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صُ
اَلْ ُملَ َّخ ُ
يحُالْفَرقُبَيْنَُُ
ض ُِ
يفُُبِ َمهَا َر ِةُُاَلت َّ ْعبِيرَ ُ،وأَهَ ِّميَّتِهَاُ َوأَهْدَافِهَاَ ُ،وتَوْ ِ
يَهْدفُُهذاُالْبَحْ ثُإِلَىُالت َّ ْع ِر ِ
تُ ُالسَّابِقَ ُِة ُلَهُ ُتَرْ تِيبًا ُ( ِاِل ْستِ َماعُ ُُ-
اَلت َّ ْعبِير ُ َواَ ْ ِْلنْشَاءَ ُ ،و َك َذلِ َ
كُ ُع َََلقَته ُبِ َغي ِْر ِهُ ُ ِم ْنُ ُاَلْ َمهَا َرا ِ
الْم َحا َدثَةُُُ-اَلْقِ َرا َءةُُُ-النَّحْ وُُ–ُال َّ
جُُالْمتَّبَ َع ِةُُفِي ُتَ ْعلِي ِمُُ
صرْ فُُ)َ ُ ،والتَّع ِ
ْرُيف ُبِأَنْ َوا ِعهُ َوالْ َمنَا ِه ِ
ضهَا ُُ ،ث َُّمُ
بُ ُاَلس َََّل ِسل ُالت َّ ْعلِي ِمي َّ ِةُ ُ َم َعُ ُ ِذ ْك ِرُ ُنَ َما ِذج ُ َوتَحْ لِيل ُلِبَ ْع ِ
َمهَا َر ِةُ ُاَلتَّعْبِير ُ َحالِي ًا ُفي ُغَالِ ِ
يسُ ُهذه ُال َمهَا َر ِةُ َُ ُ ،وطَ َرائِقُ
َعرْ ض ُالطَّ ِريقَ ِةُ ُالنَّمو َذ ِجيَّ ِةُ ُ( َوفْقًا ُلِر ْؤيَ ِةُ ُالْبَا ِح ِ
ثُ) ُفي ُتَ ْد ِر ِ
كُ ُاَلْ ِكتَابِيُ ُُ ،ث َّمُ ُ َعرْ ض ُنَمو َذج ُت ْ
تَ ْد ِريس ُاَلت َّ ْعبِير ُال َّ
سُ ُتَ ْعبِيرُ ُ َوفْقًاُ
شفَ ِو ِّ
يُ ُ َو َك َذلِ َ
َطبِيقِيُ ُلِ َدرْ ِ
لِل َّ
ضرو َرةُُ
ض َوابِ ُِ
تُ ُ ِم ْنُ ُأَهَ ِّمهَاَ ُ :
صيَا ِ
جُ ُ َوالتَّوْ ِ
ط َُ ُ ،وانْتَهَى ُالْبَحْ ثُ ُإِلَى ُ َمجْ موعَةُ ُ ِم ْنُ ُالنَّتَائِ ِ
ض َوابِ ِطهَا ُشَرْ ًحا ُ َوتَحْ لِ ً
يَلُ ُ َوتَ ْد ِريبًاُ،
التَّ َعام ِلُ ُ َم َُع ُ َمهَا َر ِةُ ُاَلت َّ ْعبِير ُبِا ْستِ ْخد ُِ
َام ُقَ َوا ِع ِدهَا ُ َو َ
وسُال َّرئِي ِسي َّ ُِة.
َاوينَُُال ُّدر ُِ
َوتَقْ ِسي ِمُُ َمهَا َراتِهَاُالتَّفْ ِ
صيلِيَّ ِةُُبِوضوحُُ َو َذ ْكرهَاُفِيُ َعن ِ
الكلماتُالمفتاحيةُ:اَلتَّعْبِيرُ،غيرُالناطقينُبالعربيةُ،اَلْ َمهَا َراتُاللغوية.
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ُْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِة
ُِ َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي
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 yapılarakanaliz 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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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

َم ْفهوم ْ
ارةُِل َغ ًةُ :
ُال َم َه َ
ْ
ُّ
ُب َتعْ ِريفِ َهاُ
ُو ِاِلصْ طِ ََل ِحَ ،
ان ُعِ َّدة ُفي ُالل َغ ِة َ
َولِ َكلِ َم ِة ُ" َم َه َ
ارة" ُ َم َع ٍ
ُوال ِبدَ ا َية ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِج ُالتقلِي ِد َّي ِة ُُ،
ار ِة َ
يس ُال َم َه َ
ِِلَ َه ِّم َّيتِ َها َ
ُوتد ِر ِ
ُح َّتى ُ َيتِ َّم ُال َّتف ِريق ُ َبي َْن ُتد ِر ِ
يس ُال َمناه ِ
ْ
ْ
َف ْال َغُا َي ْ
ِّ
صفّ َحاتُِ
ُواَل َّ
ْس ُ َع َد َد ُال َّسا َعا ِ
ت َ
ُِولَي َ
ارة َ
ِين ُلِل َم َه َ
ان ُاَلم َت َعلم َ
ةُال َكيْفية ُ َو َد َر َجةُإِ ْت َق ِ
ِيجةٍُفِعْ لِ َّيةٍ.
ونُ َنت َ
ُِبد ِ
َوإِ ْن َها ِءُاَل َّس ََلسِ لُال َّتعْ لِي ِم َّية ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ارةُِعِ ن َدُال َع َربُِ :
َمفهومُال َم َه َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
يْ
ِّ
ُبهُِ
ف
ص
و
ُي
ا
م
ُ
ر
ث
ك
أ
ُو
ل
م
ع
ُ
ل
ك
ُب
ِق
ذ
ا
ح
ل
ا
ُ
ِر:
ه
ا
م
ال
و
ُ
ُ
ء
ش
ُال
" ُاَ ْلح ِْذق ُفِي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُوي َقال ُ َم َهرت ُب َه َذا ْ َ
ال َّسابِح ْ
ار َة ُأَيٍّ ُ
ُب ِه ُ َم َه َ
ُو ْال َج ْمع ُ َمُ َُه َرة َُ ،
جيد َُ ،
ُال َم ِ
ُاِل مْ ِر ُأَ ْم ِهُر ِ
ِ
1
ً
ُِحا ِذقاُ" ُ
تُبه َ
صِ رْ ِ
مفهومُالمهارةُعندُالغربُ :
ْ
ْ
َّ
َ
س ُ"بأنها ُالسهولةُ
ف
ن
ُال
م
ل
وس
ام
ُ
ق
ُ
ِي
ف
ُ
يعرفها ُدريفر ُ()driver
ُعِ
ِ
ِ
ِ
2
والسرعةُوال ِّدُ قةُ(عادة)ُفيُأداءُعملُحركي" ُ
َم ْفهوم ْ
ارةُِاصطَلحاًُ :
ُال َم َه َ
عندُالعربُ :
َ
َّ
َ
ٌ
ُو ْال َك َفا َء ِة ُ َفضْ ًَل ُ َعنْ ُال ُّسرْ َعةُِ
م
ت
ي
ُ
يٌّ
و
غ
ُل
ء
ا
د
َ
ُأ
ُ"
ا
ه
ُبأ َ َّن
سِ
ُبال ِّد َّق ِة َ
َ
َ
ِ
ِ
َيعْ ِرفو َن َها ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ْ
ْ
ْ
نْ
صوتِيٍّ ُ،
صوتِ ّي ا ُأو ُغي َْر ُ َ
ون ُ َ
َو ْال َفه ِْمُ ،وعليه ُفإنها ُ)أداء( ُ َو َهذا ُاِل َداء ُإِمَّا ُأ ُ َيك َ
ص ْوتِيُّ ُاللُّ َغ ِويُّ ُ َي ْش َتمِل ُ)اَ ْلق َِرا َءةُ ،واَل َّتعْ ِبير ُالشفويُ ،والتذوق ُالبَلغيُ،
َو ْاِلَ َداء ُال َّ
ُاِلستماعُُ،
وإ لقاء ُالنصوص ُالنثرية ُوالشعريةُ ،أو ُغير ُصوتيُ :فيشتمل ُعلى
ِ
والكتاب ِةُُ،والتذوقُالجماليُالخطي"ُ 3
عندُالغربُ :
عرفهاُمانُ(ُ)Munnبأنهاُتعنيُ"ُاَ ْل َك َفا َءةُفِيُأَ َدا ِءُم ِه َّمةُِ َماُ"ُ 4
ي ِ
َّ
َ
عْ
َم ْفهومُالت بِيرُ :
َ
ان ْ
ُو َبي ََّنَُ ُ ،و َعب ََّرُ
ُال َع َر ِ
ب َ
بُ("ُ:عُ ،ب ُ،ر) ُ َعمّا ُفِي ُ َن ْفسِ ه ُأعْ َر َ
َجا َء ُفِيُلِ َس ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
نْ
ُو َعب ََّر ُ َع ُفَل ٍن ُُ:تكل َمُ
ارة َ
ُوال ِع َب َ
ب ُ َعنهُُ ،واِلسمُ:ال ِعب َْرة َ
َع ْنه ُ َغي ِْرهُ:عييُ َفأَعْ َر َ
5
ِيرُُ" ُ
ُعمَّاُفِيُال َّ
ُُ،واللِّ َسانُي َعبِّر َ
َع ْنه َ
ضم ِ
َم ْفهومُاَل َّتعْ بِيرُاصطَلحاُ ًُ :
َ
َ
ه َو َّ
ْ
ُو َماُ
اجاته َ
ُو َح َ
ُوأ َحاسِ ي َسه َ
اره َ
ُب َها ُال َفُرْ د ُأ ْف َك َ
ُالط ِري َقةُ ُالَّتِي ُ َيصوغ ِ
ونُُ،6وهوُ َن ْقل ْ َ
ِيح ُفِيُال َّ
ُبأسْ لو ٍ
ارُ
ش ْك ِل َ
بُ َ
ُو ْال َمضْ م ِ
َي ْطلب ُإِلَ ْيهُِصِ َيا َغته ِ
ُاِل ْف َك ِ
صح ٍ
َ
7
ْ
اسُ َعنْ َ
يقُال َّت َح ُّدثُِأ ْوُال ِك َتا َبةُِ ُ
ُط ِر ِ
لِل َّن ِ
1

