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 الشفهّيَّوالكتابيََّّبير َّع َّالت َّ
َّهويم َّق َّت َّوََّّهتطويرَّطرقَّ،َّوَّأهميته،َّومضامينه

 
ََََََََّّّّّّّّتميمَّفاخوريَّ

   جامعة كافكاسأستاذ في 
 قسم اللغات الشرقية –كلية اآلداب 

    فرع اللغة العربية
                                                                    

 
َّالتعبيرَّمهارةَّفيَّأهميةَََّّّمقدمةََّّ

لهما أن    –العربي وغير الناطق بالعربية    –أهم  ما يفيده المتعلم    لعل  ََّّ من درس اللغة العربية شيئان اثنان: أو 
م لسانه فينضبط بنحوها وقواعدها، وال يقع في أخطاء اللغة وخلل اإلعراب، وأن يستعمل الكالم الفصيح   يقو 
بسالسة وُيسر، وهذا يقود إلى الغاية الثانية من درس العربية، وهي أن يمتلك المتعلم القدرة على وصف األشياء  

ألحداث المتنوعة، وعلى التعبير عن المشاعر واألحاسيس التي تختلج في وجدانه وشعوره، أو في  والصور وا
عن حاجاته للتواصل مع اآلخرين في المحيط الذي   – وهو األهم     –نفوس الناس من حوِله، وعلى اإلخبار  

 نه السليقة القويمة. يعيش فيه، كل ذلك بأسلوب لغوي  مقبول أو متميز يرضى عنه الذوق السليم وال تنفر م
تعليم اللغة إلى أربع مهارات  بتقسيم مجاالت    -لتطور المنهجي تبعًا ل  - الدرس التعليمي اللغوي الحديث    قاملقد    

اهتم كل منها  وقد    ع ما بين الكتابة والكالم،والتعبير داخٌل فيها، متوز ِ   هي القراءة والكتابة واالستماع والكالم،
ال يجوز تحطيمها    املةالعملية التعليمية الصحيحة متك  جانب لدى المتعلم، مع األخذ بعين االعتبار أن  ببناء

 .التعليم كثيرًا من قيمته وفائدتهجزيء ُيفقد تال حيث إنإلى وحدات مستقلة، 
  طوير أدائها ت  طرق و ،  مضامينهافيقف على    ،ةـــمن بين فروع اللغة العربي  مهارة التعبير يتناول هذا البحث  س  

 . وتقويمها
   اللغوية:َّمهارةَّالتعبيرَّبينَّالمهاراتَّ-أولاَّ

أحكمَ    مهارًة:  وبه  وفيه  الشيَء  مهَر  اللغة:  حاذقًا، فهفي  به  وصار  وفي  ــه  العلم  مهَر في  ويقال:  ماهر.  و 
 والمهارة هي الحذق واإلجادة واإلتقان.  .1الصناعة وغيرهما 

 
 م، مادة مهر. 2004 -هـ 1425،  4الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط مجمع اللغة العربية، المعجم  1
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  ات متكررة ومتدرجة ومتصلة. ـتعداد خاص يتكون عند اإلنسان نتيجة تدريبــوهي في االصطالح التربوي اس  
حو إحراز هدف  ن ومن تعريفاتها األكاديمية أنها: السلوك المتعلَّم أو المكتسب بطريقة منظمة، ويكون موجهًا  

 .2وأقل جهد ممكن أقصر وقت ي ــف ىمعين بحيث يؤدَّ 
قدرة الزمة ألداء سلوك معين بكفاءة تامة وقت الحاجة إليه، ويدخل ضمن المهارات: القراءة والكتابة  إذن  هي  ف  

د تسهل له أشكال  ر فـبال  ثابتةإلى سمة عامة يشير  مصطلح القدرة  لكن     والسباحة وقيادة السيارة وإدارة األعمال.
توى األداء ال على  ـوهي موجهة نحو مهمة معينة، والتركيز فيها منصب  على مساألداء في مهمات متنوعة.  

خصائص األداء ذاته، ومن ذلك مهارة النجار في استخدام المنشار، والقدرات عادًة هي نتاج التعلم المبكر. ثم  
فالمهارة جزء من مكونات القدرة، فالقدرة على القراءة مثاًل    إن القدرة عامة ويندرج تحتها عدد من المهارات،

 .3وغيرهاتشتمل على مهارات الفهم والسرعة والتحليل والنقد 
فإن   اللغوية""ال  وهكذا  و   هيََّّمهارةَّ وه  قدرةملكة  تورَّث،  وال  يتميـُتكتَسب  أداء  والكفاءة ـي  والدقة  بالسرعة  ز 

الجمالي. ويرى  سواٌء تعلق األمر بالتعبير الشفهي وأداء النصوص، أو باالستماع والكتابة، أو بالتذوق    4والفهم،
ن أنها أبسط وحدات النشاط اللغوي، وتتصل بأداء الفرد للمهارة على المستويين الشفوي )مسموعًة  بعض الباحثي 

