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صُُ   اَلُْملَخَّ
 

يَّتِهَاُاَلتَّْعبِير،ُبَِمهَاَرةُُِالتَّْعِريفُُِإِلَىُالْبَْحثُهذاُيَهْدفُ  ُبَيْنَُُالْفَرقَُوتَْوِضيحَُُِوأَهَْدافِهَا،َُوأَهَمِّ

نَْشاء،ُاَلتَّْعبِير ابِقَةُُِاَلَْمهَاَراتُُِِمنُُْبَِغيِْرهَُُِعََلقَتهَُوَكَذلِكََُُواَْْلِ ُ-ُاِِلْستَِماعُ )ُتَْرتِيبًاُلَه ُُالسَّ

َحاَدثَة ُ ْرفُ ُ–ُالنَّْحوُ ُ-ُاَلْقَِراَءة ُُ-ُالْم  تَّبََعةَُُِوالَْمنَاِهجُُِبِأَنَْواِعهُيفَوالتَّْعرُُِ،(ُالصَّ ُتَْعلِيمُُِفِيُالْم 

ََلِسلَُغالِبُُِفيَُحالِي ًاُاَلتَّْعبِيرَُمهَاَرةُِ ُث مَُُّ،ُلِبَْعِضهَاَُوتَْحلِيلُنََماِذجُِذْكرَُُِمعَُُالتَّْعلِيِميَّةُُِاَلسَّ

وَذِجيَّةُُِالطَِّريقَةَُُِعْرض ْؤيَةَُُِوفْقًا)ُالنَّم  ُالْبَاِحثُُِلِر  َُوطََرائِقُ،ُالَمهَاَرةُُِهذهُتَْدِريسُُِفي(

فَِويُُِّاَلتَّْعبِيرُتَْدِريس وَذجَُعْرضُث مَُُّ،ُاَلِْكتَابِيُ َُوَكَذلِكَُُالشَّ َُوفْقًاُتَْعبِيرُ ُلَِدْرسُُِتَْطبِيقِيُ ُنَم 

َوابِطُِ وَعةُ ُإِلَىُالْبَْحثُ َُوانْتَهَىُ،ُلِلضَّ هَاُِمنَُُْوالتَّْوِصيَاتُُِالنَّتَائِجُُِِمنَُُْمْجم  ُأَهَمِّ وَرة ُ: َُضر 

لُِ َُوتَْدِريبًا،َُوتَْحلِيًَلَُُشْرًحاَُوَضَوابِِطهَاُقََواِعِدهَاُبِاْستِْخَدامُُِاَلتَّْعبِيرَُمهَاَرةَُُِمعَُُالتََّعام 

وحُ ُالتَّفِْصيلِيَّةَُُِمهَاَراتِهَاَُوتَقِْسيمُِ ض  وسَُُِعنَاِوينَُُفِيَُوَذْكرهَاُبِو  ر  ئِيِسيَّةُُِالدُّ  .الرَّ

 .اللغويةُاَلَْمهَاَراتُبالعربية،ُالناطقينُغيرُاَلتَّْعبِير،ُ:المفتاحيةُكلماتال

http://ofd.artvin.edu.tr/
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Özet 

Bu makale, anlatım becerisini, onun önemini, hedeflerini ve anlatım ile cümle 

kurma arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı şekilde anlatımla 

diğer beceriler (Dinleme, Konuşma, Okuma, Nahv, Sarf), anlatım çeşitleri ve 

anlatım becerisi zikredilerek çeşitli eserlerde takip edilen anlatım becerilerine 

yönelik takip edilen metotlarının -onların tahlil ve örneklendirilmesi yapılarak- 

analiz edilmesine çalışılmıştır. Daha sonra (yazara göre) hem yazılı hem de 

sözlü anlatım becerisi eğitimi için yeni metotlar sunulmuş, kurallarına göre 

anlatım dersi örneklendirilmiştir. Çalışma, sonuç ve tavsiyeler kısmında en 

önemlisi anlatım becerisinin kendine has kurallarıyla birlikte analitik, eğitici bir 

şekilde olmasının gerekliliğine ve detaylı başlıklar altında zikredilmesine işare 

edilerek sonlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anlatım, Arapça Konuşmayanlar, Dil Becerisi. 

 

 

Abstract 

This research aims to define the skill of expression,ُand its importance and goals 

and explain the difference between expression and construction. As well the 

relation of expression with other previous skill. In the order (listening – 

conversation – reading – grammar) and define expression types and current 

models in learning the skill of expression in most educational series with telling 

models and analyses some of them then present the perfect  model  according to 

Searcher's vision to learn skills expression, and learn methods of oral and 

written expression. Then present then introducing a practical model for an 

expression lesson according to expression controls. 

The research concluded asset of results and recommendations. The most 

important is the need to deal with skills of expression by using its rules and 

controls Explanation and analysis and Training and split skills clearly and 

mentioned them in the titles of main lessons 

Keywords: Expression, Non-Arabic speakers, language skills. 
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َُمْفه وم ُاْلَمَهاَرِةُل َغًة:
ُ ُُ"َمَهاَرة"َولَِكلَِمِة ة ُِعدَّ َُمَعاٍن ُبَِتْعِريفَِهاُفي َُواْلبَِداَية َُواِِلْصِطََلِح، اللَُّغِة

ُ،ُ ِة ْقلِيِديَّ ُالتَّ ُاْلَمَناِهِج َُوَتْدِريِس ُاْلَمَهاَرِة َُتْدِريِس َُبْيَن ْفِريق  ُالتَّ َُيتِمَّ َُحتَّى تَِها يَّ ِِلََهمِّ
فَّحاِتُُيةاَيةُاْلَكْيفَفاْلغَُ اَعاِتَُواَلصَّ َُولَْيَسَُعَدَدُالسَّ َتَعلِِّميَنُلِْلَمَهاَرِة َوَدَرَجةُإِْتَقاِنُاَْلم 

ٍة. وِنَُنتِيَجٍةُفِْعلِيَّ ِةُبِد  ْعلِيِميَّ ََلِسلُالتَّ  َوإِْنَهاِءُاَلسَّ
ُ

َُمْفه وم ُاْلَمَهاَرِةُِعْنَدُاْلَعَرِب:
ْيءُِ ُفِيُالشَّ ُاَْلِحْذق  ُبِِهُُ" ُي وَصف  َُما َُوأَْكَثر  َُعَمٍل لِّ ُبِك  ُاَْلَحاِذق  َواْلَماِهر:
ُمَُ َُواْلَجْمع  ،ُ ُاْلَمِجيد  ابِح  ُأَْمهُِهَُالسَّ ُاِْلَْمِر ُبَِهَذا َُمَهرت  َُوي َقال  ،ُ َُرة ُأَيٍّ َُمَهاَرَة ُِبِه ر

1ُِصْرتُبِِهَُحاِذًقاُ"
ُعندُالغرب:مفهومُالمهارةُ

(ُ ُدريفر ُقdriverَُيعرفها ُفِي ُالسهولةُ( ُ"بأنها ْفِس ُالنَّ ُِعْلِم ام وِس
2ُقةُ)عادة(ُفيُأداءُعملُحركي"والسرعةُوالدُِّ

َُمْفه وم ُاْلَمَهاَرِةُاصطَلحاً:
ُعندُالعرب:

ْرَعِةُ ُالسُّ َُعْن َُفْضًَل َُواْلَكَفاَءِة ِة قَّ ُبِالدِّ ِسم  َُيتَّ ُل َغِويٌّ ُأََداٌء "ُ َها ُبِأَنَّ َيْعِرف وَنَها
ُفإ ُوعليه ،ُُ)أداء(ُهانَواْلَفْهِم، َُصْوتِيٍّ َُغْيَر ُأَْو ا َُصْوتِّيً وَن َُيك  ُأَْن ا ُإِمَّ ُاِْلََداء  َوَهَذا

ُ َُيْشَتِمل  ُاللَُّغِويُّ ْوتِيُّ ُالصَّ ْعبِير(َواِْلََداء  ُواَلتَّ ُوالتذوقُالبَلغي،ُُاَْلقَِراَءة، الشفوي،
ُوالشعرية،إو ُالنصوصُالنثرية ُاِلستماعُُِلقاء ُعلى ُفيشتمل ُصوتي: ُغير ،ُأو
3ُ،ُوالتذوقُالجماليُالخطي"الكتابةُِو

ُعندُالغرب:
ِةَُماُ"ُتعنيُ(ُبأنهاMunnمانُ)ُي عِرف ها ِهمَّ 4ُ"ُاَْلَكَفاَءة ُفِيُأََداِءُم 

ْعبِير ُ:َمْفه وم ُاَلتَّ
َرُُ،أَْعَرَبَُوَبيَّنََُُنْفِسهُفِيَُعّماُ،ر(ُبُ:ُ")ع،َجاَءُِفيُلَِساِنُاْلَعَربُِ َوَعبَّ
َُعْنهُ  َُغْيِره:ُعييَُفأَْعَرَب َُتَكلََّمُواِلسمُ،َعْنه  :ُ ُف ََلٍن َُعْن َر َُوَعبَّ َُواْلِعَباَرة  ُاَْلِعْبَرة  :