ُابنُمنظورُ،لسانُالعربُُ،دارُصادرُ،بيروتُ،لبنانُ،طُ،ُ،ُ1994ُ،3مادةُ(مُهُر)ُ،جُ،5صُ.1
2
ُرشديُأحمدُطعيمةُ،المهاراتُاللغويةُ،مستوياتهاُ،تدريسهاُ،صعوباتهاُ،دارُالفكرُالعربيُ،القاهرةُ،طُ
ُ،2004ُ،1ص.29
3
ُزينُكاملُالخويسكيُ،المهاراتُاللغويةُ(ُاِلستماعُ،التحدثُ،القراءةُ،الكتابة)ُوعواملُتنميةُ
المهارارتُاللغويةُعندُالعربُوغيرهمُ،دارُالمعرفةُ،اِلزارريطةُ،مصرُ،طُ،2001ُ،ُ1صُ.13
4
ُرشديُأحمدُطعيمةُ،المهاراتُاللغويةُمستوياتهاُ،تدريسهاُ،صعوباتهاُ،دارُالفكرُالعربيُ،القاهرةُ،
الطبعةُاِلولىُ،2004ُ،ص.5
5
ُالفيروزُأباديُ،القاموسُالمحيطُ،صُ3
6
ُوليدُأحمدُجابرُ(ُُ.)ُ۲٠٠۲ُُ١٤٣۲تدريسُاللغةُالعربيةُ.طُُ.١دارُالفكرُ.عمانُ،صُ.233
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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

ب ْ
ُح ْو َلُ
ُوُ َغالِ ِ
ُو ْال َم َعا ِج ِم ُ َيدور َ
ِيس َ
ُاِلصْ طِ ََل ِح َ
ير ُفِي ِ
ُال َق َوام ِ
َف َم ْفهوم ُال َّتعْ ِب ِ
َ
ْ
ْ
س ْ
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
ْ
ب ُال َم َواقِفِ ُ
ُح َس َ
ُال َمعْ َنى( ُاَل َّتعْ بِير ُشف ِه ّيا ُأو ُ ِكتابِ ّي ا ُ َعمَّا ُي ِريده ُاإلِن َسان َ
َن َف ِ
َ
َ
ِيح ٍةُ)ُ .
صح َ
ُبط ِري َقةٍُ َسلِي َمةٍُ َ
يرُ َعنْ ُذلِ َ
ْالم ْخ َتلِ َفة َ
ك ِ
ُِوال َّتعْ ِب ِ
يرُواَ ْإلِ ْن َشاءُ :
اَ ْل َفرْ قُ َبي َْنُُاَل َّتعْ بِ َ
َ
ْ
ً
ْ
ْ
ج َدُ
ير َ
س ُال َمعْ َنى َُ ُ،وأحْ َياناُ َن ِ
ُب َنف ِ
ُوإِن َشا ٍء ِ
ُ َكثِيرً اُ َماُ َيتِ ُّم ُاسْ ت ِْخ َدامُ َكلِ َم ِة ُ َتعْ ِب ٍ
جدُإِلُ
ينُكت ِ
انُُ(تدريسُاَل َّتعْ بِيرُواَ ْإلِ ْن َشا ِء)ُثمُعِ ْن َد ُال َّت َ
ب ُ َت َحمُّلُع ْن َو َ
او َ
ص ُّف ِحُُِلُ َن ِ
َع َن ِ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ً
ً
ْن ُ َماُ َدا َم ُ َي َت َح َّدث ُ َعنْ ُأ ْم ٍرُ
نوعا ُواحداَ ُ،و َِل ُ َنعْ لَم ُلُِ ْم ُذ َك َر ُ َ
ان ُالل ْفظ َتي ِ
صاحِب ُالع ْن َو ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِنْ
ْ
رْ
مْ
اطٍ
ح ٍدُ َُ ُ،و َكثِي ٌرُ ُ َمُنْ ُ َي ْخ َتلِ َط ُ َعلَ ْي ِه ُاِل رُ ُُ،لِذاُنختصِ ر ُالف ق ُ َبينه َماُفِيُنِق ُم ُ
َوا ِ
ُج ْد َو ٍل ُلِ َتبْسِ يطِ ُ
ضع َها ُفِي َ
َحيْثُ ُ ( ُدائرة ُاِلتساع ُواِلختصاص ُوالمستوى)َ ُ ،و َن َ
ْالف َِر ِقُ َب ْي َنه َماُ ُ:
ْ
اَإلِ ْن َشاء ُ
ُ اَل َّتعْ ِبير ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
اإلِنشاء ُأضيق ُمن ُدائرةُ
 ُ 1اَل َّتعْ ِبيرُأوسعُمنُاإلِنشاءُ ُ
اَل َّتعْ ِبيرُ .
ْ
يختصُبالجانبُاَل ِك َت ِابيّ ُ .
 ُ ُ 2يشمل ُالتفاعل ُمع ُالمجتمعُ
شفوياًُأوُكتابياًُ .
إنشاءُلفظُعامُيشملُمعنىُ
 ُ 3تعبير ُلفظ ُمختص ُللتعبيرُ
َّ
َ
عْ
الت بِير ُويتسع ُلمعان ُأخرى ُأكثرُ
الشفويُواَ ْل ِك َتابِيّ ُ .
مماُفيُمدلولهاُالحرفيُ .
اَ ْإلِ ْن َشاء ُصناعة ُيحملُ
 ُ 4اَل َّتعْ بِير ُيبدأ ُبالبساطة ُفيُ
صعْ بُالبدايةُبهُ
العرض ُالشفوي ُواَ ْل ِك َت ِابيّ ُويتدرجُ اإلبداعُوهوُمنُاَل َّ
حسب ُالمستويات ُالمختلفة ُللطالبُ معُاَ َّ
لطالِبُالبسيطُفكيفُنطلبُمنهُ
إبداعا ً ُوخياِلت ُوهو ُما ُعبر ُعنُ
والدراسُ .
اِلمورُالبسيطةُبعدُ .
ُ
ٌ
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ب ُالتعْ لِيمِيِّ ُ
ِيجة ُلِل َج ْد َو ِل ُال َّس ِاب ِق ُف ِعندَ ُاسْ تِخ َد ِام ُاللفظ ِة ُفِي ُال َجانِ ِ
َنت َ
َ
َّ
ُب ْال َع َر ِب َّي ِةُ ُُ،
ضل ُاسْ ت ِْخ َدام ُلَ َفظة ُ(تعبير) ُ ُ َِل ُسِ َّي َما ُلِ َغي ِْر ُال َّناطِ ق َ
ال ِّد َراسِ يِّ ُ َف ْاِل ْف َ
ِين ِ
َ
َ
َ
َف َّ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
ُبال َع َر ِب َّي ِة ُ َيحْ تاج ُمِنْ ُالل َغ ِة ُأ ْب َسط َها َُ ُ ،ومِنْ ُاِللفاظِ ُأسْ َهل َهاُ
الطالِبُ ُ َغيْرُ ُالناطِ ق ِ
َ
ْ
ت ْ
ير ُ َعُنْ ْ
ُال َعا َّمةُِفِيُال َّت َعام ِل ُ َش َف ِو ًّي اُوكتابياًَ ُ،و َِل ُيُطلب ُ ِم ْنهُ
ُاِل َساسِ يَّا ِ
لِم َجرَّ ِد ُال َّتعْ ِب ِ
ْ
فِيُ َه ِذ ِه ْ
ُّ
ِّ
ُّ
َّ
َ
َ
ُال َم َراح ِِلُ ُإتقان ُال ِّ
ُوالنظ ِمُ ُُ،بلُ
ُوالنث ِر َ
صن ا َعاتُالل َغ ِويَّةُمِنْ ُ ِكتا َب ِة ُالشعْ ِر َ
ْ
ح َل ُال َّت َواص ِل ُاَل َّ
ُواَ ْل ِك َت ِابيّ ُ
ج ّل ُ َما ُيُطلب ُ ِم ْنه ُإِ ْن َجاز ُ َم َرا ِ
ُب َط ِري َق ٍة ُ َسلِي َم ٍة َ
ش َف ِهيّ ِ
ِيح ٍةُُ .
صح َ
ِب َط ِري َقةٍُ َ
يرُو َم َج َاِل ِت ِهُُ :
أَ ْن َواعُاَل َّتعْ ِب َ
ينقسم ُاَل َّتعْ ِبير ُمن ُحيث ُاَ ْل َم ْوضوع ُإلى ُقسمين ُ(تعبير ُوظيفيُ ،وتعبيرُ
إبداعي)ُ .
8
وينقسمُمنُحيثُاِلداءُإلىُقسمينُ(تعبيرُشفويُ،وتعبيرُتحريري) ُ .
7

ُعمرُاِلسعدُوفاطمةُالسعديُ(ُُ.)ُ١٩٨٩ُُ١٤٠٩اللغةُالعربيةُبينُالمنهجُوالتطبيقُ.دارُالعطاءُ.
عمانُ،صُ.200
8
ُ زينُكاملُالخويسكيُ،المهاراتُاللغويةُ(ُاِلستماعُ،التحدثُ،القراءةُ،الكتابة)ُوعواملُتنميةُ
المهارارتُاللغويةُعندُالعربُوغيرهمُ،دارُالمعرفةُ،اِلزارريطةُ،مصرُ،ط،2001،1ص.11
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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