   .5أو منطوقًة(، والتحريري )مقروءًة أو مكتوبًة( 
َّاألداءَّاللغويَّالماهر:ََّّسماتََّّ
 ألداء اللغوي يعني ما يلي: االقول إن إطالق لفظ مهارة على  نستطيعََّّ
 أن شكاًل من أشكال التعلم قد حدث.َّ-1  
 أن ثمة تكاماًل في السلوك نتج عن هذا التعلم.  -2  

 
 - 1تعريفــات عديدة عند المختصــين، منها:   . وللمهارة75م، ص2006،  1النايل، أحمد جمعة، الضعف في اللغة العربية تشخيصه وعالجه، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط  2

وعر فها مان بأنها الكفاءة في أداء مهمة ما، ومي ـز بين نوعين من المهـام : األول حركي والثاني لغوي.   -2عر فها دريفر بأنها السهولة والسرعة والدقة في أداء عمل حركي. 
وعر فها جانييـــه وفليشمان بأن المهارة الحركية تتابع الستجابات   -3ة.  للفظية تعتبر في جزء منها حركيلمهارات اوأضاف بأن المهارات الحركية هي إلى حد  ما لفظية، وأن ا 

مطلب األول  ورأى البان ولورنس أن ال  -4تعودها اإلنسان، ويتم ترتيب هذه االستجابات جزئيًا أو كليًا في ضوء التغذية الرجعيـــة الحسية الناتجة مـن االستجابات السابقة. 
وعر فها جود بأنها الشيء الذي يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه بسهولة ودقة، سواٌء كان   - 5ة لإلكمال واالتفـاق.  ـللمهارة هو االقتصاد في الجهد، وعر فا المهارة بأنها آخر مرحلــ

ر كرونباخ أن المهارة سهل وصفها صعب تعريفها، وعر ف الحركة    -6ابع والعين.  هذا األداء جسميًا أو عقليًا، وأنها تعني البراعة في التنسيق بين حركــات اليد واألص  وقر 
ها اإلشارة إلى نشاط  وذكر بورجر وسيبورون أن لكلمة مهارة عدة معان مرتبطة، من  -7الماهرة بأنها عملية معقدة جدا تشتمل على قرائن معينة وتصحيح مستمر لألخطاء.  

لة الكاتبة، وفي ريـــــــب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة، وعادًة ما يكون له وظيفة مفيدة مثل قيادة السيارات والكتابة على اآل ـن يتطلب فترة من التدمعقد معي
اللغوية.. انظـر: طعيمة، د. رشدي أحمــــد،  ـد التركيز على النشاط واإلنجاز والمعالجة الفعلية الواقعية، هذا على الرغم من أننا نتحدث أحيانًا عن المهارات  هذا المعنى نج

 ومابعدها.  29م، ص2004 -هـ 1425، 1المهارات اللغوية مستوياتها تدريسها صعوباتها، دار الفكر العربي، ط 

ية بني املدارس النظامية واجلامعات العصرية مبنظور آيدن قضاة و حممد بولوت،  دراسة مقارنة حتليلومابعدها،  29تدريسها صعوباتها، ص انظر: طعيمة، المهارات اللغوية مستوياتها 3
 124، ص:   2018، مطبعة جامعة صباح الدين زعيم، إسطنبول، تركيا، التكامل املعريف، كتاب املؤمتر الدويل   الثاين  للتكامل املعريف والتجربة يف العلوم االجتماعية، احملرير: آيدن قضاة و حممد بولوت

الجتماعية، احملرير: آيدن قضاة و حممد بولوت، مطبعة جامعة  ل املعريف يف تعليم اللغات األجنبية )اللغة العربية منوزجا(، كتاب املؤمتر الدويل   الثاين  للتكامل املعريف والتجربة يف العلوم اآيدن، قضاة، التكام 4
 7-5، ص:  2018صباح الدين زعيم، إسطنبول، تركيا، 

 . 2، ص2007تطوير النظام الكتابي في اللغة العربية، دار المســـــيرة، عمان، ط  انظر: سلمان، د. ختام سعيد، 5
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 أن أداء هذا العمل يتسم باليسر والسهولة إلى حد  ما. -3  
 أن األخطاء في أداء هذا العمل بدأت تتناقص. -4  

 أن األداء يصحبه قدرة على إدراك عالقات جديدة. -5  
 أن األداء مصحوب بالثقة بالنفس وبالرضا عن العمل. -6َّ 

 بيعة العمل وإجراءاته ونتائجه. أن األداء العملي يستند خلفه تصور واضح في الذهن لط  -7  
، حيث إن المهارات اللغوية  ـأن هناك تآزرًا بين مختلف أعضاء اإلنسان؛ أعضاء النطق وأعضاء الح  -8   س 

