
التعبير الشفوي

همية
أ
.التعريف وال

1فنيات التعبير الشفوي 



:التعبير

فكارهمشاعرهعناإلنسانبهيفصحووظيفي،لغوينشاط:التعبير
أ
وضوعاتوالموا

هدافهايصالمنتمكنهسليمةبلغةومحيطهبحياتهالمرتبطة
أ
:يا  إجرائوهو.ا

والشعور للتفكيروسيلةبوصفهااللغةعلىالسيطرةعلىالقدرة.

وحدودهالموضوعإدراكعلىالقدرة.

فكارتنظيمعلىالقدرة
أ
.بعضا  بعضهايعضدبحيثال

هادفحوارإخراجعلىالقدرة.



الموضوعنوعيةتحديدعلىالقدرة.

معينلموضوعمناسبا  ليسومامناسبهوما.تمييزعلىالقدرة.

هميةوتتمثل
أ
إفهامهميستطيعهفبواسطتوالجماعة،الفردبيناتصالوسيلةكونهفيالتعبيرا

نيريد،ما
أ
كانإذاإلا فائدةذايكونلنالتصالوهذامنه،يرادمانفسهالوقتفييفهموا

،صحيحا   والستجابةغوياللالستقبالوضوحوصحتهالتعبيرجودةعلىيتوقفإذودقيقا 
والغموضعنالبعيدة

أ
بوحسينخالد).التشويشا

 
التدريسي،اللغةعلمضوءفيوالك تابيالشفويالتعبير،عشمةا

(8ص



نواع التعبير
أ
يقسم التعبير عدة تقسيمات، : ا

:باعتبار ما يلي

سلوب
 
دب: ال

أ
دبي، التعبير العلمي، التعبير المتا

أ
.ومنه التعبير ال

ومنه التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي: الهدف.

جراء .ويكون لدينا التعبير الحواري، غير الحواري : الإ

داء/ التدوين
آ
:ومنه: ال

.  التعبير الشفوي والتعبير الك تابي



هداف التعبير
 
:ا

هداف
 
:المهاريةال

عنالتعبيريفومنسجمة،متناسقةوفقراتجملاستعمالعلىالفردتمكينإلىوتهدف
راءه،مواقفه

 
.المجتمعفيلالندماجوا

هداف
 
:الوجدانيةال

.سليمةبلغةالمختلفةالتعبيريةالقدراتتنميةعلىتساعدوالتي

هداف
 
:المعرفيةال

.خيلوالتوالستذكارالقراءةطريقعنوالفكري،اللغويالرصيدُتثري والتي



:مجالته
يشمل مجالين اثنين، وهذا من حيث الغرض، 

بداعيوهما التعبير الوظيفي  :والتعبيرالإ

و:الوظيفيالتعبير
أ
وغرضا  يؤديوالذيالنفعي،ا

أ
المختلفة،الحالتوالمواقفعنالتعبيرفيمعينةوظيفةا

والمناقشة،الخطبإلقاء،والحكيالسرد،العتذارالنفس،تقديم:مجالتهومن.واإلفهاماإلقناعغايته

بداعيالتعبير و:الإ
أ
واإلنشائي،ا

أ
ساسا  يقوموالذيالذاتي،ا

أ
وخلجاتنفعالتالعنوالتعبيرالعاطفةعلىا

ثيرالنفس،
أ
الشعر،نظم:جالتهمومن.سليمةصياغةواعتمادالجميلةالمجازيةالعباراتبشتىالغيرعلىللتا

ليف
أ
.والتراجمالسيرالخواطر،القصص،تا

فيعامةمتواجدانالمجالينوكال:

هدافهاالمحادثة
أ
.المختلفةبا

الخطابة.

والحكيالسرد.



:التعبير الشفوي

ر:لغة يفالنعنعبا
أ
الفعلمنقمشتوالشفوي.الكالممنالضميرفيعماتكلم:ا

يشفاها،مشافهةشافه
أ
.معهمتكلما  خاطبها

  ةتعريفاتله:اصطالحا :منهاعدا

((رالذيالمنطوقالكالم االفردبهيعبا وهواجسرخواطمننفسهفييجولعما
حاسيس

أ
فكاررؤىمنالعقلبهيزخروماوا

أ
نيريدوماوا

أ
دا منغيرهبهيزوا

ومعلومات،
أ
داءفيوسالمةالتعبيرفيصحةمعوانسياببطالقةذلكنحوا

 
.((ال

وهوواإلفصاح،اإلبانةهوالشفويفالتعبير
أ
الخواطرفييجولعمالترجمةوسيلةا

فكارمن
أ
لياتوفقومشاعرا

 
مقاصدالإبالغمنتمكنمتكاملة،ومنهجيةلغويةا

هداف
أ
.تحقيقهاالمراموال



هداف التعبير الشفوي
 
:ا

إثراء الرصيد اللغوي والفكري وحسن استعماله.

زيادة القدرة على التعبير شفاهة بلغة سليمة ومعاني دقيقة.

التدريب على اإلحساس بالجوانب الجمالية للغة.

التدريب على المحادثة واإللقاء الجيدين.

داب الحوار وحسن اإلصغاء
 
.التدريب على ا

دبية
أ
.الكشف عن المواهب ال

معالجة بعض عيوب النطق.

 ثناء التعبيرواليماءاتحسن استعمال اإلشارات
أ
.ا



ن تتوفر لدى المتكلم: مهاراته
 
:المهارات التاليةلتنمية التعبير الشفوي، يجب ا

فكار والمعاني
أ
.استحضار ال

لفاظ والعبارات المناسبة
أ
.اختيار ال

فكار وتسلسلها
أ
.تنظيم الجمل والربط بينها، بحسب ال

ثير في الغير
أ
.القدرة على التا

الحديث بسالسة وطالقة، دون تلعثم.



:المشكالت والعراقيل

والخوفوالضطرابالخجل.

(المختلفةالعاميةواللهجاتالرسميةاللغةبين).اللغةإزدواجية

ثناءالمقاطعة
أ
.الكالما

لفاظفياللغويالرصيدقلة
أ
.والكلماتال



:المصادر والمراجع

العربلسانمنظور،ابن.

داءالعمليةالتحدثمهارات:الياري عبدشعبانماهر
 
عمان،المسيرة،،دار1ط،وال

ردن،
أ
.2011ال

لقلم،ادارالبتدائية،المراحلفيالعربيةاللغةتدريس:مجاور الدينصالحمحمد
.1981الكويت،

تدريسالطرق مهاراته،واقعه،حقيقته،الشفوي،التعبير:الصويكري عليمحمد
ردن،عمان،والتوزيع،للنشرالكنديمك تبةدار،1طوتقويمه،

أ
.2014ال



:المراجعة والتواصل

للمراجعة  :

راجع الك تب المذكورة في قائمة المصادر والمراجع.

للتواصل:

البريد اللك تروني:

k.dahmoune@univ-bouira.dz

mailto:k.dahmoune@univ-bouira.dz