ِميرُِ اُفِيُالضَّ َُعمَّ ُي َعبِّر  ُ،َُواللَِّسان  5ُ"َُعْنه 
ًُ ْعبِيرُاصطَلحا ُ:َمْفه وم ُاَلتَّ

ِريَقةُ  ُالطَّ َو ُاْلفَُُه  ُبَِها وغ  َُيص  َُوَماُالَّتِي َُوَحاَجاته َُوأََحاِسيَسه  ُأَْفَكاَره  ْرد 
ْكِلَُواْلَمْضم وِنُ ُِبأ ْسل وٍبَُصِحيٍحُفِيُالشَّ ُإِلَْيِهُِصَياَغت ه  ُاِْلَْفَكاِرُ،ُوهو6َُيْطل ب  َنْقل 

ِثُأَْوُاْلِكَتاَبِةُ َحدُّ اِسَُعْنَُطِريِقُالتَّ 7ُلِلنَّ

                                                           
1
 .1ُ،ص5ُ،جُر(ُهُ)مُ،ُ،مادة3ُ،1994ُُصادر،ُبيروت،ُلبنان،ُطُ،ُدارُالعربُمنظور،ُلسانُابنُ
2
ُطُالقاهرة،ُالعربي،ُالفكرُدارُصعوباتها،ُتدريسها،ُمستوياتها،ُاللغوية،ُالمهاراتُطعيمة،ُأحمدُرشديُ

 .29،ُص1ُ،2004
3
ُتنميةُوعواملُالكتابة(ُالقراءة،ُالتحدث،ُ)ُاِلستماع،ُاللغويةُالمهاراتُالخويسكي،ُكاملُزينُ

 .13،ُص1ُُ،2001ُمصر،ُطُاِلزارريطة،ُالمعرفة،ُدارُوغيرهم،ُعندُالعربُاللغويةُالمهارارت
4
المهاراتُاللغويةُمستوياتها،ُتدريسها،ُصعوباتها،ُدارُالفكرُالعربي،ُالقاهرة،ُُ،رشديُأحمدُطعيمةُ

 .5،ُص2004الطبعةُاِلولى،ُ
5
 3ُالمحيط،ُصُالقاموسُالفيروزُأبادي،ُ
6
 .233عمان،ُصُ.ُالفكرُدار.١ُُط.ُالعربيةُاللغةُتدريس(.١٤٣۲ُُ۲٠٠۲ُُ)ُُوليدُأحمدُجابرُ



ْعبِيرَُمَهاَرةَُُِتْدِريسُ  اِطقِينَُُلَِغْيرُُِاَلتَّ ةُُِالنَّ بِاْلَعَربِيَّ  

158 | M. SHOUSH/ AKADEMİK-US 2(1): Haziran 2018 

ُوَُ ُِفيُاِِلْصِطََلِح ْعبِيِر ُالتَّ َُحْوَلَُفَمْفه وم  ور  َُيد  َُواْلَمَعاِجِم ُاْلَقَواِميِس َغالِِب
ُاْلَمْعَنى َُنَفِس ُاْلَمَواقِِفُ) َُحَسَب ُاإْلِْنَسان  ه  ُي ِريد  ا َُعمَّ ا ُِكَتابِّيً ْو

ُأَ ا َُشَفِهّيً ْعبِير  اَلتَّ
ْعبِيِرَُعْنَُذلَِكُبَِطِريَقٍةَُسلِيَمٍةَُصِحيَحةٍُ ْخَتلَِفِةَُوالتَّ ُ(.اْلم 

َُبْينَُ ْعبِيرَُواَإْلِْنَشاءُاَْلَفْرق  ُ:اَلتَّ
ُبَِنْفِسُاْلَمْعَنىُ َُوإِْنَشاٍء َُتْعبِيٍر ُاْستِْخَدامَُكلَِمِة َُيتِمُّ َُما َُنِجَدُ،َُُكثِيًرا َوأَْحَياًنا

ْنَوانَُ لُع  ت ِبَُتَحمُّ ْعبِيرُواَإْلِْنَشاِء(ُثمَُُعَناِويَنُك  ِلَُنِجدُإِلُُِعْنَدُالتََّصفُّحُِ)تدريسُاَلتَّ
ُلُِداً،ُنوعاًُواح َُنْعلَم  َُعْنُأَْمٍرَُوَِل ث  َُيَتَحدَّ ْنَواِنُاللَّْفَظَتْيِنَُماَُداَم ُاْلع  َُذَكَرَُصاِحب  ْم

َُُواِحدٍُ ُاِْلَْمرُ مََُُوَكثِيرٌُ، َُعلَْيِه َُيْخَتلَِط ُُْن ُِمْنُ، ُِفيُنَِقاٍط َُبْيَنه َما ُاْلَفْرَق َُنْخَتِصر  لَِذا
َُُحْيثُ  ُواِلختصاصُوالمستوى(، ُاِلتساع ُدائرة ُلَِتْبِسيِطُ) َُجْدَوٍل ُفِي َها َوَنَضع 

َما ُ:ُاْلفَِرِقَُبْيَنه 
ْعبِيرُ ُاَإْلِْنَشاءُاَلتَّ
ْعبِيرُأوسعُمنُاَإْلِْنَشاء1ُُ ُدائرةُُاَلتَّ ُمن ُأضيق اَإْلِْنَشاء

ْعبِير. ُاَلتَّ
ُالمجتمع2ُُُ ُمع ُالتفاعل يشمل

ُشفوياًُأوُكتابياً.
ُبالجانبُاَْلِكَتابِّي.ُيختص

ُللتعبير3ُُ ُمختص ُلفظ تعبير
ُالشفويُواَْلِكَتابِّي.

إنشاءُلفظُعامُيشملُمعنىُ
ُأكثرُ ُأخرى ُلمعان ُويتسع ْعبِير اَلتَّ

ُمماُفيُمدلولهاُالحرفي.
ُفي4ُُ ُبالبساطة ُيبدأ ْعبِير اَلتَّ

ُويتدرجُ ُواَْلِكَتابِّي ُالشفوي العرض
ُللطالبُ ُالمختلفة ُالمستويات حسب

ُدراس.وال

ُيحملُ ُصناعة اَإْلِْنَشاء
ْعبُالبدايةُبهُ اإلبداعُوهوُمنُاَلصَّ
الِبُالبسيطُفكيفُنطلبُمنهُ معُاَلطَّ
ُعنُ ُعبر ُما ُوهو ُوخياِلت إبداعاً

ُاِلمورُالبسيطةُبعد.
ُ

ُ ْعلِيِميِّ ُالتَّ ُاْلَجانِِب ُفِي ُاللَّْفَظِة ُاْستِْخَداِم َُفِعْنَد ابِِق ُالسَّ ُلِْلَجْدَوِل َنتِيَجٌة
ة ُلََفظَّ ُاْستِْخَدام  َُفاِْلَْفَضل  َراِسيِّ ُُالدِّ ُ ُبِاْلَعَربِيَّةُِ)تعبير( اِطقِيَن ُالنَّ ُلَِغْيِر َما ُِسيَّ ،َُُِل

الِبُ  ُأَْبَسطَهاالَُغْيرُ َُفالطَّ ُاللَُّغِة ُِمْن َُيْحَتاج  ِة َُُناِطقُبِاْلَعَربِيَّ ُأَْسَهلَهاُ، ُاِْلَْلَفاِظ َوِمْن
ْعبِيِرُعَُ ُالتَّ ِد َجرَّ اُلِم  ِلَُشَفِوّيً َعام  ِةُفِيُالتَّ اِتُاْلَعامَّ َُوَِلُيُ وكتابياً،ُْنُاِْلََساِسيَّ ُِمْنه  ْطل ب 
ُاْلَمَراِحلُِ مُُِإتقانُفِيَُهِذِه َُوالنُّظ  ْثِر َُوالنَّ ْعِر ُالشِّ ُِكَتاَبِة ةُِمْن َناَعاتُاللَُّغِويَّ ،ُبلُُالصِّ

ُ ّل ُيُ ج  َُما َُمَراِحَل ُإِْنَجاز  ُِمْنه  َُواَْلِكَتابِّيُْطل ب  َُسلِيَمٍة ُبَِطِريَقٍة َفِهّي ُاَلشَّ ِل َواص  التَّ
ُ.بَِطِريَقٍةَُصِحيَحةٍُ

ْعبِيرَُوَمَجاَِلِتهُِ ُاَلتَّ ُ:أَْنَواع 
ُوتعبيرُ ُوظيفي، وعُإلىُقسمينُ)تعبير ْعبِيرُمنُحيثُاَْلَمْوض  ُاَلتَّ ينقسم

ُإبداعي(.
ُ.8تحريري(وينقسمُمنُحيثُاِلداءُإلىُقسمينُ)تعبيرُشفوي،ُوتعبيرُ

                                                                                                                                    
7
.ُدارُالعطاء.ُوالتطبيقُالمنهجُبينُالعربيةُاللغة(.١٤٠٩ُُ١٩٨٩ُُ)ُالسعديُُوفاطمةُعمرُاِلسعدُ

 .200عمان،ُصُ
8
زينُكاملُالخويسكي،ُالمهاراتُاللغويةُ)ُاِلستماع،ُالتحدث،ُالقراءة،ُالكتابة(ُوعواملُتنميةُُ

 .11،ص1،2001المهارارتُاللغويةُعندُالعربُوغيرهم،ُدارُالمعرفة،ُاِلزارريطة،ُمصر،ُط
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ْعبِير:ُ ُوهذهُجدولُتوضيحيُيبسطُأقسامُاَلتَّ
وع)وظيفيُوإبداعي(ُ-ُأ ُمنُحيثُاَْلَمْوض 
ُالوظيفيُ ْعبِير  ُاإلبداعيُاَلتَّ ْعبِير  ُاَلتَّ

الغر
ُضُمنه

ُبعضهمُالناسُاتصال
ُوقضاءُلتنظيمُببعض ُحياتهم

ُوغيرُ ُالرسمية حوائجهم
ُالرسمية.

