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 التعبير الشفهي

 مفهومه:

تعريفات كثيرة لمفهوم التعبير الشفهي، و لكن وضع الكثير من الباحثين و المختصين   

أغلبيتها تكاد تتمحور حول قدرات الفرد على التعبير عما يجول في خاطره من أفكار و 

 مشاعر بواسطة اللسان، بأسلوب سليم في األداء.

 و إليك بعض التعريفات:

ه من خواطر و : هو ذلك الكالم المنطوق الذي يُعبّر به الفرد عما يجول في نفس1التعريف 

هواجس و مشاعر    و أحاسيس، و ما يزخر به عقله من رؤى و فكر، و ما يريد أن يزّود به 

 غيره من معلومات أو نحو ذلك بطالقة  و انسياب، مع صحة في التعبير و سالمة في األداء.

: هو قدرة الطالب على التعبير عما يجول في ذهنه و خاطره من مشاعر و أفكار 2التعريف 

و عواطف و آراء أو أي موضوع يرغب التحدث عنه مشافهة بواسطة اللسان، مصاغا 

 بأسلوب سليم في اللفظ و المعنى.

 أهميته:

تبدو أهمية التعبير الشفهي كونه أداة االتصال السريع بين الفرد و غيره، و النجاح فيه يحقق 

مّهد للتعبير الكتابي، و لذا فإن كثيرا من أغراض الحياة المختلفة. كما يعدّ التعبير الشفهي الم



تنمية قدرة الطالب على التعبير الشفهي      و الحديث الصحيح من أهم األغراض من تعلم 

 اللغة.

كما أن تمكن الطالب من لغته يُعدّ من مظاهر الرقي اللغوي، و أن قدرته على التعبير عن 

يمة خالية من األخطاء اللغوية أغراضه و حاجاته     و التحدث عما يدور في خاطره بلغة سل

 و النحوية يُعدّ من عالمات التقدم الثقافي.

و في المقابل، يقلل عجز الطالب عن التعبير الشفهي من فرص نجاحه في نقل آرائه و أفكاره 

إلى سواه من الناس، و يقلل ضعفه فيه من فرص تعلمه، و يتسبب في إخفاقه في مواجهة 

ي تتطلب منه التعبير الشفهي الناجح ، فيولد كل ذلك لديه شعورا مواقف الحياة المتعددة الت

 بعدم الثقة في النفس، و يؤخر نموه من ناحية االتصال باآلخرين    و التفاهم معهم.

 أهداف درس التعبير الشفهي:

تزويد الطلبة بحصيلة لغوية من المفردات و التراكيب و التعبيرات تساعدهم في  -

أذهانهم من المعاني و األفكار شفهيا، و تدريبهم على توظيف التعبير عما يدور في 

 هذا المخزون اللغوي توظيفا صحيحا فيما يتناسب مع مجريات الحديث،

جعل الطلبة قادرين على التعبير شفهيا عما يرغبون بوضوح و دقة و صدق، تعبير  -

دقيقة و يتصف باللفظ المنتقى و األسلوب الجيد و األفكار المرتبة و المعاني ال

 التراكيب الصحيحة و استخدام أدوات الربط المناسبة،

جعل الطلبة قادرين على طالقة اللسان، و التدفق في الحديث، و حسن األداء، و إجادة  -

 النطق، 

 تدريب الطلبة على سرعة اإلجابة و صوابها، و القدرة على اإللقاء و االرتجال، -

 ألدبية، إتقان الطلبة المواقف الخطابية و الجرأة ا -

 اعتياد الطلبة على ترتيب األفكار و سردها وفق ترتيب منطقي متسلسل. -
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نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل في التعبير الشفهي، يتم إنتاج 

 أو التعليق،

 العمل المطلوب

 أنتج نصا للتحليل حول الموضوع التالي

أعار زميل لك كتابا من مكتبة المعهد، و بعد مدة ردّ هذا الكتاب المعار إلى صاحب    

صفحاته ممّزقة، فرفض  المكتبة؛ فكان لهذا القيم  على المكتبة أن تفقّد الكتاب، فوجد بعض

استالم الكتاب من المعير و طلب منه دفع ثمنه. فشّب نزاع بين القيّم وزميلك، حينئذ تدّخلَت 

 .للصلح بينهما

حلّل تصّرف زميلك ُمبيّنا سوء تقديره لفعله و األسلوب الذي سلكتَه إلصالح ذات البين بين 

 .المتنازعين


