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ملخص :يهدف هذا املقال إىل اإلسهام يف اقرتاح مداخل جديدة لتدريس اللغة العربية اليت ال خيفى حال
وضعها بني متكلميها .واعتمادا على نتائج حتليل وضعية تواصلية يف القسم وباستثمار نتائج استمارات وزعت
على التالميذ سابقا ،وجدنا أن الرتكيز على مكون من أهم مكونات اللغة العربية ،وهو التعبري الشفهي ،ميكن
أن يساهم يف حتسني الوضع التواصلي يف املدرسة املغربية ويدعم الكفايات التواصلية واالسرتاتيجية لتعليم اللغة
العربية ،وأن جنعل من حصصه فرصة لغرس حب العربية يف نفوس أبنائنا ،حني سيجدون لتعلمها فعالية يف
توجيههم وتزويدهم مبهارات تفكريية وتعبريية وحياتية مفيدة.
لكامت مفاتيح :اللغة العربية ،التعبري الشفهي ،التواصل ،مهارات التفكري ،نظرية أفعال الكالم ،اسرتاتيجيات
التخاطب.

Résumé: L’ objectif de cet article est de proposer de nouvelles approches pour l’enseignement
.
de la langue arabe. Sur la base des résultats de l’analyse d’une situation de communication et
en exploitant des questionnaires distribués auparavant aux élèves, on s’est rendu compte que
le fait d’insister sur l’une des composantes essentielles de l’apprentissage de la langue arabe,
en l’occurrence l’expression orale, est susceptible d’améliorer la situation communicationnelle
au sein de l’école marocaine et de renforcer les compétences communicationnelles et
stratégiques de l’apprentissage de cette langue.
Mots clés: langue arabe; expression orale; communication; habiletés mentales; théorie des
actes de parole; stratégies de conversation.
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لقد أصبح من الثابت ارتباط اللغة الوثيق بالواقع اإلنساين
والتفكري العقلي ،ومل يعد استعماهلا نقال للخرب أو فهما
للمعىن ،بل أضحى نظاما تواصليا ثقافيا ونسقا اجتماعيا
وتعبريا عن الوجود اإلنساين بل حتقيقا له .لذا ارتأينا أن تكون
مسامهتنا يف تفعيل هذا احلضور القوي للغة يف واقعنا الرتبوي
بالرفع من املستوى التواصلي للمتعلم ،وذلك بإعادة النظر
يف تدريس مكون التعبري الشفهي ضمن مادة اللغة العربية
ملا هلذا املكون من أمهية ،يستمدها من أمهية اللغة يف احلياة
اإلنسانية ،ومن عدة نواح أخرى سنذكر بعضها بعد أن نعرف
التعبري الشفهي :فهو أداء الفرد للغة بطريقة منطوقة يف سياق
معني هبدف حمدد.
وازدياد احلاجة إىل االهتمام بتعلم التعبري الشفهي
أمر تفرضه الرغبة يف تطوير كفايات املتعلمني وعلى رأسها
الكفايات التواصلية باإلضافة إىل:
 أن أهم وظائف اللغة على اإلطالق هي الوظيفةاالتصالية والتعبريية ،فالتعبري الشفهي هو غاية اللغة «ألنه
وسيلة اإلفهام وأحد جانيب عملية التفاهم بني األفراد ،وهو
الذي يساعد الفرد على االتصال والتواصل مع اآلخرين
1
بنجاح»؛
 أن اإلنسان عرف الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمنطويل؛
 ازدياد احلاجة إىل التواصل الشفهي بني الناس يف ظلتفاقم النزاع والصراع؛
 أنه (التعبري الشفهي) هو األداة اليت جتعل الفرد خيتربمهارته يف القدرة على التأثري والنجاح يف التحدث وحيقق
أهدافا كثرية يف ميادين احلياة« ،وعلى الصعيد املدرسي ينمي
التعبري الشفوي مهارات الطالب اللغوية وقدراته وبناء أفكاره،
وعندئذ جيد قيمة يف كالمه واهتماما عند سامعيه مما يؤدي
2
إىل تعزيز ثقته بنفسه واكتمال عناصر شخصيته»؛
 -هو وسيلة فعالة متكن من اكتساب العلوم املختلفة،

