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استراتيجيات تدريس التعبير الشفوي وأساليب تنميته لدى طالب التعليم
العام
*

السماني عبد السالم حاج أحمد محمد
الملخص

يهدؼ ىذا البحث إذل دراسة رلاالت التعبَت الشفوي ،واسًتاتيجيات تدريسها يف مراحل التعليم
العاـ ،وأساليب تنمية تعليم التعبَت الشفوي ،واألسس ادلؤثرة يف تعبَت الطبلب ،وصعوبات تدريس التعبَت
الشفوي ،وقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ،وتوصل البحث إذل نتائج عدة منها :توظيف ادلواد
الدراسية ادلختلفة يف التعبَت يكسب ادلتعلمُت مهارات التحدث ،استخداـ ادلعلم لئلشارات واحلركات
وتعبَتات الوجو ولغة اجلسد اليت تعرب عن الفرح والسرور والتعجب واحلزف واإلقداـ ،وغَت ذلك من
األحاسيس وادلشاعر تنمي قدرات الطبلب يف التعبَت الشفوي ،اخلطابة تنمي من قدرات الطبلب يف
التعبَت الشفوي دبا تتضمنو من ثقافة ،وتقليب لؤلفكار ،ولغة سليمة ،وتبادؿ األفكار واآلراء ووجهات
النظر بُت الطبلب يف رلاؿ احملادثة ينمي قدراهتم يف التعبَت الشفوي.
الكلمات مفتاحية :االسًتاتيجية .ادلهارات .التعبَت الشفوي .األساليب .طبلب التعليم العاـ

*

األستاذ المساعد بمعهد اللغويات العربية ،جامعة الملك سعود ،السعودية.
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Oral expression teaching strategies and development
methods for general education students
Alsammani Abdel Salam Haj Ahmed Mohammed
Institute of Arabic Linguistics King Saud University, Saudi Arabia.

Abstract
This research aims to study the fields of oral expression, the
strategies of teaching in the general education stages, the
methods of developing the teaching of oral expression, the basis
of the expression of students and the difficulties of teaching oral
expression. The researcher used the descriptive method. The
expression earns learners the skills to speak, the teacher's use of
gestures, gestures, facial expressions and body language that
express joy, pleasure, wonder, sadness, and emotion, and other
feelings and feelings that develop students' abilities in oral
expression. Bir Al-Shafi'i with its culture, fluency of ideas, and
sound language, the exchange of ideas, views and perspectives
among students in the field of conversation develops their
abilities in oral expression.
Keywords: Strategy, skills, oral expression, general education
students, methods.
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 -1مقدمة:
يعػػد التعبػػَت ال ػشفهي مػػن أصػػعب فنػػوف اللغػػة ،التػػي ال ينػػاؿ ربػػصيلها إال بالتدريب ادلستمر،
والتدريب ادلتصل؛ ذلك ألنو عمػل مركػب ينطػوي عػلى عمليػات عقليػػة معقػػدة ،تتػػضمن التحليػػل،
الًتكيػػب ،ادلواجهة ،واالرذباؿ يف كثَت مػن ادلواقف واألحواؿ؛ إذ يتطلب التعبَت الشػفهي من التلميذ عند
اإلنشاء ،أف يعػود إذل رصيده اللغوي ،باحثا فيو عػن األلفاظ والًتاكيب اليت سبكنو من التعبَت عن ادلعػاين
ادلػػرادة ،وىػػو ىن ػػا ؽلارس التحلي ػػل ،ومػػن تلػػك األلفػػاظ والًتاكيػػب يؤلػػف صبػػبل وعبػارات خاصة بػو ،وىو
يف ىذا ؽلارس عملية الًتكيب ،مث يطلب منو بعد ىػذا أف يؤدي ذلك أماـ اآلخرين مرذببل أو شبو مرذبل
(العتييب .)303 -ٕٜ٘ ،ٕٓٔٗ ،ويعد االتصاؿ اللغوي عن طريق التحدث من أىم الوظائف األساسية
للغة العربية يف حياتنا اليومية؛ أي عن طريق التعبَت الشفهي؛ لذلك كاف التعبَت الغاية من دروس اللغة
العربية؛ ألف كل ما يكتسبو التبلميذ من مهارات وقدرات يف فروع اللغة األخرى إظلا ىو وسيلة لتحقيق
ىذه الغاية ،والتعبَت نشاط لغوي تظهر من خبللو ثقافة الفرد ومدى اطبلعو ،وما لديو من معرفة واطبلع
وأفكار ،كما أنو يعد مؤشراً للعمق الفكري فهو ينبئ عن مستوى ادلرء ثقافياً ،والنضج العقلي ،والقدرة
على العرض والشرح والتفسَت والًتتيب والتنسيق لدى الفرد (بدر الدين ،وجوادي .)ٔٗ ،ٕٓٔٛ،والتعبَت
ىو الكبلـ ادلنطوؽ الذي يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسة ،وما يريد أف يزود بو غَته من
معلومات ،أو ضلو ذلك بطبلقة وانسياب مع صحة التعبَت وسبلمة الشكل وادلضموف .وىو الفرع الذي
تسعى صبيع الفروع إلتقانو ،وتعد اللغة الشفهية الوسيلة األساسية للتعليم يف السنوات األوذل من التعليم
يف ادلرحلة األساسية ،وتعتمد حياة الطبلب داخل حجرة الفصل وخارجها اعتماداً كبَتاً على االتصاؿ
الشفوي ،ويشكل احلديث إضافة إذل االستماع اجلانب الشفهي من اللغة ،حيث يؤلف ىذا اجلانب
٘ %ٜمن النشاط اللغوي ،وألعلية التعبَت الشفوي أكدت كثَت من الدراسات احلوجة لتطوير الطبلب يف
ىذا اجملاؿ ،ومنها دراسات كل من (جبلؿ( ،)ٕٓٔٙ ،الصويكري( ،)ٕٕٓٔ،عبد الكرمي،)ٕٕٓٔ ،
(الفيومي( ،)ٕٕٓٔ ،شعبلف ،)ٕٓٓٙ ،و(نصر)ٕٓٓ٘،؛ لذا ؽلكننا القوؿ :إف التعبَت الشفهي ضرورة
ال ؽلكن ألي إنساف أف يستغٌت عنها يف أي مرحلة من مراحل عمره؛ ذلك أنو وسيلة االتصاؿ بُت األفراد
واجلماعات لتبادؿ ادلصاحل ،وقضاء احلاجات ،والتعبَت عن األغراض ،واإلبانة عما غلي بدواخل
اإلنساف ،وتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية ،وسيقوـ الباحث يف ىذا البحث بتناوؿ اسًتاتيجيات
تدريس التعبَت الشفوي يف مراحل التعليم الثبلث (االبتدائية ،ادلتوسط ،والثانوية) ،وأساليب تنميتو لدى
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طبلب مرحلة التعليم العاـ ،واألسس اليت تؤثر يف تعبَت الطبلب ،وبعض صعوبات تدريس التعبَت
الشفوي.

 -2مشكلة البحث:

ال شك أف اللغة العربية وسيلة ذات أعلية كربى من وسائل االتصاؿ بُت اجملتمعات اليت تتكلم هبا،
وىي من روابػط األمة العربية ووسيلتها يف احلفاظ على الًتاث العريب واحلضارة العربية العريقة ،عبلوة على
أهنا مػن أىػم وسػائل االتصاؿ والتفاىم بُت الناطقُت هبا؛ شلا يستوجب االىتماـ هبا واجباً دينياً ،وثقافياً
للحفاظ عليها ،إال أف التعبَت الشفهي الذي يعد نشاطاً أدبياً واجتماعياً ،وطريقة يصوغ هبا الفرد أفكػاره
ومشاعره وحاجاتو بلغة سليمة ،وتصوير صبيل ،يوجد فيو ضعف لدى كثَت من الطبلب ،فقد مارس
الباحث مهنة التدريس يف مراحل التعليم العاـ :ادلرحلة االبتدائية ،ادلتوسطة ،والثانوية دلدة سبعة وعشرين
عاماً دراسياً ،وكانت ىذه الفًتة مصدر دعم وإذلاـ دلشكلة حبثو ،وقد تناولت دراسات الكثَت من الباحثُت
ضعف إتقاف مهارات التعبَت الشفوي لدى غالبية الطلبة يف كثَت من البلداف العربية ،منها دراسة:
(الطيطي )ٕٓٓٓ ،اليت أشارت إذل وجود ضعف يف األداء الشفوي للطلبة وعدـ إتقاهنم للتعبَت على
الرغم أهنم من ادلتفوقُت ،ودراسة( :ادلوسوي ،صلم ،وزبوف )ٕٓٔٓ ،اليت كشفت عن وجود بعض من
األسباب اليت تؤدي إذل ضعف ربصيل تبلميذ ادلرحلػة االبتدائية يف مادة التعبَت ،أما دراسة (البشرى،
ٕٓٔٓ) فقد أشارت إذل ارتفاع مستوى وجود معوقات تعليم التعبَت الشفهي ،وىي معوقات احملور ادلتعلق
بالطالب وجاءت يف الًتتيب األوؿ ،يليو معوقات زلور ادلعلم ،مث معوقات زلور ادلدرسة ،مث معوقات زلور
ادلقرر ،وقد أشارت العديد من ادلؤسبرات والندوات يف توصياهتا إذل ضعف مستوى التبلميذ يف التعبَت
وأوصت دبعاجلة ىذا الضعف لدى الطبلب يف مراحل التعليم العاـ ،وحث الباحثُت على استكشاؼ
أسباب ىذا الضعف ،والعمل على معاجلتو ،ووضع منهج للتعبَت يتناوؿ أىدافو ومهاراتو ومداخل تدريسو،
وأساليب تقوؽلو(.األحوؿ.)ٕٕٓ ،ٕٓٔٛ ،
ومن خبلؿ ما تقدـ ذكره يظهر جلياً أف ىناؾ مشكلة تتمثل يف ضعف طبلب التعليم العاـ يف
التعبَت الشفوي ،وذلذا كاف اذلدؼ الرئيس ذلذا البحث ادلساعلة يف رفع مستوى الطبلب يف التعبَت الشفوي
بالًتكيز على بعض االسًتاتيجيات واألساليب اليت تسهم يف تنميتو ،ويسعى البحث لئلجابة عن التساؤؿ
اآليت :ما استراتيجيات تدريس التعبير الشفوي وأساليب تنميته لدى طالب التعليم العام؟
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 -3أهمية البحث:
تتجلى أعلية البحث يف تناولو التعبَت الشفوي على أنو أحد أىم فنوف اللغة العربية ،وأبرز أشكاؿ
نظرية االتصاؿ؛ ألنو ادلهارة األقرب لئلنساف يف اإلفصاح عن خلجاتو الوجدانية ،وانفعاالتو النفسية،
وغَتىا؛ لذلك تتمثل أعلية ىذا البحث يف جانبيو النظري والتطبيقي وؽلكن توضيحمها فيما يلي:
ٔ ػ ػ ُّ
يعد ىذا البحث إضافة علمية تثري ادلكتبة العربية يف رلاؿ تدريس التعبَت الشفوي.
ٕ ػ ػ ؽلكن أف يوفر ىذ البحث قاعدة بيانات مهمة ومرجعية يستفيد منها الباحثوف وادلهتموف يف
تدريس التعبَت الشفوي.
ٖ -قد يسهم البحث يف حل مشكلة تدين مستوى الطبلب يف التعبَت الشفوي.
ٗ -يزود ادلعلمُت باسًتاتيجيات وأساليب ومهارات وخطوات تدريس التعبَت الشفوي.
٘ -مساعدة ادلتعلم على اإللقاء اإلبداعي وتدريبو على استعماؿ ما عنده من زلصلة لغوية ،وما
اكتسبو من تراكيب النصوص القرائية ،وادلطالعة وادلبلحظة ،وسبكينو من تعليم نفسو يف ادلواقف
احلياتية ادلستقبلية.