ْعبِير ُاِلفكارُعنُاَلتَّ
ُإلىُونقلهاُالنفسيةُوالخواطر

ُبطريقة ُإبداعيةُاآلخرين
ُومثيرةُمشرقة

أمثلةُ
ُلمجاِلته

ُاليومية،ُ المحادثة
ُالتعليمات،ُ ُإلقاء اِلخبار،
ُاللوحاتُ اإلرشادات،
ُالتقاريرُ ُاإلعَلنات، اإلرشادية،
ُكتابةُ ُالرسمية، ُوغير الرسمية
ُوالمذكراتُ الرسائل

ُوالنشرات...

ُالمقاِلت ُكتابة
ُُوتأليف ُوالرواياتالقصص

ُ...الشعرُونظمُوالتراجم

 ُْعبِير ُاِلول)اَلتَّ ُالنوع ُعلى ُبالعربية ُالناطقين ُغير ُمع ُنركز وهنا
ُالمستوىُ ُلخصوصية ُاإلبداعي، ْعبِير ُاَلتَّ ُمن ُأكثر الوظيفي(

 ومتطلباته.
 
 منُحيثُاِلداءُ)شفويُوتحريري(ُ-ُب
ْعبِيرُالشفويُ ْعبِيرُالتحريريُاَلتَّ ُاَلتَّ
ُاوُُ ُالشفوي ْعبِير اَلتَّ

ُمخرجُ ُللشفتين ُنسبة َفِهّي اَلشَّ
ُلكنُ ُوالكلمات اِلحرف
ُِلُ ُتعبير ُكل "ُ ُبأنه أعرفه
ُوِلُ ُكتابة"، ُأداة ُفيه يستخدم
ُالمحادثةُ ُعلى ُهنا يقتصر

ُ ُفقط ُهيُ–بالشفاه ُكانت وإن
ُبالحركاتُ ْعبِير ُفاَلتَّ اِلصل،
ُوبحركاتُ ُاإلشارة وبلغة
ُشفويُ ُتعبير ُوالوجه الجسد

ُهي.أوُشف

ُفيهُ ُتستخدم ُما هو
ُلحفظهُ ُوقيد ُكتابة أداة
ُوسهولةُاسترجاعهُونشره.ُ

 ُْعبِيرُالشفوي ُماُهوُإِلُأداةُلحفِظُاَلتَّ ْعبِيَرُاَْلِكَتابِيَّ وهناُنقول:ُإنُاَلتَّ
 سواءُكانُوظيفياًُأوُإبداعياً.

 ُْعبِيرُالوظيفيُمنهُالشفويُومنهُاَْلِكَتاِبّيُوغالبهُالشفوي،ُوكذلك اَلتَّ
 بداعيُمنهُالشفويُومنهُاَْلِكَتابِّيُوغالبهُاَْلِكَتابِّي.اإل

ْعبِير َُتْدِريِسُاَلتَّ ُ:أَْهَداف 
ََلِميذُ ُ .1 َنُاَلتَّ ْعبِيِرَُعْنَُحاَجاتِِهْمَُوَمَشاِعِرِهْمَُوِخْبَراتِِهْم.ُأَْنَُيَتَمكَّ  ِمْنُالتَّ
ِسَعَُدائَِرة ُأَْفَكاِرِهْمَُوَمَعاِرفِِهْم. .2  أَْنَُتتَّ
3. ُ َُواإْلِْبَداِعُأَْن ُاِْلَْفَكاِر َُوَتْرتِيب ْنَتِظم ُاْلم  ُاْلَمْنِطقِيَّ ْفِكيَر ُالتَّ وا د  َيَتَعوَّ

 َواِِلْبتَِكاِر.
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ُاْلَقْولُِ .4 ُفِي ََلَقَة َُوالطَّ َراَحَة ُالصَّ وا د  َُيَتَعوَّ َواَجَهِةُُ،أَْن ُم  َُعلَى َواْلق ْدَرة
ْخَتلَِفِةُفِيَُمَياِديَنُاْلَحَيا  .9ِةُاْلَمَواقِِفُاْلم 
ْرفُِ ْحِوَُوالصَّ ْعبِيرُبِالنَّ ُاَلتَّ ُ:َعََلَقة 

ةُليستُمنفصلةُأو ْعبِيَرُكمادِةُتدرسُفيُتعليمُاَللَُّغةُاْلَعَربِيَّ  ِلُشكُأنُاَلتَّ
ُ)اِلستماع،ُ ُالترتيِب ُعلى ُلها ُسابقِة ُلغويِة ُلمهاراِت ُنتيجة ُبلُهي ُبذاتها قائمة

ُ ُالنحو، ُالصرف، ُاَْلقَِراَءة، َُخل صُالمحادثة، ُعّما ْعبِيرُمعبِّراً ُيأتيُاَلتَّ ُثم الكتابة(
ُفيُ ُوالتيُإنُتمتُاإلجادة ُالسابقِة، ُبالمواِد ُسمعهُوتعلمه ُمّما الِِب ُاَلطَّ فيُذهِن
ْعبِيرُوَثق َلُعلىُنفِسُ َبُاَلتَّ ْعبِيرُأيسَرُوأسهَلُوإنُلمُتتقنَُصع  َتعل ِمهاُكانَُتعلُّمُاَلتَّ

ُمتعلمهُلقلةُالمورِدُوالمنهِل.
ُ ُبد ُفَل ُوالصرِف ُبالنحِو ْعبِيِر ُاَلتَّ ُعَلقِة ُعن ُنتحّدث  للمتطلعُفعندما

أنُي جيَدُالخريطةُالذهنيةُلشكِلُالجملِةُالعربيِةُوترتيبهاُمنُالمبتدأُللتعبيرُالجيدُ
ُوالمجروراتُ ُوالمنصوبات ُوالمرفوعات ُوالمفعول، ُوالفاعل ُواَْلفِْعل والخبر،

ُ...؛ ُوالعطف ُوالتوابع ُعلىُُوالمجزومات، ُبناء ُوكتابته ُن طقه  ُيستقيَم حتى
ُفيُ ُالعربيِة،ُِلُسيما ُالطبيعيُللجملِة ُالترتيِب ذاتُاِلنظمِةُالمجتمعاتُاللغوية

ُوترتيبهاُعنُ ُكاللغةُالتُّركيةُالتيُتختلفُبِنيةُجملتها ُللعربيِة َغايَرِة التركيبيةُالم 
ُشك ُفهم ُيجيد ُأن الِب ُللطَّ ُبد ُِل ُفهنا ُالعربية، ُالجملة ُالعربيةُترتيب ُالجملة ل

ونسقها،ُوكذلكُتصريفُالكلماتُوتغيرُأنماطهاُواستخدامُكلُشكلُبماُيناسبهُ
ُبموضعهُالمناسب.

َحاَدَثةُِ ْعبِيرُبِاِِلْسِتَماِعَُواْلم  ُاَلتَّ ُ:َعََلَقة 
ُبلُوكلُاللغات،ُ ُ ة ُاْلَعَربِيَّ ُاَللَُّغة ُمهاراتُتعلم ُاِلستماعُمنُأهم مهارة

ُعلىُت ُالطفلُتجبره ُفينطقُبهففطرة ُأذنه ُالتيُتسمعها ُاللغة لسانهُويربطُُاعلم
ُوتر ُاللغة ُأدوات ُعلمُابين ُبدون ُالمختلفة ُِلغراضه ُواستخدامها ُجملها كيب

ودراسةُوكتبُومحاضراتُومؤلفات،ُوهوُماُينبغيُفعلهُمعُالمتعلمُللغةُغيرُ
ُفتتق ُوتراكيبها ُفتشبعُمنُألفاظها بلهاُلغته،ُفيجبُأنُت غمرُاِلذنُباللغةُالجديدة

بيسرُويسهلُبعدُذلكُالنطقُبها،ُفإذاُامتألتُاِلذنُنطقُاللسان،ُومنُالمعلومُ
ُيسمعُ ُلمنُلم ُومنُأينُتأتيُمفرداته ُالكَلم ُفائدة ُفما ُمنُِلُيسمعُِلُيتكلم أنه
ألفاظهُومفرداتهُونغماتهُالصوتية،ُومعُعلمُالجميعُبأهميةُمهارةُاِلستماعُلغيرُ

ُا ُوالذيُيعودُالناطقينُبالعربيةُإِلُأنُهذه ُت عانيُمنُسوءُالتعاملُمعها لمهارة
ْعبِير. ُبَلُشكُباِلثرُالسلبيُعلىُالمحادثةُواَلتَّ

ْعبِيرُُ ُفاَلتَّ ُمنه ْعبِيرُوجزءُِلُيتجزأ ُاَلتَّ ُلمهارة ُالمحادثةُهيُبداية مهارة
ُإنُ ُفيمكنُالقول: ُالمحادثة، ُأوُالشفويُماُهوُإِلُدروسُوقوالبُتخدم َفِهّي اَلشَّ

ْعبِيرُيعتمدُعلىُالمحادثةُ ْعبِيرُبالطبع،ُِلنُاَلتَّ ْعِبيرُوليستُاَلتَّ قسمُوجزءُمنُاَلتَّ
ُأنماطُمغايرةُفيُتدريسهُكماُسيأتيُبإذنُهللا.