فنجاح املتعلم يف حياته االجتماعية والدراسية يتوقف على
مدى حتكمه يف مهارات االتصال باللغة الشفهية ،وهو مهارة
تقاطعية ختدم كل املواد الدراسية ،ألن بناء املعارف يف القسم
يتم غالبا عن طريق التبادالت الشفهية؛
 كما أنه «يعد التلميذ للمواقف القيادية واخلطابية ،مبايتيحه من ارجتال احلديث يف املواقف السريعة ،وإتقان اإللقاء
3
ومتثل يف األداء مراعاة للمعاين».
يظهر من كل ما سبق أن تعليم التعبري الشفهي جيب أن
يكون من أهم أهداف تعليم اللغة العربية ،ملا له من دور كبري
يف جعل العربية لغة اتصال شفهي بني الناس وإعادة احليوية
هلا .فهذه األمهية جتعل من تدريس مكون التعبري الشفهي
سهال من جهة وصعبا من جهة أخرى؛ فمنبع السهولة هو
هذا امليل الفطري له ،ومنبع الصعوبة هو حتقيق النجاح يف
التعبري والتواصل ،إذ ليس كل تعبري تواصال ناجحا.
إذن التعبري الشفوي مهارة هلا من درجة الرتكيب ما
جيعل متلكها رهانا تعليميا ،فاملدرسة مدعوة إىل تعهده
بالرعاية والعناية ،ألنه من اآلليات الفاعلة يف تأكيد الرتابط
بني اكتساب مهارات العربية وغريها من املواد ،فهو «حيتاج
اىل مهارات كثرية ألنه يعتمد على عمليات عقلية معقدة
جتري يف ذهن املتعلم وله مظاهر عديدة تبعا للوضع التواصلي
الذي يدعو إليه» .4وتفكيك هذه املهارة جيعلنا نقف على
أن امتالك كفاية تواصلية ليس باألمر اهلني أو السهل ،وأن
النجاح يف امتالكها يتطلب الوعي بتعقدها والسعي إىل
تفكيكها إىل أهداف بسيطة وجمزأة ،وهذا هدف من أهداف
اقرتاح مكون التعبري والتواصل كمكون مستقل وحامل لكينونة
خاصة ضمن باقي مكونات اللغة العربية فالتمكن من آليات
التعبري والتواصل مسعى أساسي جيب على املدرسة أن حتققه
لدى روادها ...فهل حضوره يف مناهجنا يوازي أمهيته؟
آثرنا أال جنيب على هذا السؤال بتفصيل ،وملن أراد أن
يطلع على وضعه فما عليه إال أن يتفقد الغالف الزمين
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ضيق الوقت تظل هذه الكفاية أقل تقوميا باملقارنة مع باقي
الكفايات  ...الدراسات حول ديداكتيك التعبري الشفوي
تدل على أن هناك مشكلة فيما خيص تقوميه إما بسبب
عدد التالميذ ،أو بسبب طبيعة املكون» 8.إن هذا االعرتاف
بضآلة العناية الديداكتيكية مبكون التعبري الشفوي ال تتناسب
وحقيقته فهو «غاية الدراسات اللغوية مجيعا ،وتأيت فروع اللغة
9
األخرى وسائل لتحقيق هذه الغاية».
ولإلسهام يف معاجلة هذه املمارسات اخلاطئة يف
تدريس التعبري الشفهي ،اقرتحنا تبين املدخل التداويل وخاصة
نظرية أفعال الكالم لتبسيط احلصص وترك اجملال إلدراج قواعد
التخاطب ومهارات التفكري وبيداغوجيا الذكاءات املتعددة يف
تدريسه ،وال بأس أن نتعرف على هذه املداخل ولو بعجالة:
 المدخل التداولي :نقصد به املبحث اللساين الذييهتم باللغة يف تعلقها مبقامات استعماهلا ،وجاء تطور التداولية
نتيجة توايل األحباث التواصلية وعنايتها باآلليات املساعدة
على حتديد املعىن وتأويله من قواعد حوارية وتنغيمات
وتضمينات ،فأصبحت مهمة التداولية «كيف نفهم القول
بطريقة غري حرفية باإلضافة اىل اآلثار اليت ختلفها الرسائل يف
10
نفسية املتلقي وعقله ومشاعره وسلوكاته»؛
 نظرية أفعال الكالم :هي جزء من التداولية «والفكرةالعامة هلذه النظرية هي أن حتليلها جلمل اللغات الطبيعية
يقوم على أساس أهنا أنساق ال ميكن حتديد خصائصها إال
بظروف إنتاجها انطالقا من مقاصد متلفظيها أثناء عملية
التبليغ» 11،وبالتايل تكون اللغة يف النهاية هي فعل لغوي
وهو «أقل الوحدات يف التواصل اللغوي أو قل إن الفعل
الكالمي هو أقل وحدة يف استعمال اللغة الفعلي» 12،وكل
فعل لغوي يعين إجناز أربعة أفعال يف الوقت ذاته حسب سري
الفعل التلفظي ،والفعل القضوي ،وفعل اإلجناز وفعل التأثري،
والذي خلص بناء على مقاييس إىل تصنيف أفعال الكالم إىل
أفعال تأكيدية وأفعال توجيهية وأفعال التزامية وأفعال تعبريية