 -4أهداف البحث:
ٔ -التعرؼ على اسًتاتيجيات تدريب التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ.
ٕ -الكشف عن أساليب تدريس التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ.
ٖ -توضيح األسس اليت تؤثر يف التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ.
ٗ -معرفة أىم رلاالت التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ.
٘ -تبياف خطوات تدريس التعبَت الشفوي يف مراحل التعليم العاـ.
 -ٙالكشف عن أىم مهارات تدريس التعبَت الشفوي يف التعليم العاـ.
 -ٚالتعرؼ على الصعوبات اليت تواجو تدريس التعبَت الشفوي يف التعليم العاـ.
 -5تساؤالت البحث:

ٔ -ما اسًتاتيجيات تدريب التعبَت الشفهي لطبلب التعليم العاـ؟
ٕ -ما أساليب تدريس التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ؟
ٖ -ما األسس اليت تؤثر يف التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ؟
ٗ -ما أىم رلاالت التعبَت الشفوي لدى طبلب التعليم العاـ؟
٘ -ما خطوات تدريس التعبَت الشفوي يف مراحل التعليم العاـ؟
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 -ٙما أىم مهارات تدريس التعبَت الشفوي يف التعليم العاـ؟
 -ٚما الصعوبات اليت تواجو تدريس التعبَت الشفوي يف التعليم العاـ؟

 -6مصطلحات البحث:

التعبير الشفوي :لغة :ىو اإلبانة واإلفصاح ويقاؿ عرب عما يف نفسو؛ أي أعرب وبُت ،وعرب عن

فبلف تكلم عنو (لساف العرب ،)ٗ ،وعرفو (الرازي )ٜٗٓ،ٕٓٓٚ ،بقولو" :عرب عن فبلف إذا تكلم عنو،

واللساف يعرب عما يف الضمَت" ،وعرب الرؤيا تعبَتاً وعبارة ،عربىا فسرىا وأخرب دبا يؤوؿ إليو أمرىا ،ويف
لرْؤيَا تَ ْعبُ ُرو َن" يوسف (ٖٗ)؛ أي إف كنتم تعربوف للرؤيا ،واستعربه إياىا؛ أي
القرآف الكرمي "إِن ُكنتُ ْم لِ ُّ
سألو تعبَتىا ،وعرب عما يف نفسو أعرب وبُت (ابن منظور.)ٖ٘ٓ -ٕٜ٘ :ٕٖٓٓ ،

التعبَت الشفوي اصطبلحاً :يعد التعبَت الشفهي نشاطاً كبلمياً يفصح فيو الفرد عما يريد أف يقوؿ،
فهو شلارسة لغوية تستخدـ يف احلياة اليومية بصورة تلقائية يف عملية التخاطب واحملادثة ،ويسمى هبذا
االسم نسبة للشفة ادلستعملة أثناء الكبلـ ،ويعد التعبَت الشفهي مرآة اإلنساف؛ وذلك لكونو يعرب عما
غلوؿ يف وجداف اإلنساف من خواطر يعرب عنها الفرد شفوياً( .عاشور ،واحلوامدة ،)ٕٖٓٓ،ٕٓٔ،ويعرؼ
بأنو الكبلـ ادلنطوؽ الذي يصدره ادلرسل شفاىة ،ويستقبلو ادلستقبل استماعاً ،ويستخدـ يف مواقف
ادلواجهة ،أو من خبلؿ وسائل االتصاؿ الصويت كاذلاتف والتلفاز واإلنًتنت وغَتىا (عطية،
.)ٕٕٚ،ٕٓٓٚ
التعريف اإلجرائي :ويعرفو الباث إجرائيا بإفصاح طبلب التعليم العاـ شفاىة عن أفكارىم ومشاعرىم
بلغة عربية تناسب من يستمعوف إليهم ،تتضمن فكرة وأسلوب ،ونطق صحيح.
المهارة :الشيء الذي يتعلمو الفرد ويقوـ بأدائو بسهولة ودقة ،سواء كاف ىذا األداء جسمياً أو
عقلياً ،وتعٍت أيضاً الرباعة يف التنسيق بُت حركات اليد واألصابع والعُت (طعيمة.)ٖٓ ،ٕٓٓٙ ،
التعريف اإلجرائي :ويعرفها الباحث إجرائيا بقياـ الطالب باألداء الشفهي بسهولة يف موضوع ما.

التدريس :ا لتدريس ىو عملية تواصل بُت ادلعلم وادلتعلم ،ويعٍت االنتقاؿ من حالة عقلية إذل حالة

عقلية أخرى حيث يتم ظلو ادلتعلم بُت حلظة وأخرى نتيجة تفاعلو مع رلموعة من احلوادث التعليمية اليت
تؤثر فيو فهو حبد ذاتو نشاط وعبلقات إنسانية متبادلة بُت ادلدرس والطالب ربدث داخل الصف من
خبلؿ “ طرح اآلراء ووجهات النظر وبالتارل الوصوؿ لؤلىداؼ ادلطلوبة إلصلاح عملية التعلم (فرحات،
ٕٕٔٓ.)ٜ،

034

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ...........................المجلد العشرون  -العدد الثالث – 2222

التعريف اإلجرائي :ويعرفو الباحث بأنو رلموعة النشاطات اليت يقوـ هبا ادلدرس من أجل ربقيق
أىداؼ الدرس.
االستراتيجية :تعرؼ بأهنا :خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة وىادفة حبيث تكوف شاملة ومرنة

ومراعية لطبيعة ادلتعلمُت ،واليت سبثل الواقع احلقيقي دلا ػلدث داخل الصف من توظيف إلمكانات متاحة،
لتحقيق سلرجات تعليمية مرغوب فيها (العبد اهلل وآخروف.)ٔ٘، ٕٕٓٔ،
التعريف اإلجرائي :ويعرفها الباحث إجرائيا خبط السَت ادلوصل للهدؼ ،ويتمثل يف اإلجراءات ادلختلفة
اليت يعتمدىا ادلعلم لتحقيق أىداؼ ادلنهج وإثارة دافعية ادلتعلمُت وضباسهم وربقيق التعلم الفعاؿ.
التنمية :تعٍت انبثاؽ وظلو كل اإلمكانات ،والطاقػات الكامنػة يف كيػاف معُت بشكل كامل وشامل

ومتوازف سواء كاف ىذا الكياف ىو فرد أو صباعة أو رلتمع (كيتا.)ٔ٘ٛ -ٔٗٚ ،ٕٓٔٙ ،
التعريف اإلجرائي :يقصد هبا الباحث كل ما يتخذه ادلعلم من أنشطو تسهم يف تطوير التعبَت الشفهي
للطبلب.

أساليب التدريس :تشَت أساليب التدريس إذل السلوكيات والوسائل اليت يستخدمها ادلعلم يف توصيل

ادلعلومات إذل ادلتعلمُت أو استقباذلا منهم (إمساعيل.)٘ ،ٕٓٔٗ ،
التعريف اإلجرائي :يعرفها الباحث إجرائيا دبجموعة األظلاط التدريسية اخلاصة بادلعلم وادلفضلة لديو.
طالب التعليم العام :يقصد هبم الباحث طبلب ادلراحل التعليمية :االبتدائية ،ادلتوسطة ،والثانوية.

 -7منهجية البحث:

استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي القائم على الوصف والتحليل ،حيث ركز ىذا البحث على
وصف وربليل اسًتاتيجيات تنمية التعبَت الشفوي اعتماداً على صبع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها
وربليلها ،وعرض ادلفاىيم واخلربات ونتائج الدراسات واالذباىات يف ىذا اجملاؿ.

 -8مصادر جمع البيانات:

تندرج ىذه الدراسة ضمن إطار الدراسات ادلكتبية (النظرية) اليت ترتكز بالدرجة األوذل على األدبيات
ادلتاحة يف رلاؿ التخصص أماـ الباحثُت واليت ترتبط بشكل مباشر أو غَت مباشر دبشكلة وأىداؼ
ا لدراسة ،واليت ؽلكن أف نطلق عليها ادلصادر الثانوية اليت تتمثل يف الكتب وادلراجع العربية واألجنبية،
واألحباث العلمية والدراسات السابقة ،والدوريات ،وادلقاالت ،والتقارير.

 -9حدود البحث:

يقتصر ىذا البحث على احلدود التالية:
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أ -احلدود ادلوضوعية :يتناوؿ البحث اسًتاتيجيات تنمية مهارات التعبَت الشفوي باللغة العربية لدى
طبلب التعليم العاـ يف ادلراحل (االبتدائية ،ادلتوسطة ،والثانوية) ،وأساليب تنميتو.
ب -احلدود الزمانيةٖٔٗٗ :ىػ

 -11اإلطار النظري للبحث:
أوالً :الدراسات السابقة:

دراسة( :الطيطي )2111 ،بعنواف أثر برنامج تعليمي مقًتح يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي

لدى طبلب الصف العاشر األساسي يف األردف ،ىدفت الدراسة إذل بياف أثر الربنامج التعليمي ادلقًتح
القائم على سبثيل األدوار يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى طلبة الصف العاشر يف مدرسة ذكور
سليم إربد لعاـ (ٕٓٓٓ) ،وقد اختَتت اجملموعة التجريبية بالطريقة العشوائية ،واقتصرت الدراسة على
مهارة التعليق على ادلواقف ،وادلشاىدات ،واآلراء واألفكار شلثلة يف الشرح وادلناقشة واستخداـ األظلاط
اللغوية كاالستفهاـ والتعجب والنداء والتعبَت عن ادلواقف ادلختلفة بنغمات صوتية مناسبة ،وكذلك
تناولت الدراسة مهارات النقد والتقومي شلثلة يف إبداء الرأي يف ما يستمع إليو أو ما يشاىده أو ما يقرؤه،
وزلاكمة الشواىد الداعمة دلوقف أو فكرة ،وبعد تطبيق الربنامج ادلقًتح يف الدراسة كشفت النتائج عن
تقدـ األداء يف ادلكونات ادلعيارية للتعبَت الشفوي.
اتفقت د راسة الطيطي مع الدراسة احلالية يف تناوؿ تنمية التعبَت الشفهي ،واختلفت معها يف أهنا
تناولت التعبَت الشفوي لدى طبلب الصف العاشر فقط ،كما اختلفت معها يف أدوات الدراسة.
دراسة( :نصر ،والعبادي )2114 ،بعنواف أثر اسًتاتيجية لعب األدوار يف تنمية مهارات الكبلـ

لدى طلبة الصف الثالث األساسي اليت ىدفت إذل معرفة أثر استخداـ اسًتاتيجية لعب األدوار يف تنمية
مهارات الكبلـ ،وتكونت عينة الدراسة من (ٓ )ٙطالباً وطالبة يف ادلدرسة األظلوذجية التابعة جلامعة
الَتموؾ الذين يدرسوف ادلرونة ،التأليف ،التنغيم ،الطبلقة ،والدقة ،وقد قاـ الدارساف ببناء أداة مشلت
مهارات التعبَت قيد الدراسة ،وقد أسفرت الدراسة عن نتائج منها :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة يف مهارة الكبلـ تعزى إذل اسًتاتيجية لعب األدوار لصاحل اجملموعة
الضابطة.
اتفقت الدراسة السابقة واحلالية يف ىدؼ تنمية مهارات التعبَت الشفوي ،وزبتلف معها يف
استخدامها ألدوات الدراسة ،واستخدامها رلموعة ذبريبية.
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دراسة :كمال ،منتصر ( )2114بعنواف أثر برنامج لغوى يف ادلناظرات على تنمية بعض مهارات
التعبَت الشفوي لدى طبلب الصف األوؿ الثانوي ،ولتحقيق ىذا اذلدؼ؛ أعد الباحث اختباراً لقياس
مهارات التعبَت الشفوي لدى طبلب الصف األوؿ الثانوي ،وإعداد بطاقة مبلحظة لقياس مستوى
طبلب الصف األوؿ الثانوي يف مهارات التعبَت الشفوي ،مث بناء برنامج لغوى يف ادلناظرات لتنمية بعض
مهارات التعبَت الشفوي لدى طبلب الصف األوؿ الثانوي ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية
برنامج ادلناظرات يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى طبلب الصف األوؿ الثانوي.
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف موضوعها الذي تناوؿ تنمية التعبَت الشفهي ،وزبتلف معها
باستخدامها ألدوات القياس.
دراسة( :شعالن )2116 ،بعنواف فاعلية برنامج يف األنشطة اللغوية باستخداـ الفصحى لتنمية

بعض مهارات التعبَت الشفوي يف ادلرحلة اإلعدادية ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ إذل فاعلية برنامج
األنشطة اللغوية الستخداـ الفصحى لتنمية بعض مهارات التعبَت الشفوي يف ادلرحلة اإلعدادية ،وقد
استخدـ الباحث ادلنهج شبو التجرييب ،وقد استخدـ الدارس من األدوات بطاقات ادلبلحظة وقائمة
مهارات التعبَت الشفوي ادلناسبة للطبلب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )ٜ٘ٛطالباً من الصف األوؿ
اإلعدادي ،وقد أسفرت النتائج عن فاعلية الربنامج التدرييب يف األنشطة اللغوية يف تنمية مهارات التعبَت
الشفوي.
تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف بعض أجزاء اإلطار النظري ،ويف ىدؼ تنمية مهارات
التعبَت الشفوي ،وزبتلف عنها يف استخداـ أدوات الدراسة.
دراسة( :الموسوي ،نجم ،وزبون ،رجائي )2111 ،بعنواف أسباب ضعف ربصيل تبلميذ ادلرحلة