 6تخدام هذه األعضاء المختلفة معاً آزر يعني اسـتتضمن مهارات إدراكية حركية عقلية، والت
َّالتعبيرَّمهارةَََّّّ
ن  ــــوبي    ر الطريَق قطعه من جانب إلى جانب، وعب ر عم ا في نفسه: أعربَ بَ المعجم: عَ ي  ــف  ر"في مادة "عبَ   

 .7بالكالم 
  و أما يشبه اإلشارة غير المقصودة إلى معنى العبور من خيال الكاتب  لوجدنا  في كلمة "التعبير"    ولو تأملنا  

ووجداناتهم، بما يغذ ي االتصال والتواصل اللغوي والنفسي بين    امعيهـأو س  المتكلم، وشعوره إلى نفوس قرائه
 . 8الطرفين

: شب  ونما، ونشأ الشيء عن غيره: نجَم وتول د، وأنشوفي مادة "نشأ": نشَ    أ الكاتب مقالًة: أل فها،  ــــأ الصبي 
 .9عبير عنها بعبارات أدبية بليغة يف بينها وتنسيقها، ثم التـواإلنشاء عند األدباء: فن  ُيعلم به جمع المعاني والتأل

 ؛ ، وهكذا فالمنشئ كاألديب 10"تعبير في قالب لفظي يوحي بأغراض المتكلم"   هــإنبتعبير مكث ف  ويمكن القول  
 .11ا غايته إيضاح ما يدور في نفسه من خواطر ومشاعر، فالتعبير هو جوهر اإلنشاء وحقيقته ـكالهم

شاء  إن  ـة التعبير؛ حيث يتم  يفي عمل على المرحلة الثانية  كذلك  يمكن أن ُيطلق    "اإلنشاء"أن مصطلح    حق  وال  
وح، وهي عملية عقلية  اتب إيصالها إلى القارئ بوضــير عن األفكار التي يود  الكـ للتعب  المعاني وتكوين الجمل

 
آيدن قضاة و عامر برادعي، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بني الواقع واملأمول تركيا منوذجا، جملة  ومابعدها،    33تدريسها صعوباتها، ص  انظر: طعيمة، المهارات اللغوية مستوياتها  6

 5، ص: 14-5( 2019، )حزيران 2هيات، العدداإلال

يعب ر عن الضمير. وهذا    مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة عبر. وفي لسان العرب أن عب ر عم ا في نفسه: أعرب وبي ن، وعب ر عن فالن تكلم عنه، واللسان  7
يت هذه اللفظة )التعبير( في مظانها لم أقف على مدلولها  بخالف ما ذكره عبد الفتاح حسن البج ة من أنه لم يكن معروفًا لدى   العرب بهذا المعنى إذ يقول: "بعد أن تقص 

م،  1981   -هـ  1401رة، ط  الذي يعني اإلفصاح والبيان". راجع: ابن منظور، محمد بن مكرم، أبو الفضل، لسان العرب، ضبطه مجموعة من الباحثين، دار المعارف، القاه
آيدن  ،  27م، ص2005العربية المتحدة، ط   بر. البج ة، عبد الفتاح حسن، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها، دار الكتاب الجامعي، اإلماراتمجلدات، مادة ع  6

 148، ص: 164-147(،  2016، )حزيران، 42\16، قضاة، أمهية اللغة العربية يف فهم العلوم الدينية| جملة الشرقيات النسخة، 

 .7م، ص2012 -هـ 1433، 1، تميم، التعبير المدرسي المبسط، دار النهج، حلب، طفاخوري  8

 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة نشأ.  9

 . 145الطب اع، فاروق، الوسيط في قواعد اإلمالء واإلنشاء، مكتبة المعارف، مكتبة المعارف، بيروت، بال تاريخ، ص 10

 . 92، ص2005الشفهي والكتابي في ضوء علم اللغـة التدريسي، دار المسيرة، عمان،  أبو عمشة، خالد حسين، التعبير 11
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مه عدة  الكتاب ـتتطلب  من  لارات  الصحيح  الشكل  كانتقاء  اللغة،  وتركيب  المعاني  إلنشاء  والدق  ة  في  لجملة،  ة 
الرب أدوات  التياستعمال  الكتابة  من  الغرض  وتحديد  المنزلي  ط،  الواجبـات  كتابة  والتدريبات،  ــمنها:  كتابة  و ة 

 ..12كتابة وقائع االجتماعات و ة البحث العلمي،  اث القصيرة، وكتابـــــــــكتابة المقاالت واألبح و الرسائل والرد عليها،  
  تلمس يمكن أن ن في حين   ،13طلح التعبير ــمص اليوم في كتب التربية والتعليمعلى االستعمال   ه يغلب على أن  

