا يعد 
 سببا أساسيا يف ضعف التالميذ يف هذا النشاط.

 ما هي الطريقة اليت تتبعها يف تدريس احملادثة و التعبري الشفهي ؟ -01

 النسبة املئوية        التكرارات          
 %75               05             نعم          
 %65               15             ال          



 أجاب معلمو السنة الرابعة املستجوبون عن هذا السؤال املفتوح .فكانت إجاباهتم كاآليت :

 اعتماد طريقة احلوار بلغة سليمة مع تشجيع املعلم و تصحيحه لألخطاء . -
 .إدراج الوسائل التعليمية املناسبة  -
عناصر املوضوع األساسية،حيلل كل عنصر على حدى ،مث نقوم حبصيلة  تستخرج -

 ؛فيكتسب التلميذ مفردات جديدة تنمي رصيده اللغوي.
ة كل ما قيل لكن بأسلوبه اخلاص طريقة السؤال و اجلواب مث الطلب من التلميذ بإعاد -

ثناء عليه بلغة سليمة،عدم مقاطعة  التلميذ من طرف املعلم و تشجيعه على احلديث و الو 
 و تصويب اخلطأ.

 استنطاق الصور،و البحث عن أسئلة ألجوبة ،وأجوبة ألسئلة. -
 مطالبة التالميذ باإلطالع على موضوع خارج القسم مث احلديث عنه داخل القسم. -
 احلوار بني املتعلمني. -
 االنطالق من ظاهرة معينة و إشراك التالميذ مع اعتماد احلوار بني املعلم و املتعلم. -
 ناقشة و عرض أمثلة حية.امل -

من خالل هذه األجوبة يظهر لنا أن معظم املعلمني جيمعون أن أفضل طريقة هي طريقة 
 احلوار بتمثيل قصة أو مسرحية أو عن طريق سؤال و جواب.

كذلك كلهم جممعون على ضرورة تشجيع األستاذ للمتعلمني و توجيههم مع تصويب 
 األخطاء.

 
 
 
 
 
 



 املتعلم نفسيا لإلقبال على ممارسة احملادثة و التعبري؟هل حتاول دعم -05

 ال           أحيانا        نعم          
 11          18          07          التكرارات     
 %11          %05          %85          النسبة املئوية    

يدعمون املتعلمني نفسيا.و هذا حىت يقبلوا املالحظ من خالل اجلدول أن معلمي السنة الرابعة 
على نشاط احملادثة و التعبري الشفهي ،من خالل ترغيبهم يف املشاركة و تشويقهم .بطلب التعبري 

يدعمون املتعلمني كليا يف  %85عن الصورة  املرافقة أو بطرح أسئلة تثري فضوهلم.فتبني لنا أن 
 يقرون أهنم ال يدعموهنم دائما. %05حني 

 هل تستخدم اللهجة العامية يف تدريس التعبري ؟ -02

 ال           أحيانا        نعم         
 06         18        11          التكرارات    
 %21        %11        %11          النسبة املئوية   
 

من الفئة املستجوبة ال يدخلون العامية يف طريقة تدريسهم  %21يتبني لنا من بيانات اجلدول أن 
أقروا أهنم أحيانا يدرجوهنا يف نشاط احملادثة لكن ليس  %11ملهارة التعبري و احملادثة بينما 

املالحظ خالل الدراسة امليدانية  أن كل األساتذة يدرجون اللهجة العامية داخل غرفة و دائما.
 تعبري أيضا.الصف و أثناء تدريس مهارة ال

 هل تؤثر اللهجة العامية بالسلب أم باإلجياب ؟ برر إجابتك : -07

 النسبة املئوية         التكرارات          
 %91          08              بالسلب         
 %01          16              باإلجياب         

 

 



 قناعته،فكانت كالتايل :قام املعلمون بتربير إجاباهتم كل حسب 

 تربير اإلجابة بـ"اإلجياب" : -أ
ألن أغلب التالميذ جيدون صعوبة يف استخدام الفصحى بطريقة مستمرة و التعبري  -

 باستخدامها بصورة دائمة.

 وهناك ألفاظ و مفردات يف العامية ال تؤدي نفس املعىن باللغة الفصحى.

 تربير اإلجابة بـ"السلب" : -ب
استخدام اللغة الفصحى لتنمية ملكة اللغة السليمة.ألن العامية إذا دخلت على املتعلم  -

 على لغة الطفل فإهنا حتدث تشويشا فيها وارتباكا.
 تعرقل اللهجة العامية ترمجة األفكار باللغة السليمة. -
 ال تكسب املتعلم طالقة اللسان. -
 ألن التلميذ سيلجأ إليها كسبيل سهل. -
 ميكنه من تذليل الصعوبات اللغوية الشفهية.تعويد التلميذ على الفصحى  -
 أن اللهجة العامية تظهر عجز األستاذ. -
 اللهجة العامية حتد من استعمال املتعلم للمفردات فيبقى حبيس هذه اللهجة. -

 

-هل تفضل استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تعليم احملادثة و التعبري الشفهي)مسعي بصري  -08
 مسعي شفوي( ؟

 النسبة املئوية         التكرارات         
 %85               07            نعم         
 %05               18            ال         

السمعية -من املعلمني املستجوبني يفضلون استخدام التكنولوجيا احلديثة )السمعية البصرية 85%
يفضلون عدم استخدامها،لألسباب التالية كما ذكرها  %05الشفوية( يف تعليم احملادثة ،بينما 

 املعلمون أنفسهم :



 أسباب اإلجابة بـ"نعم": -أ
 تنمية مواهب املتعلم اللغوية. -
تزويد املتعلم بكم هائل من الذخرية اللغوية)مفردات و صيغ و أساليب( ليوظفها يف  -

 احملادثة.
 بقوة. الوسائل التكنولوجية احلديثة تشد التالميذ،و تؤثر فيهم -
الطفل بوجود الوسائل التكنولوجية يوظف كل حواسه خاصة البصر و السمع،هلذا جند  -

 األطفال يتموقعون أمام شاشة احلاسوب و األلعاب االلكرتونية و التلفاز معظم أوقاهتم.
 ألن تعليم اللغة يعتمد على السمع و املشافهة أوال. -
 يكتسب الكثري يف وقت قصري. -
 كتساب لغة سليمة،فبذلك يتمكن من اللغة العربية الفصحى.تساعد التلميذ على ا  -

 أسباب اإلجابة بـ"ال" : -ب
"الرجوع إىل األصل فضيلة" ؛مراجعة  بعض القصائد و النصوص من األدب العريب  -

األصيل يف املنهاج الدراسي اخدم أكثر التعبري الشفهي و تكسب املتعلم اجلرأة يف اإللقاء 
 و التحدث.