االبتدائية يف مادة التعبَت من وجهة نظر معلمي ادلادة ومعلماهتا ،ىدفت الدراسة إذل معرفة أسباب
ضعف ربصيل تبلميذ ادلرحلة االبتدائية يف مػادة التعبيػر من وجهة نظر معلمي ادلادة ومعلماهتا ،وقد
اقتصر البحث على معلمي ادلرحلة االبتدائية فػي ادلػدارس التابعة للمديرية العامة حملافظة ميساف للعاـ
الدراسي ٕٓٔٓ – ٕٜٓٓـ ،وتكونت عينة البحث الكليػة مػن (ٓٓٔ) معلماً ومعلمة ،وجو الباحث
استبانة استطبلعية دلعرفة أسباب ضعف ربصيل تبلميذ ادلرحلة االبتدائيػة فػي مادة التعبَت تضمنت
السؤاؿ اآليت :ما األسباب اليت تؤدي إذل ضعف ربػصيل تبلميػذ ادلرحلػة االبتدائية يف مادة التعبَت؟،
عرضت على عينة استطبلعية بلغػت (ٓ٘ ) معلماً ومعلمةً ،بعدىا أعػد الباحثاف االستبانة النهائية اليت
صاغها على وفق إجابات ادلعلمُت وادلعلمات ،مت التأكد مػن صػدقها الظاىري بعرضها على رلموعة من
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اخلرباء وادلختصُت فػي طرائػق تدريس اللغة العربية وعلػم النفس الًتبوي  ،وحسب ثباهتا بطريقة اإلعادة
) (Retest–Testإذ بلغت درجػة ثباهتػا (ٓ ) ٛ٘5مث عرضت االستبانة النهائية على العينة األصلية
ادلكونة من (ٓ٘) معلماً ومعلمةً ،وبعد معاجلة البيانػات إحصائياً أوضحت نتائج البحث أف ىناؾ صبلة
من األسباب تؤدي إذل ضعف ربصيل تبلميذ ادلرحلػة االبتدائية يف مادة التعبَت.
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوؿ ضعف التبلميذ يف مادة التعبَت ،وزبتلف معها يف
ادلنهجية.
دراسة( :البشري ،محمد  )2111بعنواف معوقات تعليم التعبَت الشفهي يف ادلرحلة ادلتوسطة من

وجهة نظر ادلشرفُت وادلشرفات وادلعلمُت وادلعلمات ،ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على معوقات تعليم
التعبَت الشفهي يف ادلرحلة ادلتوسطة ،من وجهة نظر ادلشرفُت وادلشرفات وادلعلمُت ،وادلعلمات ،ومعرفة
الفروؽ بُت وجهات نظرىم حسب متغَت كل من :الوظيفة الًتبوية ،ادلؤىل العلمي ،واخلربة ،ومت
استخبلص ادلعوقات ،وتقدؽلها للمحكمُت ،ومت االتفاؽ على أربعُت معوقا تندرج ربت أربعة زلاور
(ٖ )ٔٛمشرفا ومشرفة و( )٘ٙرئيسة ضمنت يف استبانة قدمت إذل عينة عشوائية تكونت من :معلما
ومعلمة ،واتضح من نتائج الدراسة ارتفاع مستوى وجود معوقات تعليم التعبَت الشفهي معوقات (كبَت
جدا) ،يف حُت أف مستوى (  )ٙيف ادلرحلة ادلتوسطة ،حيث تبُت أف مستوى وجود معوقا جاء كبَتا،
وشبانية معوقات فقط تبُت أف مستواىا متوسط ،وقد احتلت ( )ٕٙوجود معوقات احملور ادلتعلق بالطالب
الًتتيب األوؿ ،يليو معوقات زلور ادلعلم ،مث معوقات زلور ادلدرسة ،مث معوقات زلور ادلقرر ،كما اتضح
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلشرفُت وادلشرفات يف مستوى وجود ادلعوقات ،لصاحل ادلشرفُت،
وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلعلمُت وادلعلمات ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
ادلشرفُت وادلعلمُت يف مستوى وجود ادلعوقات ،لصاحل ادلشرفُت ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
ادلشرفات ،وادلعلمات ،لصاحل ادلشرفات ،يف حُت اتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت عينة
الدراسة ،تعزى إذل اختبلؼ ادلؤىل العلمي ،وإذل اختبلؼ اخلربة.
ىذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية يف تناوذلا صعوبات تعليم التعبَت الشفهي ،وزبتلف معها يف
ادلنهجية.
دراسة( :الصويكري )2111 ،بعنواف تقومي مستوى أداء التعبَت الشفوي عند طلبة ادلرحلة

األساسية يف األردف وقد ىدفت إذل تقومي األداء التعبَتي الشفوي لدى طالب ادلرحلة األساسية يف
األردف ،وقد أعد الباحث أداة لقياس التعبَت الشفوي للمرحلة األساسية ،وطبقت الدراسة على عينة
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عشوائية تتكوف من (٘ٗ) طالباً يف الصف السابع يف ادلدراس احلكومية األردنية ،وقد أسفرت نتائج
الدراسة عن أف أداء الطبلب كاف ضعيفاً ومتدنياً.
اتفقت دراسة الصويكري والدراسة احلالية يف بعض األطر النظرية ،واختلفت عنها يف اذلدؼ
الرئيس ،واستخداـ أداة االستبانة.
دراسة( :عبد الكريم )2112 ،بعنواف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى الطالبات ادلعلمات

بشعبة رياض األطفاؿ ،ىدفت الدراسة إذل تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى الطالبة ادلعلمة بشعبة
رياض األطفاؿ أثناء شلارسة مهامها يف فًتة الًتبية العلمية ،واستخدمت ادلنهج الوصفي لوصف العينة
والدراسات النظرية والبحوث وإجراءات البحث ،كما استخدمت ادلنهج التجرييب لتطبيق الربنامج
ادلقًتح ،واستخدمت االستبانة وبطاقات مبلحظة األداء ،ومن أىم نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية جلميع مهارات التعبَت الشفوي يف اجملاالت اليت مت التدريب عليها ،ووجود فروؽ ذات
داللة إحصائية قبل وبعد تطبيق الربنامج على عينة الدراسة.
تتفق الدراسة السابقة واحلالية يف دراسة تنمية مهارات التعبَت الشفوي ،ويف استخداـ ادلنهج
الوصفي ،وزبتلف عنها يف استخداـ ادلنهج التجرييب ،واستخداـ أداة االستبانة.
دراسة( :الفيِومي )2112 ،بعنواف أثر نشاطات االتصاؿ اللغوي يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي
لدى طبلب الصف التاسع األساسي يف مدراس الًتبية والتعليم دبنطقة عماف يف األردف اليت ىدفت إذل
معرفة أثر أنشطة االتصاؿ اللغوي يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى طبلب الصف التاسع
األساسي يف مدارس منطقة عماف يف األردف ،استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب ،وقد تكونت عينة
الدراسة من (ٕ )ٚطالباً من طبلب الصف التاسع األساسي ،وقد أعد الباحث اختباراً لقياس األنشطة
اللغوية يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي ،وأظهرت النتائج تفوؽ اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة يف مهارات التعبَت الشفوي بفروؽ دالة إحصائياً.
تتفق دراسة الفيومي مع الدراسة احلالية يف ىدؼ تنمية مهارات التعبَت الشفهي ،وزبتلف عنها يف
استخدامها ادلنهج التجرييب.
ثانياً :أدبيات البحث:

أ -التعبير الشفوي:
يعد التعبَت الشفهي ادلعرب الرئيس والتمهيد الضروري للتعبَت الكتايب ويكاد ادلربوف غلمعوف على أف
الغرض األىم من تعلم اللغة ىو اقتدار التبلميذ على التعبَت واحلديث اجليد الصحيح إذ إف القدرة على
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ىذا النوع من التعبَت والتفوؽ فيو يعداف أعلى رتبة من رتب التميز واالرتقاء يف فروع اللغة األخرى؛ ألف
الفروع رافد لو وقنوات تتواغد لتشكيل بنيانو (البجة ،)ٖٜ ،ٕٓٓٛ ،والتعبَت الشفوي ترصبة لؤلفكار
وادلشاعر الكامنة داخل الفرد ،وتكوف ىذه الًتصبػة بطريقػة منظمة ومنطقية ربدثا وكتابة ،مصحوبة
باألدلة والرباىُت اليت تؤيد األفكار واآلراء ذباه مشػكلة أو موضوع ما ،وينقسم إذل :تعبَت وظيفي ،وتعبَت
إبداعي ،ويكوف كتابيا (ربريريػا) أو شػفهياً (زائدي ،فاطمة ،)ٕ٘ ،ٕٓٓٛ ،فالتعبَت وسيلة من وسائل
التفاىم ،وعػرض األفكػار وادلشػاعر ،عبلقتػو بادلقروء خاصة ،وباللغة عامة عبلقة عضوية حبيث ؽلكن أف
نعد كل أدب تعبَتا وليس كل تعبَت أدبا ،فاإلنساف يوظف سلزونو اللغوي الذي اكتسبو من خبلؿ
قراءاتو الكثَتة واطبلعػو الواسػع 3لتصوير ما ػلس بو ويرغب يف إيصالو إذل اآلخرين كتابة أو ربدث
(الساموؾ ،والشمري.)ٕٖٗ ،ٕٓٓ٘ ،
ودلا كاف التعبَت الشفهي ؽلثل الدرس النابع من عمق وصميم احلياة اليومية للطالب مادة ووسيلة فإنو
يعد من أىم األنشطة اللغوية ذات ادلكانة ادلرموقة داخل اجملتمع قدميو وحديثو ،حيث إف جودة اللغة
وكماذلا ادلتجسدة لدى الطالب تكوف الفاعلة والقادرة على تأدية الدور ادلهم يف تواصلو مع أبناء
رلتمعو ،وتبادؿ مشاعره وأفكاره معهم ونقل ما غلوؿ خباطره من انفعاالت وعواطف وأحاسيس وغَت
ذلك  ،واليت ال ؽلكن التعبَت عنها إال مشافهة ،ومن ىنا ؽلكننا أف نعد التعبَت الشفهي العنصر األساسي
الذي البد من توافره لدى ادلعرب الشفهي يف تواصلو مع غَته ،وفيما يلي استعراض ألعلية التعبَت
الشفوي ،أىدافو ،صوره ،رلاالتو ،مهاراتو ،اسًتاتيجيات وخطوات تدريسو ،وأساليب تنميتو ،ومراحل
التدريب عليو يف كل مرحلة من مراحل التعليم العاـ ،واألسس تؤثر يف تعبَت الطبلب (كبَت،ٕٓٔٚ ،
)ٜٙ

ب -أهمية التعبير الشفوي :ترجع أعلية التعبَت الشفوي إذل اآليت:

إ ّف للتعبَت منزلة كبَتة يف حياة اإلنساف ادلتعلم ،فهو ضرورة من ضرورات احلياة ،فبل ؽلكن االستغناء
الروابط الفكرية
عنو يف ّ
أي زماف أو مكاف؛ ألنّو وسيلة االتصاؿ بُت األفراد ،وىو الذي يعمل على تقوية ّ
واالجتماعية ،وبو يتكيف الفرد مع رلتمعو ،إذ تتحقق األلفة واألمن ،وبو يُربط ادلاضي باحلاضر ،وبو
ينتقل الًتاث اإلنساين من جيل إذل جيل ،وبو يتم االتصاؿ باجملتمعات األخرى ،وقد أضحى التعبَت
بشقيو رياضة للذىن ،فاألفكار وادلعاين غالباً ما تكوف غامضة وغَت زلددة يف ال ّذىن ،واإلنساف عندما
يضطر إذل التعبَت فهو يضطر إذل إعماؿ الذىن لتحديد األفكار وادلعاين وتوضيحها ،والتعبَت عنها
شفهياً أو كتابيّاً (عاشور واحلوامدة  ،)ٕٓٔ ،ٕٓٓٚ،والتعبَت يرتقي دبستوى الطبلب الثقايف ،وإفساح
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مدى التخيل لديهم ،وسبكينهم من التعبَت عما يريدوف يف وضوح ودقة وصدؽ وقوة وتأثر ،تعبَتاً متصبلً
متخَت اللفظ ،حسن األسلوب ،مرتب األفكار ،دقيق ادلعاين ،ويشمل التعبَت الشفوي :احملادثة،
ادلناقشة ،حكاية القصص ،النوادر ،إعطاء التعليمات ،إدارة االجتماعات ،وغَتىا من األنشطة ،وتتوقف
القدرة على التعبَت الشفوي على أمور منها اآليت( :اخلورل)ٜٗ ،ٕٓٓٗ ،
ٔ-حضور األفكار وادلعاين وحسن ترتيبها يف الذىن.
ٕػ معرفة الكلمات اليت تدؿ على ادلعاين ،وسهولة ورودىا يف الباؿ.
ٖػ معرفة أساليب الكبلـ وترتيب العبارات.
ٗػ طبلقة اللساف يف نطق األلفاظ ،وأداء العبارات.