تعريفََّّإلى  مصطلح اإلنشاء في بعض كتب األدب واللغة، وخصوصًا الكالسيكي منها. ويمكن أن نخلص  
   بأنه: يااَّعملالتعبيرَّ

 القدرة على السيطرة على اللغة باعتبارها وسيلة للتفكير والشعور. -1
 القدرة على إدراك الموضوع وحدوده. -2
 القدرة على تنظيم األفكار بحيث يعضد بعُضها بعضًا. -3
 القدرة على إخراج حوار هادف. -4
 القدرة على تحديد نوعية الموضوع. -5
 .14غير مناسب لموضوع معين القدرة على تمييز ما هو مناسب وما هو  -6
 
َّالتعبيرَّالشفهي:َََّّّ
ل الوسيلة يظدث  ــأن التح  ور إالـتعدد هذه الص  ومع  ، الحديث الشفهي أول صور األداء اللغوي   ال شك أنََّّ
اط اللغوي شفهي، وتندرج مهارة التحدث ــــــن النشــم  %  95ون أن حوالي  ـيرى الباحث  حيث مثلى للتواصل،  ال  

ان  ـإتق  إن.  15درس في تخصصات منها إدارة األعمال والموارد البشريةـل، وهو علم يـــمهارات التواصضمن علم  
خصية؛ ال شك أن  ــاعر الشنحو وصف المشـ  تعريف بالذات تدرجاً ديث بأشكاله المبسطة من الحوار والـ أداء الح

 
 . 85م، ص2008انظر: التنقاري، محجوب، اللغة العربية ألغراض خاصة اتجاهات جديدة وتحديات، بال مكان،  12
درة على السيطرة على اللغة  ـــــلمقتضى الحال". ويمكن تعريف التعبير إجرائيا بأنه " القومن تعريفات التعبير أنه " عمل لغوي دقيق كالما أو كتابة، مراع للمقام ومناسب  13

 . 276م، ص1982، 2. الهاشمي، عابد توفيق، المرجع العملي لمدرسي اللغة العربية، مؤسسة الرســــــــــــــالة، بيروت، طكوسيلة للتفكير والتعبير واالتصال"
راجع: مجمع  بين الناس، ووسيلة عرض أفكارهم ومشاعرهم، وهو الهدف الذي تهدف إليه موضوعات اللغة العربية جميعها، وتسعى لتجويده".  وسيلة التفاهم: "أيضاً  وهو  

 جميل. سليمة ، وتصوير التعبير هو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة م، مادة عبر. وهكذا ف1990، 10اللغة العربية، المعجم الوجيز، القاهرة، ط
يتطلـــب اإلبداع زيادة على ما  وهو: "نشاط لغوي وظيفي أو إبداعي، يقوم به الطالب للتعبير عن الموضوعات المختارة تعبيرًا واضح الفكرة، صافي اللغة، سليم األداء، و   

 . 26م، ص2005، 1المناهج، عمان، ط تقدم التأثير في القارئ". الهاشمي، عبد الرحمن، التعبير فلسفته واقعه تدريسه أساليب تصحيحه، دار
ه وخبراته الحياتية شفهيًا وهو: العمل المدرسي المنهجي الذي يسير وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إلى مستوى يمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهدات  

 . 48م، ص 2007، 1، عمــان، طوكتابًة، بلغة سليمة على وفق نسق فكري معين. مدكور، د. علي أحمد، طرائق تدريس اللغة العربية، دار المســيرة

. والمال، بدرية والمطاوعة فاطمة، دراسة مجموعة من  45م، ص2004،  1انظر: الخولي، أحمد عبد الكريم، التعبير الكتابي وأساليب تدريسه، دار الفالح، عمان، ط  14
   .123م، ص1997،  6، الســنة 12وث التربوية، العدد العوامل التي تعوق تعليم مهارات التعبير اإلبداعي في المرحلة اإلعدادية، مجلة مركز البح

 . 20 – 19، ص، قسم اللغة العربية، بال تاريخانظر: بلحبيب، رشيد، مهارات اللغة العربية أهميتها وطرق اكتسابها، جامعة قطـــــر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 15
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ويؤدي دوره الوظيفي االجتماعي، ل مظهره الفن ي،  لى طريق التعبير الشفهي الذي يكتمهو خطوات عكل هذا  
 ..16من خالل القدرة على الخطابة أو إلقاء المحاضرة، وسوى ذلك 

ها أص  اكتمالإال بعد    نجاح التعبير الشفهي  حققوال يت   ب من شروط التعبير الكتابي، عـجملة من الشروط نعد 
ضرورة   الربط  بسبب  وقوة  الكالم،  وسرعة  الحروف،  وتنغيم الصوت، إجادِة نطِق  األفكار،  وتسلسل  الذهني، 