ْعبِيرُبِاَْلقَِراَءةَُعََلَقةُ  ُ:اَلتَّ
ْعبِيرُاَْلِكَتابِّيُواَْلقَِراءَُ ْعبِيرُاَْلِكَتابِّيُأمُاَْلقَِراَءة؟ُاَلتَّ ُةُكَلهماأيهماُأسبقُاَلتَّ

ُفاَْلقَِراَءةُأوُالمكتوبةُبالكلمةُيرتبط الكتابةُُلفنُالمقابلُالوجهُهيُالمطبوعة،
فّحةُيرتبطُوكَلهماُإنتاجي،ُفنُوالكتابةُاستقبالي،ُفنُاَْلقَِراَءةُإنُحيث ُباَلصَّ

                                                           
9
،1ُغز،ُطُمنصور،ُمطبعةُ،2003ُالوظيفي،ُالتعبيرُفنُنصار،ُمحمودُخليلُحماد،ُالفتاحُعبدُخليلُُ

 .27مطبعةُمنصور،ُغزة،ُصُ
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ُتستدعيُاَْلقَِراَءةُفانُالكتابةُلفنُالسابقُالفنُهيُاَْلقَِراَءةُكانتُالمطبوعة،ُواذا
ُأيُلكيُمكتوبةُكلمة ُواحد،ُآنُفيُللقراءةُِلحقُسابقُفنُالكتابةُأنُتقرأ،

ُحيثُالكتابة،ُلعمليةُعكسيةُبصورةُاَْلقَِراَءةُتتمُعمليةُفانُسبقُماُعلىُعَلوة
ُ،10تركيبيةُتحليليةُعمليةُأنُاَْلِكَتاَبةُحينُفيُتحليليةُتركيبيةُعمليةُاَْلقَِراَءةُإن
ُبنفسُوكَلهماُللقراءةُعكسيةُبصورةُتتمُاَْلِكَتاَبةُأنُأي ُولعلُالكيفيةُيحدثان

 :11يليُكماُوضوحاُاِلمرُيزيدُاآلتيُالشكل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ

ْعبِيرُبِاَْلَمَهاَراتُاِْل ْخَرى ُِمْنَُعََلَقِةُاَلتَّ ََلَصة  ُ:اَْلخ 
  ُْعبِير ابَِقةُُِاَلتَّ ُاَْلَمَهاَراتُالسَّ َُعْن َُناتٌِج ُإِْنَتاِجيٌّ ُمحادثة،َُُفنٌّ )استماع،

 قراءة،ُصرف،ُنحو(.
  ُْعبِير َُمَهاَراتٍُُاَلتَّ َُتْرِسيِخ ُِمْن َته  ُق وَّ ُوالمحادثةَُُيْسَتِمدُّ )اِلستماع

ُيجيدُ ُفربما ُوالنحو( ُ)الصرف ُويتأخر ُالتحديد ُعلى واَْلقَِراَءة(

                                                           
10
أسماءُعبة،ُمهاراتُالتعليمُالكتابيُودورهاُفيُتعلمُاللغةُالعربيةُلدىُتَلميذُالسنةُالخامسةُابتدائي،ُُ

 .68،ُص2015ُرسالةُماجستيرُفيُاآلدابُواللغةُالعربية،ُجامعةُمحمدُخيضر،ُبسكرة،ُ
11
 .70المرجعُالسابق،ُصُُ
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ُبالشكِلُ ُوحفظها ُواستخدامها ُالقواعَد ُيجيد ُوِل ُالمحادثَة الِب  اَلطَّ
ةُُفيُالمناسِب،ُلذ ُاَللَُّغةُاْلَعَرِبيَّ لكُيأتيُالنحوُوالصرفُفيُتعليم

تَّبعُفيُغالِبُالمناهِجُ ُكماُهوُم  آخرُاَْلَمَهاَرات،ُوليسُفيُبدايتها
ُبدونُقواعد. ُالفطريةُت كَتَسب   التعليميِة،ُفاللغة 

 ٌُُالتََُُّكبِيرٌُُلَِِلْستَِماِعَُواَْلقَِراَءةَُحيِّز ِة ُاْلَعَملِيَّ ِر ِةَُوإِْخَراِجُفِيَُتَطوُّ ْعلِيِميَّ
ْخِرجُِكَتابِيُّ َتَميِّزُم   .م 

َبَعةُ  تَّ ُاْلم  ْعبِيرُاَْلَمَناِهج  ُ:ِفيَُتْعلِيِمَُمَهاَرِةُاَلتَّ
 ُُمن ُلها ُوالمؤلفاتُلما ُالثابتة ُنعرضُبعضُالمناهج ُتحديداً وهنا

ُغالبُ ُفي ْعبِير ُاَلتَّ ُمادة ُتدريس ُيسير ُكيف ُلتوضيح أهمية
 لدانهاُومؤلفيها.المطبوعاتُعلىُتفاوتُب

 ُُبين ُالعربية ُفيُنشر ُالمختلفة ََلِسل ُاَلسَّ ُهذه ُفضل ُأحد ُينكر وِل
 غيرُالناطقينُبها.

 ُُباَْلَمَهاَرات ُتهتم ُبالعربية ُالناطقين ُلغير ُالموجهة ََلِسل ُاَلسَّ معظم
ََلِسلُبدايةُ بشكلُنظريُفيُالتأليفُواَْلِكَتاَبةُفغالبيةُتقسيماتُاَلسَّ

ُبي ُ)العربية ُسلسلة ُلغيرُمن ُ ُاْلَعَربِيَّة ُاَللَُّغة ُو)دروس ُيديك( ن
ُ)الطريقُ ُو ُالسعودية، ُالعربية ُبالمملكة ُاإلمام ُبجامعة الناطقين(
ُو)الكتابُ ُبتركيا، ُللناشئين( ُو)العربية ُبقطر، ُالعربية( إلى
ُفيُ ُيتبع ُغالبها ُالكثير ََلِسل ُاَلسَّ ُمن ُوغيرها ُبتونس، اِلساسي(

ُ)استما ُاَْلَمَهاَرات ُترتيب ُعلىُ-قراءة-محادثة-عمنهاجه كتابة(
 الترتيبُوهوُمتوافقُمعُنظرياتُاستقبالُاللغةُالجديدةُوتعلمها.

 ُُسلسلة ُكل ُتناول ُطريقة ُهو ََلِسل ُاَلسَّ ُبين ُالواضع اِلختَلف
 للمهاراتُاَِْلََساِسيَّةُفعلىُسبيلُالمثال:

ْعبِيرُ  َُبْيَنَُيَدْيَكُ(ُاَلتَّ ة  ُفِيُِسْلِسلَِةُ)ُاْلَعَربِيَّ
)العربيةُبينُيديك(ُفيُإصدارهاُالثانيَُقَسمتُالدروَسُإلىُثماِنُسلسلةُ

ُعلىُ ُثان( ُوجزء ُأول ُ)جزء ُاِلول الِب ُاَلطَّ ُفكتاب ُمستوى، ُكتابين ُكل  كتِب
ُالنحوُالتالي:

112ُدرساً،ُالثالث208ُُدرساً،ُالثاني144ُُدرساً،ُالكتابُاِلول576ُُ
ُ ُالرابع ُالدرو112ُدرساً، ُتقسم ُوفيُكلُوحدة ُالتاليُدرساً، حوارُ)سُبالشكل

ُتراكيبُنحوية،ُأصواتُوفهمُ أول،ُحوارُثاني،ُحوارُثالث،ُتدريبُمفردات،
12ُالمسموع،ُقراءة،ُكتابة(

 ُ ُسلسلِة ُمن ُاِلول الِِب ُاَلطَّ ُكتاِب ُفي ْعبِير  ُيديك(:ُ)اَلتَّ ُبين العربية
يركزُعلىُتركيبُالكلمةُمنُخَللُترتيبُحروفُالكلمة؟،ُاكتبُ

 .13ليهاُالصورة...؟الكلمةُالتيُتشيرُإ
 ُ ُسلسلِة ُالثانيُمن الِِب ُاَلطَّ ُكتاِب ُفي ْعبِير  ُيديك(:ُ)اَلتَّ ُبين العربية

تعبيرُموجه:ُاكتبُموضوعاًُبعنوان...؟،ُحولُالنصُإلىُقصة؟،ُ
 .14اكتبُموضوعاًُبعنوان...؟

