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ادللخص
يعاين ادلتعلم من عدة مشاكل تواصلية يف مادة اللغة العربية ،تتعلق دبهارات االستماع كالتعبَت فاحملادثة،
سبت مالحظتها انطالقا من ادلمارسة ادليدانية ،سبنعو من فهم جل ما يسمعو من أفكار داخل الفصل
الدراسي ،كتعيقو عن التعبَت دبا يف نفسو ،كالتواصل بكل طالقة مع اآلخرين؛ شلا غلعلو اتئها بُت األفكار
اليت تنهاؿ عليو ،كغَت زلدؽ هبا ،لينتهي بو األمر إىل تراجع مستواه الفكرم كالتواصلي.
كمن ىنا تظهر أعلية تدريس كتنمية ادلهارات الثالث -االستماع ،كالتعبَت ،كاحملادثة -كدكرىا يف سبكن
ادلتعلم من مسايرة سلتلف ادلواقف التخاطبية ،سواء الشفهية منها ،أك الكتابية ،كذباكز ادلشاكل السالفة
الذكر.
إف اذلدؼ من إصلاز ىذه الدراسة ينقسم إىل ىدؼ معريف ،يتجلى يف اإلدلاـ ببعض الصعوابت اليت
تواجو ادلتعلم يف اكتساب اللغة ،كىدؼ مهارم يتمثل يف تعلم الطرائق كاالسًتاتيجيات احلديثة ادلثلى اليت
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 كسنتبع يف سبيل ربقيق ىذين، كتيسَت عملية تعليم كتعلم اللغة العربية،تساعدان على ذباكز ىذه العوائق
:اذلدفُت خطة الحبة نسَت على منواذلا تتمثل يف تقسيم البحث إىل
 مدخل مفاىيمي
 ادلهارات التواصلية من منظور اللسانيات الًتبوية: ادلبحث األكؿ
 سبثل ادلهارات التواصلية ابدلدرسة ادلغربية: ادلبحث الثاين
 خالصات كتوصيات
. اللسانيات الًتبوية، ادلهارات التواصلية الثالث، أساليب التدريس احلديثة: الكلمات ادلفتاحية
Abstract
The learner suffers from many communicative problems in Arabic school
subject. It concerns listening, expression and conversation skills. It has observed
starting of the practice field which prevents him to understand what he listening from
ideas in classroom as it restrains him for expression ideas as well as the communication
fluently with others which makes him aimless between the ideas and it doesn’t think
about. All of that lead to regress his level.
From that, it seems the signification of teaching and developing of the skills
(listening - expression – conversation) and there role for enabling the learner to
accompany divers communicative attitude either the oral one or the written as
encroaching the ancient problems.
The aim from doing this study is divided into knowledgeable aim which seems
in the knowledge of some difficulties that face the learner to acquire the language and
skilled aim which represented in learning the ideal modern strategic way that helps in
encroaching those obstacles as it facilitates the treatment of teaching and learning
Arabic language .We will trace a well strategy to achieve these two aims which seem in
dividing the research into:
 Conceptual entrance.
 The first researched: the communicative skills from the perspective of the
educative linguistics.
 The second researched: the vision of the educative skills in Moroccan school.
 Summaries and recommendation.
Keys words: the modern style of teaching, the three communicative skills, the educative
linguistics.
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مقدمة:
تكفل اللغة احلية ألبنائها كادلتحدثُت هبا التعبَت عن احلياة دبختلف مناحيها الركحية كادلادية ،شلا
يفرض على متكلميها ذبديدىا بتجدد مناحي احلياة ،كالتمكن من مواكبتها ،فهي انعكاس إلصلازات أىلها
احلضارية ،تنمو نتيجة ظلو أصحاهبا ك تطورىم ،ك تزداد ثركهتا اللغوية ابزدايد خربات أىلها كذبارهبم
كإصلازاهتم ،كما أهنا دليل ىوية اجملتمع ،كمن أىم العناصر اليت تعمل على توحيده.
كيف ظل ىذه األعلية اليت تكتسي اللغة عامة ،كاللغة العربية خاصة ،كتبعا دلا كرد أعاله من أعلية
مواكبتها ،كتطويرىا ،فقد سعينا إىل دراسة اإلشكاالت اليت تواجو ادلتعلم يف اكتساهبا ،كالبحث عن كل ما
من شأنو تطوير تعليمها كتعلمها ،عن طريق تنمية ادلهارات اليت تساىم يف اكتساب اللغة ،حيث سننطلق
يف معاجلة ىذا ادلوضوع من إشكالية مفادىا:
يعاين تلميذ الثانية إعد ادم من عدة مشاكل تواصلية يف مادة اللغة العربية سبت مالحظتها انطالقا
من ادلمارسة ادليدانية ،سبنعو من فهم جل ما يسمعو من أفكار داخل الفصل الدراسي ،كتعيقو عن التعبَت دبا
يف نفسو ،كالتواصل بكل طالقة مع اآلخرين؛ شلا غلعلو اتئها بُت األفكار اليت تنهاؿ عليو ،كغَت زلدؽ هبا،
لينتهي بو األمر إىل تراجع مستواه الفكرم كالتواصلي.
فما ىي أبرز ادلشاكل اليت يواجها ادلتعلم من الناحية التواصلية؟ كما أىم ادلنطلقات النظرية اليت تساىم يف
معاجلتها؟ كما مدل تطبيقها يف ادلدرسة ادلغربية؟
أما فيما ؼلص الدراسات السابقة يف موضوع حبثنا ،فقد تطرؽ رلموعة من ادلؤلفُت إىل دراستو بشكل
نظرم يف رلالت متخصصة مثل مرللة العربية للناطقُت بغَتىام ،إضافة إىل مؤلفات أخرل غلدر التنويو هبا،
كسنعتمدىا أساسا يف البحث ،منها:





رللة الدراسات اللغوية كاألدبية ماللسانيات كتدريس اللغة العربيةم لعبد الوىاب صديقي
مأساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقم لقاسم عاشور كدمحم فؤاد احلوامدة.
متعليم اللغة العربية يف ضوء االذباىات احلديثةم لعبد السالـ يوسف اجلعافرة.
ممفاىيم لغوية كطرائق تدريسهام لطو الدليمي.

 معلم اللغة التطبيقي كتعليم العربيةم لعبده الررلي.
كسنعتمد يف ىذا البحث إف شاء هللا منهجية علمية زلايدة ،قائمة على الوصف كالتشخيص ،فالتجربة
كادلقارنة ،مث االستنتاج ،كصوال إىل استقراء احلقائق كتكوين األحكاـ ،مستعينُت ابجملاؿ ادليداين الذم يعترب
أساس ىذه الدراسة من الناحية التطبيقية.
إف اذلدؼ من إصلاز ىذه الدراسة ينقسم إىل ىدؼ معريف يتجلى يف اإلدلاـ ببعض ادلشاكل اليت تواجو
التلميذ يف اكتساب اللغة؛ كىدؼ مهارم يتمثل يف تعلم الطرائق كاالسًتاتيجيات احلديثة ادلثلى اليت
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تساعدان على ذباكز ىذه العوائق كتيسَت عملية تعليم كتعلم اللغة العربية؛ كسنتبع يف سبيل ربقيق ىذين
اذلدفُت ،كاإلجابة عن اإلشكاالت ادلطركحة أعاله ،خطة الحبة نسَت على منواذلا تتمثل يف تقسيم البحث
إىل :مقدمة ،فمدخل مفاىيمي ،كفصلُت ،مث خاسبة ،نذكر أىم قضاايىا على الشكل التايل:
 مدخل مفاىيمي :نتطرؽ فيو إىل أبرز ادلصطلحات ادلوظفة يف البحث ،من قبيل :ادلهارة،
االستماع ،التعبَت ،احملادثة ،االذباىات احلديثة ،اللسانيات الًتبوية.
ادلبثث اوأو ::سنتثدث يف هذا الفصل ادلعنون ب ــ" :ادلهارات التواصلية من منظور



اللسانيات الرتبوية" ،عن أعلية مهارات االستماع ،كالتعبَت ،كاحملادثة ،كأىدافها ،إضافة إىل أسس كشركط

تدريسها.