املخصص له ومضامينه ومنهجية تدريسه .ونقول إن هناك
قصورا ديداكتيكيا يف التعامل مع هذا املكون بل هناك من
يعترب هذا القصور فراغا ،و«إن هذا الفراغ الديداكتيكي يزيد
يف اتساع الفارق بني األهداف املسطرة أو الكفاية املنشودة،
وبني واقع املمارسة املهنية يف تدريس الشفهي ،فإذا كانت
احلصص الشفهية ينص عليها يف السنوات الثالثة األوىل من
املرحلة االبتدائية ،من دون حتديد دقيق للتعليمات اخلاصة
هبذه الكفاية فإنه يف باقي املستويات يرتك تدريس الشفهي
إىل الصدفة أو اجتهاد املدرس الذي مل حيظ بتكوين يف
(املكون) ،من هنا نفهم األسباب
ديداكتيك هذه املادة
ّ
الكامنة وراء احنراف املمارسات املهنية داخل الفصول عند
5
تدريس الشفهي».
ونشري إىل أن هذا الوضع الذي يعانيه التعبري
الشفهي يف مناهجنا املغربية شبه عام يف كل املناهج العربية
اليت تعرتف بأمهيته وال تسعى لتطويره معرتفة أن «مثة معوقات
تعوق عملية تعليمه ،فهو ال حيظى باالهتمام والعناية بالقدر
الذي يتناسب مع أمهيته ،إضافة إىل أن تدريسه ما زال
يتم وفق أساليب ومداخل تقليدية حيث أظهرت كثري من
الدراسات أن تعليم التعبري الشفهي ال يتم وفق األسس الرتبوية
الصحيحة ،وال يتماشى مع االجتاهات العاملية املعاصرة ،وأنه
يهمل يف أحيان كثرية ظنا بأنه ال توجد حاجة إىل التدريب
عليه ألن اجلميع قادر على التحدث» ؛ 6وهذه شهادة أخرى
مؤملة عن وضع تدريس هذا املكون اللغوي يف قطر عريب
آخر «ومن املالحظ أيضا إمهال تدريس فن التحدث أو
الكالم إال فيما يسمى عندنا بالتعبري الشفوي ،وحىت الدرس
املخصص هلذا املكون اللغوي قد هجر غالبا أو أمهل أو
هو يف أفضل األحوال يؤدى بطريقة ميكانيكية مملة خالية
من الروح واإلثارة حىت أصبح التعبري الشفوي شكال بال
مضمون» 7.وهو املكون الذي يتم التضحية حبصته الزمنية
قوم إذ «غالبا بسبب
إلمتام الدروس ،وهو املكون الذي ال يٌ ّ
59

مقدمات في جتديد تدريس اللغة العربية:
من التعبير الشفهي إلى التعبير والتواصل اإلبداعي