                                                           
12
 .11،ُص1ُ،ُكتابُالطالب،ُج2014ُالثاني،ُالرياض،ُُسلسلةُ)العربيةُبينُيديك(ُاإلصدارُ
13
 .233ُصُالكتابُاِلول،ُ،2014ُالرياض،ُالثاني،ُاإلصدار(ُيديكُبينُالعربية)ُسلسلةُ
14
 .191،ُالكتابُالثالث،ُص2014ُسلسلةُ)العربيةُبينُيديك(ُاإلصدارُالثاني،ُالرياض،ُُ
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 ُ ُالثالثُمنُسلسلِة الِِب ُاَلطَّ ُفيُكتاِب ْعبِير  ُيديك(:ُ)اَلتَّ ُبين العربية
ُاَلتَُّ ُفيُينتقل ُتفعل ُماذا ُمثل: ُمباشرة ُموجهٍة ُأسئلٍة ُإلى ْعبِير

ُاكتبُ ُاآلتية...؟، ُالمواقف ُفي ُتقول ُماذا ُاآلتية؟، المواقف
 .15موضوعاًُبعنوان...؟

ُلمحتوىُ ُالشرح ُمن ُمجردة ْعبِير ُاَلتَّ ُمهارة ُتسير ُالشكل ُهذا وعلى
ََلِسلُالحديثةُتزيدُ ْعبِيرُومهاراتهُوأدواته،ُوغالبيةُاَلسَّ وتنقصُمنُالتدريباتُاَلتَّ

ُوبعضهاُيسبقُالتدريباتُبقطعةُفيخلطُبينهاُوبينُمهارةُاَْلقَِراَءة.
ْعبِيرُ  َرةُُِاَلتَّ َنوَّ ُاْلم  ُِباْلَمِديَنِة ِة ُاإْلِْسََلِميَّ ُاْلَجاِمَعِة ُِسْلِسلَِة ُلغيرُُفِي ْعبِير )اَلتَّ

ةُُ( ُالناطقينُباَللَُّغةُاْلَعَربِيَّ
 ُغيرها ُعن ُالسلسة ُهذه ُفجعلتُُوتميزت ْعبِير ُاَلتَّ ُفي بتخصصها

ْعبِيرُُثَلثةُكتبُعلىُثَلثةُمستوياتُمنفصلة.  لمادةُاَلتَّ
 ُُمراحل ُثَلث ُعلى ُتقسيمه ُتم ُوقد ُللمبتدئين ُاِلول المستوى

ْعبِيرُالمقيد ْعبِيرُالموجه-)اَلتَّ ْعبِيرُالحر(-اَلتَّ ،ُوالمستوىُالثاني16ُُاَلتَّ
ُوجواب ُسؤال ُالجملةُ-) ُالفقرُ-بناء ُالمستوى17ُُة(بناء ُوكذلك ،

 الثالث.
 ُُككليات ُالمتخصصة ُللكليات ُخاصة ُكبيرة ُأهمية ُالسلسلة ولهذه

ُفهيُتحتاجُإلىُالتخصصُ ،ُ ُ ُاْلَعَربِيَّة ُاَللَُّغة ُأقسام اآلدابُخاصة
ُهذهُ ُوفي ُاَْلَمَهاَرات، ُكل ُتشمل ُواحدة ُسلسلة ُوليس ُالمادة في

ْرسُمقسمُبهذاُالشكلُ)ُفقرةُتليهاُأس ئلة:ُأجب،ُرتب،ُالسلسلةُاَلدَّ
 أكمل،ُصل...

ُسبقهُ ُلما ُكتابع ْعبِير ُاَلتَّ ُفيذكر ََلِسل، ُاَلسَّ ُغالبية ُتسير ُالشكل وبهذه
ُويأتيُ ُأسئلة، ُتتبعها ُقراءٍة ُبفقرة ُمنفصَلً ُتجعله ُأو ُمباشرة، ُأسئلة َفت عَطي

ْعبِير(؟)السؤال:ُأينُالمهارةُالمقصودةُالموجهةُلتعليمُهذهُالمهارةُ ُمهارةُاَلتَّ
ُ
ْعبِيراَلطَُّ ُلَِتْدِريِسَُمَهاَرِةُاَلتَّ ة  وَذِجيَّ م  ُالنَّ ُ:ِريَقة 

ُاتباعهاُللسيِرُعليهاُوَتجنُّبُالخطأُفيُ كماُللنحِوُوالصرِفُقواعٌدُيجب 
ُكذلكُ ُاَْلِكَتاَبِة، ُفي ُالخطأ ُلتجنب ُاتباعها ُيجب ُقواعٌد ُلإلمَلِء ُوكذلك ،ُ النطِق

ُاِرُوتوظيفهاُشفوياًُوكتابياً.توجدُقواعدُللتعبيِرُلتجنبُالخطأُفيُنقِلُاِلفك
ُ
ِةُُ" ُِمْنُِعدَّ َنٌة َكوَّ ٌةُم  ْعبِيرُِهَيَُعَملِيَّ وِعُاَلتَّ ُِكَتاَبِةَُمْوض  ة  َُعَملِيَّ ُأَنَّ َوَِلَُشكَّ

َهاُإِلَىَُبْعٍضُ يَُبْعض  ُللدارسُبدُِلُخطواتُأساسيةُهناكُأنُبمعنىُ،َُمَراِحَلُي َؤدِّ
حدةُُعلىُخطوةُأنُيمرُبكلُمنُمتميزاًُتعبيرياُُموضوعاُيكتبُأنُيريدُالذي
18ُالخطوةُالتاليةُإلىُاِلنتقالُفيُالشروعُقبلُتماماُليتقنها

                                                           
15
 .166،ُالكتابُالخامس،ُص2014ُسلسلةُ)العربيةُبينُيديك(ُاإلصدارُالثاني،ُالرياض،ُُ
16
،ُ(العربيةُباللغةُالناطقينُلغيرُالتعبير)ُالمنورةُبالمدينةُاإلسَلميةُالجامعةُفُعبدُالرحيم،ُسلسلةُ

 .3ه،ُالمستوىُاِلول،ُص1430ُ
17
،ُ(العربيةُباللغةُالناطقينُلغيرُالتعبير)ُالمنورةُبالمدينةُاإلسَلميةُالجامعةُفُعبدُالرحيم،ُسلسلةُ

 .2المستوىُالثاني،ُصُه،1430ُ
18
ِلُتتوفرُبالنسخةُمعلوماتُعنpdfُُ،ُنسخة4ُطارقُبنداري،ُالرائدُفيُالتعبير،ُالطبعةُاِلولى،ُصُُ

ُدارُالنشرُوسنةُالنشر،ُ



ْعبِيرَُمَهاَرةَُُِتْدِريسُ  اِطقِينَُُلَِغْيرُُِاَلتَّ ةُُِالنَّ بِاْلَعَربِيَّ  

164 | M. SHOUSH/ AKADEMİK-US 2(1): Haziran 2018 

ْعبِيرُتقسيمُ)طارقُالبنداري(،ُ ومنُالنماذِجُالهامِةُفيُتقسيِمُمهاراتُاَلتَّ
ْعبِيريةُوقسمهاُإلىُاثنىُعشرُقسماًُوهي: ُفَعَرَضُبمقدمةُكتابِهُُاَْلَمَهاَراتُاَلتَّ

 .ُالكلماتُمرادفاتُستبدالاُمهارة .1
 .ُالتراكيبُمرادفاتُاستبدالُمهارة .2
ُاِلفكارُبتسلسلُلإلحساسُللفقرةُوالتراكيبُالجملُإعادةُمهارة .3

 .ُوترابطها
ْلِخيصُمهارة .4  .ُالوقتُنفسُفيُوالسريعُالدقيقُالفوريُاَلتَّ
 .ُوالتأخيرُالتقديمُمهارة .5
)ُُالفقرةُمنُالمناسبةُأماكنهاُفيُجديدةُتراكيبُإضافةُمهارة .6

 (ُ.ُالكَلمُبسط
 (ُ.ُالدارسُأسلوبُهو)ُُآخرُِلسلوبُالفقرةُتحويلُمهارة .7
ُالنقاطُواستخَلصُللموضوعُالرئيسيةُالعناوينُتحديدُمهارة .8

 .ُتحتهاُالمندرجةُالفرعية
ُمتتاليةُمحددةُنقاطُخَللُمنُمركزُتعبيرُموضوعُكتابةُمهارة .9

. 
ْعبِيرُموضوعُلكتابةُأسئلةُوضعُمهارة .10  .ُاَلتَّ
ْعبِيرُلموضوعُالمناسبةُاِلسئلةُمفاتيحُاستخَلصُمهارة .11  .ُاَلتَّ
ْعبِيرُموضوعُكتابةُوأخيرا .12 ُالتدريبُسبقُماُكلُباستخدامُاَلتَّ

 .19ُعليه
ُمنُالبسيط،ُ ُللتعبيرُتدرجاً ُاَْلَمَهاَراتُاَِْلََساِسيَّة ً ُيسيرُالكتابُمعالجا ثم

ُبعنوان)الحفاظُعلىُالزمن ُعلىُأربعُموضوعاتُنموذجية ُكاملة فنُُ-فيطبقها
ُ–المخدرات(ُوتحتُكلُعنوانُيكتبُاسمُالمهارةُأعَلهُُ-علومُالعربُ–القيادةُ