ادلبثث الثاي :سيضم هذا الفصل ادلعنون ب ـ ـ ":متثل ادلهارات التواصلية ابدلدرسة ادلغربيةم،



مقارنة بُت اجلانب النظرم كالتطبيقي ،عرب قياس مدل كجود كتطبيق ادلهارات التواصلية يف ادلدرسة ادلغربية،
ككيفة تنميتها.
خامتة :سنرصد فيها أىم النتائج اليت توصلنا إليها.



مدخل مفاهيمي:
قبل البدء يف مضمار البحث ،كالغوص يف أغواره ،ال بد من كضع القارئ أماـ أىم ادلصطلحات
ادلوظفة فيو ،كاليت تعد كلماتو ادلفاتيح ،كذلك لتحديد ادلقصود منها يف ىذا البحث ،كفك اللبس الذم قد
ػلصل إثر تصادـ مكتسبات القارئ القبلية مع مفهومها احلايل ،شلا يؤدم إىل تشويش ذىنو ،كاختالط
األمر عليو ،كىي كالتايل:
مالصداؽ ،كاجلمع مهور ،كادلهارة احلذؽ يف
ادلهارة:لغة :لفظ مشتق من الفعل الثالثي مهر ،كيعٍتَّ :
الشيء ،كادلاىر احلاذؽ بكل عمل ،كم هر الشيء مهارة :أحكمو كصار بو حاذقا .فهو ماىر ،كيقاؿ :مهر
يف العلم كيف الصناعةم.

1

أما ادلهارة اصطالحا فيعرفها زلسن كاظم ،أبهنا :مضرب من األداء تعلم الفرد أف يقوـ بو بسهولة ككفاءة

كدقة مع اقتصاد يف الوقت ك اجلهد ،سواء كاف ىذا األداء عقليا أك اجتماعيا أك حركيام.

2

كعلى ىذا األساس ؽلكننا القوؿ أبف ادلهارة ىي األداء ادلتقن للغة يف أقل كقت كجهد ،كمن ادلهارات اليت
غلب على ادلتعلم اكتساهبا بتدرج ،االستماع فاحلديث فالقراءة مث الكتابة.

 )1رلمع اللغة العربية دبصر ،معجم الوسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر ،ط ،2004 ،4ص.889

 )2سهيلة زلسن كاظم ،كفاايت التدريس ،دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2003 ،1ص.25
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االستماع :لغة ،لفظ مشتق من فعل مَِسع ،كىو :مإيناس الشيء ابألذف من الناس ككل ذم أذف ،كَسع
3
صوات يناديو ،أم أدرؾ الصوت حباسة أذنو. ..م.
كىنا قد ؼلتلط األمر على ادلتلقي حوؿ ماىية السماع ،كاالستماع من الناحية االصطالحية ،كإلزالة ىذا
اللبس فسر علي أمحد مذكور السماع أبنو :مرلرد استقباؿ األذف لذبذابت صوتية من مصدر معُت دكف
إعارهتا انتباىا مقصودا ،كسماع صوت الطائرة ،أك صوت القطار.م 4شلا يدؿ على أف السماع يعتمد
فيسيولوجية األذف ،كىو أمر ال يتعلمو اإلنساف بل يولد معو ابلفطرة ،أما االستماع فيقابل اإلنصات الذم

يػُ معَّرؼ أبنو :متركيز االنتباه على ما يسمعو اإلنساف من أجل ربقيق ىدؼ معُت.م 5إال أهنما – أم
االستماع كاإلنصات -ؼلتلفاف يف الدرجة ،حيث يتخلل االستماع انقطاع قصَت بسبب بعض ادلشتتات
الداخلية كالسرحاف ،أك اخلارجية كالنظر العابر ،أما اإلنصات فهو استمرار االستماع كالتفكَت دكف
انصراؼ عن ادلتحدث قطعيا ،شلا يوحي على أف اإلنصات أعلى درجة من االستماع؛ كسوؼ نركز يف ىذا
البحث على االستماع؛ كوف الفئة ادلستهدفة ال تستطيع توظيف اإلنصات ،ألنو يفوؽ قدراهتم العقلية.
التعبري  :تعددت تعريفات الدارسُت للتعبَت ،فمنهم من استخدـ كلمة التعبَت ،كمنهم من استخدـ كلمة
6

اإلنشاء ،كمن بُت ىذه التعريفات:
أ .ىو  -أم التعبَت -إفصاح اإلنساف بلسانو أك قلمو عما يف نفسو من أفكار كمعاف ،على أف
يكوف ذلك بلغة صحيحة ،كأبسلوب صبيل يبعث السركر يف النفس.
ب .ىو علم تقود ادلعرفة بو إىل القدرة البيانية على اإلفصاح عن ادلعاين أبلفاظ بسيطة كمناسبة.
ج .ىو امتالؾ القدرة على نقل الفكرة ،أك اإلحساس الذم يعتمل يف الذىن ،أك الصدر إىل السامع،
بشكل شفهي أك كتايب.
احملادثة  :ؽلكن تعريف احملادثة أبهنا حوار تلقائي حر ،غلرم بُت فردين أك أكثر حوؿ موضوع معُت،
ابستخداـ شىت أنواع التواصل اللفظية ،كالصوتية؛ كاجلسدية ،كاإلؽلائية؛ ينقل من خالذلا ادلتحدث أفكاره
7
كأحاسيسو إىل اآلخرين بشكل شفهي.
االجتاهات احلديثة :تعرؼ االذباىات أبهنا ادلواقف اليت يتخذىا األفراد يف مواجهة القضااي ،كادلسائل،

كاألمور احمليطة هبم؛ 8كنقصد هبا يف ىذا البحث ادلواقف كادلعارؼ ،كادلعلومات احلديثة اليت عاجلت ادلوضوع
قيد الدراسة.
 )3ابن فارس أضبد ،معجم ادلقاييس يف اللغة ،ربقيق شهاب الدين أبو عمركف1414 ،ـ ،ص.491
 )4مذكور أضبد ،تدريس فنون اللغة العربية ،دار الشواؼ ،القاىرة ،1991 ،ص.70

 )5حسٍت عبد البارم ،قضااي يف تعليم اللغة العربية وتدريسها ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.121
 )6اجلعافرة ،عبد السالـ يوسف ،تعليم اللغة العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة ،ط ،2014 ،1ص163
 )7ف،ـ ،ص.164
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اللسانيات الرتبوية :ىي فرع من فركع اللسانيات التطبيقية ،تعمل على استثمار ما توصلت إليو اللسانيات

النظرية ،كرلموعة من العلوـ ،مثل :علم اللغة ،علم النفس ،علم االجتماع ،كعلم الًتبية ،من نتائج ،من
9
أجل معاجلة ادلشاكل الًتبوية اليت تعاين منها مكوانت احمليط الًتبوم من معلم كمتعلم ،كفاعلُت . ..