 أسهل استعماال لتعلق التعبري بالقراءة. وجود سندات أخرى -
 عدم توفر الوسائل لكلفتها،كما أن معظم املعلمني ال جييدون استخدامها. -

 هل تقوم بالتواصل مع املتعلمني باللغة العربية الفصحى و هم جييبونك هبا ؟ -09

أتكلم هبا لكن ال يستطيعون التحدث  نعم     
 هبا

 12                  01    التكرارات     
 %81                  %71   النسبة املئوية    

 



معظم اإلجابات تؤكد الفارق الواضح بني معرفة املعلم و املتعلم،حيث إن نسبة قليلة تقدر 
 تستطيع حماورة املعلم باللغة العربية الفصحى . %81بـ

ذ،فيكسب بذلك مفردات جديدة يتكلم املعلم لغة فصيحة سليمة من أجل أن حياكيه التالمي
تراكيب سليمة تتوافق و قواعد اللغة العربية يف ذهن املتعلم. لرتسخ عندما يوظفها يف حواره مع 
معلمه أو يف التعبري خاصة التعبري الشفهي،لكن األستاذ أحيانا يضطر للنزول إىل مستوى 

 بعض املتعلمني و خماطبتهم بالعامية.

 حوارية ؟هل تضعهم يف وضعيات  -61

 أحيانا       نعم         
 12          01          التكرارات    
 %81         %71         النسبة املئوية   
 

أجابوا  % 81من معلمي السنة الرابعة يضعون املتعلمني يف وضعيات حوارية و  %71هنا 
 أهنم ال يفعلون ذلك دائما .

املعلم جلهد إضايف من خالل وضع التالميذ يف وضعيات نتائج هذا اجلدول تبني مدى بذل 
حوارية يتدربون بواسطتها على استعمال لغتهم و التحاور هبا ،و هذا حسب النصوص اليت 

 يدرسوهنا.

 هل ترتك هلم حرية التعبري عن أمور حيبوهنا ؟ -60

 النسبة املئوية      التكرارات        
 %81           02              نعم            
 %61           11              أحيانا         

 

تتفاوت نتائج هذا اجلدول حول حماوالت املعلمني لرتك املتعلمني يعربون عن أمور حيبوهنا 
أجابوا بـ"أحيانا" ،يف  % 61من الفئة املستهدفة أجابوا بـ"نعم" ، أما  %81حبرية،حيث 



.ألن هذه نقطة مهمة على املعلم االهتمام هبا  ألهنا حني مل جيب أي مستجوب بـ "ال" 
تساعد على تطور لغة الطفل الشفهية و تعمل على رسوخها.فاملعلم يرتك املتعلم يعرب حبرية  

 ذلك ليدربه على التحدث باللغة الفصحى.

 ما هي وسائل التقومي اليت تكشف عن التطور يف نشاط احملادثة و التعبري ؟ -66

ذ حسب معرفته اخلاصة و خربته املهنية املكتسبة يف هذا اجملال ،فكانت أجاب كل أستا
 إجاباهتم كاآليت :

أهم وسيلة للتقومي هي جعل املتعلم حمور نشاط احملادثة والتعبري الشفهي وترك اجملال له  -
 للحوار والتعبري بصفة تلقائية حىت يظهر كفاءته ومدى تطور لغته و تطور معجمه اللغوي.

 على اخلربات احلسية و املالحظة التأملية يف الوضعيات التعليمية. االعتماد -
 تقومي براعة األداء اليت تتطلب إنتاج األفكار. -
 التقومي الفصلي . -
 إثارة التالميذ من خالل اإلجابة على بعض األسئلة و اخنراطهم يف النشاط. -
ألفكار وجودة اللغة مع االعتماد على شبكة التقييم اليت تتضمن املقاييس التالية :وجاهة ا -

 ترتيب و انتظام األفكار وسالمة الرتكيب.
 فاعلية احلوار بني املتعلمني داخل غرفة الصف. -
 االستعمال الدقيق للمفردات و الصيغ من خالل أسلوبه. -
 صياغة اإلجابة عند طرح سؤال. -
 التلقائية وعد اخلوف أو اخلجل. -
 القراءة.تقدمي املشهد أو الصورة باالستعانة بنصوص  -
 عند تصحيح التعبري الكتايب)الرتاكيب و أسلوب التعبري املعتمد(. -

 
 
 



 هل يصل املتعلم يف األخري إىل امتالك كفاءة لغوية تواصلية ؟ -68

 النسبة املئوية       التكرارات         
 %91            08           نعم                
 %01            16           ال                

 

يرون أن نتائج اجيابية  %91من خالل نتائج هذا اجلدول ،نستنتج أن أغلب معلمي السنة الرابعة 
تنبئ باكتساب املتعلمني الكفاءة اللغوية و الكفاءة التواصلية ،و نسبة معتربة بنفي ذلك 

ستدعي القول إن ،حيث يبدو أن الذين أجابوا "بنعم " قاسوا على أغلبية متعلميهم،مما ي01%
 املتعلمني يف هذا السن يكتسبون اللغة اكتسابا سليما. 

 هل لديك اقرتاحات من أجل حتسني أداء املتعلمني يف نشاط احملادثة و التعبري ؟-61

 

 اقرتاحات املعلمني : 

 كانت اقرتاحات املعلمني املستجوبني كاآليت :

قصوى،كون هذا النشاط يعد املصدر إعطاء نشاط التعبري الشفهي و احملادثة األمهية ال -
 األول الكتساب اللغة السليمة.

 وضع املتعلم يف وضعيات حوارية بينه و بني زمالئه لينمي ملكته اللغوية. -
أن يصحح املتعلم أخطاءه اللغوية بينه و بني زمالئه بتوجيه من املعلم حىت يتعلموا من  -

 أخطائهم.
 غرفة الصف.تعويد املتعلم على استعمال الفصحى داخل  -
 الرتكيز على تنمية املهارات اللغوية األساسية. -
الرتكيز أكثر على مهارة التعبري التواصلي)النطق السليم ،اإلجابة على األسئلة ،اإلفصاح  -

 عما يف النفس(.



 االهتمام مبجاالت التعبري احلواري. -
 برجمة قصص للمطالعة بعناوين حمددة. -
 توفري الوسائل السمعية البصرية. -
 ضرورة تكوين األساتذة من قبل خمتصني،ألن فاقد الشيء ال يعطيه. -
 فتح جمال املناقشة باللغة الفصحى داخل الصف. -
 ضرورة التحاور باللغة السليمة يف كل األنشطة التعليمية. -
استغالل خمتلف املناسبات واألحداث واملواقف إلثراء املوضوعات الشفهية والدفع  -

 م اللغوي.باملتعلمني الستثمار رصيده
 حماربة اللهجة العامية. -
األخذ يف عني االعتبار تأثر التلميذ بلغة أسرته و حميطه)شاوية،فرنسية...( و حماولة  -

 التغلب على آثار هذه الظاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج عن طريقة تدريس التعبير الشفهي : -خامسا

فالطريقة الناجحة هي اليت تستويف لطريقة التدريس أمهية بالغة يف إكساب املتعلم أي مهارة، 
 مجيع الشروط لتنتهي بإكساب املتعلم املعرفة،أو املهارة املقرر تقدميها له.