كان من أبرز   فإذا تحقق ذلك النجاح  وتنويعه بحسب المواقف والمعاني بغية اإلقناع وقوة التأثير في السامعين.
 .17ده المعنوية أنه يمنح المتعلم الثقة بنفسه، واالستقالل الذاتي فال يحتاج ألن يعتمد على غيره ليفكر له ئفوا
ل من اللغة في الخطاب العادي هو شيء محدود، وخطأ ما يعتقده بعض المعلمين  إلى أن المستعمَ هنا    نشيرو   

غوية مفيدة، وهذا  من أن كل ما تحويه اللغة صالح للتعلم، فهؤالء ينطلقون من أن كل ما تحويه اللغة هو ثروة ل
وث إلى أن  ــالمفردات، وتشير بعض البحغير صحيح وينفيه الواقع، فالمتكلم العادي يستعمل عددًا محدودًا من  

يستعمل هو  عالي الثقافة فإن كان    كلمة في مخاطباته، أما  2500الفرد المتوسط الثقافة ال يستعمل أكثر من  
مل ينافي حن ذاكرة المتكلم بهذه الكثرة الكاثرة من المفردات عــآالف كلمة في مخاطباته، وعلى هذا فإن ش  5- 4

ث الحقيقي  ـي بتعليم ما يحتاج إليه المتعلم فعاًل حتى يستجيب لمتطلبات الحديلينا أن نكتفالفائدة الواقعية، وع
 .18ف الطبيعية ال المصطنعة ـــوالمواق 

َّالتعبيرَّالكتابي:َّ  
هو وسيلة اإلنسان للتواصل من خالل قلمه مع الناس بدون اعتبار لمسافات المكان والزمان، ومن صور هذا  ََّّ

تلخيص   والرياضية  التعبير:  السياسية  األخبار  وكتابة  إليها،  االستماع  أو  قراءتهــــــــــــــا  بعد  قصة  أو  موضوع 
واالجتماعية، ووصف صور جمعها المعلم أو الطالب، وتحويل قصيدة شعرية إلى نثر، وكتابة الموضوعات  

 . 19األخالقية واالجتماعية 
يََّّ سا  ختلفال  عن  اللغوي  بنائه  في  الكتابي  ولكنالتعبير  الشفهي،  التعبير  بقه  بعد  تالية  مرحلة  في  يأتي  ــه 

ه مميزات ينفرد بها؛ فالكتابة  الم والكتابة، كما تظل لـــــــالك الشفهي، إذا فرضنا عزاًل وفصاًل تعليميًا بين مهارات 
فيه اإلمالئيتدخل  الكتابة  شروط  والصرفي  ةـا  عنهاة،  والنحوية  و   وتغيب  والتنغيم،  اإللقاء  فيها  شروط  يضعف 
متواصاًل حاضرًا وقت الكتابة،    /   شفهي؛ حيث إنها ال تفترض قارئاً ر الــالشخصي بالقياس إلى التعبيالتواصل  

 
اقشة والحوار، والمناظرة، وقص  من صور التعبير الشفهي وأشكاله: المحاضرة، والندوة، والخطابة وإلقاء الكلمات، وإعطاء التعليمات واإلرشادات، وإلقاء األسئلة، والمن  16

 . 114  – 113م، ص1991لرياض، ط  الحكايات، وعرض التقارير والملخصات.. انظر: مدكور، د. علي أحمد، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، ا

 . 27م، ص1993انظر: الكندري، عبد هللا عبد الرحمن، وإبراهيم محمد عطا، تعليم اللغة العربية المرحلة االبتدائية، مكتبة الفالح، الكويت، ط  17

 . 79، صم2004، 1دار الشروق، عمان، ط ق،انظر: الوائلي، د. سعاد عبد الكريم، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بيـن التنظير والتطبي 18
 . 13انظر: أبو عمشة، التعبير الشفهي والكتابي في ضوء علم اللغة التدريسي، ص 19
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ًا   ر والتبديل ـللتغيي  اً واسع  االً مج  ر الكتابيــــــثم إن في التعبي  !ال يعرف َمن سيقرؤه ومتى؟وقد يكتب الكاتب نص 
ه ! من اللسان لم يقـوَ  الف الكالم الذي إذا انطلقوالمحو بخ  شيء على رد 

وهذا يقود إلى اإلشارة إلى تباين سرعة األداء المطلوبة في كال التعبيرين، فالكتابي فيه فسـحة من الوقت   
للتفكير والتأمل، وتخي ر األلفاظ والتراكيب والتعابير األفضل واألبلغ في الوصول إلى الغاية، في حين أن الشفهي   

سمع الحاضرين ونقدهم المباشر. ومن هنا كان التعبير    سريع ارتجالي  ال يحتمل التباطؤ والتأخير، وهو تحت 
قدرة   ختباربما يجعله أدعى ألن يكون مجااًل ال ة والتأني،  ي  و وأحسن ألفاظًا، وأقرب إلى الر   ي أجود لغةً ـــــــالكتاب