ادلبثث اوأو::ادلهارات التواصلية من منظور اللسانيات الرتبية
يعاين تلميذ ادلستول قيد الدراسة من رلموعة من ادلشاكل التواصلية ،الحظناىا من خالؿ شلارستنا
ادليدانية سواء ذلذه السنة الدراسية أك سنوات خلت ،تقبع بو يف مستول لغوم تواصلي متدين ،يظهر من
عدـ قدرة ادلتعلم على التعبَت عن مكنوانت نفسو ،أك ذباذب أطراؼ احلديث مع أقرانو كأساتذتو ،كقد
ساعلت يف ظهور ىذه العوائق عدة أسباب جسمية كنفسية ،كتربوية ،كلدهتا رلموعة من األطراؼ ادلتمثلة
يف ادلعلم ،كادلتعلم ،كادلنهاج الدراسي.
كسوؼ نقتصر يف ىذا البحث على ثالث مهارات تواصلية أساسية ،تتجلى يف :مهارة االستماع،
كالتعبَت ،مث احملادثة ،عملت رلموعة من النظرايت اللسانية الًتبوية احلديثة على معاجلتها ،عن طريق بياف
أعليتها ،ككضع أىدافها ،كشركط تدريسها ،فأين تتجلى أعليتها؟ كما أىدافها كشركطها؟ كما أسس
تدريسها؟
 .1مهارة االستماع
يعد االستماع من أكائل مهارات اللغة اليت يبدأ هبا الطفل ،كيقصد بو اإلدراؾ ،كالفهم ،كالتفسَت،
كالنقد ،فهو ،عملية متشابكة تقوـ على إدراؾ الرموز ادلنطوقة ،كفهمها ،كتفسَتىا ،كاحلكم عليها ،كىو ما
أقره علماء اللسانيات ،بقوذلم :مإف اللغة تتكوف من جانبُت :أكذلما األصوات ادلنطوقة ادلسموعة ،كاثنيهما
األفكار كادلشاعر ،كصور األشياء ادلخزكنة يف ادلخ ،أك ما ؽلكن تسميتو ابدلعاين ،كيرتبط اجلانباف بواسطة ما
يسمى يف علم النفس عملية االستدعاء ،كيتم الربط بينهما حبيث تستدعي رلموعة األصوات ادلعٌت ادلقابل
ذلا ،كما تستدعي الفكرة أك الصورة األصوات ادلقابلة ذلا طبقا دلا يتعارؼ عليو أبناء اجلماعة اللغوية
الواحدةم ، 10كىذا يعٍت أف الوظيفة األساسية جلهاز السمع ىي استقباؿ االىتزازات األكوستيكية ،كربويلها
إىل إشارات تنتقل عرب السمع إىل ادلخ.

 )8مرعي توفيق ،بلقيس أضبد ،ادليسر يف علم النفس الرتبوي ،دار الفرقاف للنشر كالتوزيع ،ط ،1983 ،1ص.240

 )9الراجحي عبده  ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،ط ،1995 ،1ص.13-12

 )10مصلوح سعد عبد العزيز ،دراسة السمع والكالم ،صوتيات اللغة من اإلنتاج إىل اإلدراك ،عامل الكتب ،ط2005 ،1ـ ،ص.11
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كيرل بعض الباحثُت أف االستماع نوع من القراءة ،ألنو كسيلة إىل الفهم ،كإىل االتصاؿ اللغوم بُت
ادلتكلم ،كالسامع؛ فإذا كانت القراءة الصامتة قراءة ابلعُت ،كالقراءة اجلهرية قراءة ابلعُت كاللساف ،فإف
االستماع قراءة ابألذف ،تصحبها العمليات العقلية اليت تتم يف كلتا القراءتُت :الصامتة ،كاجلهرية ،كقد قارف
مدافيد راسلم بُت االستماع كالقراءة ،قائال:
أ .الرؤية يقابلها السماع؛
ب .ادلالحظة يقابلها االستماع؛

11

ج .القراءة يقابلها اإلنصات.
 1.1أهداف تدريس مهارة االستماع

إف مهارة االستماع من ادلهارات اليت ينبغي على معلم اللغة العربية ،ككذلك معلمي ادلواد األخرل

تدريب ادلتعلمُت عليها منذ التحاقهم ابدلدرسة ،إذ إف ىذه ادلهارة تالزـ اإلنساف طيلة حياتو ،فكلما كاف
اإلنساف مستمعا جيدا ،كلما حقق فهما جيدا كصحيحا دلا يقاؿ ،يساعده على االستنتاج كالتحليل؛ فهي
من أىم ادلهارات اللغوية على اإلطالؽ ،كما قا ؿ ادلفكر العريب ابن خلدكف :مإف السمع ىو أبو ادللكات

اللسانيةم 12فعليو يتوقف ظلو ادلهارات اللغوية األخرل ،من ربدث كقراءة ككتابة؛ كرغم ىذه األعلية اليت
ربظى هبا مهارة االستماع ،إال أهنا من ادلهارات ادلهملة يف مناىجنا ادلدرسية ،كلذلك مت التشجيع على
13
تدريسها بغرض:
أ .تنمية قدرة التلميذ على متابعة احلديث ،كفهمو كاستيعابو ،من خالؿ الًتكيز على ما ىو جوىرم؛
ب .تنمية قدرهتم على التقاط مقاصد ادلتحدث انطالقا من التلوين الصويت؛
ج .إدراؾ معاين ادلفردات يف ضوء سياؽ الكالـ ادلسموع؛
د .تقوية ذاكرهتم ،كإقدارىم على ربصيل ادلعلومات كادلعارؼ ،كاستخالص النتائج؛
ق .تنمية قدرة التالميذ على التمييز بُت األفكار الرئيسة كالثانوية؛
ك .تشجيع التالميذ على إدراؾ العالقات بُت األشياء يف ادلواقف التعليمية ،كزلاكلة إدراؾ أكجو الشبو،
كاالختالؼ بينها؛
ز .إصدار احلكم على الكالـ ادلسموع ،كازباذ القرار ادلناسب؛
ح .تنمية قدرة التالميذ على إصلاز ملخصات سريعة كشاملة ،جلوانب ادلوضوع ادلستمع إليو؛
 )11عاشور راتب قاسم ،احلوامدة دمحم فؤاذ ،أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،ط2014 ،4ـ ،ص.100-93
 )12نقال عن ـ.س ،اجلعافرة ،2014 ،ص.96
 )13ف.ـ ،ص.99
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كؽلكن تقسيم مهارة االستماع إىل عدة مهارات صغرل ،تساعد األستاذ يف ربديد ادلهارات كالقدرات
ادلستهدفة بكل دقة ،كىي كالتايل:
أ .التعرؼ على األصوات؛
ب .فهم معاين الكلمات؛
ج .زايدة الثركة اللغوية؛
د .استخالص األفكار الفرعية أك الثانوية؛
ق .معرفة األخطاء اللغوية؛
ك .مشاركة ادلتحدث يف أرائو؛
ز .نقل ما استمع إليو شفهيا أك كتابة.
 .1.1شروط االستماع