البيداغوجي  /العدد ،2ماي 2015
LE PÉDAGOGUE / Numéro 2, Mai 2015

 أن نضمن استقاللية املكون عن باقي مكونات اللغةالعربية ،وأقصد هنا باستقالليته أن ال يدرس فقط خدمة
للمكتوب أو املقروء؛ فهذه التبعية الشديدة تكبل هذا املكون
من التجديد أو االنفتاح على غري النص القرائي أو املوضوع
اإلنشائي ،وتكبل كل حماولة جلعل املتعلم يعي حيوية هذا
املكون الذي يدور دائما يف فلك املكتوب واملقروء ،والتحرر
من هذه التبعية ال نقصد به فقدان الوشائج بني مكونات اللغة
العربية ،بل االرتباط الوظيفي مطلوب يف استثمار نتائج ما
يتوصل إليه كل مكون يف تدريس اآلخر .لكن أن يكون هذا
االرتباط تقييدا وحتكما يقف دون أن حيقق أحد املكونات
األهداف املرجوة من تدريسه ،خضوعا لتحقيق أهداف
مكون آخر ،فهو أحد مظاهر اخللل يف تدريس هذا املكون؛
 أن يدرس هذا املكون يف كل السنوات التعليمية ويفكل األسالك الرتبوية؛
 أن نفعل تدريس هذا املكون اللغوي جبعله وسيلةلتعليم قواعد التفكري النقدي واإلبداعي ،ولتعليم املهارات
احلياتية املناسبة لكل مرحلة ،وهذا الدمج للمهارات التفكريية
سيجعل من مكون التعبري والتواصل املقرتح تدريسه فرصة
هامة لتطوير أكثر من كفاية يف نفس اآلن ،كالكفايات
التواصلية واالسرتاتيجية ،وسيجعل من املدرسة فضاء لتطوير
املهارات احلياتية اليت تنفع املتعلم ،ألهنا ستمكنه من آليات
التواصل الفعال يف حميطه ومن آليات التفكري املسدد يف حل
املشكالت اليت تعرتضه يف هذا احمليط؛
 أن جندد يف مداخل تدريس هذا املكون باعتبار أنأغىن األساليب لتدريس مادة اللغة العربية هي تلك ذات
البعد اللساين التداويل .وميكن أن نستفيد من التطور احلاصل
يف هذه اجملاالت وندمج بني النظريات واحملددات اللسانية
التداولية واملتطلبات الرتبوية على الشكل التايل:
في التعليم األولي قبل المدرسي:
أقرتح أن يتم تعليم األطفال الصغار مهارة اإلصغاء اجليد

وأفعال تصرحيية 13.وهتتم هذه النظرية أيضا بأفعال الكالم
غري املباشرة واالستلزامات التخاطبية.
 التعبير والتواصل اإلبداعي :هو االسم اجلديد الذينقرتحه هلذا املكون اللغوي؛ فإضافة مفهوم «التواصل» إىل
التعبري اهلدف منه إبراز الغاية اليت من أجلها نقدم حمتويات
املكون ،وفيه إشارة ملحة إىل وجوب االهتمام مبا حيتاجه
املتعلم فعال يف حياته على مستوى املعجم اللغوي واحملتوى
الفكري والتوجيه الرتبوي .أما إضافة مفهوم «اإلبداع»
فنهدف من وراءه اإلشارة بدقة إىل مهارات التفكري اإلبداعي
الذي يعرف بكونه «نشاطا عقليا هادفا توجهه رغبه قوية
يف البحث عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصيلة؛ ويتكون
باملفهوم السيكومرتي من مهارات الطالقة واملرونة واإلفاضة
واألصالة واحلساسية للمشكالت» 14،ونرى أن إدراج هذه
املهارات يف حصص التعبري والتواصل ووعي املتعلم باملهارة
اليت يستعملها سيضفي على احلصص طابع املتعة والتشويق
انطالقا من «اإلمكانية اليت تقول إن تربية االبداع ممكنة ألي
15
شخص عادي»؛
 نظرية الذكاءات المتعددة :تشكل هذه النظرية حتدياللتصور التقليدي للذكاء بأن جعلته ذكاءات متعددة «فهي
نظرية تعترب كل املتعلمني أذكياء كل حسب طريقته وأسلوبه
16
يف العمل»؛
 استراتيجيات الخطاب« :هي املسلك املناسبالذي يتخذه املرسل للتلفظ خبطابه ،من أجل تنفيذ إرادته،
والتعبري عن مقاصده اليت تؤدي اىل حتقيق أهدافه ،من خالل
استعمال العالمات اللغوية وغري اللغوية ،وفقا ملا يقتضيه
السياق -سياق التلفظ-بعناصره املتنوعة ،ويستحسنه
17
املرسل».
وقد أفضى تفعيل هذه املداخل اإلصالحية إىل هذه الرؤية
العامة اليت خناهلا قادرة بأقل التكاليف املادية على جتديد
تدريس هذا املكون ،وجنمل أهم املقرتحات بشأهنا فيما يلي:
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للقصص اليت حتكيها املربية ،واتباع ذلك مبناقشة بسيطة
الغرض منها تنمية املهارات التفكريية وترسيخ أفعال كالمية
بسيطة جتعل املتعلم يشعر بأن تلفظه بكلمات يعين إجناز
أفعال وإحداث تأثري ،فيتعلم منذ بداياته التعليمية املسؤولية
عن كالمه؛ فأساليب التعبري وأساليب االستماع اجليد والراقي
تؤثر مع األيام يف أفكار أصحاهبا .كما أن هذه املرحلة اليت
تتميز بكثرة احلركة نستغلها لتنمية إحساس األطفال بقدرهتم
التعبريية باجلسد واستغالل الفضاء احمليط هبم ،وترسيخ القيم
األخالقية يف نفوس الناشئة حيث «ال مستقبل ألمة ال هتتم
من اآلن بأطفاهلا وتعدهم وترعاهم الرعاية اليت تساعدهم
على تفعيل ملكات الفهم واإلدراك والتسلح بالعلم وأساليبه
يف العمل والتفكري» 18،وأغلب العادات التواصلية تتأسس يف
هذه املرحلة العمرية.
في التعليم االبتدائي( :انظر الجدول)
أقرتح أن يدرس هذا املكون اعتمادا على مدخل األفعال
الكالمية ،ألنه مسعف بطابعه اللغوي وبساطته الرتكيبية
وقابليته للتفكيك إىل أفعال بسيطة وإمكانية تطويره على
شكل دائري عرب كل املستويات ،فنتدرج يف تقدمي احلصص
األوىل هلذا املكون بدءا باألفعال التعبريية اليت تعرب عن احلالة