في العادة    – وفي المقابل يكون الشفهي أغنى بالتواصل  ،  ، وضبطها باعتبارها مكتوبًة مرئيــــــةالمتعلم التعبيرية
 مهيًأ لتحميل المشاعر واالنفعاالت والروح الخطابية المؤثرة.  و  –
َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيَّطرقَّتطويرَّالتعبيرَّوتقويمهََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ثانيااَََّّّ
َّفيَّالتعبيرَّالشفهي:َََّّّ-1ََّّ
اه إلى التثبت من نقل المحتوى التعليمي وحصول  مفهوم التقويم على تصويب األخطاء، بل يتعد    اليقتصر  

ينبغي عقد مناقشة تقويمية تشمل الفكرة العامة    ، ولذلك ففي نهاية الخطبة أو بعد قص  القصة أو النادرةالتعلم
، والوقوف على مدى منطقيتها وتسلسلها، وعلى أمتع أجزاء األفكار الجزئية  ليل  ــتحوأفكاره الرئيسية، و   للنص  

، والشخصيات وأدوارها، واستخالص القيم والمبادئ المستفادة. ومن المفيد أن يحفظ المعلم لديه بتسجيل  ـالن ص 
َّه. ن فيه مدى مشاركة كل متعلم  في ألوان النشاط الكالمي واستجابتَ يدو  

إذ لو قاطعناه وتشددنا في    المحادثة،التعبير و دروس    الكالم فيق في  طاللميذ حرية االن ترك للتيجب أن يُ و   
إلى    ، كما أن المقاطعة تقوده20ية وانطالق حر  ب على التعبير  تعويده    كل خطأ لحلنا بينه وبين هدف  إصالح

مراحل التعليم، ومع كثرة ما يقرؤه من    تزداد مع تدرجه في ألن ثروته اللغوية    ؛رالضياليأس والشعور بالخيبة، و 
ة أن يكون كالم  ــه، ومن هنا تأتي أهميملتي يقلد فيها معل  ، وتزداد مع األساليب الصحيحة اموضوعات وقصص 

للصواب، وابتعاده عن الخطأ فيأتي  ـيط. أما إدراك المـــتعلم الصغير  عربية سليمة في صوغ سهل بسالمعلمين ب
 دريب والتمرين. يام، وبكثرة التمع األ

قام المدرس بإصالحه عن طريق الحوار والمناقشة معهم، ويهتم  الصف     تالميذ بين    وإذا كان الخطأ عاماً   
ساعد  لسل األفكار وترابط المعاني حتى ييعتني بتس  العبارة، كمااألسلوب وسالمة  أكثر باصالح أخطاء  المدرس  

 في التعبير واالنتباه في أثناء المحادثة.االنطالق  االنتباه وتنمية التذوق والوعي مع التلميذ على
َّفيَّالتعبيرَّالتحريري:َّ-2  

 
نهاية حديثه  ني يرى إمهاله إلى  ينقسم الدارسون في مسألة تصحيح األخطاء إلى ثالثة آراء، فاألول يرى التصحيح المباشر بمقاطعة المتعلم وذلك لمنع تكرار الخطأ، والثا  20

 لئال تنقطع سلسلة الكالم، والثالث يرى إشراك المتعلمين في التصحيح بعد فراغه، ألن ذلك أكثر إقناعًا وثباتًا في الذهن. 
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ورة نهائية، بعد مراعاة المالحظات المثارة  ــــــكتابة الموضوع في صكثيرًا ما يكون التعبير الشفهي مرحلة باتجاه    
يقوم المعلم بتقويم الموضوعات وفقًا لمجموعة معايير يتفق    حيث   وي،في أثناء المناقشة في حصة التعبير الشف

 :21عليها مع المتعلمين قبل الكتابة، وال بد فيها من مراعاة ما يلي 
 سالمة التحرير العربي، وتشمل مهارات الهجاء وعالمات الترقيم والخط. -أ  
 المة المعاني. س -ج المة األسلوب، وتشمل معها النحو والصرف.ــــس -ب   
 جمال المبنى والمعنى.  -و         منطقية العرض. - ه  تكامل الموضوع.  -د   
 ويجب أن يقف التلميذ على خطئه بنفسه، ويعرف سببه، ويكتب الصواب بيده.  
 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:بعضَّأساليبَّتصحيحَّاألخطاءَّووسائلهاََّّ
بين التالميذ    مشية، ويمكن للمعلم أن يــصالح موضوعات التعبير التحريري في المدرسة االبتدائيسهل إي  -1  

أثناء انشغالهم بالكتابة، أو بعد االنتهاء منها في أثناء الحصة، وال مانع إذا ضاق  في  فيصلح لكل منهم خطأه 
في   ت واء أكانــس  األخطاء  حفيصح  الصف    ة، أن يأخذ المعلم كراسات تالميذه لتحظى بعنايته خارجـوقت الحص

لى طريقة  ن على أسباب خطئه، وعــــيقف كل تلميذ في أقرب زم، على أن  اللفظ، أم في الفكرة، أم في العبارة
 إصالحه.