يرل الباحثوف أف لعملية االستماع شركطا ال بد من توافرىا لتتم بنجاح ،تتعلق ابدلتحدث (األستاذ ادلرسل)،
14
كادلستمع (ادلتلقي) ،مث ادلادة ادلسموعة (الرسالة) ،تتمثل فيما يلي:
أ .لباقة ادلتحدث كسالمة لغتو ،كنطقو؛
ب .جهورية صوت ادلرسل ،أبف يكوف عاليا ،مسموعا؛
ج .قوة شخصية ادلرسل كحسن مظهره يعد عامال مؤثرا يف شد انتباه ادلتلقي؛
د .قدرة كمهارة ادلرسل يف صوغ الرسالة بطريقة تكفل كصوذلا إىل ادلستمع؛
ق .قدرة ادلرسل على اإلقناع ،كسبكنو من ادلادة اليت تدكر الرسالة حوذلا؛
ك .توظيف ادلرسل ألفاظا تناسب الفئة ادلستهدفة؛
ز .سالمة حواس ادلستمع ادلوظفة يف عملية االستماع ،من نظر كَسع؛
ح .قدرة ادلستمع على تلقي الرسالة كربليلها ،كاستيعاهبا ،كالربط بينها كبُت خرباتو السابقة؛
ط .امتالؾ ادلستمع ثركة لغوية تناسب مستواه الدراسي؛
م .ابتعاد ادلتحدث كادلستمع عن كل ادلشتتات اخلارجية كالداخلية -ضجيج السيارات ،األحاديث
اجلانبية ،االنفعاؿ كالقلق -اليت ربوؿ دكف ربقيق اذلدؼ ادلرجو؛
ؾ .ضركرة احتواء الرسالة (ادلادة ادلسموعة) على عناصر التشويق كاجلذب؛
ؿ .كضوح الرسالة ،كسالمة لغتها؛
ـ .حسن تركيب الرسالة ،كمالءمتها دلستول السامع.
 )14قانة أماؿ ،تقنيات تدريس مهارة االستماع ،رللة حوليات جامعة بشار يف اآلداب كاللغة ،اجمللد  ،17العدد .2018 ،19
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 .1.1خطوات تدريس مهارة االستماع

ال بد لكل أستاذ عند تقدمي درسو من تتبع خطوات تساعده على الوصوؿ إىل اذلدؼ ادلنشود منو،
كطبعا لكل درس خصوصياتو اليت تتحكم فيو ،كلذلك كجب على األستاذ عند تقدؽلو درسا َساعيا اقتفاء
15

اخلطوات التالية:
أ .أف ؼلطط ادلعلم حلصة االستماع زبطيطا جيدا ،كػلدد بدقة نوع ادلهارات ادلستهدفة؛
ب .أف ؼلتار ادلعلم النصوص كادلواقف اللغوية ،اليت ذبعل ذبربة االستماع شلتعة عند التالميذ؛
ج.
د.
ق.
ك.

هتيئة جو االستماع اجليد ،كتنويع الوسائل كاألجهزة؛
هتيئة التالميذ لدرس االستماع ،بتوضيح األستاذ مهارة االستماع ادلراد تنميتها؛
تقدمي ادلادة بطريقة تتفق مع اذلدؼ احملدد؛
أف يوفر للتالميذ ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة ،مثل الكلمات الصعبة ،كتابة أَساء

الشخصيات ،كتذليل مشكالت النص؛
ز .مناقشة التالميذ يف ادلادة ادلقركءة عليهم ،عن طريق طرح أسئلة مرتبطة ابذلدؼ ادلنشود؛
ح .تكليف بعض التالميذ بتلخيص ما قيل ،كتقدمي تقرير شفوم لزمالئهم؛
ط .تقومي أداء التالميذ عن طريق طرح أسئلة أكثر عمقا ،كأقرب إىل اذلدؼ ادلنشود ،شلا ؽلكن من
قياس مستول التالميذ خبصوصو؛
م .تنويع خطوط االتصاؿ /معلم متعلم /متعلم متعلم؛
ؾ .غلب أف يكوف ادلعلم قدكة للتالميذ يف حسن االستماع ،فال يقاطع كال يسخر.
 .1مهارة التعبري

يعد التعبَت شبرة الثقافة األدبية كاللغوية اليت يتعلمها ادلتعلم يف سلتلف ادلستوايت الدراسية ،كىو كسيلة

االتصاؿ كالتواصل كالتفاىم بُت أطراؼ احلديث ،يسخر فيو ادلتعلم كل فركع اللغة كركافد تزكده ابلثركة
اللغوية الالزمة إلنتاج خطاب سليم ،كتتمثل أعلية التعبَت يف كونو كسيلة اتصاؿ بُت الفرد كاجلماعة،
فبواسطتو يستطيع إفهامهم ما يريد ،كأف يفهم يف الوقت نفسو ما يريد ،كال ؽلكن أف يكوف ىذا االتصاؿ ذا
فائدة إال إذا كاف صحيحا كدقيقا ،كاضحا ،بعيدا عن الغموض أك التشويش.

 )15ـ.س ،اجلعافرة ،2014 ،ص.99
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 1.1أهداف تدريس مهارة التعبري

ال ؼللو أم درس من غاايت تدعو إىل تعليمو ،كيسعى األستاذ إىل ربقيقها ،كمن بُت أىداؼ درس
16
التعبَت ،نذكر:
أ .سبكُت ادلتعلمُت من التعبَت عن حاجياهتم ،كمشاعرىم ،كخرباهتم ،بلغة فصيحة سليمة؛
ب .تزكيد ادلتعلمُت دبا ػلتاجونو من ألفاظ كتراكيب إلضافتو إىل حصيلتهم اللغوية ،كاستعمالو يف
حديثهم ككتابتهم؛
ج .تعويد ادلتعلمُت على ترتيب األفكار ،كالتسلسل يف طرحها كالربط بينها ،دبا يضفي عليها صبالية،
كقوة أتثَت يف السامع كالقارئ؛
د .هتيئة ادلتعلمُت دلواجهة ادلواقف احلياتية ادلختلفة ،اليت تتطلب فصاحة اللساف كاألسلوب الكتايب
ادلمنهج؛
ق .تنمية التفكَت ،كتنشيطو كتنظيمو ،كالعمل على تغذية خياؿ التلميذ ،بعناصر النمو كاالبتكار.

 1.1أسس تدريس مهارة التعبري
يقوـ درس التعبَت على عدة أسس نفسية ،كتربوية ،كأخرل لغوية ،غلب على األستاذ مراعتها يف تقدؽلو لو،
17
من بينها:
أ .توفَت اجلو احملفز على التعبَت ،من خالؿ استعانة األستاذ ابألشياء احملسوسة اليت ذبذب ميوؿ ادلتعلم
يف ىذا ادلستول ،كتستوىويهم إىل احلديث عنها ،من قبيل الصور؛
ب .توفَت ادلوضوعات التعبَتية اليت تقود ادلتعلم إىل التأثر كالتفاعل معها ،كتدفعو إىل احلديث عنها أك
الكتابة حوذلا ،شلا يساىم يف ربفيزه كربميسو ،من قبيل ادلوضوعات ادلتصلة حبياهتم كرلتمعهم؛
ج .ربفيز األستاذ للمتعلمُت ،كحثهم على ادلشاركة البسيطة يف التعبَت ،عن طريق توفَت جو تسوده
الطمأنينة ،يبعدىم عن اخلوؼ من األستاذ ،أك من ارتكاب األخطاء ،أك اخلجل من عيوهبم
اجلسمية؛
د .أف ؽلثل األستاذ لتالميذه القدكة يف مظهره ،كسلوكو ،كلغتو ،كذلك ابالبتعاد عن استخداـ العامية يف
ادلد َّرسة هبا؛
التدريس ،سواء يف مادة اللغة العربية أك ادلواد األخرل م

ق .إشعار ادلتعلم ابحلرية يف التعبَت ،من خالؿ فسح اجملاؿ لو يف اختيار ادلوضوعات ،كادلفردات،
كالًتاكيب يف نسج أفكاره؛
 )16عاشور ،احلوامدة ،أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،2014 ،ص 198

 )17ـ.س ،عاشور ،احلوامدة ،2014 ،ص.199
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ك .تدريب ادلتعلم على التعبَت السليم يف سلتلف ادلواقف ،كأف ال يقتصر ذلك على حصة التعبَت؛
ز .تقوية رصيد ادلتعلم اللغوم الفصيح عن طريق األانشيد الفصيحة ،كَساع كقراءة القصص ،بغية
إخراجهم من طابع اللغة العامية السائد يف حياهتم االجتماعية؛
ح .ربط موضوعات التعبَت بفركع اللغة كابدلواد الدراسية األخرل ،كتوظيف موضوعات األدب كالقراءة
يف ذلك؛
ط .تصحيح األخطاء ،كتقومي األسلوب كاالرتقاء بو.