ُوهذهُجدولُتوضيحيُيبسطُأقسامُاَل َّتعْ ِبيرُ :
أُُ -منُحيثُاَ ْل َم ْوضوع(وظيفيُوإبداعي) ُ
اَل َّتعْ ِبيرُاإلبداعي ُ
اَل َّتعْ ِبيرُالوظيفي ُ
ُ
َّ
َ
التعْ ِبير ُعن ُاِلفكارُ
اتصال ُالناس ُبعضهمُ
الغر
ببعض ُلتنظيم ُحياتهم ُوقضاءُ والخواطر ُالنفسية ُونقلها ُإلىُ
ضُمنه ُ
حوائجهم ُالرسمية ُوغيرُ اآلخرين ُبطريقة ُإبداعيةُ
مشرقةُومثيرة ُ
الرسميةُ .
ُالمقاِلتُ
كتابة
ُاليوميةُ،
المحادثة
أمثلةُ
اِلخبارُ ،إلقاء ُالتعليمات ُ،وتأليف ُالقصص ُوالرواياتُ
لمجاِلته ُ
ُاللوحاتُ والتراجمُونظمُالشعرُ ...
اإلرشادات،
اإلرشاديةُ ،اإلعَلناتُ ،التقاريرُ
الرسمية ُوغير ُالرسميةُ ،كتابةُ
ُوالمذكراتُ
الرسائل
والنشراتُ ...
َّ
َ
عْ
 وهنا ُنركز ُمع ُغير ُالناطقين ُبالعربية ُعلى ُالنوع ُاِلول(الت بِيرُ
الوظيفي) ُأكثر ُمن ُاَل َّتعْ ِبير ُاإلبداعيُ ،لخصوصية ُالمستوىُ
ومتطلباته.
بُ ُ -منُحيثُاِلداءُ(شفويُوتحريري)
اَل َّتعْ ِبيرُالتحريري ُ
اَل َّتعْ ِبيرُالشفوي ُ
ُ
َّ
َ
هو ُما ُتستخدم ُفيهُ
التعْ ِبير ُالشفوي ُاوُ
ُ
اَل َّ
ش َف ِهيّ ُنسبة ُللشفتين ُمخرجُ أداة ُكتابة ُوقيد ُلحفظهُ
اِلحرف ُوالكلمات ُلكنُ وسهولةُاسترجاعهُونشرهُ ُ.
أعرفه ُبأنه ُ" ُكل ُتعبير ُِلُ
يستخدم ُفيه ُأداة ُكتابة"ُ ،وِلُ
يقتصر ُهنا ُعلى ُالمحادثةُ
بالشفاه ُفقط ُ–وإن ُكانت ُهيُ
اِلصلُ ،فاَل َّتعْ ِبير ُبالحركاتُ
وبلغة ُاإلشارة ُوبحركاتُ
الجسد ُوالوجه ُتعبير ُشفويُ
أوُشفهيُ .
َّ
عْ
يرُاَ ْل ِك َت ِابيَّ ُماُهوُإِلُأداةُلحفظِ ُاَل َّتعْ ِبيرُالشفويُ
ب
ت
ل
 وهناُنقولُ:إنُاَ ِ َ
سواءُكانُوظيفياًُأوُإبداعياً.
 اَل َّتعْ ِبيرُالوظيفيُمنهُالشفويُومنهُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُوغالبهُالشفويُ،وكذلكُ
اإلبداعيُمنهُالشفويُومنهُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُوغالبهُاَ ْل ِك َت ِابيّ .
يسُاَل َّتعْ ِبيرُ :
أَهْ َدافُ َت ْد ِر ِ
َ
َّ
خب َْرات ِِه ْم.
ُو ِ
ُو َم َشاعِ ِر ِه ْم َ
اجات ِِه ْم َ
ُح َ
يرُ َعنْ َ
ُ .1أنْ ُ َي َت َم َّك َنُاَل َّت ََلمِيذُُمِنْ ُالتعْ ِب ِ
َ
َ
ارف ِِه ْم.
ار ِه ْم َ
ُو َم َع ِ
 .2أنْ ُ َت َّتسِ َعُ َدائ َِرةُأ ْف َك ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َاعُ
ار َ
ِير ُال َمنطِ قِيَّ ُالمن َتظِ م َ
 .3أَنْ ُ َي َت َعوَّ دوا ُالتفك َ
ُو َترْ تِيب ُاِلف َك ِ
ُواإلِ ْبد ِ
ار.
َو ِاِل ْبتِ َك ِ
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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

ُو َّ
الط ََل َق َة ُفِي ْ
اج َهةُِ
 .4أَنْ ُ َي َت َعوَّ دوا ُال َّ
ُال َق ْو ِلَُ ُ ،و ْالق ْد َرة ُ َعلَى ُم َو َ
اح َة َ
ص َر َ
ِين ْ
ْال َم َواقِفِ ْ
ُال َح َياةُِ.9
ُالم ْخ َتلِ َفةُِفِيُ َم َياد َ
صرْ فُُِ :
ُوال َّ
يرُبال َّنحْ ِو َ
َع ََل َقةُاَل َّتعْ ِب ِ
ْ
ُّ
َ
َ
يرُكمادةُِتدرسُفيُتعليمُاللغةُال َع َربِيَّةُليستُمنفصلةُأو
ِلُشكُأنُاَل َّتعْ بِ َ
ب ُ(اِلستماعُ،
ت ُلغوي ِة ُسابق ِة ُلها ُعلى ُالترتي ِ
قائمة ُبذاتها ُبل ُهي ُنتيجة ُلمهارا ِ
ً
َّ
َ
َ
عْ
المحادثةُ ،اَ ْلق َِرا َءةُ ،الصرفُ ،النحوُ ،الكتابة) ُثم ُيأتي ُالت بِير ُمعبِّرا ُعمّا ُخلصُ
ُذهن ُاَ َّ
ب ُممّا ُسمعهُوتعلمه ُبالموا ِد ُالسابقةُِ ،والتي ُإن ُتمت ُاإلجادة ُفيُ
في
لطالِ ِ
ِ
َ
ُّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
عْ
عْ
ُعلىُنفسُ
بُالت بِيرُوثق َل
صع َ
يرُأيسر ُوأسه َلُوإنُلمُتتقنُ َ
َ
ِ
َتعلمِهاُكانُتعلمُالت بِ
ُِوالمنهلُ .
متعلمهُلقلةُالمورد
ِ
َّ
َ
ّ
عْ
ُبالنحو ُوالصرفِ ُفَل ُبد ُللمتطلعُ
ير
ِ
فعندما ُنتحدث ُعن ُعَلق ِة ُالت بِ ِ
ُالخريطةُالذهنيةُلشكل ُالجملةُِالعربيةُِوترتيبهاُمنُالمبتدأُ
للتعبيرُالجيدُأنُيجي َد
ِ
والخبرُ ،واَ ْلفِعْ ل ُوالفاعل ُوالمفعولُ ،والمرفوعات ُوالمنصوبات ُوالمجروراتُ
والمجزوماتُ ،والتوابع ُوالعطف ُ...؛ ُحتى ُيستقي َم ُنطقه ُوكتابته ُبناء ُعلىُ
ب ُالطبيعي ُللجمل ِة ُالعربيةُِِ ،ل ُسيما ُفي ُالمجتمعات ُاللغوية ُذات ُاِلنظمةُِ
الترتي ِ
ُّ
َ
ركيةُالتيُتختلفُبنيةُجملتهاُوترتيبهاُعنُ
ت
ُكاللغةُال
ة
ُللعربي
ة
اير
غ
التركيبيةُالم
ِ
ِ
َ
ِ
ترتيب ُالجملة ُالعربيةُ ،فهنا ُِل ُبد َّ
ب ُأن ُيجيد ُفهم ُشك ل ُالجملة ُالعربيةُ
ُللطال ِ
ونسقهاُ،وكذلكُتصريفُالكلماتُوتغيرُأنماطهاُواستخدامُكلُشكلُبماُيناسبهُ
بموضعهُالمناسبُ .
سْ
ُو ْالم َحا َد َث ِةُُ :
م
ت
اِل
يرُب
ِ
اع َ
َ
ِ
َع ََل َقةُاَل َّتعْ ِب ِ
ِ
ْ
ُّ
َ
َ
مهارة ُاِلستماع ُمن ُأهم ُمهارات ُتعلم ُاللغة ُال َع َربِيَّة ُ ُبل ُوكل ُاللغاتُ،
ففطرة ُالطفل ُتجبره ُعلى ُت علم ُاللغة ُالتي ُتسمعها ُأذنه ُفينطق ُبها ُلسانه ُويربطُ
بين ُأدوات ُاللغة ُوترا كيب ُجملها ُواستخدامها ُِلغراضه ُالمختلفة ُبدون ُعلمُ
ودراسةُوكتبُومحاضراتُومؤلفاتُ،وهوُماُينبغيُفعلهُمعُالمتعلمُللغةُغيرُ
لغتهُ،فيجبُأنُتغمرُاِلذنُباللغةُالجديدةُفتشبعُمنُألفاظهاُوتراكيبهاُفتتقبلهاُ
بيسرُويسهلُبعدُذلكُالنطقُبهاُ،فإذاُامتألتُاِلذنُنطقُاللسانُ،ومنُالمعلومُ
أنه ُمن ُِل ُيسمع ُِل ُيتكلم ُفما ُفائدة ُالكَلم ُومن ُأين ُتأتي ُمفرداته ُلمن ُلم ُيسمعُ
ألفاظهُومفرداتهُونغماتهُالصوتيةُ،ومعُعلمُالجميعُبأهميةُمهارةُاِلستماعُلغيرُ
الناطقينُبالعربيةُإِلُأنُهذهُالمهارةُتعانيُمنُسوءُالتعاملُمعهاُوالذيُيعودُ
بَلُشكُباِلثرُالسلبيُعلىُالمحادثةُواَل َّتعْ ِبيرُ .
َّ
َ
عْ
ُمهارة ُالمحادثة ُهي ُبداية ُلمهارة ُاَل َّتعْ بِير ُوجزء ُِل ُيتجزأ ُمنه ُفالت بِيرُ
اَل َّ
ش َف ِهيّ ُأوُالشفويُماُهوُإِلُدروسُوقوالبُتخدمُالمحادثةُ،فيمكنُالقولُ:إنُ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
عْ
عْ
عْ
المحادثةُقسمُوجزءُمنُالت ِبيرُوليستُالت بِيرُبالطبعُِ،لنُالت بِيرُيعتمدُعلىُ
أنماطُمغايرةُفيُتدريسهُكماُسيأتيُبإذنُهللاُ .
َع ََل َقةُُاَل َّتعْ بِيرُبِا َ ْلق َِرا َءةُ :
ْ
ْ
ْ
أيهماُأسبقُاَل َّتعْ ِبيرُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُأمُاَلق َِرا َءة؟ُاَل َّتعْ ِبيرُاَل ِك َت ِابيّ ُواَلق َِرا َءُةُكَلهماُ
يرتبط ُبالكلمة ُالمكتوبة ُأو ُالمطبوعةُ ،فا َ ْلق َِرا َءة ُهي ُالوجه ُالمقابل ُلفن ُالكتابةُ
صفّحةُ
حيث ُإن ُاَ ْلق َِرا َءة ُفن ُاستقباليُ ،والكتابة ُفن ُإنتاجيُ ،وكَلهما ُيرتبط ُباَل َّ
9