ت -أهداف التعبير الشفوي:

لكن الباحث سيحاوؿ أف يبلور ما ؽلكن أف شًتؾ
تتع ّدد أىداؼ التعبَت تبعاً للمرحلة الدراسيةّ ،
لكل مرحلة ،ولعل من أبرز أىداؼ التعبَت وأغراضو( :أبوعشمة ،د.ت)ٛ،
فيو أىدافو ّ
ٔ -سبكُت الطلبة من التعبَت عن حاجاهتم ومشاعرىم ومشاىداهتم وخرباهتم بعبارة سليمة صحيحة.
ٕ -تزويد الطلبة دبا ػلتاجونو من ألفاظ وتراكيب إلضافتو إذل حصيلتهم اللغوية ،واستعمالو يف
حديثهم وكتابتهم.
ٖ -يعمل التعبَت على إكساب الطالب رلموعة من القيم وادلعارؼ واألفكار واالذباىات السليمة.
ٗ -تعويد الطلبة على ترتيب األفكار ،والتسلسل يف طرحها والربط بينها دبا يضفي عليها صباالً وقوة
تأثَت يف السامع والقارئ.
٘ -هتيئة الطلبة دلواجهة ادلواقف احلياتية ادلختلفة اليت تتطلب فصاحة اللساف والقدرة على االرذباؿ،
للعي يف اجملتمع بفعالية.
 -ٙتقوية لغة التلميذ وتنميتها وسبكينو من التعبَت السليم عن خواطر نفسية وحاجاهتا شفهياً وكتابياً.
 -ٚتنمية التفكَت وتنشيطو وتنظيمو والعمل على تغذية خياؿ التلميذ بعناصر النمو واالبتكار.

ث -صور التعبير الشفوي:

للتعبَت الشفوي صور كثَتة منها :التعبَت احلر وفيو تكوف احلرية للطالب يف اختيار مفرداتو وطريقة
عرض األفكار ،والتعبَت عن الصور اليت غلمعها الطبلب أو يعرضها عليهم ادلعلم أو ادلوجودة يف الكتاب
ادلدرسي ،والتعبَت الشفوي عقب القراءة بادلناقشة والتعليق والتلخيص واإلجابة عن األسئلة ،ومن صوره
اسباـ قصة ناقصة ،وسرد قصة مسموعة ،والتعبَت عن قصة مصورة ،واحلديث عن احليوانات والنباتات
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البيتية والطيور ،ومن صوره أيضاً احلديث عن ادلوضوعات اخللقية واالجتماعية والوطنية والدينية
واالقتصادية وغَتىا(زايد.)ٖٜ -ٖٛ ،ٕٓٔٔ،

ج  -مجاالت التعبير الشفوي:

من أىم رلاالت التعبَت الشفوي ما يلي( :إبراىيمٛٗ ،ٕٓٔٓ ،ػ ػ ػ ٘)ٛ

 )1المناقشة :تعد ادلناقشة من أىم رلاالت التعبَت الشفهي احلي الذي ػلبو ادلتعلموف على سلتلف
مستوياهتم التعليمية وؽليلوف إليو.
قواعد وأسس الجدال والمناقشة :من أسس اجلداؿ وادلناظرة ما يلي( :اخلطيبٕٕٓ ،ٕٓٔٔ ،ػ ػ ػ
ٖٕٓ)
ٔ.االبتعاد عن التعصب لوجهة نظر سابقة ،وإعبلف االستعداد التاـ للبحث عن احلقيقة واالخذ
هبا.
ٕػ القوؿ ادلهذب البعيد عن الطعن أوالتجريح.
ٖػ التزاـ الطرؽ اإلقناعية الصحيحة؛ كتقدمي األدلة ادلثبتة لؤلمور ،وإثبات صحة النقل دلا نُقل.
ٗػ ذبنب تضاد وتعارض احلُجج واألدلة؛ لئبل تُرفض دعواه.
٘ػ أال يكوف الدليل ادلقدَّـ من اجملادؿ ترديداً ألصل الدعوى.
 )2المحادثة :وىي عبارة عن تبادؿ التفكَت واآلراء يف موضوع أو أكثر بُت متحدثُت أو أكثر ،يتم
فيها تبادؿ التفكَت واآلراء ،ووجهات النظر بُت ادلتحدثُت ،كما أهنا أعظم نشاط كبلمي ؽلارسو
الصغار والكبار على السواء.

 )3الحوار :ىو حديث غلري بُت شخصُت أو أكثر يف العمل القصصي ،وقد يكوف احلوار سلسلة
من األسئلة واألجوبة ادلختصرة بُت فردين أو أكثر.

 )4الخطابة :تعرؼ اخلطابة بأهنا فن من فنوف القوؿ ،ؼلاطب بو اجلمهور ،ويتجو إذل اإلقناع
واالستمالة عن طريق السمع والبصر معاً ،فالقدرة على النظر يف كل ما يؤدي إذل اإلقناع
أساس ىذا الفن ،وما اإلقناع إال صرؼ ذىن اجلمهور إذل تقبُّل ما يقاؿ ،والسكوف إليو،
وإشباع عواطفو وإرضاء عقلو باحلجة والربىاف ،وما االستمالة إال كسب تأييد ىذا اجلمهور
للقضية ،واستجابتو دلا يراد منو ،ونقل ما يف نفس اخلطيب دلا يدعو إليو من ضباس إذل نفوس
السامعُت (قاسم ،ب ت)ٕٔٙ ،
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 )5القصص والنوادر :سبثل القصة عامبل تربويا مهما ليس فقط يف تعليم اللغة ولكن أيضاً يف

هتذيب األحاسيس وترقية الوجداف ،حيث سبد ادلتعلم بألواف من األدب الراقي يف تعبَته وفكره
وألفاظو وأساليبو.
اسًتاتيجيات تدريس القصة:
تتبع اخلطوات التالية يف تدريس القصة (عاشور ،واحلوامدة:)ٕٓٓٛ ،
ٔػ هتيئة أذىاف الطبلب ذلا ،وذلك بوضعهم يف حالة استعداد تثَت فيو اإلصغاء واالنتباه
واالىتماـ ،عن طريق تقدمي رلموعة من األسئلة تنشط معلوماهتم ،وتوجو انتباىهم دلوضوع
القصة.
ٕػ البدء يف سرد القصة بدوف تكلف وال تصنع ،بصوت واضح وىدوء ،والتنويع يف نربات الصوت
حسب ما يقتضيو ادلوقف.
ٖػ انتقاء ادلعلم ما يتوافق مع الطبلب من األساليب العربية السليمة ،وينفعل مع أحداثها ووقائعها
مستخدما اإلشارات واحلركات وتعبَتات الوجو ولغة اجلسد اليت تعرب عن الفرح والسرور
والتعجب واحلزف واإلقداـ ،وغَت ذلك من األحاسيس وادلشاعر.
ٗػ بعد االنتهاء من سرد القصة يوجو ادلعلم رلموعة من األسئلة اليت تكشف عن مدى فهم
الطبلب دلضموهنا ،مث يطلب منهم التحدث عن أحداثها ومغزاىا ،والتعبَت عنها ،ويطلب من
بعضهم التحدث يف جزء من القصة.

 )6المناظرة :ىي فن نثري يقوـ على فكرة زلورية وجوىرية يف أحد ميادين احلياة ،من خبلؿ
طرفُت رئيسُت كل منهما يتبٌت وجهة نظر زبتلف عما يتبناه الطرؼ اآلخر ،وكبلعلا يلجأ إذل
سرد حجتو ودليلو وبراىينو العقلية وادلنطقية والعقلية؛ ليقنع اآلخرين ،ويتفوؽ على خصمو،
أماـ اجلمهور ،وبُت يدي حكم يستمع إذل طريف ادلناظرة( .البكور)ٖٕٓ ،ٕٓٔٓ ،

آداب ادلناظرة :وللمناظرة آداب وسلوكيات موضوعية وعلمية من آداهبا ما يلي( :البكور،

ٕٓٔٓ)ٖٖٓ ،
ٔػ عدـ مقاطعة اخلصم يف أثناء حديثو.
ٕػ عدـ التعرض لآلخر باأللفاظ النابية ،أو اإلشارة إذل شخصيتو أو أقاربو باذلمز واللمز.
ٖػ أف يكوف احملور األساس للمتناظرين القضية موضع اخلبلؼ ،وعدـ اخلروج عنها إذل أمور
أخرى ،ال عبلقة ذلا جبوىر القضية.
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ٗػ عدـ الصد عن الطرؼ اآلخر واإلعراض عنو.
٘ػ التحلي بالصرب والتعاوف ،وأال تفسد ادلناظرة الود.
ٙػ أف يتقبل ادلتناظروف النتيجة بروح عالية مهما كانت؛ ألف اذلدؼ ىو الوصوؿ إذل احلقيقة،
وليس تسجيل ادلواقف.

 )7اإللقاء :اإللقاء ىو فن النطق بالكبلـ على صورة توضح ألفاظو ومعانيو ،وتوضيح اللفظ يأيت
بدراسة احلروؼ األجبدية يف سلارجها وصفاهتا ،وكل ما يتعلق هبا؛ لتخرج من الفم سليمة
كاملة ،ال يلتبس منها حرؼ حبرؼ ،وبذلك تلتبس الكلمات ،وال زبفى معانيها على
السامعُت ،وتوضيح ادلعٌت يأيت بدراسة الصوت اإلنساين يف معادنو وطبقاتو دراسة موسيقية
تتيح للدارس أف ينغمو دبا يناسب ادلعاين ،فتبدو واضحة مبينة ،صبيلة الوقع على آذاف
السامعُت(عسر .)ٖٔٓ ،ٜٔٚٙ،

ح -مهارات التعبير الشفوي :للتعبَت الشفوي مهارات نذكر منها ما يلي (:الصويكري ،ٕٓٓٚ،