النفسية للمتكلم مثل :تقدمي الشكر ،التهنئة ،االعتذار؛ مث
األفعال التوجيهية :وهي األفعال اليت يكون الغرض منها محل
املخاطب على القيام بفعل ما :طلب ،أمر ،سؤال ،ترجي؛
مث األفعال الوعدية والغرض منها إلزام املتكلم القيام بعمل
ما يف املستقبل ،وعد ،قسم .بعدها يتعرف األفعال اإلثباتية
اليت حتمل إحدى قيميت الصدق والكذب :إخبار ،تأكيد.
وأخريا األفعال اإليقاعية وهي اليت حيدث جمرد التلفظ هبا تغريا
يف اخلارج؛ هذا مع االستحضار الواعي للمهارات التفكريية
املالئمة لكل فعل كالمي.
وفيما يلي منوذج للكفاية التداولية املرجوة يف هذه املرحلة
التعليمية واليت حترتم ما ينص عليه املشرع الرتبوي املغريب من
أسس مركزية:
في التعليم الثانوي اإلعدادي( :انظر الجدول)
أقرتح أن نطور تدريس األفعال الكالمية املباشرة ونربطها
بالسياقات اليت جتعلها تنزاح عن املعىن األصلي إىل املعاين
املستلزمة ،يف إطار مفهوم األفعال الكالمية غري املباشرة
واالستلزام التخاطيب ،مع العمل باملوازاة مع ذلك على تطوير
املهارات التفكريية اليت نصرح هبا يف كل حصص التعبري
والتواصل اإلبداعي.
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في التعليم الثانوي التأهيلي( :انظر الجدول)
ويف إطار تنمية املهارات التواصلية والتفكريية
أقرتح أن ندرس للمتعلم املراهق قواعد التواصل الناجح
واسرتاتيجيات اخلطاب (االسرتاتيجية التوجيهية والتضامنية
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ

اﻟﺴﻠﻚ

أن ﻳﻨﺘﺞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺷﻔﻬﻴﺎ

والتلميحية واإلقناعية) ،واختيار األنسب منها للمواقف
والسياقات املختلفة ،وأن نطور لديه يف نفس اآلن مهارات
التفكري اإلبداعي والنقدي املناسبة.

أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ:

ﻣﻮارد ﻟﻐﻮﻳﺔ

ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻻﳛﺎءات.

ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ داﻟﺔ أﻓﻌﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ:

ﻣﻬﺎرات
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
 -اﳌﻼﺣﻈﺔ.

ﰲ ﻣﻜﻮن اﻟﺼﺮف

اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ

 -اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﱰاﻛﻴﺐ.

ﻟﻠﻘﻮل.

-إﺻﺪار

وﺻﻔﻴﺎ ،ﺳﺮدﻳﺎ ،إﻗﻨﺎﻋﻴﺎ(  -إﻟﻘﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ

 -اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

اﳊﻜﻢ.