 .1مهارة احملادثة
تعد احملادثة أرقى ادلهارات التواصلية اليت ؽلكن أم يصل إليها ادلتعلم ،فهي تقوـ على إتقانو دلهارات
أخرل ،من قبيل ،مهارة االستماع كالتعبَت ،كوهنا عملية تتأسس على إرساؿ منطوؽ كاستقباؿ مسموع،
كىي أيضا تعكس مدل قدرة الشخص على اكتساب ادلواقف االغلابية عند اتصالو ابآلخرين.
 1.3أهداف تدريس احملادثة

للمحادثة عدة فوائد إغلابية يسعى كل أستاذ إىل تعليمها دلتعلميو ،من قبيل:
أ .إكساب ادلتعلم القدرة على االرذباؿ بلغة عربية سليمة؛
ب .تنمية سرعة التفكَت ،كتنسيق األفكار ،كترتيبها بسرعة؛

18

ج .تنمية سرعة البديهة يف اختيار أنسب الردكد الصاحلة لكل موقف على حدة؛
د .إكسابو الثقة يف النفس؛ كاجلرأة على مواجهة اآلخرين دبختلف ادلواقف التخاطبية؛
ق .معاجلة ادلشاكل النفسية اليت سبنع ادلتعلم من التعبَت عن نفسو أك حاجياتو ،مثل :اخلوؼ ،كاحلياء
ادلبالغ فيو ..؛
ك .معاجلة االختالالت النطقية لدل ادلتعلم.
 1.1أسس تدريس احملادثة
غلب على األستاذ اتباع رلموعة من ادلراحل يف تعليمو مهارة احملادثة لتالميذه ،تتجلى فيما يلي:
أ .هتيئ ظركؼ مالئمة للمحادثة ،من ضبط للصف ،كإنصات التالميذ لبعضهم البعض؛
ب .االستعانة ابلصور لدفع ادلتعلم إىل التعبَت عن ما يراه؛
ج .توظيف األسئلة اليت تلي درس القراءة يف الصف ،لتدريب التالميذ على التعبَت الشفوم ،كفسح
اجملاؿ ذلم دلناقشة أفكارىم فيما بينهم.
 )18ـ.س ،اجلعافرة ،2014 ،ص.165
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د .دفع ادلتعلم إىل التعبَت عن ادلشاىد اليت يشاىدىا يف كاقعو ،من مظاىر طبيعية ،كمشاكل
اجتماعية؛
ق .طرح قضية معينة ،كترؾ التالميذ يتحدثوف عنها بطريقة عفوية تلقائية ،مع متابعة ادلعلم كتوجيهاتو؛
ك .مطالبة ادلتعلمُت ابالستماع إىل القصص ،كإعادة سردىا على زمالئهم.

ادلبثث الثاي :متثل ادلهارات التواصلية ابدلدرسة ادلغربية
أقرت رلموعة من الدراسات الًتبوية سواء يف كتب أك رلالت بيداغوجية معاانة ادلتعلمُت من رلموعة
من الصعوابت التواصلية ،ادلتعلقة ابلتعبَت كاالستماع ،كاحملادثة ،أتكدت منها انطالقا من التقوؽلات
التشخيصية الشفوية منها ،أك الكتابية ،أجريتها بداية السنة الدراسية احلالية ،كىذا ما دفعٍت إىل التفكَت يف
كيفية تقوؽلها ،ابلتوجو إىل النظرايت اللسانية الًتبوية احلديثة كتطبيقها.
كلذلك قمت يف بداية السنة الدراسية احلالية (2019ـ) بوضع خطط دراسية تقوـ على ما جاءت بو
النظرايت السال فة الذكر يف الفصل األكؿ ،بغية تنمية مهارة االستماع ،كالتعبَت ،ك احملادثة ،ابلوقوؼ على
أىم صعوابت ادلتعلم ،منتقال إىل أسباهبا ،مث احللوؿ ادلساعدة على ذباكزىا ،كىذا ما سنعرض لو يف احملاكر
التالية.
 .1مهارة االستماع
أمنوذج خطة دراسية  /استماع
ادلستول :الثانية إعدادم

ادلكوف :النصوص القرائية (نص َساعي)

العنواف :مشوع ...للفائز

عدد احلصص1:
اجملاؿ :القيم الوطنية كاإلنسانية
التمهيد :أسئلة تتعلق ابفًتاض موضوع النص انطالقا من العنواف.
التكامل األفقي :القراءة كالكتابة ،التعبَت ،القيم اإلنسانية.
القدرات وادلهارات ادلستهدفة

أ .أف يتعرؼ ادلتعلم معاين ادلفردات اجلديدة؛
ب .أف يستنبط ادلتعلم احلدث العاـ ،كاألحداث اجلزئية اليت تضمنها النص؛
ج.
د.
ق.
ك.
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أف يتعرؼ ادلتعلم الشخصيات الواردة يف النص ،كيذكر صفاهتا؛
أف يشَت ادلتعلم إىل أنواع األزمنة كاألمكنة ادلوظفة يف النص؛
أف يلخص ادلتعلم النص شفهيا بلغتو اخلاصة؛
أف يستخلص ادلتعلم القيم ادلتضمنة؛
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ز .أف يكوف ادلتعلم مستمعا جيدا.
اإلجراءات

أ .هتيئة التالميذ لدرس االستماع؛
ب .أكتُب على السبورة مهارات االستماع ادلراد تنميتها ،كمطالبة التالميذ إبصلازىا اعتمادا على
االستماع ،كذلك بتدكين رؤكس األقالـ؛
ج .أقرأ النص قراءة جهرية معربة مرة أك أكثر (من الكتاب مباشرة أك بواسطة جهاز تسجيل
مناسب)؛
د .أكتب ادلفردات اجلديدة على السبورة؛
ق .أانقش الطلبة ابدلفردات اجلديدة للوصوؿ إىل معانيها؛
ك .أطلب من الطلبة كضع الكلمات اجلديدة يف صبل مفيدة؛
ز .أطرح أسئلة حوؿ النص ادلسموع ،تساىم يف الوصوؿ إىل القدرات ،كادلهارات ادلستهدفة؛
ح .أكتب اإلجاابت اليت مت االتفاؽ عليها على السبورة؛
ط .أطلب من ادلتعلمُت ربط األحداث اجلزئية ادلوجودة على السبورة ،لتكوين ملخص للنص؛
م .أطلب من ادلتعلمُت تلخيص النص شفهيا بلغتهم اخلاصة.