أثناء الدراسة امليدانية اليت قمت هبا الحظت يف العينة املدروسة أن أغلب املعلمني يعتمدون 
 نفس الطريقة يف تدريس التعبري الشفهي :

طرف األستاذ أوال مث التالميذ بالتناوب و بعد شرح املفردات بعد قراءة النص عدة مرات من 
 الصعبة و الكشف عن اجلوانب الغامضة و غري املفهومة بالنسبة للمتعلم من النص.

يطلب املعلم من التالميذ إّما أن يالحظوا الصورة أو املشهد املرفق بالنص ، أو أن يغلقوا كتب 
ادفة تصب يف صلب املوضوع ،شرط أن تكون القراءة مجيعا؛مث يشرع يف طرح أسئلة ه

 مسرتسلة و منظمة حبسب ما ورد يف النص.

بعد اإلجابة عن األسئلة املطروحة ،يطلب املعلم من املتعلمني تلخيص النص شفهيا اعتمادا 
على النقاط األساسية اليت سبق التطرق إليها.أو أن يطرح موضوعا مشاهبا للنص و يطلب 

 إبداء الرأي.حبيث يرتك له احلرية الكاملة ليعرب عن املوضوع.منهم التعبري عنه مع 

يف هذه املرحلة يكون األستاذ موجها للمتعلم ،يصحح أخطاءه ،و مشجعا له بعبارات مثل 
 :أحسنت ،جّيد،ممتاز ،أكمل،حاول ،ال بأس ...

كما يسمح بأكرب عدد ممكن باملشاركة.حبيث يراعي انتظام األفكار و تسلسلها ،سالمة 
الرتاكيب و اللغة ،االسرتسال يف التعبري،توظيف املفردات و الرتاكيب اجلديدة....يف مالحظته 

 لتعبري املتعلم.

من خالل هذا النموذج تظهر احملادثة بني املعلم و املتعلم عن طريق األسئلة و األجوبة حبيث 
 تشكل حوارا بينهما ،أدي إىل فهم املتعلم للموضوع.

 

 



 دريس التعبير الكتابي :نموذج عن ت -سادسا

خالل األسبوع توزع حصة التعبري إىل حصتان ؛احلصة األوىل خمصصة للتعبري حيث يدون 
التالميذ تعبريهم على كراسات التعبري املخصصة لذلك أما احلصة الثانية فهي خمصصة 
للتصحيح.و من خالل الرتبص الذي قمت به كل األساتذة يعتمدون نفس الطريقة .و هي  

 يت :كاآل

 الحصة األولى :

يبدأ املعلم احلصة بالتمهيد أو وضعية االنطالق و هي عبارة عن تذكري باملوضوع السابق  
)نص القراءة( ،مث يأيت املطلوب أن يتحدثوا يف موضوع معني مع توظيف ما تطرقوا له يف 

ا املعلم على القواعد النحوية و الصرفية. و يعتمد املتعلم يف تعبريه على عناصر معينة يدوهن
 السبورة منتظمة و واضحة.و على املعلم أن حيرص على أن يفهم املتعلمون املوضوع .

 مث يشرع املتعلم بكتابة التعبري على الكراسة.

توزيع  يقوم ب و تتم على عدة مراحل وهي كاآليت :الحصة الثانية )تصحيح التعبير( :أما  
سؤال تذكريي عن موضوع التعبري و مث يقوم بطرح .كراسات التعبري على التالميذ و تركها مغلقة

فتح الكراسات و إجابات شفهية خمتلفة من التالميذ، ليعيد الطلب من التالميذ حمتواه....
كتابة التاريخ و عنوان احلصة م املعلم و ما نبه عليه من أخطاء ،مالحظة سريعة ملالحظات وتقيي

 .من املعلم على السبورة والتالميذ على كراساهتم رسم جدول ثالثيو   من التالميذ على كراساهتم

يكون املعلم أثناء تصحيحه للكراسات قد أعد ورقة مثال ويسجل عليها أخطاء التالميذ الكتابية 
يشرع املعلم يف كتابة الكلمات اخلاطئة يف خانة اخلطأ و مراعاة الرتتيب وهو . املختلفة و حيضرها

 .مالئية فالنحوية فالرتكيبية اإل؛البدء باألخطاء األكثر شيوعا 

 ولديه هنا عدة طرق كالتايل:

 يدون األخطاء كلمة كلمة وعندما ينتهي من تصحيحها ينتقل للكلمة الثانية و هكذا...أوال 



يبدأ املعلم التصحيح فرديا على ، وبعدها يدون األخطاء كاملة مث يبدأ بالتصحيح كلمة كلمة مث  
 "المارتينيار"أي استعمال اللوحة و الطبشور.األلواح وهو ما يعرف بطريقة 

عند كل تصحيح يطالب املعلم التالميذ ببيان سبب اخلطأ،و نوعه مث قاعدة تصويبه)مبشاركة 
التالميذ(.بعد االنتهاء من التصحيح اجلماعي على السبورة ،ينقل التالميذ التصحيح على  

قراءة يطلب من أحد التالميذ ب نقلهم للتصحيح.التالميذ أثناء  ةراقبأما املعلم  فيقوم مب كراساهتم.
توظيف بعض الكلمات يف مجل كما يشجعهم على   أحسن موضوع أو أكثر و تشجيع صاحبه.

 جلمل الرائقة من تعابري التالميذ.مفيدة إن مسح الوقت و انتقاء بعض ا

لكتايب ن أجل حتسني املنتوج اأثناء عملية التصحيح يذكر املعلم بتوجيهات و مالحظات م
 :حتسني اخلط،عدم التكرار،احرتام عالمات الوقف،توظيف الشواهد،ترتيب األفكار.مثل

 خطاء الكتابية المحتملة في التعبير :أنواع األ
 : وهو رسم خاطئ للكلمة بزيادة أو نقصان أو تقدمي و تأخري يف احلروف أو  خطأ إمالئي

 استبداهلا.
 : و هو خطأ يف احلركة اإلعرابية أو احلرف املتعلق به احلالة اإلعرابية للكلمة. خطأ نحوي 
  : استعمال كلمات بالعامية أو الفرنسية... مكان اللغة الفصحى.خطأ توظيفي 
 : و هو يف ترتيب كلمات اجلملة،فيقدم ما حقه التأخري أو يؤخر ما حقه خطأ تركيبي

 أو يستعمل أسلوبا ركيكا. التقدمي أو يكرر بعض الكلمات أو اجلمل
 
 

 أمثلة عن األخطاء و أنواعها :

 الصواب         نوعه             الخطأ            
 ذهبة

 قررة أذهاب
 فتحُت البابُ 

 إمالئي           
 إمالئي           
 نحوي           

 ذهبت
 قررت الذهاب
 فتحت الباب  



 استمعت للبوسط
 وكان أنا في المنزل أتفرج

 توظيفي           
 تركيبي           

 استمعت للمذياع
كنت في المنزل أشاهد أو 

 أتفرج...
 

حيبذ االعتناء باألخطاء اإلمالئية أكثر من غريها و خاصة األخطاء األكثر شيوعا كرسم التاء 
ىل الضمائر آخر الكلمة و رسم اهلمزة يف مجيع مواضعها،الالم الشمسية و القمرية باإلضافة إ

 املتصلة.