ٖ٘:)ٙٛ -
ٔ) مهارات مرتبطة باألفكار:
مهارة انتقاء وربديد الفكرة ادلناسبة دلوضوع احلديث ،صحة األفكار وإبرازىا للموضوع ،ترابط
األفكار وتسلسلها بشكل منطقي ،ذبنب اإلطالة ادلملة ،ربط األفكار الفرعية باألفكار الرئيسة ،إبراز
األفكار الرئيسة للموضوع ،تدعيم الفكرة ادلطروحة باآلراء واألدلة والشواىد ،عرض األفكار مكتملة،
قلة األفكار الفرعية قدر اإلمكاف ،عدـ اخلروج عن الفكرة الرئيسة للموضوع ،واستخداـ الصور
الببلغية من بياف وبديع ومعاين.
ٕ) مهارات مرتبطة بالكلمات والًتاكيب.
مهارة اختيار األلفاظ ادلبلئمة للمعٌت ،التنويع يف استخداـ الكلمات وذبنب تكرارىا بصورة
متقاربة ،استخداـ ألفاظ تدؿ على طريقة االستجابة واالنتقاؿ من فكرة إذل أخرى ،انتقاء الكلمات
العربية الفصيحة ،اكتماؿ الًتاكيب واألظلاط اللغوية ،وصحة الًتاكيب واألظلاط اللغوية.
ٖ) مهارات مرتبطة دبستوى السياؽ.
اختيار التعبَتات اللغوية ادلناسبة للموقف ،ادلبلءمة بُت الكلمات واجلمل ،استخداـ الضمائر
وأمساء اإلشارة ادلناسبة ،استخداـ أدوات الربط ادلناسبة ،التنويع بُت اجلمل اإلنشائية واخلربية عند
الضرورة ،ترابط العبارات وعدـ تفككها باستخداـ أدوات الربط ادلناسبة ،التشويق ،التأثَت يف
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ادلستمعُت ،ادلواءمة بُت سرعة احلديث وانتباه ادلستمعُت بالقدرة على الوصل والفصل والوقف ،وذبنب
العبارات واجلمل ادلشتتة لذىن ادلستمع وتركيزه(.الصويكري:)ٙٛ -ٖ٘ ،ٕٓٓٚ ،
ٗ) مهارات مرتبطة باحملتوى (ادلضموف).
الدقة يف التمهيد مع اإلغلاز ،وضوح موضوع احلديث ،تقدمي األدلة واحلجج والرباىُت قدر
اإلمكاف وعند احلاجة ،االقتباس من القرآف الكرمي واحلديث الشريف أو احلكم واألقواؿ والشعر عند
الضرورة ،استخداـ ادللخصات أو التعميمات أو االستنتاجات خبلؿ احلديث ،استعماؿ األمثلة
للشرح والتفسَت عند احلاجة إليها ،الربط بُت األسباب والنتائج ،الًتكيز على ادلوضوع األساسي
واالبتعاد عن ادلوضوعات غَت ادلهمة ،واإلغلاز غَت ادلخل بادلعٌت.
٘) مهارات مرتبطة دبستوى النحو والقواعد.
ضبط الكلمات ادلنطوقة ضبطاً صحيحاً ،استخداـ صبل مركبة تركيباً ضلوياً سليماً ،ادلطابقة بُت
أركاف اجلمل ،انتقاء األزمنة ادلناسبة ألحداث ادلوضوع ،تسكُت آخر حرؼ من الكلمة ادلوقوؼ
عندىا ،خلو احلديث من األخطاء النحوية ،واستخداـ الضمائر وأمساء اإلشارة ادلناسبة.
 )ٙادلهارات ادلرتبطة باألصوات (الصويكري:)ٙٛ -ٖ٘ ،ٕٓٓٚ ،
وضوح الصوت من خبلؿ إخراج احلروؼ من سلارجها الصحيحة ،نطق الكلمات واجلمل نطقاً
خالياً من التلعثم ،استخداـ التنغيم ادلناسب (التلوين الصويت) ،جهارة الصوت وعذوبتو ،ذبنب قلب
بعض احلروؼ وإبداذلا ،وذبنب اللزمات الصوتية.
 )ٚادلهارات ادلرتبطة دبستوى معدؿ السرعة والطبلقة.
عدـ إسقاط حروؼ بعض الكلمات أو إقبلهبا نتيجة السرعة ،اإليقاع ادلناسب أثناء التحدث من
حيث السرعة والبطء ،ادلواءمة بُت سرعة احلديث وانتباه ادلستمعُت ومستواىم ،القدرة على استخداـ
الًتكيز والنرب وتنويعو ليناسب ادلعٌت ،والسكنات أو الوقف.

خ -استراتيجيات تدريس التعبير الشفوي:

تتمثل اسًتاتيجيات تدريس التعبَت الشفوي يف اآليت( :طاىرٖٔٛ ،ٕٓٔٓ ،ػ ٗ)ٔٛ
ٔػ اختيار ادلوضوع حبيث يراعى فيو عمر التلميذ ،وتلبية حاجاتو ،ويكوف اختياره من قبل ادلعلم أو
التلميذ ،فيختار موضوعا واحدا من موضوعات متعددة.
ٕػ يكتب عنواف ادلوضوع على السبورة مع عناصره األساسية.
ٖػ ؽلهد للموضوع بتمهيد مناسب.
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ٗػ توضح عناصر ادلوضوع ،وتنظم األفكار يف نقاط زلددة.
٘ػ تشرح العناصر األساسية شرحا موجزا.
ٙػ إذا كاف ادلوضوع فكرة ،يشرحها ادلعلم وػلدد أبعادىا وعناصرىا.
ٚػ إذا كاف ادلوضوع قصة تقرأ على التبلميذ.
ٛػ تستخدـ الوسائل التعليمية ادلناسبة.
ٜػ يطالب التلميذ باحلديث عن ادلوضوع.
ٓٔػ إذا كاف ادلوضوع قصة يسألو عن حوادثها وشخوصها ومغزاىا.
ٔٔػ إذا كاف ادلوضوع اجتماعيا ،أو تارؼليا يأيت ببعض األسئلة التوضيحية.
ٕٔػ إذا كاف ادلوضوع خطبة ،أو وصف دلشاعر خاصة فاألصل عدـ ادلقاطعة.
ٖٔػ ال ينبغي مقاطعة التلميذ يف أثناء احلديث ولو كاف لغرض التصحيح.
ٗٔػ ال ينبغي إثباط علة التلميذ ،أو إفقاده الثقة بنفسو.
٘ٔػ ال يسمح للتبلميذ من انتقاد زميلهم ،أو السخرية منو.
ٔٙػ يعود التبلميذ على احًتاـ بعضهم بعضاً حىت لو اختلفت وجهات نظرىم.
ٔٚػ يعود ادلعلم تبلميذه أدب االعًتاض والنقد ،واجتناب اخلشونة والتهور.
ٔٛػ يعود ادلعلم تبلميذه على أدب االستماع ،وعدـ إرباؾ الصف.
ٜٔػ يعود ادلعلم تبلميذه ذبنب األلفاظ العامية ،واالبتعاد عن العبارات ادلبتذلة.

د -أساليب تنمية التعبير الشفوي:
ىناؾ بعض األساليب والطرؽ اليت تعُت على تنمية مهارات التعبَت الشفهي ومنها ما يلي( :إبراىيم،
ٕٕٓٔٓٔٓ ،ػ ٗٓٔ)
 1لعب األدوار :حيث يتم سبثيل ادلواقف االجتماعية ادلختلفة باستخداـ أسلوب سبثيل األدوار ،كأف

يلعب ادلتعلم دور طبيب ،أو مهندس ،أو مزارع ،أو مدرس ،أو غَت ذلك ،مث ذبرى معو مقابلة،
وتسألو عن عملو ،ودوره يف احلياة.

 2الترجمة أو التفسير :وفيها تقدـ للمتعلم اجملاالت ادلختارة ،حبيث تكوف عادية وقصَتة ،وغالبا
تكوف من الصحف واجملبلت ،وىذا التمرين يساعد على الطبلقة واإلتقاف ،وىذه الطريقة تتسم
بالقبوؿ من جانب مشاركتو يف التحدث حوؿ بعض ادلثَتات ادلوجودة يف حجرة الدراسة ،مع
استخداـ احلواس ادلختلفة للمتعلمُت.
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 3األنشطة خارج الفصل :إف التحدث باللغة بصورة جيدة ال ؽلكن أف يكوف نتيجة لؤلنشطة داخل
الفصل فقط ،لذا فنحن يف حاجة إذل أنشطة منهجية خارج الفصل ،وينبغي تشجيع ادلتعلمُت على
أف يتحدثوا خبلذلا بلغة فصحى بعيدة عن التعقيد ،ومن ىذه األنشطة ادلسرحيات ،احلفبلت
وغَتىا  ،وىي تساعد ادلتعلمُت يف التغلب على الصمت ،وربسن قدرهتم على التحدث باللغة اليت
يفهموهنا.

 4استخدام القصص القصيرة :تستخدـ القصص القصَتة لتنمية التحدث ،حيث يستمع التلميذ
إذل القصة مث يعيد روايتها بأسلوبو ،ومن خبلؿ ذلك يتم تدريبو على التحدث ،حيث يستخدـ
الكلمات واجلمل والًتاكيب اليت اكتسبها من خبلؿ استماعو ،أو من خبلؿ خرباتو اللغوية السابقة.

 5استغالل المواد الدراسية المختلفة :ؽلكن توظيف ادلواد الدراسية ادلختلفة وما فيها من رلاالت
متنوعة إلكساب ادلتعلمُت مهارات التحدث ادلختلفة ،وىذا يعضد ادلدخل التكاملي بُت ادلواد
الدراسية ادلختلفة.
 6نشاطات المجموعة :قد تكوف األسئلة واإلجابات داخل الفصل غَت كافية؛ لذا ؽلكن عمل
رلموعات صغَتة ،تبحث كل واحدة عن قصة ما ،ويتحدث أفراد اجملموعة معاً حوذلا ،وعندما
ينتهي ادلتعلموف من العمل داخل رلموعتهم ينتقلوف للعمل مع باقي الزمبلء.

 7التعبير عن المواقف الحيوية :حيث يقوـ الطالب بالتعبَت عما ؽلر بو من أحداث ،وعن
حاجاتو ،وعلى ادلعلم تشجيعو ،والعمل على زيادة دافعيتو لذلك ،وهتيئة اجلو النفسي ادلناسب
دلمارسة اللغة ،واالستفادة من ذلك بتحليل األخطاء أثناء التواصل كمواقف تعليمي.

 8التعبير عن الدوافع :ينظر السلوكيوف للغة على أهنا أداة للتعبَت عن الدوافع الداخلية ،حيث يعرب
الفرد بلغتو عن ىذه الدوافع اليت يتأثر هبا ،وتعد من موجهات وزلددات سلوكو.

 9الحديث حول االهتمامات :وىو من األنشطة غَت ادلقننة ،فادلتعلموف ػلبوف دائماً أف يتحدثوا

حوؿ األشياء ادلهمة بالنسبة ذلم يف حياهتم ،وىذا النشاط يكوف عنوانو دائما (شاىد وربدث)؛ ألنو
يتضمن قياـ ادلعلم بإحضار بعض األشياء لعرضها على زمبلئو ،ويأخذ كل متعلم الفرصة ليشارؾ
ويتحدث.

 11الحديث حول التصورات والعالم :ينبغي أف نسعى إذل مساعدة ادلتعلم يف أف يرسم صورة
للعادل كما يراه ،وتوقعاتو عن ادلستقبل ،وبالتارل يصبح ادلتعلم أكثر نشاطاً ،ويكسب مفاىيم
جديدة ،ويصبح أكثر قدرة على التفكَت والتعلم؛ شلا يؤدي إذل ربسن مهارات اللغة بصورة عامة.
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 11التعبير الشفهي عقب القراءة :ويكوف ذلك من خبلؿ اإلجابة عن أسئلة تلقى ،أو سرد معٌت
ادلقروء كلو ،أو بعضو ،أو ادلناقشة فيو ،أو التعليق عليو ،أو نقده ،أو تلخيصو ،ويتم عن طريق
تقسيم ادلتعلمُت إذل رلموعات ،وتقوـ كل رلموعة بدراسة موضوع ما دراسة شاملة من صبيع
جوانبو ،مث ربكي كل رلموعة للمجموعات األخرى ما وصلت إليو.

ذ -خطوات تدريس التعبير الشفوي :تتم خطوات التعبَت الشفوي وفق اآليت( :الديلمي ،والوائلي،
ٖٕٕٓٓٔٔ ،ػٕٕٔ)
 )1التمهيد:
قد ؽلهد ادلعلم باحلديث عن أعلية التعبَت بشكل عاـ ،وعن ادلطلوب عملو يف ىذا الدرس،
وغلب على ادلعلم ىنا أف يذكر طلبتو بادليادين الكثَتة يف احلياة اليت ؽلكن أف نأخذ منها
موضوعات تصلح للتعبَت عنها ،وقد ؼلتار بعض ادلعلمُت موضوعاً معيناً من التمهيد يكوف أكثر
طلبتو ؽليلوف إذل التحدث فيو ومناقشتو ،إف ادلعلم الناجح ىو الذي يشرؾ طلبتو يف التمهيد
لدرس التعبَت الشفوي؛ ألف تشجيعهم على احلديث من خبلؿ ما يطرحو من آراء يف التمهيد
يسهل مهمة الطالب يف احلديث عن ادلوضوع ادلختار.

 )2عرض الموضوع:

إف ادلعلم ؽلكنو أف ؼلتار موضوعاً من خبلؿ عملية التمهيد ،وؽلكن أف ؼلتار موضوعاً آخر
يقًتحو أحد الطبلب ،وؽليل أكثرىم إذل احلديث عنو ،ويف كل األحواؿ فإف على ادلعلم أف يثبت
عنواف ادلوضوع على السبورة ،وأف يتحدث عن عناصر ىذا ادلوضوع ادلختار ،ويشًتط ىنا أف
تكوف طريقة عرض ادلوضوع وعرض عناصره طريقة واضحة من حيث الفكرة واللغة ولكنها مؤثرة
يف الوقت نفسو ،وعناصر ادلوضوع اليت يضعها ادلعلم تعد مفاتيح أساسية يعتمدىا الطالب عندما
يأيت دوره يف احلديث عن ادلوضوع ،وعدـ إعطاء ىذه العناصر يؤدي بالطالب إذل أف يتخبط يف
حديثو ،وال يركز على ما ىو مطلوب منو ،وال ؽلكنو ترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا معقوالً.