ُجداًُ ُهام ُيتعُ-وهذا ُأنه الِب ُاَلطَّ ُيجبُليدرك ُمباشرة ُمقصودة ُقاعدة ُمع امل
وكانتُعناوينُاَْلَمَهاَراتُبهذاُالشكلُأعلىُكلُموضوعُُ-استيعابهاُبشكلُكامل

وعاتُاِلربع: ُمنُاَْلَمْوض 
 مرادفاتُالكلمات .1
 مرادفاتُالتراكيب .2
 إعادةُالتراكيبُللفقرة .3
ْلِخيصُبالحذفُواإلضافة .4  اَلتَّ
 التقديمُوالتأخير .5
 لكَلم(إضافةُتراكيبُجديدةُ)بسطُا .6
 تحويلُالفقرةُِلسلوبُآخر. .7
 العنوانُالرئيسيُوالنقاطُالفرعية .8
 كيفيةُكتابةُموضوعُتعبير .9

ْعبِيرُوصياغتها .10  أسئلةُاَلتَّ
 مفاتيحُاِلسئلة .11

                                                                                                                                    
والرابطُبتاريخُ

15/05/2018(-https://ia801601.us.archive.org/6/items/lisanarabs.blogspot.com
7.pdf-gro09-gro09/lisanarabs) 
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 .5ُصُالمصدرُالسابق،ُ

https://ia801601.us.archive.org/6/items/lisanarabs.blogspot.com-gro09/lisanarabs-gro09-7.pdf
https://ia801601.us.archive.org/6/items/lisanarabs.blogspot.com-gro09/lisanarabs-gro09-7.pdf
https://ia801601.us.archive.org/6/items/lisanarabs.blogspot.com-gro09/lisanarabs-gro09-7.pdf
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ْعبِيرُالوظيفي: ُثمُينتقلُإلىُاَلتَّ
 الرسالةُالشخصية .1
 الطلب .2
 الشكوى .3
 الدعوة .4
 البرقية .5
 اإلعَلن .6
 التقرير .7
 التعليماتُواإلرشادات .8
 اِلجتماعمحضرُ .9

 الَلفتة .10
 ُُالشكلُهو ْعبِيرُبهذا ونموذجُطارقُبنداريُوعرضهُلمهاراتُاَلتَّ

الِبُأنهُ ُاَلطَّ ََلِسلُالمختلفةُليفهم ماُيجبُأنُتكونُعليهُداخلُاَلسَّ
ُأمامُمهارةُتدرسُولهاُأصولُوقياس.

ْعبِير َُتْدِريِسُاَلتَّ ُ:َطِريَقة 
ْعبِيرُأوِلً:ُ َُتْدِريِسُاَلتَّ َفِويَُِّطِريَقة  ُالشَّ
ْعبِيرُبحصةُالبدءُقبل َفِهّي،ُاَلتَّ ْرسُربطُمنُبدُِلُاَلشَّ ْعبِيرُاَلدَّ بميولُُواَلتَّ

َفِهّيُ ُاَلشَّ ْعبِيِر بُوإشعارهمُبأهميته،ُوالتدريبُعلىُاَْلَمَهاَراِتُالخاصةُباَلتَّ َلَّ اَلطُّ
ََلِميِذ،ُوالع ْرسُبالحياِةُالعمليِةُوبيئةُاَلتَّ ملُعلىُأنُيسوَدُجوُمنُ،ُربطُمادةُاَلدَّ

ُلحفِظُالنظاِمُ َعلِّم  ُاَْلم  ُبالسأِمُوالملِل،ُويستعدُّ ََلِميذ  َرُاَلتَّ المرِحُوالفرِحُحتىُِلَُيشع 
ُ.20وتهذيبُالسلوِكُبماُيَلئمهُمنُالحزِمُمعُالعطفُِ

ْعبِيرُالسيرُوفقُالخطواِتُاآلتيةُبشكلُِفَرٍقُتنافسيةُأوُلعمومُ ولمعلمُاَلتَّ
: فِّ ُاَلصَّ

 ُُلدروس ْرسُوفقاً ُاَلدَّ بُفيُاختيارُعنوان َلَّ ُيناقشُاَلطُّ )العنوان(
ُثمُ ُالمتنوعة ُالعناوين ُوطرح ُالمختلفة ُالمناسبات ُأو اَْلقَِراَءة

 اِلختيارُمنُبينها.
 ُبُبصياغةُمقدمةُمناسبة َلَّ ُاَلطُّ َعلِّمُيقوم ُبتوجيهُمنُاَْلم  )المقدمة(

ُي ُلما َعلِّم ُاَْلم  ُِلُيناسبُوحجمُتحملُالتشويقُمعُإرشاد ناسبُوما
 المقدمة،ُوحسنُاِلنتقالُمنهاُللموضوع،ُوعَلقاتهاُبه.

 ُُالرئيسية ُالعناوين ُوضع ب َلَّ ُاَلطُّ ُمن َعلِّم ُاَْلم  ُيطلب وع( )اَْلَمْوض 
ُبورقةُ ُأو بُّوَرة ُاَلسَّ ُعلى ُوتكتب ُللموضوع ُالفرعية واِلفكار
ُاِلفكارُ ُمن ُفكرة ُيشرح ُعضو ُفريق ُكل ُمن ُيقوم ُثم خارجية،

تبعهُعضوُمنُفريقُآخرُيضيفُعلىُنفسُالفكرةُوهكذاُحتىُوي
 تكتملُاِلفكار.

 َُعلِّم ُاَْلم  ُمن ُتوجيه ُمع ُتناسبه، ُخاتمة ُفريق ُكل ُيضع )الخاتمة(
ُثمُ وع، ُاَْلَمْوض  ُحسب ُلها ُالمناسب ُوالحجم ُالخاتمة لمتطلبات

ُيعرضُكلُفريقُخاتمته.

                                                           
20
وزمَلؤه.ُطرقُتدريسُاللغةُالعربيةُبمرحلةُالتعليمُاِلساسي،ُدارُالكتابُُمصطفىُالعيسويُجمالُ

 .151،ُالعين،ُاإلمارات،ُص2005ُالجامعي،
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ُاَلُْ ُعلى ُالتركيز ُالشفوي ْعبِير ُاَلتَّ ُتدريس ُأثناء ُاَِْلََساِسيَّةُيجب َمَهاَرات
بُيجبُأنُيفهمواُهذهُ َلَّ َعلِّم،ُوكذلكُاَلطُّ المطلوبةُمنهُوتكونُواضحًةُبذهِنُاَْلم 
اَْلَمَهاَراتُوالمقصودُمنهاُوطرقُتناولهاُوالتعاملُمعها،ُواِلنتقالُوالتسلسلُمنُ

ْعبِيرُالمقيدُإلىُالموجهُإلىُالحر(. ُ)ُاَلتَّ
َعلُِّ ِبُعلىُاَْلَمَهاَراتُاآلتيةُشفوياً:ويمكنُأنُيقومُاَْلم  َلَّ ُم ُبتدريِبُاَلطُّ

ْعبِير .1  .الحياةُمنُمختلفةُمواقفُعنُالحرُاَلتَّ
ْعبِير .2  .الصورُعنُاَلتَّ
ْلِخيصُاِلسئلةُإجابة .3  .شفوياُواَلتَّ
 .وتلخيصهاُالقصصُقص .4
 .والَلمنهجيةُالمنهجيةُالنشاطاتُعنُالحديث .5
ُ.21والوطنيةُالدينيةُالمناسباتُعنُالحديث .6
ْعبِيرُاَْلِكَتابِيُّثانياً:ُ ُ:اَلتَّ

ُاستماعُُ ُمن ُله ُالسابقة ُاَْلَمَهاَرات ُاتقان ُنتاج ُاَْلِكَتابِّي ْعبِير  اَلتَّ
ُ ُالَمْخَرج  َده  ُاَْلَمَهاَراتُأيَّ ُهذه ُالمتعلم ُوإنُأجاد ُونحوُوصرف، ومحادثةُوقراءة

ُكاتباًُ ُفيصبح ُاَْلِكَتابِّي، ْعبِير ُاَلتَّ ُوهو ُعنها َعبِّر  ُوحامَلًُُالم  ُبليغاً ً ُومفوها مبدعاً
للّسانُالعربيُالصحيح،ُفمنُيمتلكُمهاراتُاَللَُّغةُاْلَعَربِيَّةُُمنُغيرُالناطقينُبهاُ
يفوقُكثيراًُالناطقينُبهاُفيُبعضُالجوانبُوِلُسيماُعامتهمُالغيرُمتخصصينُ

ُبها.
ُُالخاصةُوالفنيةُالتربويةُقيمتهُاَْلِكَتابِيُُّللتعبير ُيفسح ُفهو المجالُبه،

ََلِميذُللتروي،ُوتخيرُاِللفاظ،ُوانتقاءُالتراكيب،ُوترتيبُاِلفكار،ُوحسنُ امامُاَلتَّ
ُ.22الصياغة،ُوتنسيقُاِلسلوب،ُوتنقيحُالكَلم