و يف كل حصة حياول املعلم تغليب معاجلة نوع من األخطاء أكثر من غريه فريكز عليه حىت 
 يضبطه التالميذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العناصر المعتمدة في المقارنة بين نموذجين لنشاطي المحادثة و التعبير الشفهي: -سابعا

 الترابط الفكري : -1

قبل أن تكون لسانية وبراغماتية ،فهو يتعلق مبسأليت اإلدراك والقدرة ميثل الرتابط مسألة ذهنية 
التواصلية اللتني اعتربمها"هاميز"خاصية من خصوصيات دراسة مسألة الرتابط يف اخلطاب، فاملتكلم 

 1جمهز بقدرات لسانية و معرفية اخول له إدراك مسألة الرتابط إدراكا ذهنيا.

زيادة املتدرجة للعناصر اللفظية املشرتكة وبالتعبري عن الكتل يتطور الرتابط و يتسع من خالل ال
الذهنية الناشئة يف ذهن كل مشارك يف عملية التبادل الكالمي...وهو ما يعين أن الرتابط مسألة 
فردية تتصل بإدراك الفرد ملقومات الرتابط اليت تتصل باحملادثة بصفة مباشرة و كذلك ميثل الرتابط 

ع بني العناصر املشرتكة بني املشاركني يف احملادثة و بني التفاعل الذايت مسألة مشرتكة ،جتم
 2واجلماعي حىت تدرك مسألة الرتابط مكتملة يف أحسن وجه هلا.

 التفاعل بين المعلم و المتعلم : -2

"تعين كلمة التدريس عملية احلوار و التفاعل و األخذ و العطاء ما بني املعلم و املتعلم ليحصل 
على املعرفة،و من مث بناء شخصيته بناء كامال متكامال من مجيع الوجوه ،الن املتعلم يكون املتعلم 

 3متأثرا و مؤثرا من خالل اجلو التفاعلي".

و "املعلم الناجح يلجأ إىل طريقة التفاعل املفتوح ليخلق من البيئة الصفية مكانا آمنا و دورا حيس 
مللقاة على عاتقه من خالل توزيع األدوار و املهام بغية فيه كل فرد بأمهيته و يتحمل املسؤوليات ا

 4إشراك مجيع التالميذ يف إدارة الصف".
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 المناسبة : -3

خصص مصطلح املناسبة للداللة على بعض اخلصائص الرباغماتية املتعلقة باملقاطع و القضايا يف 
 احملادثة،فهو يتصل بوجه املالئمة ملقتضى احلال يف السياق التواصلي.

د مثلت نظرية املناسبة حتوال مهما يف احبث اللساين،اهتم فيها املنظرون مبسالة االتصال وق
وعالقتها بالفهم والتأويل.و قد نظروا للسياق العتباره معطى ثابت بل هو متغري حسب عملية 

 التلفظ.

واحد هو لقد أرجع "سباربر" و "ولسن" املبادئ اليت قامت عليها احملادثة عند "قرايس" إىل مبدأ 
مبدأ املناسبة.فاحملادثة شكل منطقي ومكونات سياقية خمتلفة يستمدها املتكلم من جماالت 

تتعلق برصيده املعريف و عالقته بوضعية التلفظ و فهمه و تأويله ملا سبق من 1متعددة.
معلومات.وهي عوامل تساهم كلها يف عملية التأويل املناسبة لكل فعل كالمي جيري يف 

تساهم يف ترابط احملادثة ومتاسكها.فهي متكن املتكلم من اختيار األفعال الكالمية املناسبة احملادثة،و 
 2يف سلسلة الكالم،فينتج أفعاال كالمية مرتابطة على أساس كّم ما من معلومات واضحة ومفيدة.

 اللهجة العامية : -4

كتابة،و إذا به يفاجأ بأن " يف سن السادسة يذهب التلميذ العريب إىل املدرسة ليتعلم القراءة و ال
لغة الكتاب هي العربية الفصحى ،اليت اختلف من اللغة العامية اليت أتقنها سابقا،واليت يتواصل هبا 

و يف حني جند الكتب املدرسية تعتمد اللغة العربية  3يف بيته و مع أقرانه يف املدرسة".
املتداولة داخل األسرة و يف احمليط الفصيحة،جند أن للهجة العامية تتسلل إىل املدرسة؛حيث أهنا 

االجتماعي .فاملدرسة هي املكان الوحيد الذي يلقن التلميذ اللغة العربية الفصيحة،لكن جند أن 
املعلمني يف خمتلف األطوار ،وخاصة الطور األول يلجئون إىل االستعانة باللهجة العامية يف الشرح 

 على لغة املتعلمني و تطبعها.  واملناقشة.ألن لغة املعلم تؤثر تأثريا مباشرا

                                                           

 .629د.خليفة امليساوي:الوصائل يف حتليل احملادثة،ص  ينظر ،-1 
 .671املرجع نفسه،صينظر ، -2 
 .15،ص61010،الفصحى بالفطرة و املمارسة  ،دار البشائر،دمشق،سوريا،طعبد اهلل الدنان:نظرية تعليم اللغة العربية -3 



هذه هي اجلوانب األربعة  اليت سأقوم بالتطرق هلا باالعتماد على مناذج من العينة اليت قمت 
بدراستها خالل دراستنا امليدانية.حبيث اخرتت من العينة قسمني من السنة الرابعة؛أحدمها يف بلدية 

بينهما .اخرتت استعمال جدول علمي خاص شتمة و اآلخر ببلدية الدروع و قمت مبقارنة فيما 
باملقاربة التواصلية ،و هو من بني اجلداول املستعملة يف قياس مدى تفاعل كل من املتعلمني واملعلم 

 يف درس معني.فكانت النتائج املتوصل إليها كاآليت :

 القسم األول          
 

 القسم الثاين          

 عدد احلصص 
 

 احلصة الثانية احلصة األوىل الثانيةاحلصة  احلصة األوىل

 عدد املشاركني
 

      69       66      06       01 

 نسبة التفاعل املئوية
 

  78.87%  71.92 %      82%       81% 

 

يتجلى من خالل اجلدول أن نسبة التفاعل عالية يف احلصتني األوىل و الثانية بالنسبة للقسم األول 
تلميذا شارك من جمموع القسم الذي يبلغ  69القراءة والتعبري الشفهي.فاملالحظ أناللتان متثلتا يف 

أما يف احلصة الثانية شارك  %78.87تلميذا حيث قدرت نسبة التفاعل يف احلصة األوىل  87
و هذه تعترب نسب مشاركة ال بأس هبا تضمن بلوغ األهداف  %59.15تلميذا.فوصلت إىل 66

 املتعلم و فهمه للمعارف و املهارات. الرتبوية وتعكس استيعاب

 

 06يف حني جند يف القسم الثاين نسبة تفاعل ضعيفة جدا بني املتعلمني و املعلم،الحظنا مشاركة 
يف احلصة األوىل و يف احلصة الثانية  %82حيث قدرت نسبة التفاعل بـ88تلميذا من جمموع 

.هنا نرى تذبذبا ملحوظا يف حصة التعبري لعدة أسباب  %81تلميذا( فكانت النسبة  06)
 سنتطرق إليها خالل املقارنة.