 )3حديث الطالب:

بعد أف يأخذ أكثر الطبلب فكرة واضحة عن ادلوضوع تأيت ادلرحلة األساسية من التعبَت
الشفوي ،وىي حديث الطبلب عن ادلوضوع ادلختار ،ولكي يسهل ادلعلم للطالب ادلتحدث
دخولو يف ادلوضوع فإنو قد يوجو لو بعض األسئلة اليت ؽلكن للطالب اإلجابة عنها ،وترتيب ىذه
اإلجابات بالتارل يتيح موضوعا ذا معٌت ،وادلعلم الناجح ىو الذي تظهر مهاراتو ولباقتو ،وخاصة
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فيما يتعلق بتنويع اإلجابة عن األمثلة ،واإلجابة عن سؤاؿ معُت بإجابات كثَتة ؽلكن أف تكوف
كلها صحيحة ،وعلى ادلعلم أف يناق باالشًتاؾ مع الطبلب الطالب ادلتحدث؛ أي نقد ىذا
احلديث نقداً موضوعياً بعيدا عن االستهانة والتجريح؛ ألف ذلك يؤدي إذل إحباط الطالب
ادلتحدث ،وبالتارل إحجامو عن احلديث مستقببلً ،وغلب أف يكوف ىدؼ ىذا النقد ىو تعديل
األفكار ،وهتذيب األلفاظ ،وتصحيح األخطاء؛ ألف ذلك سيفيد اآلخرين ،إذ يأيت حديثهم أكثر
سداداً ،وىذه اخلطوة تتطلب أف يكوف موقف ادلعلم فيها إغلاباً فبل يستأثر بالكبلـ على حساب
الطبلب ،أو بالعكس غلب أال يلقي كل العبء على الطبلب ،إذ سيكوف موقف ادلعلم يف ىذه
احلالة سلبياً يشعر الطالب معو بأنو يقوـ بعمل ال قيمة لو؛ ألف ادلعلم ال يشعره بقيمة ىذا
ادلوضوع ،وىذا ادلوقف يؤدي إذل ضياع رسالة التعبَت الشفوي.

ر -مراحل التدريب على التعبير في كل مرحلة
 -1التعبير في المرحلة األساسية:

أ .في الصفوف األول والثاني والثالث :يف الصفُت األوؿ والثاين يقتصر تدريب األطفاؿ على

التعبَت الشفوي يف اجملاالت التالية( :جابر ٖٔٓ ،ٜٔٛ٘،ػ ػ ٗٓٔ)
ٔ ػ التعبَت عن خربات الطفل ،ألعابو ،أصدقائو ،ما يشاىده من مناظر طبيعية وحيوانات يف
بيئتو ،وغَت ذلك شلا يقع يف دائرة اىتمامو ومشاىداتو.
ٕػ التعبَت عن الصور الواضحة ادلتدرجة يف دالالهتا ،ابتداء من الصورة ادلفردة ،مث الصورتُت
وانتهاء بالقصة ادلصورة غَت تلك الواردة يف الكتاب.
ٖػ االستماع إذل القصص ،وإعادة سردىا من التبلميذ عن طريق الصور ادلتتابعة ذلا ،وإفساح
اجملاؿ أماـ التبلميذ إلمساع زمبلئهم قصصاً مسعوىا من ذويهم.
ٗػ احلديث عن األخبار البسيطة والنشاطات اليت يقوـ هبا األطفاؿ كاحلديث عن زياراهتم،
ورحبلهتم ،أو احلديث عن يوـ العيد ،أو غَت ذلك.
٘ػ استثمار الصور ادلعدة للتدريب على التعبَت الشفوي يف الصف األوؿ ،وكذلك التدريبات
اخل اصة بالتعبَت يف كتاب الصف الثاين ،واليت قد ربتوي على موضوعات حرة تقوـ على
احملادثة والوصف للتدريب على التعبَت.
ٙػ كذلك قد غلد ادلعلم يف األسئلة اليت تقدـ يف دروس القراءة رلاالً خصبا للتدريب على
التعبَت.
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 .ٚويف الصف الثالث ؽلكن االستمرار يف ظلاذج التعبَت السابقة مع تدريبهم على استعماؿ
الضمائر ،وأمساء اإلشارة ،وحروؼ اجلر ،وتصريف األفعاؿ ،وتوظيف الثروة اللغوية ادلكتسبة
دبحاولة تصنيف الكلمات وتقسيمها إذل رلموعات بعضها يدخل يف باب الطعاـ ،وبعضها
يف باب احليواف ..إخل (الصويكري)ٔٗٛ ،ٕٓٓٚ ،

ب -التعبير الشفوي في الصفوف الرابع والخامس والسادس:

يدرب الطبلب يف ىذه الصفوؼ على اآليت( :الصويكري)ٕٓٓ:ٔٗٛ ٕٓٓٚ،
ٔػ استنباط أسئلة من النص يوجهها إليهم ادلعلم.
ٕػ ادلفاضلة بُت جواب وآخر على سؤاؿ واحد ،فتكتب اإلجابات على اللوح ،ويوجو ادلعلم
الطبلب الختيار اجلواب األفضل.
ٖػ تنظيم أسئلة تؤدي األجوبة عنها إذل موضوع كامل ،يطلب من طالب فأكثر بعد االنتهاء
منها أف يسرد الفكرة اليت دار عليها االستجواب بُت ادلعلم والطالب.
ٗ ػ تنمية ملكة التعبَت احلر لدى الطبلب ،بأف يتاح لكل منهم أف يتحدث عن حادثة مسعها أو
شاىدىا أو قرأىا بلغة صحيحة ،ودلدة دقيقتُت إذل أربع دقائق.

 -2التعبير في المرحلة المتوسطة:

يف الصف السابع التعبَت الشفوي استمرار دلا أخذه الطبلب يف الصف السادس ولكن مع الًتكيز
والتطوير والتنويع يف ادلوضوع والطريقة ،ويف الصف الثامن يستمر التوسع والتطوير دبا يناسب صفو
اجلديد ومستواه الذي تقدـ عن العاـ ادلاضي ،ويف الصف التاسع تكوف قدرات الطالب وثرواتو اللغوية
وأفكاره قد توسعت فعلى الطالب االعتماد على نفسو وما على ادلعلم إال التوجيو واإلرشاد (غوادرة،
ٖ)ٔٔٔ-ٕٓٔٔ،ٜ
 -3التعبير في المرحلة الثانوية
يهدؼ تدريس التّعبَت يف ادلرحلة الثانوية إذل ربقيق أىداؼ متعددة نأخذ منها ىنا ما يتوافق مع
التعبَت الشفهي ،وىي كما يلي( :مسو)ٗٙ -ٗ٘ ،ٕٓٔ٘ ،
 سبكُت الطلبة من القياـ جبميع ألواف النّشاط اللّغوي. تنمية قدرة ادلبلحظة والفهم الواضح؛ لتكونا أداتُت إلثراء التفكَت.ِ
وحسن عرضها حبيث تصل إذل اآلخرين من
السليم ،وترتيب الف َكرُ ،
 تعويد الطلبة على التفكَت ّدوف تعقيد.
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 تعبَت الطلبة عن فكْرىم وعواطفهم ومشاعرىم ،ونقل وجهات نظرىم إذل اآلخرين ،واإلبانةالشفوي والكتايب.
عما يف نفوسهم عن طريق التّعبَتين ّ
الصحيحة للّغة ،كسبلمة اجلملة ضلويّاً ،وانتقاء األلفاظ
السيطرة الكاملة على االستخدامات ّ
 ّالًتقيم ،ومراعاة قواعد اإلمبلء السليم ،ومناسبة الكبلـ دلقتضى
ادلناسبة دلعانيها ،ومراعاة عادلات ّ
احلاؿ.
 ضبط الكبلـ ضبطاً صحيحاً. القياـ دبداخلة يف أثناء زلاضرة أو لقاء.الشواىد ادلناسبة للموضوع.
 توظيف األدلة و ّ توظيف ادلكتسبات اللّغوية وادلعجمية للتعبَت عن ِالف َكر بأسلوب ببلغي إبداعي سليم.
ّ ّ
 استخداـ الصور البيانية واحملسنات البديعية يف موقعها من غَت تكلّف. ال ّدقة والوضوح يف التعبَت عن ِالف َكر.
ّ
الرد عليها باحلجة ادلناسبة.
 عرض الرأي ادلخالف بأمانة ودقة و ّ استخداـ أدوات الربط ادلناسبة بُت اجلمل والفقرات والًتاكيب. التنويع بُت أساليب اخلرب واإلنشاء. عرض رأي كامل يف مسألة أدبية أو اجتماعية وما سواىا. كتابة مقالة علمية مع مراعاة عناصر ادلقالة. زيادة قدرة الطالب على التعبَت عما يقرؤه بأسلوبو اخلاص. إعداد الطالب للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللساف والقدرة على االرذباؿ. االنطبلؽ يف احلديث والكتابة عندما تدعو احلاجة إليهما ،كالسؤاؿ واجلواب وادلناظرة وادلباحثةواخلطابة.
 مساعدة الطلبة على التكيُّف مع مواقف احلياة ادلختلفة اليت تتطلّب ألواناً سلتلفة من التّعبَتكالسؤاؿ واجلواب ،وإدارة احلوار ،وكتابة ادلذكرات وادلقاالت ،وتلخيص احملاضرات ،وادلشاركة يف
ّ
الندوات وادلناسبات االجتماعية ،وغَت ذلك.
اخلاصة بادلواقف غَت ادلع ّقدة يف الثقافة اجلديدة.
 تنفيذ بعض ادلُهمات ّ القدرة على عرض الرأي بشكل موضوعي وموثقاً باحلقائق ادلساعدة. تلخيص ما ورد يف أحاديث الطلبة من فِ َكر يف هناية احلديث. تفريع الفكرة العامة إذل فِ َكرة ثانوية.051
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تشَت دراسة (خلوي ،سعاد )ٕٚ ،ٕٕٓٓ ،يف التعبَت الشفهي والكتايب للمرحلة الثانوية إذل أف
تعليم اللغة الشفهية يتم من خبلؿ امتبلؾ كفاءة تواصلية شفهية ،واليت تعد ىي أيضاً معقدة اذلدؼ
تعتمد على قدرة ادلتعلم على التواصل ،وىذا يتطلب من ادلعلمُت معرفة وفهم عمل النظاـ الشفهي
من خبلؿ خصائصو وميزاتو الستثماره بطريقة جيدة سبكن ادلتعلمُت من امتبلؾ نواصيو؛ شلا يؤكد أف
القدرة على أخذ الكلمة ليس موىبة ،وإظلا نتيجة عملية تعلم.

ز -األسس التي تؤثر في تعبير الطالب:
 )1األسس النفسية:

ٔ  .ميل ادلتعلمُت إذل التعبَت عما يف نفوسهم ،وػلسن بادلعلم أف يستثمر ىذا ادليل وينظمو عند
تبلميذه ،ويستطيع بواسطتو أف يشجع التبلميذ اخلجولُت على التعبَت.
ٕ  .ينشط التبلميذ إذل التعبَت إذا وجد لديهم الدافع واحلافز.
ٖ  .يقوـ التبلميذ أثناء التعبَت بعدة عمليات ذىنية ،فهو يسًتجع ادلفردات بالعودة إذل ثروتو اللغوية
ليتميز من بينها األلفاظ اليت يؤدي هبا فكرتو وىذه العملية تسمي التحليل ،وبعد ذلك يعيد
ترتيب ادلفردات واألفكار ليخرجها على شكل نتاج لفظي أو مكتوب تعرب عما أراد وتسمي
ىذه العملية الًتكيب.
ٗ  .ميل ادلتعلمُت إذل احملسوسات ونفورىم من ادلعنويات.
٘  .غلبة اخلجل والتهيب على بعض التبلميذ ،ومثل ىؤالء ينبغي تشجعيهم وأخذىم باللُت
والصرب( .عاشور ،واحلوامدة)ٕٓٓ-ٜٜٔ: ٕٖٓٓ ،
 )2األسس اللغوية :ومنها(:أبو عشمة ،د.ت)11،