ُُخليلُعبدُالفتاحُحمادُ،خليلُمحمودُنصارُ،فنُالتعبيرُالوظيفيُ،2003ُ،مطبعةُمنصورُ،غزُ،طُ،1
مطبعةُمنصورُ،غزةُ،صُ.27
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المطبوعةُ،واذا ُكانت ُاَ ْلق َِرا َءة ُهي ُالفن ُالسابق ُلفن ُالكتابة ُفان ُاَ ْلق َِرا َءة ُتستدعيُ
كلمة ُمكتوبة ُلكي ُتقرأُ ،أي ُأن ُالكتابة ُفن ُسابق ُِلحق ُللقراءة ُفي ُآن ُواحدُ،
عَلوة ُعلى ُما ُسبق ُفان ُعملية ُاَ ْلق َِرا َءةُتتم ُبصورة ُعكسية ُلعملية ُالكتابةُ ،حيثُ
إن ُاَ ْلق َِرا َءة ُعملية ُتركيبية ُتحليلية ُفي ُحين ُأن ُاَ ْل ِك َتا َبة ُعملية ُتحليلية ُتركيبيةُ،10
أي ُأن ُاَ ْل ِك َتا َبة ُتتم ُبصورة ُعكسية ُللقراءة ُوكَلهما ُيحدثان ُبنفس ُالكيفية ُولعلُ
الشكلُاآلتيُيزيدُاِلمرُوضوحاُكماُيلي:11
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
عْ
ِنْ
اراتُاِلخ َرىُ :
صةُم ُ َعَلقةُِالت بِيرُبِال َم َه َ
اَ ْلخَل َ
ْ
اراتُال َّس ِاب َق ِةُ ُ(استماعُ ،محادثةُ،
جيٌّ ُ َناتِ ٌج ُ َعنْ ُاَل َم َه َ
 اَل َّتعْ ِبيرُ ُ َفنٌّ ُإِ ْن َتا ِ
قراءةُ،صرفُ،نحو).
َ
رْ
ِنْ
ارا ٍ
تُ ُ(اِلستماع ُوالمحادثةُ
ت
ُ
م
ُ
 اَل َّتعْ ِبيرُ ُ َيسْ َت ِم ُّد ُقوَّ َته
سِ
يخ ُ َم َه َ
ِ
واَ ْلق َِرا َءة) ُعلى ُالتحديد ُويتأخر ُ(الصرف ُوالنحو) ُفربما ُيجيدُ
10

ُ أسماءُعبةُ،مهاراتُالتعليمُالكتابيُودورهاُفيُتعلمُاللغةُالعربيةُلدىُتَلميذُالسنةُالخامسةُابتدائيُ،
رسالةُماجستيرُفيُاآلدابُواللغةُالعربيةُ،جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ،2015ُ،صُ.68
11
ُالمرجعُالسابقُ،صُ.70
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اَ َّ
ُبالشكلُ
لطالِب ُالمحادث َة ُوِل ُيجيد ُالقواع َد ُواستخدامها ُوحفظها
ِ
المناسبُِ،لذلكُيأتيُالنحوُوالصرفُفيُتعليمُاَللُّ َغ ْ
ةُال َع َر ِبيَّةُُفيُ
ُالمناهجُ
ب
اراتُ،وليسُفيُبدايتهاُكماُهوُم َّتبعُفيُغال ِ
آخرُاَ ْل َم َه َ
ِ
التعليميةُِ،فاللغةُالفطريةُتك َت َسبُبدونُقواعد.
ةُح ِّي ٌزُ ُ َك ِبي ٌُر ُفِيُ َت َطوُّ ِر ْ
ْ
اجُ
ُال َع َملِ َّي ِة ُال َّتُعْ لِي ِم َّية َ
ُواَ ْلق َِرا َء َ
اع َ
ُِوإِخ َر ِ
 ل َِِلسْ تِ َم ِ
َ
َ
م ْخ ِرجُ ِكتابِيُُّمت َميِّز.
اَ ْل َم َناهِج ْ
ارةُِاَل َّتعْ ِبيرُ :
ُالم َّت َب َعةُُفِيُ َتعْ ل ِِيمُ َم َه َ
 وهنا ُتحديداً ُنعرض ُبعض ُالمناهج ُالثابتة ُوالمؤلفات ُلما ُلها ُمنُ
أهمية ُلتوضيح ُكيف ُيسير ُتدريس ُمادة ُاَل َّتعْ ِبير ُفي ُغالبُ
المطبوعاتُعلىُتفاوتُبلدانهاُومؤلفيها.
 وِل ُينكر ُأحد ُفضل ُهذه ُاَل َّس ََلسِ ل ُالمختلفة ُفي ُنشر ُالعربية ُبينُ
غيرُالناطقينُبها.
اراتُ
 معظم ُاَل َّس ََلسِ ل ُالموجهة ُلغير ُالناطقين ُبالعربية ُتهتم ُبا َ ْل َم َه َ
بشكلُنظريُفيُالتأليفُواَ ْل ِك َتا َبةُفغالبيةُتقسيماتُاَل َّس ََلسِ لُبدايةُ
من ُسلسلة ُ(العربية ُبين ُيديك) ُو(دروس ُاَللُّ َغة ْ
ُال َع َر ِبيَّة ُ ُلغيرُ
الناطقين) ُبجامعة ُاإلمام ُبالمملكة ُالعربية ُالسعوديةُ ،و ُ(الطريقُ
إلى ُالعربية) ُبقطرُ ،و(العربية ُللناشئين) ُبتركياُ ،و(الكتابُ
اِلساسي) ُبتونسُ ،وغيرها ُمن ُاَل َّس ََلسِ ل ُالكثير ُغالبها ُيتبع ُفيُ
ارات ُ(استماع-محادثة-قراءة-كتابة) ُعلىُ
منهاجه ُترتيب ُاَ ْل َم َه َ
الترتيبُوهوُمتوافقُمعُنظرياتُاستقبالُاللغةُالجديدةُوتعلمها.
 اِلختَلف ُالواضع ُبين ُاَل َّس ََلسِ ل ُهو ُطريقة ُتناول ُكل ُسلسلةُ
للمهاراتُاَ ِْلَ َساسِ يَّةُفعلىُسبيلُالمثال:
اَل َّتعْ ِبيرُُفِيُسِ ْلسِ لَة ْ
كُ) ُ
ُِ(ُال َع َر ِبيَّةُ َبي َْنُ َي َد ْي َ
ُإلىُثمانُ
متُالدروس
سلسلةُ(العربيةُبينُيديك)ُفيُإصدارهاُالثانيُ َق َس
َ
ِ
ب ُكل ُكتابين ُمستوىُ ،فكتاب ُاَ َّ
لطالِب ُاِلول ُ(جزء ُأول ُوجزء ُثان) ُعلىُ
كت ِ
النحوُالتاليُ :
ُ 576درساًُ،الكتابُاِلولُُ 144درساًُ،الثانيُُ 208درساًُ،الثالثُُ112
درساًُ ،الرابع ُُ 112درساًُ ،وفي ُكل ُوحدة ُتقسم ُالدروس ُبالشكل ُالتالي ُ(حوارُ
أولُ،حوارُثانيُ ،حوارُثالثُ،تدريبُمفرداتُ ،تراكيبُنحويةُ،أصواتُوفهمُ
المسموعُ،قراءةُ،كتابة)ُ 12
َّ
ب ُاِلول ُمن ُسلسل ِة ُ(العربية ُبين ُيديك)ُ:
ب ُاَلطالِ ِ
 اَل َّتعْ ِبير ُفي ُكتا ِ
يركزُعلىُتركيبُالكلمةُمنُخَللُترتيبُحروفُالكلمة؟ُ،اكتبُ
الكلمةُالتيُتشيرُإليهاُالصورة...؟.13
ب ُاَ َّ
ب ُالثاني ُمن ُسلسل ِة ُ(العربية ُبين ُيديك)ُ:
لطالِ ِ
 اَل َّتعْ بِير ُفي ُكتا ِ
ً
تعبيرُموجهُ:اكتبُموضوعا ُبعنوان...؟ُ،حولُالنصُإلىُقصة؟ُ،
اكتبُموضوعاًُبعنوان...؟.14
12