يظهر لنا من خالل نتائج اجلدول و املالحظات خالل الدراسة امليدانية تبني لنا الفرق الواضح بني 
القسمني،و هو فرق شاسع جدا،إذ إن معلمة القسم األول تبذل جهدها يف إيصال املعلومة 

،مع تكرير الكلمات اجلديدة من النص لتثبيتها يف أذهان املتعلمني،حيث إهنا تقرأ نص بالتدريج
القراءة بصوت مسموع و واضح،مث تطلب من التالميذ قراءته بالتداول و إذا  أخطأ التلميذ 
تستوقفه و تطلب منه اإلعادة و تصوب له.كذلك تستوقفهم عند كل كلمة غري واضحة وتسأهلم 

 عجزوا تقوم بشرحها هلم. عن معناها،فإذا

يف حني جند معلمة القسم الثاين ال تصحح األخطاء املرتكبة و ال حترص على تثبيت املعلومة أو 
 املفردة اجلديدة بأذهان املتعلمني.

معلمة القسم األول على خالف زميلتها مهتمة جدا بتصحيح صيغة اإلجابة الكاملة و التأكيد 
الشيء بالنسبة للرتاكيب النحوية ففي كل مرة تستوقف املتعلم سواء على ذلك يف كل مرة.و نفس 

أثناء قراءته أو إجابته لتذكره بالقاعدة النحوية و تطلب منه إعادة اإلجابة الصحيحة ،مثال 
طرحت سؤاال كالتايل:كيف كانت ردة فعل األطفال حني شاهدوا صورة زميلتهم؟ أجاب 

الصياغة :صرخ األطفال حني عرفوا صورة زميلتهم.بعدها  تلميذ:صراخ األطفال.فطلبت منه إعادة
 طلبت منهم استبدال كلمة صراخ باندهاش.

و من أمثلة تصحيح الرتاكيب النحوية :أثناء قراءة أحد التالميذ قال إحساُس البنُت فأوقفته 
اُس املعلمة و سألته ملاذا البنُت) مرفوعة(،هل هذا صحيح؟و ملاذا؟ فأجاب احد التالميذ :إحس

 البنِت ألهنا مضاف إليه.فأثنت عليه املعلمة "أحسنت ممتاز".

و مثال آخر :شعرَها الطويُل     الطويَل ألهنا صفة ،مث تطلب منهم إعراب اجلملة كاملة.كما 
 تطرقت لشرح مفردات مثل اخلوف ،االحرتام،الوقار... و طلبت من التالميذ تدوينها.

الوقت يف الشرح غري املنتظم و ال املفهوم فعند شروع التلميذ أما معلمة القسم الثاين تأخذ كل -
يف اإلجابة و عند أول خطأ يرتكبه توقفه و جتيب هي مكانه.هنا املتعلم دوره سليب يتلقى فقط 
وسرعان ما يفقد تركيزه معها.عكس زميلتها  اليت تقوم بعدة حماوالت تكاد تنعدم مع معلمة 



علم له دور كبري يف تثبيت الرتاكيب النحوية السليمة يف أذهان القسم الثاين.تقومي أخطاء املت
 املتعلمني خاصة أهنا تتيح الفرص لألغلبية باجلواب،و تعيد تصحيح األخطاء قدر ما استطاعت.

جتدر اإلشارة إىل نقطة مهمة هي التسلسل و التدرج و االنتظام يف تقدمي املعلومة للمتعلم أو   
لشفهي من خالل احملادثة عن طريق طرح أسئلة عن أهم النقاط حسب توجيهه يف حصة التعبري ا

الرتتيب املنطقي للموضوع و من خالل اإلجابات عن تلك األسئلة يتمكن املتعلم من صياغة 
 التعبري بأسلوبه اخلاص.

معلمة القسم الثاين هلا أسلوب غري منظم و أسئلتها غري مرتابطة وال متسلسلة.حيث إهنا ال تتبع   
ابع أحداث النص يف طرحها لألسئلة كما أهنا ال تراعي التدرج .و هي بذلك تشوش ذهن تت

 املتعلم فيفقد تركيزه.و منه لن يكتسب التلميذ مهارة التعبري .و من أمثلة هذه األسئلة :

 طرحت سؤاال :    أين جرت أحداث هذه القصة؟   

 مباذا سأل التلميذ األستاذ؟            
 ماذا اإلمحاءات؟            
 مباذا أجاب األستاذ؟            
 هات أنواع أخرى للرياضات.            

هنا نرى اضطرابا يف طرح األسئلة لن يتمكن من خالهلا املتعلم من تكوين تعبريه،و ألن 
غري واضحة ؛كانت إجابات املتعلمني عشوائية و فوضوية مع  األسئلة كانت مشوشة و

 يث املعلمة.وقوفهم و أثناء حد
أسئلة معلمة القسم األول كانت واضحة ثابتة و منتظمة و منه الحظت تفاعال بينها وبني 
تالميذها بنسبة جيدة كما بني اجلدول السابق.حبيث كانت إجاباهتم منتظمة مع 

 التصويب من طرف األستاذة.مثال :
 من هؤالء األشخاص الذين مل يعرفهم التالميذ؟

 ندسون يف اإلعالم اآليل.هؤالء األشخاص هم مه
 ملاذا تردد التالميذ يف بداية األمر ؟

 تردد التالميذ يف بداية األمر ألهنم مل يسبق هلم استخدام احلاسوب.



 من كان أشجعهم؟-
 كان واصل أشجعهم.

أثناء تعبري التالميذ معلمة القسم األول كانت ترتك هلم احلرية يف التعبري و تثين عليهم   
 عية مثل : ال بأس إن أخطأت،حاول،جيد،نعم أحسنت،ممتاز... بعبارات تشجي

كما أهنا حتاول مشاركة أكرب عدد من التالميذ لإلقبال على هذا النشاط و تبقي انتباهها 
على اجلميع؛فتكون مشجعة،موجهة و مصوبة لألخطاء.يف حني أن زميلتها يف القسم 

ي مبن شارك من تلقاء نفسه و ال تنتبه الثاين ال حتاول إشراك التالميذ يف الدرس بل تكتف
للبقية.و عند ارتكاب املتعلم األخطاء أثناء تعبريه تقول له "ال" مث تشرع بالتعبري هي 
مكانه.كما أهنا طلبت منهم تدوين التعبري يف حصة التعبري الشفهي .و املالحظ عموما 

 أهنا مل تقم بتدريس مهارة التعبري كما ينبغي.
العامية اليت تستخدمها كلتا املعلمتان خالل الدرس سليب جدا.و ذلك يف  تأثري اللهجة    

تثبيت مفردات اللغة و الرتاكيب النحوية السليمة يف ذهن املتعلم فهو يتبع املعلم و ينقل 
عنه و يقتدي به،فإذا اعتمد املعلم العامية يف تدريسه ،فسيكون اكتساب املتعلم مزجيا من 

اختالل لغة املتعلم املكتسبة.و من أمثلة استخدام العامية عند  العامية و الفصحى و منه
 معلمة القسم األول :

 أرفعوا نشوف     
 شكون يعربلي إّن؟    
 مانيش نسمع فيكم    
 تعرف تقرا،ركز يف احلروف.    