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ أو  -ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ

-اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﳌﻜﺎﱐ

-اﻟﻮﺻﻒ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﲑ.

 -اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.

ﺧﻄﺎﺑﻴﺎ

ﺻﻮر

) :ﺣﻮارﻳﺎ،

 -ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻔﺲ

-اﻟﺼﺮف

ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ  -رﻓﺾ ﻋﺮض

رﺻﻴﺪﻩ الﻟﻐﻮي واﻟﱰﻛﻴﺐ أﻓﻌﺎل ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ:

 :أﻧﻮاع

 -اﻟﱰﺗﻴﺐ.

اﻷﻓﻌﺎل.

اﻟﺼﺮﰲ

واﻷﺳﻠﻮﰊ،

 -إﺻﺪار أواﻣﺮ

 -اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ:

وﻗﺪرﺗﻪ

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ

 -رﻓﺾ اﻻﻧﻀﺒﺎط

اﳌﺘﻜﻠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺐ

اﻟﺴﻠﻴﻢ

واﻷداء اﳌﻌﱪ ﻷﻣﺮ

واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

اﳌﻔﺮدة،

اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
اﳌﺜﲎ ،اﳉﻤﻊ.

 -اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ

اﻻﺑﺘﺪاـﺌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

 -اﳌﺬﻛﺮ ،اﳌﺆﻧﺚ

ﻣﻨﺘﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ  -اﳌﺪح
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ

 -ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ،

اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 -ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺮ

ﻟﻠﺤﺮوف

 -ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺢ

ﻣﺮاﻋﺎة

 -ﺗﻘﺪﱘ وﻋﺪ

واﻟﺼﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ

 -اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ

ﻟﻜﻞ ﺣﺮف

ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﺣﺪث
أﻓﻌﺎل إﺧﺒﺎرﻳﺔ:
 ﺳﺮد أﺣﺪاﺛﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻗﺼﺔأﻓﻌﺎل ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ:
 اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰﻣﻮاﻗﻒ
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أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
أن ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺷﻔﻬﻴﺎ

ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﰲ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد

وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ داﻟﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ:
اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ

 ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ)اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت

اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ،

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎق(

ﻣﻮارد ﻟﻐﻮﻳﺔ

ﻣﻮارد ﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﺔ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ

ﻧﻔﺲ

اﺳﺘﺜﻤﺎر

 -اﺳﺘﻌﻤﺎل

ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون.

اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺗﻌﻠﻤﺎت

اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ

ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.

ﰲ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ

ﻣﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ

ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ

اﻷﺻﻠﻲ ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

وﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ.

اﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪادي

 -ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )رﺻﻴﺪ

-

 اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲاﻟﻔﻀﺎء.

ﻣﻌﺠﻤﻲ ،ﺗﺮاﻛﻴﺐ ،ﳓﻮ(
 ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢواﻷداء اﳌﻌﱪ واﻟﺘﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺪﻗﻴﻖ )اﳉﺴﻤﻲ واﻟﺼﻮﰐ(
 ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔواﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ.
 -ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ.

اﻟﺴﻠﻚ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ

اﻟﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺷﻔﻬﻴﺎ وﻓﻖ  -اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ  -اﺳﺘﺨﺪام

اﻹﳛﺎءات

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﺎﻃﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

واﳊﺮﻛﺎت ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ وﻟﻠﻨﺸﺎط ﻣﻮﻇﻔﺎ:

اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ:

واﻹﺷﺎرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻌﱪا.

 ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ .اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ. -ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.

 اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم.

اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.

اﻟ ـﺘ ــﺄﻫـ ـﻴـ ـ ـ ـﻠـ ــﻲ

 -ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺴﻠﻴﻢ .اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ.

-اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﻳﺪور أﻣﺎﻣﻪ

 -ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ،اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ.

واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.

 ﻹﻧﺘﺎج ﻧﺺ ﺣﺠﺎﺟﻲ. ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬاﺑﺔ. إﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ. إدارة ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺔ. -ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺮ...
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ويف اخلتام نشري إىل أن الطريقة اليت نفكر هبا
تؤثر على الطريقة اليت نتحدث هبا والطريقة اليت نتحدث
هبا تشكل الطريقة اليت نتصرف هبا ،لذا فإن حصص التعبري
والتواصل اإلبداعي مناسبة لتعديل هذه الطرق كما أهنا تعترب
مناسبة لرتسيخ القيم التهذيبية والتواصلية واملهارات التفكريية
واحلياتية ،وأنشطتها بسيطة ال تتطلب إال أجواء من احلرية
واألمن النفسي والوعي الذي يرفع من قيمة تعلم التفكري ال
تفكري التعلم.