ْعبِيرُاَْلِكَتاِبيُّ ُاَلتَّ ة  يَّ َهمِّ
ُ:أَ

ْعبِيرُاَْلِكَتابِّيُفيُالنقاطُاِلتية: ُتتضحُأهميةُاَلتَّ
ُترتيبهاُومراعاةُجوانبهاُواستقصاءُرهأفكاُتحديدُُِعلىُالمتعلمُُِقدرة ُ .1

 .وتكاملها
ُأيةُفيُومشاعرهُأفكارهُعنُواضحةُصورةُنقلُُِعلىُالمتعلمُُِقدرة ُ .2

 .بهاُتأثرُمناسبة
 القدرة ُعلىُإيراِدُبعضُعناصِرُاإلقناعُتأييداًُللرأي. .3
 .وأسلوباًُُولغةُفكراًُُيناسبهاُبماُكلُفئةُإلىُاَْلِكَتاَبةُُِعلىُالقدرة ُ .4
قِةُالقدرة ُ .5 علىُاَْلِكَتاَبِةُالسليمةُرسماًُوتركيباًُللجملِةُوبناءُالعبارةُمعُالدِّ

 فيُتوظيفُعَلماتُالترقيمُفيُمواضعهاُالمناسبة.
تنميةُمهارةُتلخيصُالمواضيعُوالقصصُالطويلة،ُوتوظيفهاُفيُالحياةُ .6

 .23العملية
ْعبِيرُاَْلِكَتابِيُّ َُتْدِريِسُاَلتَّ ُ:َطِريَقة 

                                                           
21
،1ُ،ُمطبعةُمنصور،ُغزة،ُط2003خليلُعبدُالفتاحُحماد،ُخليلُمحمودُنصار،ُفنُالتعبيرُالوظيفي،ُُ
 .18ص

22
مشهورُاسبيتان،ُتفعيلُحصةُالتعبيرُوأساليبُتدريسها،ُمجلةُجامعةُالنجاحُلألبحاث)العلومُاإلنسانية(،ُُ

 .2113،ُص2012ُ(،9)26المجلدُ
23
،ُدارُالشروقُ،ُص1ُ،ُط2004اِلدبُوالبَلغةُوالتعبير،ُُسعادُعبدُالكريمُالوائلي،ُطرقُتدريسُُ

 )بتصرف(.93،94ُ
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ُُُ ُدرس ُسير َفِهّي،ُخطوات ُاَلشَّ ْعبِير ُباَلتَّ ُمرتبط ُاَْلِكَتابِّي ْعبِير اَلتَّ
ُاِلفكارُ ُجمع َتَعلِِّميَن ُاَْلم  ُمن َعلِّم ُاَْلم  ُيطلب َفِهّي ُاَلشَّ ْعبِير ُاَلتَّ ُدرس ُانتهاء فبعد
ُكتابياًُ ُإخراجها ُوحسن ُمترابط ُبشكل ُترتيبها ُوإعادة ُوتنسيق ُالشواهد وزيادة

ُعلىُالشكلُالتالي:
ُحسن .1 ُالهدفُُ)العنوان( ُتخدم ُمشوقة ُمختلفة ُبأشكال ُالعنوان صياغة

وع.  اِلساسيُمنُاَْلَمْوض 
وعُوالحاجةُإليهُوأسبابُاَْلِكَتاَبةُفيه. .2  )التمهيد(ُويذكرُفيهُأهميةُاَْلَمْوض 
ُالتدرجُمنُالبسيطُالواضحُللتفصيل،ُ .3 ُويراعيُفيُكتابته وع( )اَْلَمْوض 

ُ ُوحسن ُوالفرعية، ُالرئيسية ُالعناوين ُمراعاة ُالقوالبُمع استخدام
 الجذابةُالعميقةُالتيُتخدمُالنصُالمكتوب.

ُعنُأسئلتهُ .4 ُواإلجابة ُموضوعة الِبُخَلصة ُاَلطَّ ُويكتبُفيها )الخاتمة(
 بالتمهيدُوفائدةُونفعُموضوعهُلمنُيقرأه.

َعلِّمُمنُالمتعلمُذكرُالمصادرُالتيُرجعُإليهاُفيُ .5 )المصادر(ُيطلبُاَْلم 
 كتابةُموضوعه.

ُالترقي .6 ُالترقيمُ)عَلمات ُلعَلمات َتَعلِِّميَن ُاَْلم  ُتنبيه َعلِّم ُاَْلم  ُعلى ُيجب م(
 وأهميتهاُفيُالنصُالمكتوبُوحسنُإخراجهُشكلياًُوكتابياً.

ْعبِير ةُاَلتَّ َُتْفِعيِلُِحصَّ ُ:أََسالِيب 
ْعبِيرُأِلُتكونُحصةُقراءةُأوُنحوُوصرف،ُِلُبدُلهاُُِلُبدُّ لحصةُاَلتَّ

ُبأنهاُ ُلشعورهم ُالمتعلمون ُينتظرها ُبمحتواها، ُمشوقة ُحماسية ُتكونُحصة أن
لذلكُمنُبعضُاِلساليبُالمعينةُللمعلمُعلىُُملكهمُوهمُمنُيقومونُبها،ُوِلُبدُّ

ُالطريقُومنها:
فّية(ُحيثُيطلبُاَْلمُ  .1 َعلِّمُمنُكلُطالبُعلىُحدةُكتابةُ)تهيئةُالبيئةُاَلصَّ

ْرس.  جملةُأوُفقرةُمتصلةُبعنوانُاَلدَّ
ْعبِيرُبشكلُجيد،ُومعرفةُ .2 َعلِّم(ُِلُبدُللمعلمُأنُيستعدُلدرسُاَلتَّ )تهيئةُاَْلم 

بُبشكلُ َلَّ محتواهُوعناصرهُوماُيدورُحولهُحتىُيستطيعُمساعدةُاَلطُّ
رُْ  سُللمتعلمين.جيدُومنظم،ُوكذلكُيكونُالحظُاِلوفرُمنُاَلدَّ

ُسؤالُ .3 ُبتوجيه ُوذلك ،ُ ُالمسبقة( ُبالمعلومات ُللطالب ُالذهنية )التهيئة
ْرس،ُثمُعرضُبعضُاِلمثلةُالتطبيقيةُ،ُُيتمهيديُذ صلةُبموضوعُاَلدَّ

وبعدهاُيشرحُالقاعدةُويطبقهاُعلىُاِلمثلةُالسابقةُ،ُماُتقعُفيهُغالبيةُ
ُتلخيصُ ُالمتعلم ُمن ُيطلب ُأن ُقبل ُللمعلم ُبد ُفَل ُالتعليمية، ََلِسل اَلسَّ
ْلِخيصُوكيفيتهُوضوابطه،ُوكذلكُقبلُأنُ ُمعنىُاَلتَّ ُأنُيعرفهُما فقرة،

ْرسُي طلبُمنهُكتابةُبرقيةُأوُإعَلنُأنُيكونُقدُأخبرهُمسبقاًُبمعنىُاَلدَّ
ُالمستمرُ ُوالتدريب ُالسؤال ُثم ُعليها ُوالتدريب ُوشروطه وضوابطه

 باستخدامُالطرقُالمتنوعةُللقياسُوالتدريب.
ُفيُ .4 َتَعلِِّميَن ُاَْلم  ُعلى ُوالمميز ُالكبير ُاِلثر ُالوسائل ُِلستخدام )الوسائل(

ُ ُوتحفيز ُمنُاستلهام ُقريب ُفيديو ُمقطع ُعرض ُفيمكن ذاكرتهم،
َتَعلِِّميَن. وعُيحفزُوينشطُذاكرةُاَْلم   اَْلَمْوض 

ُالتعلمُ .5 ُاستراتيجيات ُاستخدام ُمن ُبد ُِل ُالنشط( ُالتعلم ُاستراتيجيات (
ُالتعلمُ ُالذاتي، ُالتعلم (ُ ُأشكالها ُبكافة ْعبِير ُاَلتَّ ُحصة ُداخل النشط

ُالخ ُالقصص، ُسرد ُالذهني، ُالعصف ُحلُالتعاوني، ُالذهنية، رائط
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وعُ ُاَْلَمْوض  ُحسب ُاِلقران( ُتعلم ُاِللعاب، ُالدوار، ُلعب المشكَلت،
 المطروحُوعناصرهُ.