 أما معلمة القسم الثاين :
 الزم ان حندد النقاط    
 ِإمسُعو ْلَزِميْلُكْم.    
 عالبايل دقيقة برك.    

 كما أهنا ترتك تالميذها جييبوهنا بالعامية.   



املعلمتني مل تركزا على اللغة العربية الفصحى ألهنما تصبان كل الرتكيز على إيصال املعرفة أو املهارة 
 للمتعلم.

املعلمة جند نتائج القسم الثاين ضعيفة بالنسبة للقسم األول ،و هذا راجع وال شك إىل قدرات 
 احملدودة فيما يتعلق بطرق و اسرتاتيجيات التدريس و التدرج...

فاملعلمة الثانية ال تكثر من التشجيع الذي يساعد الطفل نفسيا على تقدمي اإلجابات واملشاركة 
داخل القسم.كما أهنا تركز كل جهدها على بعض املتعلمني فقط،وال هتتم أيضا بتقومي سلوكيات 

حة الفرصة هلم إلبداء آرائهم حول موضوع معني.عكس املعلمة األوىل اليت نسبة املتعلمني أو إتا
املشاركة لديها مرتفعة مما يدل على ارتفاع مستوى الفهم واملشاركة.و هذا األمر وال شك يشجع 

 املعلمة ذاهتا على إتاحة فرص أكثر لعدد أكرب من املتعلمني للمشاركة و احملادثة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخالصة :

من خالل الدراسة امليدانية اليت قمت هبا أستنتج أن للمحادثة ارتباط باملهارات اللغوية 
األخرى اليت تشرتك مجيعها يف حتصيل نشاط التعبري.و أن هناك بعض املهارات املكتسبة 
لدى العينة اليت قمت بدراستها من خالل املالحظة و التحليل وجدت أن للمعلم دورا 

نه يؤثر مباشرة يف املتعلمني ،باعتبار التالميذ يكسبون املعارف و املهارات اللغوية مهّما كو 
من معلمهم؛فإذا كان املعلم متمكنا فإن تالميذه سيحصلون على الكفاءة التواصلية 
وكذلك الكفاءة اللغوية وأعين هبا التمكن من نشاط احملادثة و التعبري الشفهي الذي جيسد 

كتايب خاصة يف هذه املرحلة بعّدها مرحلة النمو و االكتساب اللغوي من خالل التعبري ال
 لدى الطفل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
إىل أن نشاط احملادثة و التعبري مهارة تتصل بباقي املهارات  و يف ختام حبثي هذا،أكون قد توصلت

األخرى و تساعد على اللغوية األخرى.فهي متصلة ببعض حبيث أننا جند كل مهارة تأثر يف 
تنميتها،تعد ضرورية للمتعلم فحىت يتمكن من نشاطي احملادثة و التعبري عليه أن يلم جبميع 

 املهارات اللغوية،ألهنما يعدان أنشطة تقوميية يرتجم ما اكتسبه التلميذ.

الحظت خالل دراستنا ضعف الطلبة و عدم إعطاء هذا النشاط األمهية اليت 
بحث عن أسباب الضعف و مكامنه،كما سنقدم بعض االقرتاحات يستحقها،فحاولنا ال

 ملعاجلته.و من أبرز النتائج اليت حتصلنا عليها :

 اجلانب النظري : -أوال 

اللسانيات التعليمية تعىن بتعليم اللغة،فال ميكن تعليم لغة دون الرتكيز على اكتساب -
تابة( و احملادثة و التعبري الشفهي يندرجان املهارات اللغوية األربعة)االستماع،التحدث،القراءة،الك

 ضمن مهارة التحدث.

متثل املهارات اللغوية ضرورة لكل إنسان مثقف بوجه عام و هي الزمة ملن يعمل ضمن -
حقل التعليم على وجه اخلصوص.هذه املهارات متكاملة و مرتابطة فيما بينها و ذلك بالتحامها 

،حبيث تعد مهاريت االستماع و التحدث الركيزة اليت وتشابكها عند توظيفها يف موقف اتصايل
يتكئ عليها املتعلم حىت يكتسب امللكة اللغوية ليستطيع التعبري،و هذه امللكة اختص باللسان أوال 



مث اليد ثانيا و هذا ما جعلنا نقول إن اللغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة،و تقتصر هاتان املهارتان 
قول إن هاتني املهارتني تكسب التلميذ اجلودة يف التعبري و االسرتسال يف على النطق.إذن ميكننا ال

 الكالم و إثراء الرصيد الّلغوي.

أما مهاريت القراءة و الكتابة مرتبطتان بالكلمة املكتوبة)املطبوعة(،فالقراءة هي الوجه -
ه املهارات األربع  املقابل لفن الكتابة حيث جند القراءة فن استقبايل و الكتابة فن إنتاجي.و هذ

 كلها تنصهر يف نشاط التعبري.

احملادثة نوع من التعبري الشفهي لكنها رهن بطرف آخر مشارك فيها.تدور حول معان -
مشرتكة متبادلة بني املتحدثني،فهي تبادل األفكار يف موضوع أو أكثر و هنا تبدو كفاءة املتحدث 

اللغوي حيث أهنا تساهم يف تكيف الفرد  اجليد و املستمع اجليد.تعد من أهم ألوان النشاط
اجتماعيا و تعود على طالقة اللسان.فالناس عادة يتحدثون أكثر مما يكتبون أو يقرؤون، كما أهنا 

تشتغل مكانا مهما يف تعليم اللغة، ألهنا أهم وسيلة للتواصل بني األفراد وكذلك أهم جزء يف 
ملية التعليمية،بل البد من العناية هبا خاصة يف املرحلة ممارسة اللغة.ينبغي عدم إمهال احملادثة يف الع

 االبتدائية.

مفهوم التعبري يف ضوء طرق التدريس هو اإلفصاح عما يف النفس ووسيلة لإلبانة عما يف -
نفس اإلنسان من أفكار و غريها.كما أن بواسطته يتسىن للتالميذ اإلفصاح عما خياجل نفوسهم 

تابيا.تكمن أمهيته يف أنه وسيلة االتصال و التفاهم و أداة لتقوية بلغة سليمة سواء شفهيا أم ك
 الروابط اإلنسانية بني املتعلمني و أداة للتعليم و التعلم.