8- Alrabadi, Elie (2011), Quelle méthodologie faut-il adopter
pour l’enseignement/ apprentissage de l’oral? didactica. lengua.
Literatura. Vol 23. http://dx.doi.org/10.5209/rev_dida.2011.
v23-36308 .pp. 26-28.
 -9الدليمني طه عيل حسني ( ،)2009تدريس اللغة العربية بني الطرائق
التقليدية واالسرتاتيجيات التجديدية ،اربد ،األردن ،عامل الكتب الحديث،
ط .1ص .212
 -10عشري ،عبد السالم ( ،)2006تطور التفكري اللغوي من النحو إىل
اللسانيات إىل التواصل ،الرباط ،مطبعة املعارف الجديدة ،ص .118
 -11بعيطيش ،يحيى ( ،)2011الفعل اللغوي بني الفلسفة والنحو «عرض
وتأصيل ملفهوم الفعل اللغوي لدى فالسفة اللغة ونظرية النحو الوظيفي»،
ضمن :حافظ اسامعييل علوي ،التداوليات علم استعامل اللغة .إربد،
األردن ،عامل الكتب الحديث ،ط .1ص .90
 -12إسامعيل ،صالح ( ،)2007فلسفة العقل دراسة يف فلسفة جون سريل.
القاهرة ،دار قباء الحديثة للنرش ،ص . 42
 -13سريل ،جون ( ،)2006العقل واللغة واملجتمع الفلسفة يف العامل الواقعي،
ترجمة سعيد الغامني ،الدار العربية للغلوم نارشون :منشورات االختالف،
املوكز الثقايف العريب :ط .1ص .218
 -14الحيلة ،محمد محمود ( ،)2002تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية
التفكري بني القول واملامرسة ،عامن ،األردن ،دار املسرية للنرش ،ص .54
 -15روشكا ،ألكسندر ( ،)1989االبداع العام والخاص ،ترجمة غسان عبد
الحي أبو فخر ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ص .207
 - 16أوالد الفقيهي ،عبد الواحد ( ،)2012الذكاءات املتعددة التأسيس
العلمي ،منشورات مجلة علوم الرتبية عدد  ،30مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء .ص.6
 - 17الشهري ،بن ظافر ،عبد الهادي ( ،)2004اسرتاتيجيات الخطاب مقاربة
لغوية تداولية ،بريوت ،لبنان ،دار الكتاب الجديدة املتحدة ،ط .1ص .62
 -18بدران ،شبل ( ،)2003نظم رياض األطفال يف الدول العربية واألجنبية
تحليل مقارن ،الدار املرصية اللبنانية ،ص .202

اإلحاالت
 -1البرشي ،محمد بن شديد (« ،)2010معوقات تعليم التعبري الشفهي يف
املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املرشفني واملرشفات واملعلمني واملعلامت»،
مجلة العلوم االنسانية واالجتامعية ،عدد  ،14جامعة محمد بن سعود،
الرياض ،السعودية ،ص .18
 -2الدليمي ،طه عيل حسني ( ،)2009تدريس اللغة العربية بني الطرائق
التقليدية واالسرتاتيجيات التجديدية ،إربد ،األردن :عامل الكتب الحديث،
ط ،1ص .213
 -3فودة ،حسني سليامن ( ،)1972تعليم اللغة العربية ،القاهرة :دار املعارف،
ط ،.2ص .178
 -4آيت أوشان ،عىل ( ،)2010ديداكتيك التعبري والتواصل التقنيات واملجاالت:
التصميم ،الرسد ،الحوار ،الرسالة .دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،ص.9
 -5تويب ،لحسن ( ،)2012بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي،
إفريقيا الرشق ،املغرب ،ص.145
 -6محمد بن شديد البرشي (« ،)2010معوقات تعليم التعبري الشفهي يف
املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املرشفني واملرشفات واملعلمني واملعلامت»،
مجلة العلوم االنسانية واالجتامعية ،ع  ،14ص.19
 -7مدكور ،عيل أحمد ( ،)1991تدريس فنون اللغة العربية ،دار الشواف
للنرش والتوزيع ،ص .8
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