ويدركوا    هم حتى يفهموا الصواب ــــناقشـــــلشائعة المشتركة بينهم، وييعرض المعلم على تالميذه األخطاء ا  -2ََّّ
 حه له المدرس. الخطأ الذي ينفرد به التلميذ فيصح  سبب الخطأ، أما 

من النشاط العقلي،    عث على نوعتبالوقت إذا استخدم طريقة اإلصالح بالرموز، وهي    المدرس  يختصر  -3ََّّ
التالميذ وت إصالح    ساعد  مستقبالً و   أخطائهم على  ب  .تالفيها  مختلف   اً خط  المعلم  وضع  وتتلخص  حت  ت  بلون 

لمغلوطة وهنا عدة طرق في التصحيح؛ أولها أن يضع المعلم خطًا تحت الكلمة ا . أ ويكتب الصواب فوقهالخط
برمز متفق عليه مع الطلبة من البداية، وهذا يجعل المتعلم يفكر في أسباب الخطأ. والثاني هو تدوين الصواب  
فوق الخطأ، وهذا شائع ومفيد للتالميذ في المرحلة االبتدائيــة لكنه مجهد للمعلم. والثالث يجمع بين طريقة الرمز 

الصواب  أخطاء  وتدوين  فهناك  عن  ،  الطالب  يعجز  أخرى  وهناك  إليها  الرمز  بمجرد  للطالب  يدركها  يســــيرة 
 معرفتها فينغي تصويبها بوضوح.

 
ة، والخلو من األخطاء  مجال الشكل: ويحوي الخلو من األخطاء اإلمالئي  -1الهاشمي، معيارًا في تصحيح مهارة التعبير الكتابي قسمه إلى قسمين:  وضع د. عبد الرحمن    21

مجال المضمون: ويشمل فن ية التعبير، ووضوح األفكار، ووصحتها، وااللتزام بالموضوع، واالستشهاد، ودقة اختيار األلفاظ،    -2القواعدية، وجودة الخط، وتنظيم الصفحة.  
تصحيح في األداء التعبيري لطالبات المرحلة اإلعدادية، أطروحة دكتوراة، جامعة الهاشمي، د. عبد الرحمن، دراسة مقارنة ألثر أساليب الوالتدرج في بناء الموضوع. انظر:  

 م. 1994بغداد، 
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وأخيرًا فإن المعلم يوزع عنايته في التصحيح إلى سائر النواحي، فال يشغله التصويب اللغوي واإلمالئي عن    
 .22ذوق النواحي الفكرية واألدبية، كقوة البناء وحسن التصوير ولطف الت

 
 والحمد هلل رب العالمين

 
 

َّالمصادرَّوالمراجع
َّ
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 م. 2005اإلمارات العربية المتحدة، ط ، دار الكتاب الجامعي، أساليبَّتدريسَّمهاراتَّاللغةَّالعربيةَّوآدابهاالبج ة، عبد الفتاح حسن،  -2
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية، بال تاريخ. ، جامعة قطر،  مهاراتَّاللغةَّالعربيةَّأهميتهاَّوطرقَّاكتسابهابلحبيب، رشيد،  -3
 م. 2008، بال مكان، اللغةَّالعربيةَّألغراضَّخاصةَّاتجاهاتَّجديدةَّوتحدياتالتنقاري، محجوب،  -4
 م. 2004، 1، دار الفالح، عمان، ط التعبيرَّالكتابيَّوأساليبَّتدريسهالخولي، أحمد عبد الكريم،  -5
 ، إدارة المعارف العربية، بال تاريخ. التعبيرَّالكتابيَّبينَّالنظريةَّوالتطبيقَّالسكرتارية التربوية، -6
 . 2007يرة، عمان، ط ــ ــــ، دار المسالعربيةتطويرَّالنظامَّالكتابيَّفيَّاللغةَّسلمان، د. ختام سعيد،  -7
 ة المعارف، بيروت، بال تاريخ. ـ، مكتبة المعارف، مكتبــــــــ الوسيطَّفيَّقواعدَّاإلمالءَّواإلنشاءالطب اع، فاروق،  -8
 م. 2004 -هـ 1425، 1دار الفكر العربي، ط ا،غويةَّمستوياتهاَّتدريسهاَّصعوباتهالمهاراتَّاللطعيمة، د. رشدي أحمد،  -9