ٔ  -التعبَت الشفوي أسبق يف االستعماؿ عند األطفاؿ من التعبَت الكتايب.
ٕ  -حصيلة الطلبة اللغوية يف ادلرحلة االبتدائية قليلة ،والتعبَت زلتاج إذل مفردات وتراكيب ،للوفاء
باألفكار وأدائها على النحو ادلناسب ،لذا ينبغي أف يوفر ادلعلم الفرص إلثراء معجم الطلبة
اللغوي ،وإظلائو عن طريق القراءة واالستماع وذلك بإمساعهم بعض القصص.
ٖ -ازدواجية اللغة يف حياة الطلبة :الفصحى والعامية ،فهو يستمع إذل اللغة السليمة من خبلؿ
معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ،ويتعامل يف حياتو اليومية بالعامية ،فمن ىنا يعمل على تزويد
الطلبة باللغة العربية الفصيحة عن طريق األناشيد الفصيحة ،ومساع وقراءة القصص ادلختلفة.
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س -صعوبات تدريس مادة التعبير:
ىنالك صعوبات قد تواجو الطالب يف كثَت من ادلواقف اليت ربتاج إذل التعبَت بأشكالو ادلختلفة
التحريرية أو الشفوية أو الوظيفية ،وغَت ذلك ،فما ىي األسباب اليت تؤدي إذل ىذه ادلواقف غَت
ادلرػلة للطالب؟
تكمن اإلجابة يف اآليت( :سبلمةٖٓٗ ،ٕٜٓٓ ،ػ ػ ػ ٖ٘ٓ)
ٔػ عدـ استخداـ ادلعلم لطريقة األسئلة ادلشوقة يف دروس التعبَت ،وال سيما إذا كاف الطلبة يعجزوف
عن تناوؿ ادلوضوع ارذباال؛ إذ أف األسئلة تساعد الطلبة على فتح أبواب الكبلـ ذلم.
ٕػ مقاطعة الطالب أثناء تعبَته الشفوي؛ إذ أف ادلقاطعة ذبعل الطالب يفقد الثقة يف نفسو.
ٖ ػ عدـ اىتماـ ادلعلم بتوليد الدوافع وهتيئة اجملاؿ واحلوافز للتعبَت فعلى ادلعلم أف يوفر صبيع الفرص
اليت تساعد على إثارة شغف الطبلب للتعبَت ،وعليو أف يبذؿ جهده جلعل موضوعات التعبَت
مرتبطة حبياهتم حىت يكتب ويتحدث كل طالب بدافع وكأنو بقصد التأثَت على سلاطب معُت.
ٗ ػ عدـ استقبلؿ الفرص الطبيعية ادلمكنة لتدريب الطبلب على التعبَت ،ومن الفرص الطبيعية كتابة
رسالة إذل زميل ،وزيارة مرفق حكومي ،والقياـ بالرحبلت ،واستغبلؿ ادلسابقات اليت تقاـ يف
ادلدرسة أو خارجها ،ومن الفرص الطبيعية للتدريب على التعبَت الشفوي أيضاً التعليق على
احلوادث اجلارية.
٘ػ قياـ ادلعلم بتلقُت طبلبو بعض ادلفردات والًتاكيب الستخدامها يف كل موضوع يقولونو أو
يكتبونو.
ٙػ عدـ ربط التعبَت بفروع اللغة العربية األخرى وال سيما ادلطالعة والنصوص ،فادلبلحظة أف الروابط
بُت مطالعة الطبلب وزلفوظاهتم من ناحية وتعبَتىم من ناحية أخرى روابط مفككة ال قيمة
ذلا.
ٚػ عدـ تشجيع ادلعلم لطبلبو على القراءة احلرة ووضع احلوافز للقراءة؛ إذ إف التعبَت ال غلود إال
بكثرة القراءة ،فهي تطوع األساليب وتنمي الثروة الفكرية واللغوية ،وأيضاً غلب على ادلعلم أف
يعود طبلبو على ارتياد ادلكتبات ،ويشوقهم إذل ذلك بكافة األساليب.
ٛػ عدـ االىتماـ بالتعبَت الوظيفي وانعدامو كلياً عند كثَت من ادلعلمُت ،فبل تدريب على احملادثة
ادلناقشة ،وال تدريب على كتابة خطابات وزلاضر اجللسات ،وال تدريب على كتابة بطاقات
الدعوة واالعتذار ،وملء االستمارات ،وال تدريب على كتابة الرسائل والربقيات.
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ٜػ عدـ زبصيص حصص معينة لتنمية الطبلب وتبصَتىم دبواطن اخللل والضعف يف كتاباهتم.
ٓٔػ عدـ تدريب الطبلب على الكتابة وفق معايَت واضحة ومن أعلها:
ٔ) ٔػ سبلمة التحرير اللغوي ،وسبلمة األسلوب ضلوياً وصرفياً.
ٕ) ٕػ سبلمة احلقائق ادلعروضة ،واألفكار ،وصباؿ ادلعٌت.
ٖ) ٖػ عدـ اكتشاؼ الطبلب أصحاب ادلواىب ،فهناؾ طبلب لديهم ادلوىبة الشعرية ،وطبلب
لديهم ادلوىبة القصصية ،وطبلب لديهم موىبة اإللقاء ،فكل ىؤالء ػلتاجوف إذل تشجيع
وتوجيو لتنمية مواىبهم.
ٗ) ٗػ عدـ تدريب الطبلب على ادلهارات التعبَتية ادلهمة كمهارة ادلقدمة اجلذابة ،ومهارة سبلمة
العرض ،ومهارة كيفية إهناء ادلوضوع.
٘) ٘ػ عدـ تدريب الطبلب على تلخيص الكتيبات النافعة ،وادلقاالت اذلادفة ،وعدـ تشجيعهم
على صبع ما يعجبهم من أبيات شعرية وحكم وأمثاؿ يف دفًت خاص يبقى معهم عمراً طويبلً،
وحبذا لو أقاـ ادلعلم مسابقة ألفضل سلتارات طبلبية تكوف يف هناية العاـ الدراسي.

 -11نتائج البحث:

سنتناوؿ نتائج ىذا البحث وفقاً للتساؤالت اليت استند إليها ،بعد مراجعة أكرب قدر من األدب
الًتبوي ادلتعلق دبوضوعاهتا ،وبعد تصنيف ادلعلومات وربليلها توصل الباحث إلجابات أسئلة البحث وىي
كما يلي:
لإلجابة عن السؤال األول :ما استراتيجيات تدريب التعبير الشفهي لطالب التعليم العام؟ فقد

توصلت الدراسة السًتاتيجيات عديدة من أعلها :اختيار ادلوضوع حبيث يراعى فيو عمر ادلتعلم ،وتلبية
حاجاتو ،ويكوف اختياره من قبل ادلعلم أو التلميذ ،فيختار موضوعا واحدا من موضوعات متعددة،
يكتب عنواف ادلوضوع على السبورة مع عناصره األساسية ،ؽلهد للموضوع بتمهيد مناسب ،توضح عناصر
ادلوضوع ،وتنظم األفكار يف نقاط زلددة ،تشرح العناصر األساسية شرحا موجزا ،استخداـ الوسائل
التعليمية ادلناسبة ،مطالب التبلميذ باحلديث عن ادلوضوع ،عدـ مقاطعة التلميذ يف أثناء احلديث ،عدـ
السماح للتبلميذ من انتقاد زميلهم ،أو السخرية منو ،ويف ادلقابل يعود ادلعلم تبلميذه أدب االعًتاض
والنقد ،واجتناب اخلشونة والتهور ،تعويد ادلعلم تبلميذه على أدب االستماع ،وعدـ إرباؾ الصف ،يعود
ادلعلم تبلميذه ذبنب األلفاظ العامية ،واالبتعاد عن العبارات ادلبتذلة.
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فيما يتعلق بالسؤال الثاني ما أساليب تدريس التعبير الشفوي في مراحل التعليم العام؟ توصل

البحث إذل إجابات كثيرة من أهمها :سبثيل األدوار يسهم يف تنمية التعبَت الشفوي لدى الطبلب،
أسلوب الًتصبة والتفسَت يساعد الطبلب يف الطبلقة واإلتقاف ،األنشطة ادلنهجية خارج الفصل تشجع
ادلتعلمُت على أف يتحدثوا خبلذلا بلغة فصحى بعيدة عن التعقيد ،القصص القصَتة تعمل على تنمية
التحدث لدى الطبلب ،تسهم القصة يف تنمية خياؿ الطبلب وهتذيب وجداهنم وسلوكهم ،وتزيد من
ثقافتهم ،وتشبع ميوذلم ،وتثري لغتهم ،توظيف ادلواد الدراسية ادلختلفة يكسب ادلتعلمُت مهارات
التحدث ،وىذا يعضد ادلدخل التكاملي بُت ادلواد الدراسية ادلختلفة ،تكوين رلموعات صغَتة يكسب
الطبلب مهارات التحدث ،تعبَت الطالب عما ؽلر بو من أحداث هتيئو نفسياً دلمارسة اللغة ،واإلجابة عن
األسئلة عقب القراءة تسهم يف تنمية التعبَت الشفوي للطبلب.
وبخصوص السؤال الثالث ما األسس التي تؤثر في التعبير الشفوي لدى طالب التعليم العام؟

كانت أهم اإلجابات كما يلي :الًتكيز على ادلواضيع احملسوسة االبتعاد عن ادلواضيع ادلعنوية يف تدريس
التعبَت الشفوي لدى طبلب ادلراحل األوذل ،توفَت البيئة اآلمنة للطبلب يسهم يف زيادة الثقة بأنفسهم
وينمي قدراهتم يف التعبَت الشفوي ،إعطاء احلرية التامة للطبلب يف طريقة عرض األفكار اليت يريد عرضها
يساعد يف تنمية التعبَت الشفوي للطبلب ،استثمار ادلعلم لدروس اللغة العربية األخرى يف تدريب طبلبو
على التعبَت الصحيح ينمي قدراهتم يف التعبَت الشفوي ،زيادة فرص مشاركة الطبلب يف حصص التعبَت
الشفوي تنمي قدراهتم فيو ،وإثراء ادلعلم لقاموس الطبلب من ادلفردات والًتاكيب ينمي من قراهتم يف

التعبَت الشفوي.

أما فيما يتعلق بالسؤال الرابع ما أهم مجاالت التعبير الشفوي؟ فقد توصل البحث لآلتي :فقد

توصل البحث إذل أف أىم رلاالت التعبَت الشفوي ىي:
أػ ػ ادلناقشة.
ب -احملادثة.
ج – احلوار.
د  -اخلطابة.
ىػ  -القصص والنوادر.
و – ادلناظرة.
ز -اإللقاء،
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وفي السؤال الخامس ما هي خطوات تدريس التعبير الشفوي في مراحل التعليم العام؟ فقد

كانت اإلجابات كما يلي :اختيار موضوع يراعى عمر الطبلب ،وتلبية حاجاهتم ،توضيح عناصر
ادلوضوع ،وتنظيم األفكار يف نقاط زلددة ،شرح العناصر األساسية شرحاً موجزاً ،مطالبة التلميذ باحلديث
عن ادلوضوع ،توفَت بيئة تعلم آمنة للطالب تسهم يف عدـ إثباط علتو ،أو إفقاده الثقة بنفسو ،وعدـ
السماح للطبلب من انتقاد زميلهم ،أو السخرية منو.
وفي السؤال السادس ماهي أهم مهارات تدريس التعبير الشفوي في التعليم العام؟ فقد توصل

البحث إذل ادلهارات التالية ادلهارات ادلرتبطة باألفكار :انتقاء وربديد الفكرة ادلناسبة للموضوع ،وربط
األفكار وتسلسلها بشكل منطقي ،إبراز األفكار الرئيسة للموضوع ،وربطها باألفكار الفرعية ،وتدعيم
الفكرة ادلطروحة باآلراء واألدلة والشواىد.
وفي المهارات المرتبطة بالكلمات والتراكيب :اختيار األلفاظ ادلبلئمة للمعٌت وذبنب تكرارىا

بصورة متقاربة ،انتقاء الكلمات العربية الفصيحة والًتاكيب واألظلاط اللغوية الصحيحة ،استخداـ الضمائر
وأمساء اإلشارة ادلناسبة ،والتنويع بُت اجلمل اإلنشائية واخلربية عند الضرورة ،وادلواءمة بُت سرعة احلديث
وانتباه ادلستمعُت بالقدرة على الوصل والفصل والوقف.
وفي المهارات مرتبطة بالمحتوى (المضمون) :مراعاة الدقة يف التمهيد مع اإلغلاز ،وتقدمي األدلة

واحلجج والرباىُت قدر اإلمكاف وعند احلاجة ،االقتباس من القرآف الكرمي واحلديث الشريف أو احلكم
واألقواؿ والشعر عند الضرورة ،استخداـ ادللخصات أو التعميمات أو االستنتاجات خبلؿ احلديث،
واستعماؿ األمثلة للشرح والتفسَت عند احلاجة إليها.
أما السؤال السابع واألخير ،ماهي الصعوبات التي تواجه تدريس التعبير الشفوي في التعليم

العام؟

بعد االطبلع على نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة احلالية فللتغلب على صعوبات
تدريس التعبَت توصل البحث لآليت :يقدـ ادلعلم األسئلة اليت تساعد الطلبة على فتح أبواب الكبلـ ذلم،
على ادلعلم أف يوفر صبيع الفرص اليت تساعد على إثارة شغف الطبلب للتعبَت ،استقبلؿ الفرص الطبيعية
لتدريب الطبلب على التعبَت مثل :كتابة رسالة إذل زميل ،وزيارة مرفق حكومي ،والقياـ بالرحبلت،
واستغبلؿ ادلسابقات اليت تقاـ يف ادلدرسة أو خارجها ،التعليق على احلوادث اجلارية ،ربط التعبَت بفروع
اللغة العربية األخرى وال سيما ادلطالعة والنصوص ،تشجيع ادلعلم لطبلبو على القراءة احلرة فالتعبَت ال غلود
إال بكثرة القراءة ،تدريب الطبلب على ادلهارات التعبَتية ادلهمة كمهارة ادلقدمة اجلذابة ،ومهارة سبلمة
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العرض ،مهارة كيفية إهناء ادلوضوع ،تدريب الطبلب على تلخيص الكتيبات النافعة ،وادلقاالت اذلادفة،
وتشجيعهم على صبع ما يعجبهم من أبيات شعرية وحكم وأمثاؿ يف دفًت خاص.