 اجلانب التطبيقي :-ثانيا

لقد أثبتت الدراسة امليدانية أن لنشاط احملادثة دورا يف تعليم اللغة يف املرحلة االبتدائية،وأهنا والتعبري 
  اكتساب اللغة العربية اكتسابا سليما.يسامهان يف

احملادثة نشاط نلحظه داخل غرفة الصف على شكل حوار بني املعلم و املتعلم أو بني -     
املتعلمني حيث أن له حضورا يف مجيع املواد و األنشطة الصفية األخرى )كالقراءة 

الكتايب...(.حبيث تظهر أمهيتها  ،الرياضيات،القواعد النحوية و الصرفية،التعبري الشفهي و التعبري



،وذلك بأن احملادثة يف تنمية مهارة التعبري الذي بدوره يساهم يف اكتساب اللغة اكتسابا سليما 
تساهم يف إثراء رصيد املتعلمني كما يتسىن للمتعلم من خالهلا أن يكسر حاجز اخلوف و اخلجل 

التعبري الشفهي،وذلك عن طريق الذي يعد من أهم أسباب ضعف التالميذ يف التعبري خاصة 
احلوار القائم بينه و بني املعلم داخل غرفة الصف)سؤال و جواب،استفسار و شرح،تصحيح 

األخطاء...( فذلك يسمح للمتعلم مبمارسة نشاط التعبري بكل سهولة وثقة و أن ال خياف من 
ترسخ اللغة السليمة األخطاء.كما أنه يوظف الرتاكيب و الصيغ و املفردات يف التعبري و بذلك 

 عنده و يكون قد اكتسب لغة سليمة.

إن خلربة املعلم دورا كبريا يف جتهيز املتعلمني مبا ينفعهم أو يسهل عليهم تعلمهم ،و هذه اخلربة -
تستدعي منه تنويع طرقه وأساليبه حىت يستطيع إيصال أفكاره،و كسب فهم واستيعاب أكرب عدد 

علمني الذين ال يبذلون جهدا خاصا لتطوير قدرات املتعلمني،مما من املتعلمني.لكن هناك بعض امل
 يؤدي إىل إنشاء جيل ضعيف اللغة،معتمدا على املعّلم،عوض االجتهاد لكسب املعرفة.

 اقرتاحات لتحسني أداء املتعلمني وتنمية مهارة التعبري لدى املتعلمني : 

املعلمني.فقد ظهر من خالل دراسيت أن من أهم أسباب ضعف التالميذ يف التعبري؛عدم تكوين  -
 معظمهم غري مؤهلني.لذلك فإن تكوين املعلم و إملامه بطرق التدريس ضرورة الزمة.

 توفري الوسائل التعليمية اليت حتفز املتعلم لإلقبال على هذا النشاط. -

مية ضرورة التواصل داخل  الصف ووضع املتعلم يف وضعيات حوارية بينه و بني زمالئه لتن -
 ملكته اللغوية.

على املعلم أن يركز على إكساب املتعلم مهارات احملادثة و آداهبا لتكوين جيل واٍع و مثقف  -
 ألن التواصل داخل غرفة الصف هو صورة مصغرة للتواصل يف اجملتمع.

ة على املعلم أن يشجع التالميذ ويرتك هلم احلرية أثناء التعبري،و أن يعتمد على اللهجة العامي -
 ليكتسبوا اللغة الفصيحة.



إعطاء احملادثة و نشاط التعبري  األمهية القصوى ألنه يعد املصدر األول الكتساب اللغة  -
 السليمة.

 اختيار مواضيع من الواقع املعاش. -

 إعطاء التعبري حقه من احلجم الساعي. -

معرفة اللغة كنظام إن املهارات اللغوية كفاءات متصلة ببعضها ،و ال يقتضي إرساؤها  -
 فحسب.بل توظيفها يف وضعيات حقيقية،و ذلك لتكوين شخصية املتعلم و بناءها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 :اللغة العربية  على مستوى السنة الرابعة ابتدائي ةنشطأبرنامج توزيع 

 

رقم    النشاط                     األيام
 احلصة

 10 قراءة )أداء + فهم + إثراء ( األحد
 16 تعبري شفهي و تواصل 

 18 قراءة )أداء( االثنني
 11 تعرف (أقواعد حنوية )

 15 قراءة )أداء ( الثالثاء
 12 قواعد صرفية )أتعرف(

 17 تعبري كتايب األربعاء
 18 حمفوظات

 19 مطالعة موجهة اخلميس



 01 تصحيح التعبري –إجناز مشاريع 
 00 خط-نشاطات إدماجية 

 

 

 

 

 
 الجمهــورية الجــزائرية الديــمقــراطية الـــشعبية

 وزارة الــتعليم الــعالي و الــبحث الــعلمي   

 جــامعة محـمد خيـضر بســكرة 

 كـليـة اآلداب و اللــغــات 

 قسم اللغة و األدب العربي 

 ســتبيــان:استمــارة  ا

 

 

 دراسـة مــيدانـــية فـــي ضــــوء آراء معلــمـي الــمــدارس االبتدائـيــة                     

 

عداد  مذكــرة لنيل شهادة املــاسرت اس امترة موهجة ملعلمي الطور الابتدايئ لوالية بسكرة هبدف ا 

 يف الأدب العريب ختصص لسانيـــات تعلمييــــة .

نرجو منمك  وضع عالمة )    ( يف اخلانة املناس بة  مع اال جابة  عىل مجيع أأس ئةل الاس امترة  و 

 نرجو أأن تلزموا املوضوعية و ادلقة يف اال جابة ,ولمك منا جزيل الشكر سلفا.

عــــداد الطــــالب رشاف ادلكتورة                                                          : ةا   :ا 

 خيـــــراين خــــوةل                                                          نعـــــمية سعــــدية    

    مهارات الــتعبيـر فـي الطـور االبــتدائيالمــحادثــة و دورهـا في تنميــة            

 *الســـنة الــرابعــة*                             



 

 5102_5102الـــس نة اجلـــامعيـــة :             

 

  

 

 

 

 ية :ـــخصـــات الشــنــابيـــال

 ..................................................................المؤهالت العلمية:  -

 التكوين:  ............................................................................. -

 الخبرة المهنية :...................................................................... -

 

 أغلب تالميذ السنة الرابعة متمكنون من الممارسة الشفهية للغة؟ هل ترى أن -1

  نعم                                               ال       

 

 إذا كان الجواب نعم فكم يبلغ عددهم ؟  -2

  أكثر من عشرين متعلما                           أقل من عشرين متعلما      

 تالميذك  التواصل لفظيا مع زمالئهم؟هل يستطيع  -3

 

 نعم                                       ال      

 هل ترى أن التلميذ يخجل من التواصل لفظيا ؟ -4

 

 نعم                                      ال       

 هل ترى أن التلميذ يجد صعوبة في استخدام المفردات ؟ -5

 

 نعم                                    ال      

 

 

 في رأيك هل مشكالت النطق تعوق التلميذ عل ممارسة نشاط المحادثة ؟ -6

البيــــانات الـــواردة في االســـــتمارة سريــــة و ال تستــــــخدم  اال لألغـــــراض العلـــــــــــــــــــمية    

 للبــــــحث                    



 نعم                                    ال     

 

 