ُسلسلةُ(العربيةُبينُيديك)ُاإلصدارُالثانيُ،الرياضُ،2014ُ،كتابُالطالبُ،جُُ،1صُ.11
13
ُسلسلةُ(العربيةُبينُيديك)ُاإلصدارُالثانيُ،الرياضُ،2014ُ،الكتابُاِلولُ،صُ.233
14
ُسلسلةُ(العربيةُبينُيديك)ُاإلصدارُالثانيُ،الرياضُ،2014ُ،الكتابُالثالثُ،صُ.191
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ب ُاَ َّ
ب ُالثالث ُمن ُسلسل ِة ُ(العربية ُبين ُيديك)ُ:
لطالِ ِ
 اَل َّتعْ ِبير ُفي ُكتا ِ
ٍ
ٍ
ينتقل ُاَل َّتُعْ بِير ُإلى ُأسئلة ُموجهة ُمباشرة ُمثلُ :ماذا ُتفعل ُفيُ
المواقف ُاآلتية؟ُ ،ماذا ُتقول ُفي ُالمواقف ُاآلتية...؟ُ ،اكتبُ
موضوعاًُبعنوان...؟.15
وعلى ُهذا ُالشكل ُتسير ُمهارة ُاَل َّتعْ ِبير ُمجردة ُمن ُالشرح ُلمحتوىُ
اَل َّتعْ بِيرُومهاراتهُوأدواتهُ،وغالبيةُاَل َّس ََلسِ لُالحديثةُتزيدُ وتنقصُمنُالتدريباتُ
وبعضهاُيسبقُالتدريباتُبقطعةُفيخلطُبينهاُوبينُمهارةُاَ ْلق َِرا َءةُ .
ُب ْال َمدِي َن ِة ْ
ُال َجا ِم َع ِة ْ
اَل َّتعْ بِيرُ ُفِي ُسِ ْلسِ لَ ِة ْ
ُالم َن َّو َر ِةُ ُ(اَل َّتعْ بِير ُلغيرُ
ُاإلِسْ ََل ِم َّي ِة ِ
الناطقينُباَللُّ َغ ْ
ةُال َع َر ِبيَّةُُ) ُ
 وتميزت ُهذه ُالسلسة ُعن ُغيرها ُبتخصصها ُفي ُاَل َّتعْ بِير ُفجعلتُ
لمادةُاَل َّتعْ ِبيرُُثَلثةُكتبُعلىُثَلثةُمستوياتُمنفصلة.
 المستوى ُاِلول ُللمبتدئين ُوقد ُتم ُتقسيمه ُعلى ُثَلث ُمراحلُ
(اَل َّتعْ ِبيرُالمقيد-اَل َّتعْ ِبيرُالموجه-اَل َّتعْ ِبيرُالحر)ُ،ُ16والمستوىُالثانيُ
( ُسؤال ُوجوابُ -بناء ُالجملةُ -بناء ُالفقرة)ُ ،ُ17وكذلك ُالمستوىُ
الثالث.
 ولهذه ُالسلسلة ُأهمية ُكبيرة ُخاصة ُللكليات ُالمتخصصة ُككلياتُ
اآلداب ُخاصة ُأقسام ُاَللُّ َغة ْ
ُال َع َر ِبيَّة ُ ُُ ،فهي ُتحتاج ُإلى ُالتخصصُ
اراتُ ،وفي ُهذهُ
في ُالمادة ُوليس ُسلسلة ُواحدة ُتشمل ُكل ُاَ ْل َم َه َ
السلسلةُاَل َّدرْ سُمقسمُبهذاُالشكلُ(ُفقرةُتليهاُأس ئلةُ:أجبُ،رتبُ،
أكملُ،صل...
وبهذه ُالشكل ُتسير ُغالبية ُاَل َّس ََلسِ لُ ،فيذكر ُاَل َّتعْ ِبير ُكتابع ُلما ُسبقهُ
َفتع َطي ُأسئلة ُمباشرةُ ،أو ُتجعله ُمنفصَلً ُبفقرة ُقراء ٍة ُتتبعها ُأسئلةُ ،ويأتيُ
السؤالُ:أينُالمهارةُالمقصودةُالموجهةُلتعليمُهذهُالمهارةُ(مهارةُاَل َّتعْ ِبير)؟ ُ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ارةُِاَل َّتعْ ِبيرُ :
ر
د
ت
ل
ُ
َّة
ي
ج
ذ
و
م
ن
ُال
ة
ق
ي
ر
ُ
لط
ِ
يسُ َم َه َ
ِ
ِ ِ
اَ ِ
ُّ
َ
ٌ
ُاتباعهاُللسير ُعليهاُوتجنبُالخطأُفيُ
كماُللنحو ُوالصرفِ ُقواعد ُيجب
ِ
ِ
النطق ُُ ،وكذلك ُلإلمَل ِء ُقواع ٌد ُيجب ُاتباعها ُلتجنب ُالخطأ ُفي ُاَ ْل ِك َتا َبةُِ ،كذلكُ
ِ
ارُوتوظيفهاُشفوياًُوكتابياًُ .
توجدُقواعدُللتعبير
ِ
ُلتجنبُالخطأُفيُنقلُاِلفك ِ
ِ
ُ
َ
ٌ
ٌ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِنْ
عْ
ْ
ِي ُ َع َملِيَّة ُمكوَّ نة ُم ُعِ دةُِ
" ُ َوِل ُش َّ
وع ُالت بِيرُه َ
ك ُأنَّ ُ َع َملِيَّة ُ ِكتا َبةُِ َموض ِ
ضُُُ،بمعنىُأنُهناكُخطواتُأساسيةُِلُبدُللدارسُ
َم َرا ِ
ح َلُي َؤ ِّديُ َبعْ ض َهاُإِلَىُ َبعْ ٍ
ً
الذي ُيريد ُأن ُيكتب ُموضوعا ُتعبيرياُمتميزاُ ُمن ُأنُيمرُبكل ُخطوة ُعلى ُحدةُ
ليتقنهاُتماماُقبلُالشروعُفيُاِلنتقالُإلىُالخطوةُالتاليةُ 18
15

ُسلسلةُ(العربيةُبينُيديك)ُاإلصدارُالثانيُ،الرياضُ،2014ُ،الكتابُالخامسُ،صُ.166
16
ُفُعبدُالرحيمُ،سلسلةُالجامعةُاإلسَلميةُبالمدينةُالمنورةُ(التعبيرُلغيرُالناطقينُباللغةُالعربية)ُ،
1430هُ،المستوىُاِلولُ،صُ.3
17
ُفُعبدُالرحيمُ،سلسلةُالجامعةُاإلسَلميةُبالمدينةُالمنورةُ(التعبيرُلغيرُالناطقينُباللغةُالعربية)ُ،
1430هُ،المستوىُالثانيُ،صُ.2
18
ُطارقُبنداريُ،الرائدُفيُالتعبيرُ،الطبعةُاِلولىُ،صُُ،4نسخةُُِpdfلُتتوفرُبالنسخةُمعلوماتُعنُ
دارُالنشرُوسنةُالنشرُ ُ،
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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