 م. 2005، ، المجلة العربية للتربية، المجلد الخامس والعشرون، العدد األولمناهجَّاللغةَّالعربيةَّفيَّمجتمعَّالمعرفةطعيمة، د. رشدي أحمد،  -10
 م. 2012  -هـ 1433، 1لب، طــــ، دار النهج، حالتعبيرَّالمدرسيَّالمبسطفاخوري، تميم،  -11
 م.1993، مكتبة الفالح، الكويت، ط تعليمَّاللغةَّالعربيةَّالمرحلةَّالبتدائيةالكندري، عبد هللا عبد الرحمن، وإبراهيم محمد عطا،  -12
 م. 2003، 2، عالم الكتب، القاهرة، طالتجاهاتَّالتربويةَّالمعاصرةَّفيَّتدريسَّاللغةَّالعربيةالكيالني، ماجد عرسان،  -13
 م. 2004 - هـ 1425، 4ة، طــــــــــــ، مكتبة الشروق الدوليالمعجمَّالوسيط، اللغة العربيةمجمع   -14
 م. 1990، 10القاهرة، طالمعجمَّالوجيز،َّمجمع اللغة العربية،  -15
 م. 1991، دار الشواف، الرياض، ط تدريسَّفنونَّاللغةَّالعربيةمدكور، د. علي أحمد،  -16
 م. 2007، 1، دار المسيرة، عمان، ططرائقَّتدريسَّاللغةَّالعربيةمدكور، د. علي أحمد،  -17
، مجلة مركز البحوث التربوية، العــدد دراسةَّمجموعةَّمنَّالعواملَّالتيَّتعوقَّتعليـــمَّمهاراتَّالتعبيرَّاإلبداعيَّفيَّالمرحلةَّاإلعداديةَّالمال، بدرية والمطاوعة فاطمة،    -18
   م.1997، 6، السنة 12
 مجلدات.  6م، 1981ه ـ 1401ة من الباحثين، دار المعارف، القاهرة، ط ــــــــ، ضبطه مجموعلسانَّالعربابن منظور، محمد بن مكرم، أبو الفضل،  -19
 م. 2006، 1، دار الوفاء، اإلسكندرية، طالضعفَّفيَّاللغةَّالعربيةَّتشخيصهَّوعالجهالنايل، أحمد جمعة،  -20
 م. 1982، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمرجعَّالعمليَّلمدرسيَّاللغةَّالعربيةَّالهاشمي، عابد توفيق، -21
 م. 2005، 1، دار المناهج، عمان، طهَّأساليبَّتصحيحهـالتعبيرَّفلسفتهَّواقعهَّتدريسالهاشمي، عبد الرحمن،  -22
 م. 1994، أطروحة دكتوراة، جامعة بغداد، األداءَّالتعبيريَّلطالباتَّالمرحلةَّاإلعداديةدراسةَّمقارنةَّألثرَّأســاليبَّالتصحيحَّفيَّالهاشمي، عبد الرحمن،  -23
 م.  2004، 1، دار الشروق، عمان، ططرائقَّتدريسَّاألدبَّوالبالغةَّوالتعبيرَّبينَّالتنظيرَّوالتطبيقَّالوائلي، د. سعاد عبد الكريم، -24
 148، ص: 164- 147(، 2016، )حزيران،  42\16آيدن ، قضاة، أهمية اللغة العربية في فهم العلوم الدينية| مجلة الشرقيات النسخة،   -25

 
،  36  - 32، أبو عمشة، التعبير الشفهي والكتابي في ضوء علم اللغة التدريسي، ص294 –  293، 273، 121 –  120مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ص انظر:  22

، االوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبيــر بيــن التنظير 7  -  6، صعربية، بال تاريخالكتابي بين النظرية والتطبيق، إدارة المعارف ال  التعبيرََّّالسكرتارية التربوية،
 . 104 –  102والتطبيق، ص

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 لو ال  العدد الخاص            نسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيالمؤتمر الدولي االفتراضي                

 

439 

وا  - 26 المعرفي  للتكامل  الثاني   الدولي    المؤتمر  كتاب  نموزجا(،  العربية  )اللغة  األجنبية  اللغات  تعليم  في  المعرفي  التكامل  قضاة،  العلوم آيدن،  في  لتجربة 
   7- 5، ص:  2018االجتماعية، المحرير: آيدن قضاة و محمد بولوت، مطبعة جامعة صباح الدين زعيم، إسطنبول، تركيا، 

الثاني  للتكامل    قضاة و محمد بولوت،  دراسة مقارنة تحليلية بين المدارس النظامية والجامعات العصرية بمنظور التكامل المعرفي، كتاب المؤتمر الدولي     آيدن  -27
 124، ص:   2018يا، المعرفي والتجربة في العلوم االجتماعية، المحرير: آيدن قضاة و محمد بولوت، مطبعة جامعة صباح الدين زعيم، إسطنبول، ترك

 5، ص: 14- 5( 2019، )حزيران 2آيدن قضاة و عامر برادعي، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بين الواقع والمأمول تركيا نموذجا، مجلة  اإلالهيات، العدد  -28

 
 

http://www.madjalate-almayadine.com/