 هل ترى أن التلميذ يخجل أو يخاف من أن يمارس نشاط المحادثة ؟ -7

  ال          نعم                              

 

 هل تالحظ تقدما في مستوى المتعلمين فيما يخص المحادثة و التعبير الشفهي؟ -8

 ال              نعم        

  

 ما هي الصعوبات البيداغوجية التي يواجهها المتعلم في نشاط التعبير الشفهي؟ -9

 اعتماد البرنامج على التعبير الكتابي أكثر من التعبير الشفهي -

 بعد البرنامج عن المحيط االجتماعي و الثقافي للتالميذ  -

الطرق المستعملة في تدريس التعبير الشفهي و المحادثة غيرمالئمة مع  -

 قدرات المتعلم

 ضعف الوسائل التعليمية -

 غياب مقياس دقيق في تقويم نشاط التعبير الشفهي و المحادثة -

 هل تضن أن الحجم الســاعي كاف ؟ -11

 ال نعم                   

 ؟تراها مناسبةإذا كان الجواب ال فما هي المدة الزمنية التي  -

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

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

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

 ما هو سبب ضعف التالميذ في التعبير الشفهي ؟ -11

 تمكن من اللغةعدم ال -



 عدم انتظام األفكار -

 الخجل و الخوف من الفشل -

 عدم التمكن من قواعد اللغة -

 عدم معرفة األستاذ بالطريقة المثلى لتدريس التعبير -

 عدم إعطاء هذا النشاط األهمية التي يحتاجها -

 هل لديك اطالع جيد بطرق تدريس المحادثة ؟ -12

 نعم                                  ال      

 

 هل تستخدم طرائق تنمي نشاط المحادثة لدى المتعلم ؟ -13

 نعم                                ال       

 

 ما هي الطريقة التي تتبعها في تدريس المحادثة ؟ -14

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

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

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

 

 هل تحاول دعم المتعلم نفسيا لإلقبال على ممارسة المحادثة ؟ -15

 نعم                            أحيانا                           ال       

 

 هل تستخدم اللهجة العامية في تدريس المحادثة ؟ -16

 أحيانا         نعم                              ال                    

 

 هل تؤثر اللهجة العامية بالسلب أم باإليجاب في تعلم المحادثة ؟ -17

 

 بالسلب                                     باإليجاب     

 برر إجابتك : -

- ....................................................................................

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



-هل تفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم المحادثة )سمعي بصري -18

 سمعي شفوي(؟

 ال                                       نعم     

 اذكر بعض األسباب عند اختيار إحدى اإلجابتين : -

- ....................................................................................

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

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

 

 

 هل تقوم بالتواصل مع المتعلمين باللغة العربية الفصحى و هم يجيبونك؟ -19

نعم                        ال                    أتكلم بها لكن ال يستطيعون التحدث 

 بها

 في وضعيات حوارية ؟هل تضعهم  -21

 نعم                            أحيانا                         ال

 هل تترك لهم حرية التعبير عن أمور يحبونها ؟ -21

 نـــعم                    أحيانا                    ال

 ما هي وسائل التقويم التي تكشف عل التطور في نشاط المحادثة ؟ -22

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

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

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

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

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



 هل يصل المتعلم فــي األخير إلى امتالك كفاءة لغـــوية تواصلـــية ؟ -23

 نعـــم                                               ال 

 

 هل لديك اقتراحات من أجل تحسين أداء المتعلمين في نشاط المحادثة ؟ -24

- ....................................................................................

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

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

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

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

 لكم منا جزيل الشكر ♥                                
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 : صـــلخــــم

تقوم العملية التعليمية على مهارات،أمهها :مهارة التحدث اليت تعد الركيزة اليت يتكئ عليها املتعلم 
حىت يكتسب امللكة اللغوية وهو وسيلة لإلفصاح عما يف النفس من أفكار وآراء وغريها،وتكمن 

أداة للتعليم و التعلم أمهيته يف كونه وسيلة االتصال و أداة لتقوية الروابط اإلنسانية بني املتعلمني و 
حيث تندرج ضمنه احملادثة.واحملادثة هي النشاط الذي حيقق التفاعل بني متحدثي اللغة.لذلك 
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن دور احملادثة و التعبري الشفهي يف اكتساب اللغة السليمة؟ 

حبثي املوسوم بـ"احملادثة و  ودور احملادثة يف إكساب املتعلم مهارة التعبري. ومن هذا املنطلق جاء
دورها يف تنمية مهارة التعبري يف الطور االبتدائي )السنة الرابعة(،حيث تطرقت إىل عالقة اللسانيات 
التعليمية باملهارات اللغوية كما كان الرتكيز على احملادثة و مهارة التعبري بنوعيه الشفهي و الكتايب 

هارات.أما الدراسة امليدانية فاقتصرت على احملادثة و حيث عرضت املفاهيم و األمهية و أهم امل
التعبري الشفهي و بيان دورمها يف اكتساب اللغة السليمة مقدمة اقرتاحات لتنمية مهارة 
التعبري.متبعة املنهج الوصفي و كأداة مساعدة آلية اإلحصاء والتحليل.و من أهم النتائج املتحصل 



غرفة الصف على شكل حوار بني املتعلم واملعلم،أو بني عليها:إن احملادثة نشاط نلحظه داخل 
املتعلمني.حيث أن له حضور يف مجيع األنشطة األخرى و تظهر أمهيتها بأهنا تساهم يف إثراء 
رصيد املتعلمني و تثبيت الرتاكيب النحوية و الصيغ اللغوية السليمة يف أذهاهنم و هي بذلك تنمي 

  اكتساب اللغة اكتسابا سليما.مهارة التعبري الذي يساهم بدوره يف

 

 

 
Summary  

the educational process is based on different skills.speaking is one of these 

skills wich is considred as the pillar on wich the learners reclines to acquie 

the language proficiency.this latter helps us to express our internal thoughts 

and feelings.Moreover ,speaking is quite important since it is considred as a 

means of communication that strengthens the humanitarian ties that exist 

between the educated peaple.further more ,speaking is considred as useful 

tool for the teaching and the learning procces ,and it includes 

conversation.conversation is that act that realizes interaction between the 

langue speakers.thus , this study aimes at investigating the conversation and 

the oral expression roles in acquies the speaking skill.starting from this point 

of view,we can say that conversation plays a major role in developing the 

speaking skill tothe students of fourth year in primary school.Moreover,this 

latter has dealt with the relation ship that exists between didactics and the 

language skills.Inaddition to that,the focus of our study was on conversation 

and the oral and written expression,this latter,presented different concepts 

and the most important skills.The field study was a bout the conversation 

and the oral expression ans showing their roles in acquies the language 

proficiency,giving suggestions to develope the expression skill.we used the 

descriptive method with satistics and analysis to help our study.The most 

important result was that the conversation is that act we observe dit inside 

the class room in the shape of dialogue between the teacher and the learner 

or between learners.it has a strong presense in all the other activities,and its 

importance appears in the inreachment their background and the correct 

form of the language .Thats how it developed the expression skills wich helps 

also in acquie the language proficiency. 



 

 

 