اسرتاتيجيات التدريس :تدريس غَت مباشر ،عمودم كأفقي ،أسئلة كأجوبة.
التقومي :من خالؿ ادلالحظة.
مالحظات :الحظت بعد تطبيق اخلطة الدراسية أعاله ،كجود عدة صعوابت كاجهت ادلتعلمُت يف
التقاطهم كإصلازىم لألىداؼ ادلطلوبة ،كذلك راجع إىل عدة أسباب منعتهم من استيفائها ،نفصلها يف

النقاط التالية ،مرفقة ابحللوؿ اليت تساعد على ذباكزىا:
الصعوابت:

أ .إغلاد صعوبة يف إدراؾ معٌت النص ،كشخصياتو ،كأزمنتو يف القراءة األكىل كالثانية ،كمل يتمكنوا من
التقاط بعض ادلطالب إال بعد القراءة الثالثة؛
ب .عدـ قدرهت م على استخالص احلدث العاـ ،إال بعد التفصيل يف األحداث اجلزئية كذبميعها
دبساعدة األستاذ؛
ج .صعوبة يف استخالص القيم الواردة يف النص؛
د .صعوبة يف إدراؾ العالقات اليت ذبمع بُت األشياء يف ادلواقف التعليمية؛
ق .صعوبة يف ترتيب األفكار ،كالربط بينها ،كطرحها بشكل متسلسل؛
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اوأسباب :شاركت عدة أطراؼ يف كصوؿ ادلتعلمُت إىل ىذا ادلستول ،كمواجهتهم للصعوابت أعاله ،تتمثل

يف:

أ .ادلتعلم - :ضعف رصيده اللغوم؛ ؽلنعو من فهم مفردات النص؛
 ضعف حاسة السمع لدل بعض ادلتعلمُت؛ تشوش ذىن ادلستمع جراء إغلاده صعوبة يف التمييز بُت األصوات ،مثل( :ظ/ض ،ذ/د ،ت/ط)؛ عدـ تركيز ادلتعلم أثناء شعوره أبمل علة يعانيها؛ الشركد الذىٍت ،بسبب انشغاؿ ادلتعلم هبموـ كأفكار زبصو؛ الضجر كادللل ،بسبب اختالؼ األمزجة ،كالعزكؼ عن ادلادة اللغوية ادلستمع ذلا؛ انفعاؿ ادلستمع مع فكرة طرحها ادلتحدث ،غلعل ذىنو متعلقا هبا ،شلا يفوت عليو األفكاراألخرل؛
 ضعف القدرات العقلية لدل ادلستمع ،ال يسعفو يف تتبع كل ما يقولو ادلتحدث؛ استهثار بعض ادلتعلمُت ابدلادة ،كعدـ إيالئها االىتماـ الالزـ ،بسبب الصور ادلغلوطة ادلأخوذةعنها؛
ب .الكتاب ادلدرسي - :عدـ إدراج درس االستماع يف السنة األكىل إعدادم ،كالثالثة إعدادم ،رغم
حث ادلنهاج على تدريسو ،ككجود منهجية خاصة بو؛ 19شلا غلعل التلميذ ينقطع عن شلارسة ادلهارة،
إف مت صقلها ،كالرجوع إىل مستواه السابق.
ج .األستاذ - :عدـ تدريسو لنصوص َساعية ،رغم كجودىا يف ادلقرر؛
 عدـ اطالعو على النظرايت احلديثة يف تدريس مهارة االستماع؛ عدـ امتالؾ بعض األساتذة شركط ادلتحدث ادلؤثر كاحملفز ،إذ الحظت بعد حضورم لعدةحصص دراسية سواء يف التداريب ادليدانية ،أك عندما كنت تلميذا ،عدـ إصلاز بعضهم لنصوص
َساعية ،كحىت إف أصلزىا فهو ال يؤديها بطريقة سبكن التالميذ من إتقاهنا.
طرائق تنمية مهارة االستماع :لتنمية مهارة االستماع عند ادلتعلم ،نقًتح عدة حلوؿ ،تتجلى فيما يلي:
أ .التعامل مع ادلهارات اللغوية كعادة يزاكذلا ادلتعلم كؽلارسها بشكل مستمر ،حىت تصبح من عاداتو
اليومية ،كمستلزماتو األساسية ،كلذلك كجب على ادلكلفُت بتأليف الكتب ادلدرسية كضع دركس
َساعية يف كل ادلستوايت ،لكي هنيئ تلميذا قادرا على مواصلة دراستو العليا ،متمكنا من التقاط
رؤكس األقالـ يف احملاضرات اجلامعية.
 )19كزارة الًتبية الوطنية ،الربامج كالتوجيهات الًتبوية اخلاصة دبادة اللغة العربية ،بسلك التعليم الثانوم اإلعدادم ،غشت  ،2009ص.31
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ب .حث التالميذ على االستماع للقصص احملكية ،كإعادة حكيها لزمالئو ،من أجل دفع التلميذ إىل
مزاكلة ادلهارة يف ادلنزؿ كادلدرسة؛
ج .اعتماد آليات زلفزة يف درس االستماع ،مثل مسجل الصوت ،كإرفاقو دبوسيقى ىادئة؛
د .إلزاـ األساتذة بتدريس النصوص السماعية ،كعدـ ترؾ اخليار ذلم يف تدريسها أك عدمو؛
ق .اطالع األساتذة على نظرايت االستماع احلديثة ،كتطبيقها.
 .1مهارة التعبري
أمنوذج خطة درسية /تعبري
ادلستول :الثانية إعدادم
عنواف الدرس :كصف أحداث رحلة /كتابة قصة
التمهيد :أسئلة تتعلق بنوعية الرحالت اليت قاـ هبا التالميذ ،كمكاهنا
التكامل األفقي :الكتابة ،القراءة ،االستماع

ادلكوف :التعبَت كاإلنشاء
عدد احلصص 4 :حصص

القدرات وادلهارات ادلستهدفة:
أ .أف يعرب ادلتعلم كتابيا عن ادلطلوب منو؛
ب .أف ينمي رصيده اللغوم كيرتقي أبسلوبو؛
ج .أف يتعرؼ خطوات الوصف؛
د .أف يقرأ إنتاجو أماـ زمالئو ،لتنمية مهارة القراءة؛
ق .أف يورد أفكاره بشكل متسلسل كمتناسق؛
ك .خلق جو من االنسجاـ بُت ادلتعلمُت ،كالتعرؼ على بعضهم.
مصادر التعلم :إنتاجات ادلتعلمُت
اسرتاتيجيات التدريس :التدريس غَت ادلباشر /أسئلة كأجوبة( :التعلم من خالؿ األنشطة :الكتابة ،التدرب
على اإللقاء السليم).
اإلجراءات:
أ .سبهيد ػلوم إاثرة انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس؛
ب .تقدمي نص ادلوضوع ،كشرح ادلفردات الصعبة؛
ج .صبع اإلنتاجات؛
د .التقومي  :تصحيح إنتاجات ادلتعلمُت ،كإرشادىم إىل مكمن اخلطأ كتقوؽلو.
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مالحظات :بعد تطبيق اخلطة أعاله يف احلصة األكىل (كصف رحلة) اتضح معاانة التالميذ من رلموعة من
ادلشاكل التعبَتية ،كادلنهجية ،شارؾ يف توليدىا عدد من الفاعلُت ،إال أنو كبعد إجراء احلصة الثالثة (كتابة
قصة) تغَتت األمور إىل األحسن ،كسنفصل يف ىذه ادلالحظات من خالؿ العناصر اآلتية:

ادلشاكل:

أ .إغلاد ادلتعلم صعوبة يف التعبَت عن مكنوانتو؛
ب .زلدكدية رصيده اللغوم ،عند ربديد ادلوضوع (كصف رحلة) ،حيث مت استعماؿ ستة أفعاؿ متداكلة
على األكثر (دخلنا ،خرجنا ،سافران ،أكلنا ،ظلنا ،رجعنا)؛
ج .اخللط بُت اللغة الفصحى كالعامية؛
د .عدـ امتالكو للقدرة التخييلية التعبَتية؛
ق .عدـ امتالكو دلنهجية كتابة نص سردم ،أك كصفي ،أك تقريرم. ..