 -12توصيات الدراسة:

يوصي الباحث دبا يلي:
ٔػ ػ تدريب ادلعلمُت على أساليب تنمية التعبَت الشفوي.
ٕػ ربط درس التعبَت بفروع اللغة العربية األخرى.
ٖػ ػ توفَت مكتبات تشجع الطبلب على القراءة.
ٗػ ػ ربط التعبَت الشفوي حبياة الطبلب.
٘ ػ هتيئة بيئة لغوية للطبلب تسهم يف تنمية العبَت الشفوي.
ٙػ ػ تدريب الطبلب على مهارات احلوار وادلناظرة.
ٚػ ػ تدريب ادلعلمُت على مهارات طرح األسئلة.
 ٛػ إجراء حبوث أخرى يف رلاالت تنمية التعبَت التحريري.
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المصادر والمراجع

أوالً :المصادر:
 القراف الكرمي ابن منظور ،أبو الفضل صباؿ الدين زلمد بن مكرـ ت ،لساف العر ،اجمللد (ٖ) )٘( ،طبعة مراجعةومصححة دبعرفة طلبة من األساتذة ادلتخصصُت ،دار احلديث للطباعة والنشر.
 الرازي ،زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر .)ٕٓٓٚ( .سلتار الصحاح ،طٔ ،دار القلم ،بَتوت،لبنافٜٗٓ ،
ثانياً :المراجع:

 -1المراجع العربية:

 إبراىيم ،وجيو ادلرسي ،وخلف اهلل ،زلمود عبد احلافظ .)ٕٓٔٓ( .االذباىات احلديثة يف تعليماللغة العربية .الطبعة األوذل .النادي األديب باجلوؼ .سكاكا ،ادلملكة العربية السعودية.

 إبراىيم ،إمساعيل .)ٕٓٔٗ( .أساليب التدريس ادلفضلة وعبلقتها بأساليب التعلم واألساليباالجتماعية لدى طبلب كلية الًتبية ،رللة كلية الًتبية ،جامعة بورسعيد ،العدد  ،ٔٙيونيو
ٕٗٔٓ٘،
 -األحوؿ ،أضبد سعيد .)ٕٓٔٛ( .فعالية برنامج قائم على ضلو النص يف تنمية مهارات التعبَت

الكتايب اإلبداعي لدى طبلب الصف األوؿ الثانوي ،اجمللة الدولية الًتبوية ،جامعة األمارات ،اجمللد
(ٕٗ) ،العدد (ٔ) يناير .ٕٕٓ ،ٕٓٔٛ
 البجة ،عبد الفتاح حسن .) ٕٓٓٛ( .أصوؿ تدريس اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق ،دار الفكر،الطبعة الثالثة.ٖٜ ،
 البكور ،حسن فاحل ،والنعانعة ،إبراىيم عبد الرضبن .)ٕٓٔٓ( .فن الكتابة وأشكاؿ التعبَت .دارجرير للنشر والتوزيع .الطبعة األوذل .عماف ،األردف.
 اخلطيب ،أضبد ،وحسنُت ،نبيل .)ٕٓٔٔ( .مهارات الكتابة والتعبَت ،دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشروالتوزيع .الطبعة األوذل .عماف .األردف.
 اخلورل ،أضبد عبد الكرمي .)ٕٓٓٗ( .التعبَت الكتايب وأساليب تدريسو .دار الفبلح للنشر والتوزيع.صويلح .الطبعة األوذل األردف.
051

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ...........................المجلد العشرون  -العدد الثالث – 2222

-

-

الديلمي ،طو علي حسُت ،والوائلي .)ٕٖٓٓ( .سعاد عبد الكرمي ،الطرائق العلمية يف تدريس اللغة
العربية ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
الديلمي ،علي ،حسن ،والوائلي ،سعاد .)ٕٓٓ٘( .اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها ،طٔ،
دار الشروؽ للنشر والتوزيع.ٛٓ ،
الساموؾ ،زلمد ،الشمري ،ىدى .)ٕٓٓ٘( .مناىج اللغة العربية وطرؽ تدريسها ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،األردف ،ص ٖٕٗ
الصويكري ،ضبد .)ٕٓٔٔ( .تقومي مستوى أداء التعبَت الشفوي عند طلبة ادلرحلة األساسية يف

األردف ،رللة العلوـ الًتبوية والنفسية ،اجمللد ٕٔ ،العدد ٗ ،جامعة البحرينٛٙ-ٙ٘ :
 الطيطي ،رياض .)ٕٓٓٓ( .أثر برنامج تعليمي مقًتح يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدىطبلب الصف العاشر األساسي ،رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية والفنوف ،جامعة الَتموؾ ،األردف.
 العتييب ،منَتة مطلق عبد العارل".مهارات التعبَت الشفهي والكتايب لدى طالبات الصف األوؿالثانوي دبدارس زلافظة نفي :دراسة مسحية" اجمللة العربية للعلوـ االجتماعيةVol.3 ٕٓٔٗ .
Issue 5 Part 3, pp.295-303.2014 Vol.3 Issue 5 Part 3, pp.295303 (2014): 1.
 العبد اهلل ،فواز وآخروف .)ٕٕٓٔ( .اسًتاتيجيات وطرائق التدريس العامة .سورية :دمشق،منشورات جامعة دمشق.
 الفريق الوطٍت ،مبحث اللغة العربية .)ٜٜٔٔ( .منهاج اللغة العربية وخطوطو العريضة يف مرحلةالتعليم األساسي .الطبعة األوذل .وزارة الًتبية والتعليم .عماف .األردف.
 -الفيومي ،خليل .)ٕٕٓٔ( .أثر نشاطات االتصاؿ اللغوي يف تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى

طبلب الصف التاسع األساسي يف مدراس الًتبية والتعليم دبنطقة عماف يف األردف ،رللة العلوـ
الًتبوية والنفسية جامعة البحرين ،اجمللد ٔ ،ٚالعددٕٕٚ -ٕٕٕ :ٛ

 بدر الدين ،مسية ،وجوادي ،مليك .)ٕٓٔٛ( .مشكبلت تدريس التعبَت الشفهي يف ادلدرسةاجلزائرية (السنة الثانية االبتدائية) ،جامعة الشهيد ضبة خلضر الوادي ،رسالة ماجستَت يف اللغة
واألدب العريب ،زبصص علوـ اللساف ،ص ٗٔ
 جابر ،وليد .) ٜٔٛ٘( .زلاضرات يف تدريس اللغة العربية .دار الفكر للنشر والتوزيع .الطبعة الثانية.عماف .األردف.
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 جبلؿ ،أضبد .)ٕٓٔٙ( .مهارة التحدث وأثرىا يف التعبَت الشفوي عند تلميذات الصف الرابعاالبتدائي ،رللة آداب ذي قار ،كلية اآلداب ،جامعة ذي قار ،العراؽ ،العددٖ٘ٔ٘٘ :
 خلوي ،سعاد .)ٕٕٓٓ( .تعليمية التعبَت الشفوي والكتايب بادلدرسة اجلزائرية بادلرحلة الثانوية ،دراسةربليلية تقوؽلية ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب واللغات ،قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة زلمد دلُت
دباغُت.ٕٚ ،
 عاشور ،راتب قاسم ،واحلوامدة ،فؤاد ،.)ٕٖٓٓ( .أساليب تدريس اللغة العربية ،بُت النظرية-

-

والتطبيق ،طٔ ،دار ادلسَتة للطباعة والنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.ٕٓٔ ،
عاشور ،راتب ،واحلوامدة ،زلمد .)ٕٖٓٓ( .أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق ،دار
ادلسَتة للطباعة والنشر ،عماف ،األردفٕٓٓ-ٜٜٔ ،
زائدي ،فاطمة .)ٕٓٓٛ( .تعليمية مادة التعبَت يف ضوء بيداغوجية ادلقاربة بالكفايات الشعبة
األدبية من التعليم الثانوي ػ أظلوذجا ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علوـ اللساف العريب،
جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،كلية اآلداب واللغات،قسم األدب العريب.ٕ٘ ،
زايد ،فهد خليل .)ٕٓٔٔ( .ادلستوى الكتايب ،الكتابة بأقسامها .دار ورد األردنية للنشر والتوزيع.
الطبعة األوذل.
رشدي ،طعيمة .)ٕٓٓٙ( .ادلهارة اللغوية مستوياهتا .تدريسها .صعوبتها .دار الفكر العريب.
القاىرة.
سبلمة ،عادؿ أبو العز ،وآخروف .)ٕٜٓٓ( .طرائق التدريس العامة .معاجلة تطبيقية معاصرة .دار
الثقافة للنشر والتوزيع .الطبعة األوذل .عماف .األردف.

 مسو ،دارين .)ٕٓٔ٘( .فاعلية برنامج مقًتح لتنمية مهارات التعبَت األديب باستخداـ عملياتالتفكَت ادلعرفية يف ادلرحلة الثانوية العامة ،دراسة ميدانية يف ثانويات مدينة حلب ،حبث أعد لنيل
درجة الدكتوراه يف ادلناىج وطرائق التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة دمشق ،قسم ادلناىج وطرائق
التدريسٗٙ- ٗ٘ ،

 شعبلف ،ضبد ( .)ٕٓٓٙفاعلية برنامج يف األنشطة اللغوية باستخداـ الفصحى لتنمية بعضمهارات التعبَت الشفوي يف ادلرحلة اإلعدادية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة عُت
مشس.
 طاىر ،علوي عبد اهلل (ٕٓٔٓ) تدريس اللغة العربية وفقاً ألحدث الطرائق الًتبوية .دار ادلسَتةللنشر والتوزيع والطباعة .عماف .األردف.
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 عبد الكرمي ،فائقة علي .)ٕٕٓٔ( .تنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى الطالبات ادلعلمات بشعبةرياض ،كلية الًتبية ،جامعة قناة السويس األطفاؿ ،رللة البحث العلمي يف الًتبية – مصر.
 عسر ،عبد الوارث .)ٜٔٚٙ( .فن اإللقاء ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب .القاىرة. عطية ،زلسن علي .)ٕٓٓٚ( .تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات االدائية .دار ادلنهاج للنشروالتوزيع .الطبعة األوذل .عماف األردف.
 غوادرة ،فيصل علي .)ٕٓٔٔ( .ادليسر الكايف يف اإلنشاء .دار جليس الزماف للنشر والتوزيع.الطبعة األوذل .األردف25.

 فرحات ،فاطمة الزىراء .)ٕٕٓٔ( .طرائق التدريس ودورىا يف تعزيز ادلهارات التعليمية ،رللة جيلالدراسات األدبية والفكرية ،العاـ الثامن ،العدد ٓ ،ٚيوليو ٕٕٜٔٓ ،
 كيتا ،جاكارغلا وإمساعيل ،زلمد زيد" .)ٕٓٔٙ( .إسًتاتيجية مقًتحة لتنمية مهارات التعبَتالشفوي باللغة العربية لدى الطلبة ادلاليزيُت" رللة جيل العلوـ اإلنسانية واالجتماعيةٕٓٔٙ .
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