ُِفيُتقسيم ُمهاراتُاَل َّتعْ ِبيرُتقسيمُ(طارقُالبنداري)ُ،
ومنُالنماذج ُالهامة
ِ
ِ
ً
َّ
َ
عْ
اراتُالت بِيريةُوقسمهاُإلىُاثنىُعشرُقسماُوهيُ :
ضُبمقدمةُكتابهُُِاَ ْل َم َه َ
ف َع َر َ
 .1مهارةُاستبدالُمرادفاتُالكلماتُ.
 .2مهارةُاستبدالُمرادفاتُالتراكيبُ.
 .3مهارة ُإعادة ُالجمل ُوالتراكيب ُللفقرة ُلإلحساس ُبتسلسل ُاِلفكارُ
وترابطهاُ.
 .4مهارةُاَل َّت ْلخِيصُالفوريُالدقيقُوالسريعُفيُنفسُالوقتُ.
 .5مهارةُالتقديمُوالتأخيرُ.
 .6مهارة ُإضافة ُتراكيب ُجديدة ُفي ُأماكنها ُالمناسبة ُمن ُالفقرة ُ(ُ
بسطُالكَلمُ)ُ.
 .7مهارةُتحويلُالفقرةُِلسلوبُآخرُ(ُهوُأسلوبُالدارسُ)ُ.
 .8مهارة ُتحديد ُالعناوين ُالرئيسية ُللموضوع ُواستخَلص ُالنقاطُ
الفرعيةُالمندرجةُتحتهاُ.
 .9مهارةُكتابةُموضوعُتعبيرُمركزُمنُخَللُنقاطُمحددةُمتتاليةُ
.
َّ
َ
عْ
 .10مهارةُوضعُأسئلةُلكتابةُموضوعُالت بِيرُ.
 .11مهارةُاستخَلصُمفاتيحُاِلسئلةُالمناسبةُلموضوعُاَل َّتعْ ِبيرُ.
 .12وأخيرا ُكتابة ُموضوع ُاَل َّتعْ بِير ُباستخدام ُكل ُما ُسبق ُالتدريبُ
عليه.ُ19
ارات ُاَ ِْلَ َساسِ يَّة ُللتعبير ُتدرجا ً ُمن ُالبسيطُ،
ثم ُيسير ُالكتاب ُمعالجا ً ُاَ ْل َم َه َ
فيطبقها ُكاملة ُعلى ُأربع ُموضوعات ُنموذجية ُبعنوان(الحفاظ ُعلى ُالزمنُ -فنُ
القيادةُ–ُعلومُالعرب ُ-المخدرات)ُوتحتُكلُعنوانُيكتبُاسمُالمهارةُأعَلهُ–ُ
وهذا ُهام ُجداًُُ -ليدرك ُاَ َّ
لطالِب ُأنه ُيتع امل ُمع ُقاعدة ُمقصودة ُمباشرة ُيجبُ
اراتُبهذاُالشكلُأعلىُكلُموضوعُ
استيعابهاُبشكلُكاملُ -وكانتُعناوينُاَ ْل َم َه َ
منُاَ ْل َم ْوضوعاتُاِلربعُ :
 .1مرادفاتُالكلمات
 .2مرادفاتُالتراكيب
 .3إعادةُالتراكيبُللفقرة
 .4اَل َّت ْلخِيصُبالحذفُواإلضافة
 .5التقديمُوالتأخير
 .6إضافةُتراكيبُجديدةُ(بسطُالكَلم)
 .7تحويلُالفقرةُِلسلوبُآخر.
 .8العنوانُالرئيسيُوالنقاطُالفرعية
 .9كيفيةُكتابةُموضوعُتعبير
 .10أسئلةُاَل َّتعْ ِبيرُوصياغتها
 .11مفاتيحُاِلسئلة
والرابطُبتاريخُ
https://ia801601.us.archive.org/6/items/lisanarabs.blogspot.com-(2018/05/15
)gro09/lisanarabs-gro09-7.pdf
19
ُالمصدرُالسابقُ،صُ.5
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ثمُينتقلُإلىُاَل َّتعْ ِبيرُالوظيفيُ :
 .1الرسالةُالشخصية
 .2الطلب
 .3الشكوى
 .4الدعوة
 .5البرقية
 .6اإلعَلن
 .7التقرير
 .8التعليماتُواإلرشادات
 .9محضرُاِلجتماع
 .10الَلفتة
َّ
َ
عْ
 ونموذجُطارقُبنداريُوعرضهُلمهاراتُالت بِيرُبهذاُالشكلُهوُ
ماُيجبُأنُتكونُعليهُداخلُاَل َّس ََلسِ لُالمختلفةُليفهمُاَ َّ
لطالِبُأنهُ
أمامُمهارةُتدرسُولهاُأصولُوقياسُ .
يسُاَل َّتعْ ِبيرُ :
َط ِري َقةُ َت ْد ِر ِ
يسُاَل َّتعْ بِيرُال َّ
ش َف ِويُِّ ُ
أوِلًَ ُ:ط ِري َقةُ َت ْد ِر ِ
قبلُالبدءُبحصةُاَل َّتعْ ِبيرُاَل َّ
ش َف ِهيّ ُِ،لُبدُمنُربطُاَل َّدرْ سُواَل َّتعْ ِبيرُبميولُ
اَ ُّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
عْ
ير ُالشف ِهيّ ُ
ارا ِ
لط ََّلبُوإشعارهمُبأهميتهُ،والتدريبُعلىُال َم َه َ
ت ُالخاصةُبالت بِ ِ
ُ،ربطُمادةُاَل َّدرْ سُبالحياةُِالعمليةُِوبيئةُاَل َّت ََلمِيذُِ،والع ملُعلىُأنُيسو َد ُجوُمنُ
ُالنظامُ
ُبالسأم
ُوالفرح ُحتىُِلُ َيشع َر ُاَل َّت ََلمِيذ
المرح
ُوالمللُ،ويستع ُّد ُاَ ْلم َعلِّم ُلحفظِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
20
ُبماُيَلئمهُمنُالحزمُمعُالعطفُِ ُ .
وتهذيبُالسلوكِ
ِ
ت ُاآلتيةُبشكلُف َِر ٍق ُتنافسيةُأوُلعمومُ
ولمعلمُاَل َّتعْ بِيرُالسيرُوفقُالخطوا ِ
اَلصَّفِّ ُ :
ُّ
َّ
ً
َ
َ
َّ
رْ
( العنوان) ُيناقش ُالطَلب ُفي ُاختيار ُعنوان ُالد س ُوفقا ُلدروسُ
اَ ْلق َِرا َءة ُأو ُالمناسبات ُالمختلفة ُوطرح ُالعناوين ُالمتنوعة ُثمُ
اِلختيارُمنُبينها.
( المقدمة) ُبتوجيه ُمن ُاَ ْلم َعلِّمُيقوم ُاَ ُّ
لط ََّلب ُبصياغة ُمقدمة ُمناسبةُ
تحمل ُالتشويق ُمع ُإرشاد ُاَ ْلم َعلِّم ُلما ُيناسب ُوما ُِل ُيناسب ُوحجمُ
المقدمةُ،وحسنُاِلنتقالُمنهاُللموضوعُ،وعَلقاتهاُبه.
( اَ ْل َم ْوضوع) ُيطلب ُاَ ْلم َعلِّم ُمن ُاَ ُّ
لط ََّلب ُوضع ُالعناوين ُالرئيسيةُ
ُّورة ُأو ُبورقةُ
واِلفكار ُالفرعية ُللموضوع ُوتكتب ُعلى ُاَل َّسب َ
خارجيةُ ،ثم ُيقوم ُمن ُكل ُفريق ُعضو ُيشرح ُفكرة ُمن ُاِلفكارُ
وي تبعهُعضوُمنُفريقُآخرُيضيفُعلىُنفسُالفكرةُوهكذاُحتىُ
تكتملُاِلفكار.
( الخاتمة) ُيضع ُكل ُفريق ُخاتمة ُتناسبهُ ،مع ُتوجيه ُمن ُاَ ْلم َعلِّمُ
لمتطلبات ُالخاتمة ُوالحجم ُالمناسب ُلها ُحسب ُاَ ْل َم ْوضوعُ ،ثمُ
يعرضُكلُفريقُخاتمتهُ .
20

ُجمالُمصطفىُالعيسويُ وزمَلؤهُ.طرقُتدريسُاللغةُالعربيةُبمرحلةُالتعليمُاِلساسيُ،دارُالكتابُ
الجامعيُ،2005،العينُ،اإلماراتُ،صُ.151
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ارات ُاَ ِْلَ َساسِ يَّةُ
يجب ُأثناء ُتدريس ُاَل َّتعْ ِبير ُالشفوي ُالتركيز ُعلى ُاَ ْلُ َم َه َ
ُبذهن ُاَ ْلم َعلِّمُ،وكذلكُاَ ُّ
ً
لط ََّلبُيجبُأنُيفهمواُهذهُ
المطلوبةُمنهُوتكونُواضحة
ِ
اراتُوالمقصودُمنهاُوطرقُتناولهاُوالتعاملُمعهاُ،واِلنتقالُوالتسلسلُمنُ
اَ ْل َم َه َ
(ُاَل َّتعْ بِيرُالمقيدُإلىُالموجهُإلىُالحر)ُ .
ُّ
ْ
َّ
ً
اراتُاآلتيةُشفوياُ :
ويمكنُأنُيقومُاَ ْلم َعلُِّمُبتدريبُِاَلطَلبُِعلىُاَل َم َه َ
 .1اَل َّتعْ بِيرُالحرُعنُمواقفُمختلفةُمنُالحياة.
 .2اَل َّتعْ ِبيرُعنُالصور.
 .3إجابةُاِلسئلةُواَل َّت ْلخِيصُشفويا.
 .4قصُالقصصُوتلخيصها.
 .5الحديثُعنُالنشاطاتُالمنهجيةُوالَلمنهجية.
 .6الحديثُعنُالمناسباتُالدينيةُوالوطنيةُ .21
ثانياًُ:اَل َّتعْ بِيرُاَ ْل ِك َتابِيُُّ :
ْ
ارات ُالسابقة ُله ُمن ُاستماعُ
ُاَل َّتعْ ِبير ُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُنتاج ُاتقان ُاَل َم َه َ
ارات ُأ َّي َده ُال َم ْخ َرجُ
ومحادثة ُوقراءة ُونحو ُوصرفُ ،وإن ُأجاد ُالمتعلم ُهذه ُاَ ْل َم َه َ
الم َعبِّر ُعنها ُوهو ُاَل َّتعْ ِبير ُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُ ،فيصبح ُكاتبُا ً ُمبدعا ً ُومفوها ً ُبليغا ً ُوحامَلًُ
للّسانُالعربيُالصحيحُ،فمنُيمتلكُمهاراتُاَللُّ َغ ْ
ةُال َع َربِيَّةُُمنُغيرُالناطقينُبهاُ
يفوقُكثيراً ُالناطقينُبهاُفيُبعضُالجوانبُوِلُسيماُعامتهمُالغيرُمتخصصينُ
بهاُ .
للتعبير ُاَ ْل ِك َت ِابيُّ ُقيمته ُالتربوية ُوالفنية ُالخاصة ُبهُ ،فهو ُيفسح ُالمجالُ
امامُاَل َّت ََلمِيذُللترويُ،وتخيرُاِللفاظُ،وانتقاءُالتراكيبُ،وترتيبُاِلفكارُ،وحسنُ
الصياغةُ،وتنسيقُاِلسلوبُ،وتنقيحُالكَلمُ .22
أَ َه ِّميَّةُاَل َّتعْ بِيرُاَ ْل ِك َت ِابيُُّ :
تتضحُأهميةُاَل َّتعْ ِبيرُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُفيُالنقاطُاِلتيةُ :
المتعلمُ ُعلى ُتحدي ِدُ ُأفكاره ُواستقصاء ُجوانبها ُومراعاة ُترتيبهاُ
 .1قدرةُ ُ
ِ
وتكاملها.
نقلُ ُصورة ُواضحة ُعن ُأفكاره ُومشاعره ُفي ُأيةُ
 .2قدرةُ ُ
المتعلمُ ُعلى ُ ِ
ِ
مناسبةُتأثرُبها.
ُِبعضُعناصرُاإلقناعُتأييداًُللرأي.
 .3القدرةُعلىُإيراد
ِ
 .4القدرةُُعلىُاَ ْل ِك َتا َب ِةُُإلىُكلُفئةُبماُيناسبهاُفكراًُُولغةُوأسلوباًُ.
 .5القدرة ُعلىُاَ ْل ِك َتا َبةُِالسليمةُرسما ًُوتركيبا ًُللجملةُِوبناءُالعبارةُمعُال ِّدقةُِ
فيُتوظيفُعَلماتُالترقيمُفيُمواضعهاُالمناسبة.
 .6تنميةُمهارةُتلخيصُالمواضيعُوالقصصُالطويلةُ،وتوظيفهاُفيُالحياةُ
العملية.23
يسُاَل َّتعْ بِيرُاَ ْل ِك َتابِيُُّ :
َط ِري َقةُ َت ْد ِر ِ
21