اوأسباب :شاركت عدة أطراؼ يف تدين مستول ادلتعلمُت التعبَتم ،ككصوذلم إىل ىذه ادلشاكل ،ىي

كالتايل:
أ .ادلتعلم - :عدـ كجود ركح ادلبادرة؛

 ىاجس اخلوؼ من األستاذ؛ ىاجس اخلوؼ من الوقوع يف اخلطأ؛نفور الكثَت من التالميذ من دركس التعبَت ،لسيطرة إحساسهم ابإلخفاؽ يف نقل أفكارىم؛ شعور التالميذ بعدـ أعلية التعبَت ،كاعتباره جهدا ضائعا ال منفعة فيو.ِ
ادلؤس مسة دلهػ ػارة التعب ػَت يف غَت زلػ ػلها ،من قبيػ ػل مهػ ػارة
ب .ادلنهاج ادلدرسي :كض ػ ػع رلموعة من الػ ػدركس ّ
مالتصميمم ادلقررة يف السنة الثانية إعدادم ،كمهارة التوثيق ادلوجودة يف السنة األكىل إعدادم،
حيث كاف من األجدر العكس بينها ،إضافة إىل درس مادلعاجمم ادلدرج يف السنة الثالثة
إعدادم ،كالذم كاف من األكىل إدراجو يف السنة األكىل إعدادم ،ابعتباره دعامة أساسية
تنمي رصيد ادلتعلم اللغوم.
ج .األستاذ -:عدـ سبكن بعض األساتذة من أساليب تدريس التعبَت؛
 نفور بعضهم من درس التعبَت ،دلا فيو من تعب تصحيح اإلنتاجات؛ اعتبار بعضهم درس التعبَت مقتصرا على الكتابة؛ هتكم بعضهم على ادلتعلمُت ،من خالؿ عدـ منحهم فرصة ادلشاركة ،كالتعبَت بكل أرػلية؛ اعتماد بعضهم على أسلوب قمعي ؽلنع التلميذ من زلاكلة ادلشاركة ،كغلعلو انطوائيا خائفامن التعبَت عما ؼلاجلو.
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حلو ::ؽلكن اقًتاح ثلة من االقًتاحات اليت تساعد ادلتعلم على ذباكز ادلشاكل السالفة ،كتساعده على
تنمية مهارة التعبَت ،صلملها يف اخلطوات التالية:
أ .توجيو التالميذ إىل كتابة قصص من إنتاجهم ،كذلك ابالستعانة بقصص الرسوـ ادلتحركة ،شلا ػلفزىم
على ادلشاركة يف التعبَت ،كؼللق لديهم دافعية تلقائية إىل ذلك ،حيث الحظت تطورا إغلااب يف مستواىم
التعبَتم ،عند فسح اجملاؿ ذلم يف اختيار موضوع القصة؛
ب .توجيو ادلتعلمُت إىل قراءة القصص ،حيث تعد القصة من أقول عوامل جذب اإلنساف بطريقة طبيعية،
كأكثرىا شحذا لالنتباه إىل حوادثها ،كمعانيها ،كبذلك تثَت القارئ أبفكارىا كصراع شخصياهتا ،كتعقد
أحداثها ،كبتصويرىا لعواطف ،كأحاسيس الناس بلغة بسيطة ،ذبذهبم إليها ،كتغريهم دبتابعتها ،كاالىتماـ
دبصَت أبطاذلا.
كذلذا يستطيع معلم اللغة العربية االستفادة من ميل األطفاؿ إىل القصة ،يف تزكيدىم ابدلعلومات األخالقية،
كالدينية ،كاجلغرافية كالتارؼلية ،كغَتىا ،فيهيئ ذلم ادلعرفة كادلتعة يف آف كاحد .كلعل أىم الفوائد الًتبوية اليت
ربققها القصة للمتعلم تتمثل يف أهنا:
أ .ترفد السامع أك القارئ ابدلتعة ،اليت تزيد من إقبالو على التعلم؛
ب .تنمي ثركة ادلتعلم اللغوية ،كتغٍت معجمو اللغوم دبا تتضمنو من مفردات ،كتعابَت ،كتراكيب لغوية،
فًتفع مستول لغتو ،كهتذب أسلوبو ،كترتقي بو؛
ج .تربط ادلتعلم بعادات كتقاليد ،كقيم اجملتمع الذم يعيش فيو ،كتوحي لو ابحًتامها ،كعدـ اخلركج
عنها ،شلا يساعده على التكيف مع رلتمعو؛
د .تيسر للمتعلم فهم الكثَت من احلقائق العلمية اليت تركيها القصة ،كتزكده ابدلعلومات ،كادلعارؼ اليت
تضاؼ إىل خرباتو؛
ق .تطلع ادلتعلم على عادات كتقاليد ،كقيم اجملتمعات اإلنسانية األخرل ،شلا يتيح لو رلاؿ ادلقارنة بُت
عادات اجملتمعات ادلختلفة؛
ك .تنمي خياؿ ادلتعلم ،كتتيح لو تصور األشياء كاألحداث على النحو الذم يرػلو؛
ز .ؽلكن استغالذلا لتشجيع ادلتعلم على مواجهة زمالئو ،كالوقوؼ أماـ اآلخرين دكف خوؼ ،كتدريبهم
على التعبَت الشفوم ،عن طريق مطالبة التالميذ بتشخيصها ،أك حكيها بشكل شفهي.
كيشًتط يف القصة أف تكوف مناسبة للفئة ادلستهدفة ،سواء من حيث اللغة ادلستعملة ،أك ادلضامُت الواردة
فيها؛ فعلى األستاذ استغالؿ ميوؿ ادلتعلمُت الذين يبلغ سنهم ما بُت  12ك 18سنة إىل قصص الغراـ
كادلغامرات ،كالبطوالت ،بتقدمي ما ىو صاحل ،يدعو إىل العفة كالشرؼ ،كالتضحية ،كتوجيههم إليو ،بعيدا
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عن اإلغراء ابلعالقات السيئة ،بغية االستفادة منها بشكل تكاملي غلمع بُت فركع اللغة العربية ،كمهاراهتا،
فهي تنمي مهارة االستماع ،كالقراءة ،كالكتابة.
ج .التعبري احلر :ىو فسح اجملاؿ للتالميذ يف احلديث دبحض إرادهتم كاختيارىم عن شيء يدركونو حبواسهم
يف ادلنزؿ أك ادلدرسة ،أك الشارع ،أك حديثهم عن األخبار اليت يلقيها التالميذ يف الفصل كحادثة أك
حكاية ،تعقبو مناقشات يشًتؾ فيها اجلميع.
د .تعويد ادلتعلمُت على االطالع كالقراءة ،حىت تتسع دائرة ثقافتهم من الناحية ادلعجمية كالثقافية؛
ق .تدريب ادلتعلمُت على التحدث كالكتابة بشكل مستمر.
 .1مهارة احملادثة
أمنوذج خطة دراسية /حمادثة

ادلستول :الثانية إعدادم
كاإلنشاء

عنواف الدرس :ادلشاكل االجتماعية
التمهيد :أسئلة تتعلق أبحواؿ عيش التالميذ يف قريتهم
التكامل األفقي :القراءة كالكتابة ،االستماع ،الًتبية االجتماعية كالوطنية