ُلَِدْرِسَُتْعبِيِرَُتْحِريِري وَذٌجَُتْطبِيقِيٌّ َُنم 
ْلِخيص( ُالعنوان)تدريسُمهارةُاَلتَّ

ْرس( ْرس،ُبعدُاَلدَّ ْرس،ُأثناءُاَلدَّ ُِليُدرسُتقسيمُطبيعيُ)قبلُاَلدَّ
ْرسقبلُ ُاَلدَّ
 ُبُفيماُبينها َلَّ وعات؛ُليختارُاَلطُّ َعلِّمُبتجهيزُبعضُاَْلَمْوض  يقومُاَْلم 

 أوُيضعهاُبينُأيديهمُكمقترح.
 ُُأو ُمناسب، ُفيديو ُمقطع ُمن ُالمطلوبة، ُالتعليمية ُالوسائل تجهيز

ُعملهُ ُمن ُحاسوبُيتأكد ُنصفُصفحة، ُتتجاوز ُِل ُقصيرة قصة
ُ ُثَلث ُمن ُالصور ُبعض ُبالعارض، ُصورُواتصاله ُخمس إلى

ْلِخيص.  تخدمُالمهارةُوتشحذُالذهنُلتعريفُمعنىُاَلتَّ
 .ْرس  تجهيزُنماذجُللتلخيصُحتىُيتمُعرضهاُأثناءُاَلدَّ
 ُُنهاية ُفي ُتلخيصها ُالمراد ُقطعة ُبها ُللتدريب ُورقة تصوير

ْرس)يستغنىُعنهاُبمقاطعُمنُالكتابُالمقررُبينُأيديهم(.  اَلدَّ
 ْلِخيص،ُأوُعرضُحاسوبي.تجهيزُبطاقاتُللتعريفُبضوابطُاَل  تَّ
 .بُإلىُمجموعاتُمتناسقة َلَّ  تقسيمُاَلطُّ
 .فّيةُبشكلُفرحُومرح  تهيئةُالبيئةُاَلصَّ

ْرس ُأَْثَناَءُاَلدَّ
 ُُبـ)تهيئة ُيبدأ ُالمعهودة، ُوابتسامته ُوترحيبه َعلِّم ُاَْلم  ُدخول بعد

ُأيُ ُوعن ُالسابق؟ ْرس ُاَلدَّ ُيلخصُلي ُمن ُأسئلة: ُبطرح الذهن(
 ماُكانُموضوعه؟ُوأهمُالنقاطُبه؟شيءُتحدثنا؟ُو

 ُمكتوب ُتعريفية ُبطاقة َعلِّم ُاَْلم  ُعنُعليها)لَخُُِّاًُيخرج ُيسأل ُثم ص(
 معنىُاَْلفِْعل،ُويتبعُذلكُالتعريفُبه.

 ُبُّوَرة،ُويذكرُللطَلبُأهداف ْرسُعلىُاَلسَّ َعلِّمُعنوانُاَلدَّ يكتبُاَْلم 
ْرسُوالمستهدفُمنه.  اَلدَّ

 َُعلِّمُبتوزيع ورقةُبهاُقطعةُمنُسطرينُويطلبُتلخيصهماُيقومُاَْلم 
 بسطرُفيُدقيقتينُِلُغير.

 َُعلِّمُلهذهُاِلوراق،ُبلُبعدُانتهاءُالدقيقتينُيقومُبشرح ِلُينظرُاَْلم 
ًُأوُالبطاقاتُ ْلِخيصُعنُطريقُالعرضُالمجهزُمسبقا ضوابطُاَلتَّ

بُّوَرة.  أوُكتابتهاُعلىُاَلسَّ
 ُُللتلخيص ً ُنموذجا َعلِّم ُاتبعتُفيُيعرضُاَْلم  ُالتي ُالضوابط وذكر

 تلخيصه.
 ُُالسابقين ُالسطرين ُتلخيص ُإعادة ب َلَّ ُاَلطُّ ُمن َعلِّم ُاَْلم  يطلب

 بمراعاةُالضوابط.
 ُُثم ُالضعف، ُنقاط ُومَلحظة ُاِلوراق ُعلى ُبالتدقيق َعلِّم ُاَْلم  يقوم

ب. َلَّ بُّوَرةُبدونُذكرُِلسماءُاَلطُّ  التأكيدُعليهاُعلىُاَلسَّ
 ُم َعلِّم ُاَْلم  ُفيُيطلب ُشفوياً ُتلخيصُدرسُسابق ب َلَّ ُبعضُاَلطُّ ن

 دقيقتينُلكلُطالب.
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 ُبُتلخيصُكتابُقصص َلَّ ْرسُمنُاَلطُّ َعلِّمُفيُنهايةُاَلدَّ يطلبُاَْلم 
ُاِلنبياء،ُ ُكقصص ُصفحة، ُنصف ُعن ُيزيد ُِل ُفيما لشخصيات

 قصصُالصحابة...
ْرس َُبْعَدُاَلدَّ

 ُوين ْلِخيص ُباَلتَّ ب َلَّ ُاَلطُّ َعلِّم ُاَْلم  ُكعرضُيذكر ُبعمله صحهم
ْرسُالقادم.  إليكترونيُحاسوبيُويسمحُلهمُبعرضُاَلدَّ

 ُ)بُ)عنُطريقُمجموعةُتجمعهمُعلىُالهاتف َلَّ ُاَلطُّ َعلِّم يتابعُاَْلم 
ُأوُيحلُ ُالتيُتدورُفيُأذهانهم، ُويجيبُعلىُاِلسئلة ْلِخيص، باَلتَّ

 العقباتُالتيُتواجهُالبعض.
 َُعلِّمُمعلماًُآخرُيبدأ ْرسُالجديدُبتلخيصُلشخصيةُيستضيفُاَْلم  اَلدَّ

ُمحببةُلنفوسهمُمعاصرةُوقدوةُحسنةُفيماُِلُيزيدُعنُدقيقتين.
ُالخاتمة:

لَتُإِلَى َراَسةَُتَوصَّ ُ:فِيُنَِهاَيِةَُهِذِهُالدِّ
ةُ  .1 يَّ لَِهاُِكَماَدةُُِأََهمِّ ْعبِيِرَُوَتَناو  ِلَُمَعَُمَهاَرِةُالتَّ َعام  بَُُالتَّ ُاتِّ َُيِجب  اَعَهاُلََهاَُقَواِعد 

ِجَُوْفَقُِمْنَهاٍجَُثابِتٍُ َدرُّ ْيَرَُعلَْيَهاُبِالتَّ  .َوَعْنَوَنتَهاَُوالسَّ
ةُ  .2 يَّ ُلَِيْعلََمُُأََهمِّ َُواِضٍح ُبَِشْكٍل َتَعلِِّم َُواْلم  َعلِِّم ُاْلم  َماَم

ُأَ ْعبِيِر ُالتَّ َُمَهاَراِت َوْضع
ِمهُِ ْسَتَوىَُتَقدُّ  .أَْيَنَُيِسيرَُوم 

ْعبِيرُِ .3 ُالتَّ ُاْلَمَهاَراِتُُلَِمَهاَرِة ُلَِباِقي َُتابَِعٌة َُوِهَي لَِها َُتَناو  ُفِي ة وِصيَّ ص  خ 
َحةُلَِدَرَجِةُإَِجاَدتَِها َوضِّ  .َوَخاِدَمَةُلََهاُبَِنَفِسُاْلَوْقِتَُواْلم 

ُاْلَعاِمل ُ .4 َُمَعَها ِل َعام  َُوالتَّ لَِها َُتَناو  ِق َُوطر  ْعبِيِر ُالتَّ ُلَِمَهاَراِت ُاْلَمْعلَِم إِْدَراك 
َُعلَىَُنَجاِحُإِْتَقاِنَُهِذِهُاْلَمَهاَرةُِاِْلَُ  .ْكَبر 

َُبْلُ .5 ََلِسِل ُالسَّ َُوَحْجِم اَعاِت ُالسَّ ُبَِعَدِد ُلَْيَسْت ِة ُاْلَعَربِيَّ ُاللَُّغِة َُتْعلِيِم َمَهاَرات 
ةُِ َتَعلِِّمُلِْلَمَهاَراِتُاِْلََساِسيَّ  .بَِقْدِرُإِْتَقاِنَُواْستِيَعاِبُاْلم 

ُاْلِمْنَهاجُ  .6 ُاْلَمَعالِمَُواْلَعْصِريُُّي ْسِهم  اْلَقائِمَُعلَىَُتْفِصيِلُاْلَمَهاَراِتُُ،اْلَواِضح 
َُمَهاَرِةُ َُتْرِسيِخ ُفِي َُدْرٍس لِّ ُك  ُأَْهَداِف َُوَوْضِع َُدْرٍس لِّ ُِبك  َوَعْنَوَنِتَها

ْعبِيرُِ  .التَّ
 

ُالتوصيات:
اِتُ .1 ُاْلَمَهاَراِتَُواِِلْستَِراتِيِجيَّ ْعبِيرَُِتْوِظيف  ِةُالتَّ َعِةُِفيُِحصَّ َتَنوِّ  .اْلم 
ََلِسِلُ .2 ُالسَّ َُكافَِّة ُِفي َُوَعْنَوَنتَها ْعبِيِر ُلِلتَّ ِة ْفِصيلِيَّ ُالتَّ ُاْلَمَهاَراِت ِاْستِْخَدام 

َتَعلِّمُِ َعلِِّمَُواْلم   .َوَوْضِعَهاُِبَعْيِنُاِِلْعتَِباِرُأََماَمُاْلم 
3. ُ ُالتَّعُْعدم َُمَهاَرِة َُبْيَن ُ،ُاَْلَخْلط ُاِِلْستِْخَداِم ُفِي َحاَدَثِة َُواْلم  َُواْلقَِراَءِة ِبيِر

ُِمْنه َماَُوت فِيدََُُفلَْيَسْتَُمَهاَرة ُ َحاَدَثةَُوإِْنَُكاَنْتَُتْسَتفِيد  ْوُم 
ْعبِيِرُقَِراَءًةُأَ ُ.التَّ

ُ
ُ  
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