ُخليلُعبدُالفتاحُحمادُ،خليلُمحمودُنصارُ،فنُالتعبيرُالوظيفيُ،2003ُ،مطبعةُمنصورُ،غزةُ،طُ،1
ص.18
22
ُ مشهورُاسبيتانُ،تفعيلُحصةُالتعبيرُوأساليبُتدريسهاُ،مجلةُجامعةُالنجاحُلألبحاث(العلومُاإلنسانية)ُ،
المجلدُُ،2012،)9(26صُ.2113
23
ُُسعادُعبدُالكريمُالوائليُ،طرقُتدريسُاِلدبُوالبَلغةُوالتعبيرُ،2004ُ،طُ،1دارُالشروقُُ،صُ
(ُ94،93بتصرف).
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ُخطوات ُسير ُدرس ُاَل َّتعْ ِبير ُاَ ْل ِك َت ِابيّ ُمرتبط ُباَل َّتعْ ِبير ُاَل َّ
ش َف ِهيّ ُ،
ُ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
عْ
ِين ُجمع ُاِلفكارُ
فبعد ُانتهاء ُدرس ُالت بِير ُالشف ِهيّ ُيطلب ُالم َعلم ُمن ُالمت َعلم َ
وزيادة ُالشواهد ُوتنسيق ُوإعادة ُترتيبها ُبشكل ُمترابط ُوحسن ُإخراجها ُكتابياًُ
علىُالشكلُالتاليُ :
( .1العنوان) ُحسن ُ صياغة ُالعنوان ُبأشكال ُمختلفة ُمشوقة ُتخدم ُالهدفُ
اِلساسيُمنُاَ ْل َم ْوضوع.
ْ
ْ
( .2التمهيد)ُويذكرُفيهُأهميةُاَل َم ْوضوعُوالحاجةُإليهُوأسبابُاَل ِك َتا َبةُفيه.
( .3اَ ْل َم ْوضوع) ُويراعي ُفي ُكتابته ُالتدرج ُمن ُالبسيط ُالواضح ُللتفصيلُ،
مع ُمراعاة ُالعناوين ُالرئيسية ُوالفرعيةُ ،وحسن ُاستخدام ُالقوالبُ
الجذابةُالعميقةُالتيُتخدمُالنصُالمكتوب.
( .4الخاتمة) ُويكتب ُفيها ُاَ َّ
لطالِب ُخَلصة ُموضوعة ُواإلجابة ُعن ُأسئلتهُ
بالتمهيدُوفائدةُونفعُموضوعهُلمنُيقرأه.
( .5المصادر)ُيطلبُاَ ْلم َعلِّمُمنُالمتعلمُذكرُالمصادرُالتيُرجعُإليهاُفيُ
كتابةُموضوعه.
ِين ُلعَلمات ُالترقيمُ
( .6عَلمات ُالترقيم) ُيجب ُعلى ُاَ ْلم َعلِّم ُتنبيه ُاَ ْلم َت َعلِّم َ
وأهميتهاُفيُالنصُالمكتوبُوحسنُإخراجهُشكلياًُوكتابياً.
صةُاَل َّتعْ ِبيرُ :
ح َّ
ِيلُ ِ
أَ َسالِيبُ َت ْفع ِ
ِلُب ّدُ ُلحصةُاَل َّتعْ بِيرُأِلُتكونُحصةُقراءةُأوُنحوُوصرفُِ،لُبدُلهاُ
أن ُتكون ُحصة ُحماسية ُمشوقة ُبمحتواهاُ ،ينتظرها ُالمتعلمون ُلشعورهم ُبأنهاُ
ملكهمُوهمُمنُيقومونُبهاُ،وِلُب ّدُ ُ لذلكُمنُبعضُاِلساليبُالمعينةُللمعلمُعلىُ
الطريقُومنهاُ :
ْ
ِّ
ّ
َ
َ
صفية)ُحيثُيطلبُالمُ َعلمُمنُكلُطالبُعلىُحدةُكتابةُ
( .1تهيئةُالبيئةُال َّ
جملةُأوُفقرةُمتصلةُبعنوانُاَل َّدرْ س.
( .2تهيئةُاَ ْلم َعلِّم)ُِلُبدُللمعلمُأنُيستعدُلدرسُاَل َّتعْ بِيرُبشكلُجيدُ،ومعرفةُ
محتواهُوعناصرهُوماُيدورُحولهُحتىُيستطيعُمساعدةُاَ ُّ
لط ََّلبُبشكلُ
جيدُومنظمُ،وكذلكُيكونُالحظُاِلوفرُمنُاَل َّدرُْسُللمتعلمين.
( .3التهيئة ُالذهنية ُللطالب ُبالمعلومات ُالمسبقة) ُُ ،وذلك ُبتوجيه ُسؤالُ
تمهيديُذيُصلةُبموضوعُاَل َّدرْ سُ،ثمُعرضُبعضُاِلمثلةُالتطبيقيةُُ،
وبعدهاُيشرحُالقاعدةُويطبقهاُعلىُاِلمثلةُالسابقةُُ،ماُتقعُفيهُغالبيةُ
اَل َّس ََلسِ ل ُالتعليميةُ ،فَل ُبد ُللمعلم ُقبل ُأن ُيطلب ُمن ُالمتعلم ُتلخيصُ
فقرةُ،أنُيعرفهُماُمعنىُاَل َّت ْلخِيصُوكيفيتهُوضوابطهُ،وكذلكُقبلُأنُ
يطلبُمنهُكتابةُبرقيةُأوُإعَلنُأنُيكونُقدُأخبرهُمسبقاًُبمعنىُاَل َّدرْ سُ
وضوابطه ُوشروطه ُوالتدريب ُعليها ُثم ُالسؤال ُوالتدريب ُالمستمرُ
باستخدامُالطرقُالمتنوعةُللقياسُوالتدريب.
ِين ُفيُ
( .4الوسائل) ُِلستخدام ُالوسائل ُاِلثر ُالكبير ُوالمميز ُعلى ُاَ ْلم َت َعلِّم َ
استلهام ُوتحفيز ُ ذاكرتهمُ ،فيمكن ُعرض ُمقطع ُفيديو ُقريب ُمنُ
ِين.
اَ ْل َم ْوضوعُيحفزُوينشطُذاكرةُاَ ْلم َت َعلِّم َ
ُ ( .5استراتيجيات ُالتعلم ُالنشط) ُِل ُبد ُمن ُاستخدام ُاستراتيجيات ُالتعلمُ
النشط ُداخل ُحصة ُاَل َّتعْ ِبير ُبكافة ُأشكالها ُ( ُالتعلم ُالذاتيُ ،التعلمُ
التعاونيُ ،العصف ُالذهنيُ ،سرد ُالقصصُ ،الخ رائط ُالذهنيةُ ،حلُ
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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