ادلكوف :التعبَت
عدد احلصص :حصتُت

القدرات وادلهارات ادلستهدفة:
ز .أف يعرب ادلتعلم شفواي جبمل مفيدة عما يشاىده يف كاقعو؛
ح .أف ينمي رصيده اللغوم كادلعريف؛
ط .أف يتعرؼ خطوات كتابة ادلسرحية؛
م .أف يشارؾ يف إنتاج ادلسرحية؛
ؾ .أف يستطيع تكييف أفكاره مع أفراد رلموعتو؛
ؿ .أف يستطيع تشخيص الدكر ادلسند إليو أماـ زمالئو بشكل صحيح؛
ـ .أف يتجرد من اخلوؼ كاالرتباؾ؛
ف .أف يستوعب ادلستمعوف مضموف ادلسرحية ،كيلخصوا ما جاء فيها بشكل شفهي ارذبايل؛
س .خلق جو من االنسجاـ بُت ادلتعلمُت.
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مصادر التعلم :إنتاجات التالميذ
اسرتاتيجيات التدريس :التدريس غَت ادلباشر /أسئلة كأجوبة( :التعلم من خالؿ األنشطة :اجملموعات،
التدرب على احلوار ،التمثيل كلعب األدكار).
اإلجراءات:

ق .تقسيم ادلتعلمُت إىل رلموعات ،كمطالبتهم إبنتاج مسرحيات عن كاقعهم ،تتضمن ادلشاكل كاحللوؿ؛
ك .مناقشة الطلبة يف ادلفردات كادلصطلحات ادلستعملة يف اإلنتاج :اجلماعة ،مشاكل اجتماعية
كاقتصادية ،قنوات الصرؼ الصحي ..؛
ز .هتيئة البيئة الصفية ،كاجللسة الصحيحة حبيث يشاىد صبيع التالميذ الشخصيات ادلشاركة يف
التمثيل ،كيسمعوا ما يدكر بينهم؛
ح .تعليم ادلتعلمُت كيفية الوقوؼ على الركح ،كأشكاؿ التعبَت ،مثل :التعبَتات اإلؽلائية كاجلسدية ،النربة
الصوتية ..؛
ط .تكليف ادلتعلمُت بتمثيل ادلسرحيات ادلنجزة ،رلموعة تلو األخرل؛
م .إدارة حوار كنقاش مع ادلستمعُت حوؿ إنتاج كل رلموعة؛
ؾ .التقومي :مالحظة أداء الطلبة.

الصعوابت :الحظت بعد قياـ التالميذ بتشخيص ادلسرحيات معاانهتم من بعض ادلشاكل ،ادلتمثلة يف:
أ .خوؼ أغلب ادلتعلمُت من الوقوؼ أما زمالئهم ،كارتباكو أثناء القياـ إىل السبورة؛
ب .ارتباطو الوثيق ابدلكتوب ،كعجزه عن االرذباؿ يف الكالـ؛
ج .عدـ القدرة على التحدث بلغة عربية سليمة؛
د .عجزىم عن التخلص من العامية يف التعبَت عن أفكارىم؛
اوأسباب :ساعلت رلموعة من األسباب يف مواجهة التالميذ ذلذه الصعوابت ،من قبيل:

أ .قيامهم بلعب األدكار ألكؿ مرة؛ كعدـ تدرهبم على كتابة ادلسرحية كإنتاجها سابقا؛
ب .فقداف الثقة أبنفسهم؛
ج .ىاجس اخلوؼ من استهزاء أقراهنم هبم عند اخلطأ؛
د .غياب نصوص حوارية متعلقة دبحيط ادلتعلم ابدلقرر الدراسي؛

طرائق تنمية مهارة احملادثة :اتضح من خالؿ قياـ التالميذ بتشخيص ادلسرحيات ،إقباذلم على التعلم
الذايت ،كازدايد رغبتهم كدافعيتهم ضلو التعلم ،من خالؿ حبثهم بشغف عن ادلفردات كادلصطلحات اليت

تساعدىم على التعبَت عن مشاكلهم الواقعية ،شلا ساىم يف زبلصهم بشكل تدرغلي من ادلشاكل التعبَتية،
أما النفسية فقد بدأت بوادر ذباكزىا من خالؿ إحلاح التالميذ على إنتاج مسرحيات كسبثيلها ،كعالمات
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الفرح ابدية على كجوىهم ،شلا يوحي بتخلصهم من اخلوؼ كاحلشمة ،كاالرتباؾ الذم كاف يعًتيهم يف بداية
األمر ،كلذلك أقًتح على األساتذة توظيف ادلسرحية كأداة لتنمية مهارة احملادثة ،بتحفيز التالميذ على إنتاج
مسرحيات من بنات عقوذلم ،ترتبط بواقعهم ادلعاش ،مث تشخيصها كفقا لألسس كالشركط ادلذكورة سالفا؛
كما يستطيع األستاذ اال عتماد على احلوار االرذبايل كوسيلة لتنمية مهارة احملادثة ،كذلك بتكليف تلميذين
كل حصة إبجراء حوار أماـ زمالئهم ،يتضمن أسئلة كأجوبة عن رلرايت احلصة ،أك عن أحداث يومهم.
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خامتة
ختاما ،طللص يف ىذا البحث إىل أعلية تدريس ادلهارات الثالث -االستماع ،كالتعبَت ،كاحملادثة -كدكرىا
يف سبكن ادلتعلم من مسايرة سلتلف ادلواقف التخاطبية ،سواء الشفهية منها ،أك الكتابية ،كذلك طبعا بتتبع
شركط كأسس تدريسها؛ لكن كبعد مقارنتنا بُت اجلانب النظرم كالتطبيقي ،خلصنا إىل كجود عدة مشاكل
تواصلية يتخبط فيها ادلتعلم ،متعلقة ابدلهارات قيد الدراسة ،شاركت يف توليدىا عدة أطراؼ ،تتمثل يف:
األستاذ ،اجلهات ادلسؤكلة عن كضع ادلقررات الدراسية ،مث ادلتعلم.
كبغية ذباكز تلك ادلشاكل كجب على كل ىذه ادلكوانت من متعلم ،كأستاذ ،كمسؤكلُت ،تضافر اجلهود
قصد تنمية ادلهارات التواصلية ،كل من منربه ،كذلك عن طريق قياـ:
أ .اجلهات ادلسؤكلة عن كضع ادلقررات - :بربرلة دركس احملادثة كاالستماع يف صبيع ادلستوايت،
كالكتب ادلدرسية؛
 توفَت اآلليات الكفيلة بتعليمها ،من مسالط ،كمكرب الصوت ،كقاعات متعددةاالختصاصات؛
 إعادة النظر يف بعض الدركس ادلوضوعة يف غَت زللها ،مثل درسي ادلعجم كمهارة التصميم،اللذاف كاف من األكىل كضعهما يف السنة األكىل إعدادم بدؿ السنة الثانية كالثالثة إعدادم.
ب .األستاذ - :االطالع على النظرايت اللسانية الًتبوية احلديثة ،كتطبيق ما جاءت بو؛
 توظيف طرائق حديثة تضع ادلتعلم يف قلب العملية التعليمية ،كتقنيات حديثة يف التدريس،مثل ،ادلسرحية ،حكي القصص ،لعب األدكار ،تعمل على ربفيز التالميذ ،كربببهم يف ادلادة
ادلدرسة؛
 ربليو بصفات ادلدرس الناجح ،القادر على تطبيق شركط تدريس ادلهارات السالفة الذكر؛ج .ادلتعلم :غلب عل ى ادلتعلم بدكره أف يساىم يف إصلاح ىذا ادلشركع ،كذلك ابطلراطو كربليو حبس
ادلسؤكلية ادللقاة عليو ،كذلك إبدراكو أعلية اللغة العربية ،كدكر اكتسابو للمهارات التواصلية يف
حياتو الشخصية كالدراسية ،كادلهنية؛
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