المشكَلتُ ،لعب ُالدوارُ ،اِللعابُ ،تعلم ُاِلقران) ُحسب ُاَ ْل َم ْوضوعُ
المطروحُوعناصرهُ.
َ
َ
حْ
عْ
يري ُ
ر
ت
ُ
ير
ب
ت
ُ
َنمو َذجٌُ َت ْط ِبيقِيٌّ ُلِ َدرْ ِ
ِ ِ
س ِ ِ
العنوان(تدريسُمهارةُاَل َّت ْلخِيص) ُ
ِليُدرسُتقسيمُطبيعيُ(قبلُاَل َّدرْ سُ،أثناءُاَل َّدرْ سُ،بعدُاَل َّدرْ س) ُ
قبلُاَل َّدرْ س ُ
ُّ
ْ
ِّ
َّ
 يقومُاَ ْلم َعلمُبتجهيزُبعضُاَل َم ْوضوعات؛ُليختارُاَلطَلبُفيماُبينهاُ
أوُيضعهاُبينُأيديهمُكمقترح.
 تجهيز ُالوسائل ُالتعليمية ُالمطلوبةُ ،من ُمقطع ُفيديو ُمناسبُ ،أوُ
قصة ُقصيرة ُِل ُتتجاوز ُنصف ُصفحةُ ،حاسوب ُيتأكد ُمن ُعملهُ
واتصاله ُبالعارضُ ،بعض ُالصور ُمن ُثَلث ُإلى ُخمس ُصورُ
تخدمُالمهارةُوتشحذُالذهنُلتعريفُمعنىُاَل َّت ْلخِيص.
 تجهيزُنماذجُللتلخيصُحتىُيتمُعرضهاُأثناءُاَل َّدرْ س.
 تصوير ُورقة ُللتدريب ُبها ُقطعة ُالمراد ُتلخيصها ُفي ُنهايةُ
اَل َّدرْ س(يستغنىُعنهاُبمقاطعُمنُالكتابُالمقررُبينُأيديهم).
 تجهيزُبطاقاتُللتعريفُبضوابطُاَل َّت ْلخِيصُ،أوُعرضُحاسوبي.
 تقسيمُاَ ُّ
لط ََّلبُإلىُمجموعاتُمتناسقة.
صفّيةُبشكلُفرحُومرح.
 تهيئةُالبيئةُاَل َّ
أَ ْث َنا َءُاَل َّدرْ س ُ
 بعد ُدخول ُاَ ْلم َعلِّم ُوترحيبه ُوابتسامته ُالمعهودةُ ،يبدأ ُبـ(تهيئةُ
الذهن) ُبطرح ُأسئلةُ :من ُيلخص ُلي ُاَل َّدرْ س ُالسابق؟ ُوعن ُأيُ
شيءُتحدثنا؟ُو ماُكانُموضوعه؟ُوأهمُالنقاطُبه؟
 يخرج ُاَ ْلم َعلِّم ُبطاقة ُتعريفية ُمكتوباُ ً ُعليها(لَ ِّخُص) ُثم ُيسأل ُعنُ
معنىُاَ ْلفِعْ لُ،ويتبعُذلكُالتعريفُبه.
ُّورةُ،ويذكرُللطَلبُأهدافُ
 يكتبُاَ ْلم َعلِّمُعنوانُاَل َّدرْ سُعلىُاَل َّسب َ
اَل َّدرْ سُوالمستهدفُمنه.
 يقومُاَ ْلم َعلِّمُبتوزيعُ ورقةُبهاُقطعةُمنُسطرينُويطلبُتلخيصهماُ
بسطرُفيُدقيقتينُِلُغير.
ِ لُينظرُاَ ْلم َعلِّمُلهذهُاِلوراقُ،بلُبعدُانتهاءُالدقيقتينُيقومُبشرحُ
ضوابطُاَل َّت ْلخِيصُعنُطريقُالعرضُالمجهزُمسبقا ً ُأوُالبطاقاتُ
ُّورة.
أوُكتابتهاُعلىُاَل َّسب َ
ً
 يعرض ُاَ ْلم َعلِّم ُنموذجا ُللتلخيص ُ وذكر ُالضوابط ُالتي ُاتبعت ُفيُ
تلخيصه.
ُّ
ْ
ِّ
َّ
َ
 يطلب ُاَلم َعلم ُمن ُالطَلب ُإعادة ُتلخيص ُالسطرين ُالسابقينُ
بمراعاةُالضوابط.
 يقوم ُاَ ْلم َعلِّم ُبالتدقيق ُعلى ُاِلوراق ُومَلحظة ُنقاط ُالضعفُ ،ثمُ
ُّورةُبدونُذكرُِلسماءُاَ ُّ
لط ََّلب.
التأكيدُعليهاُعلىُاَل َّسب َ
ُّ
َّ
ً
َ
 يطلب ُاَ ْلم َعلِّم ُمن ُبعض ُالطَلب ُتلخيص ُدرس ُسابق ُشفويا ُفيُ
دقيقتينُلكلُطالب.
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ْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِةُ
َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي ُِ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 يطلبُاَ ْلم َعلِّمُفيُنهايةُاَل َّدرْ سُمنُاَ ُّ
لط ََّلبُتلخيصُكتابُقصصُ
لشخصيات ُفيما ُِل ُيزيد ُعن ُنصف ُصفحةُ ،كقصص ُاِلنبياءُ،
قصصُالصحابة...
َبعْ َدُاَل َّدرْ س ُ
ُّ
ْ
ْ
ِّ
َّ
 يذكر ُاَلم َعلم ُاَلطَلب ُباَل َّتلخِيص ُوينصحهم ُبعمله ُكعرضُ
إليكترونيُحاسوبيُويسمحُلهمُبعرضُاَل َّدرْ سُالقادم.
 يتابع ُاَ ْلم َعلِّم ُاَ ُّ
لط ََّلب ُ(عن ُطريق ُمجموعة ُتجمعهم ُعلىُالهاتف)ُ
باَل َّت ْلخِيصُ ،ويجيب ُعلى ُاِلسئلة ُالتي ُتدور ُفي ُأذهانهمُ ،أو ُيحلُ
العقباتُالتيُتواجهُالبعض.
َ
َّ
رْ
 يستضيفُاَ ْلم َعلِّمُمعلما ًُآخرُيبدأُالد سُالجديدُبتلخيصُلشخصيةُ
محببةُلنفوسهمُمعاصرةُوقدوةُحسنةُفيماُِلُيزيدُعنُدقيقتينُ .
الخاتمةُ :
صلَتُإِلَىُ :
فِيُنِ َها َيةُِ َه ِذهُِال ِّد َرا َسةُ َت َو َّ
جب ُا ِّت َبُا َع َهاُ
ير َ
أَ َه ِّميَّةُُال َّت َعام ِلُ َم َعُ َم َه َ
ُو َت َناولِ َهاُ ِك َما َد ِةُُلَ َهاُ َق َواعِ دُ َي ِ
ارةُِال َّتعْ بِ ِ
َ
اجُث ِاب ٍ
تُ.
اُبال َّت َدرُّ ِج َ
َو َع ْن َو َنت َه َ
اُوال َّسي َْرُ َعلَ ْي َه ِ
ُو ْف َقُ ِم ْن َه ٍ
َ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
عْ
عْ
ُواضِ ٍح ُلِ َي ل َمُ
ارا ِ
ُوالمت َعل ِم ُبِشك ٍل َ
ير ُأ َما َم ُالم َعل ِم َ
أَ َه ِّميَّةُ ُ َوضْ ع ُ َم َه َ
ت ُالت بِ ِ
يرُومسْ َت َوىُ َت َق ُّد ِم ِهُ.
أَي َْنُيَسِ َ
ِي ُ َتابِ َع ٌة ُلِ َباقِي ْ
اراتُِ
ُال َم َه َ
ُوه َ
يرُ ُخصوصِ يَّة ُفِي ُ َت َناولِ َها َ
لِ َم َه َ
ار ِة ُال َّتعْ بِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِّحةُلِ َد َر َجةُِإِ َجا َدتِ َها.
ف
ن
اُب
ه
ل
ُ
ة
م
َو َخا ِد
ُِوالم َوض َ
سُال َو ْقت َ
َ
َ
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
عْ
عْ
ُوالت َعام ِل ُ َم َع َها ُال َعامِلُ
ارا ِ
ُوطر ِق ُتناولِ َها َ
ير َ
إِ ْد َراك ُال َم ل ِم ُلِ َم َه َ
ت ُالت بِ ِ
َْ
ْ
ار ِةُ.
انُ َه ِذهُِال َم َه َ
احُإِ ْت َق ِ
اِلُ ْك َبرُ َعلَىُ َن َج ِ
ارات ُ َتعْ لِيم ُاللُّ َغ ِة ْ
ُال َع َربِ َّي ِة ُلَ ْي َس ْ
ُو َحجْ ِم ُال َّس ََلسِ ِل ُ َبلُْ
ت ُبِ َع َد ِد ُال َّسا َعا ِ
ت َ
َم َه َ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
َ
اراتُِاِل َساسِ َّي ُِة.
ق
ت
ُإ
ُواسْ تِي َعابُِالم َت َعل ِمُلِل َم َه َ
ان َ
ِب َق ْد ِر ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يسْ ِهم ْ
ْ
َ
َ
َ
صْ
اراتُِ
يلُال َم َه َ
ُال ِم ْن َهاجُُال َواضِ حُال َم َعال َ
ِمُوال َع ِريُُّ،القائِمُ َعلىُتفصِ ِ
َ
ارةُِ
يخ ُ َم َه َ
س َ
ُو َوضْ ِع ُأهْ َدافِ ُك ِّل ُ َدرْ ٍ
ُبك ِّل ُ َدرْ ٍ
َو َع ْن َو َن ِت َها ِ
س ُفِي ُ َترْ سِ ِ
يرُ.
ال َّتعْ بِ ِ

التوصياتُ :
ْ
َ .1ت ْوظِ يف ْ
َّ
َ
َ
عْ
سْ
وِّ
يرُ.
ب
ت
ُِال
ة
ص
َّ
ح
ِيُ
ف
ُِ
ة
ع
ن
ت
م
ال
ُِ
ت
َّا
ي
ج
ِي
ت
ا
ِر
ت
اِل
ُِو
ت
ا
ار
ُال َم َه
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
 .2اِسْ ت ِْخ َدام ْ
ُو َع ْن َو َنت َها ُفِي ُ َكا َّف ِة ُال َّس ََلسِ ِلُ
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ارُأ َما َمُالم َعل ِم َ
ْن ِ
اُب َعي ِ
َو َوضْ ِع َه ِ
ُاِلعْ تِ َب ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
سْ
ُاِل تِخ َد ِام ُُ،
ُوالق َِرا َء ِة َ
ير َ
 .3عدم ُاَ ْل َخ ْلط ُ َبي َْن ُ َم َه َ
ُوالم َحا َدث ِة ُفِي ِ
ار ِة ُالتعُْ ِب ِ
َ
َ
ةُوإِنْ ُ َكا َن ْ
َفلَ ْي َس ْ
اُوتفِيدَُُ .
تُ َتسْ َتفِيدُ ِم ْنه َم َ
يرُق َِرا َء ًةُأ ْوُم َحا َدث َ
تُ َم َه َ
ارةُُال َّتعْ ِب ِ
ُ
ُ
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ُْرُال َّناطِ قِينَُُبِا ْلعَرَ بِ َّي ِة
ُِ َت ْد ِريسُُ َمهَارَ ُِةُاَل َّتعْ بِيرُلِ َغي
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