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 العمليات التعبيرية في التعبير الشفهي

 

عملية وظيفية لكالم منطوق يؤديه المتعلم لكي يفصح عما بداخله يوصف التعبير الشفهي بأنه 

من خلجات نفسية، و ما يمتلكه من قدرات عقلية و فكرية و ثقافية مناسبة لمستواه التعليمي 

 إلنتاج لغوي بصورة شفهية.

و ذلك اإلنتاج اللغوي الشفهي يكون نتيجة لمجموعة من العمليات التعبيرية المعقدة لكنها 

 ة و متزامنة تعمل عمال متكامال يشكل تكامل المهارة اللغوية، و هذه العمليات هي:منتظم

العمليات العقلية: و التي تتمثل في قدرة المتعلم على تكوين الفكرة الرئيسية و الفرعية في  -1

السياق التعبيري مشافهة، ألن العقل حين يواجه العملية التعبيرية يتلقى موضوعا للتعبير عنه 

 تحدث عمليات عقلية متعددة ذات صلة بالموضوع المعدّ للتعبير، و منها:إذ 

 عمليات التّذّكر، و التي تساعد على ربط المتعلم بمعارفه السابقة و خبراته و ذكرياته. -أ

عمليات التّخيّل، و التي تساعد على ربط المتعلم بالتوقعات التي تنبثق مما يختلج في  -ب

وجدانية، و كل هذه ترد مرتبطة برموزها التي وضعتها اللغة  النفس من خواطر و حاالت

 لتدل عليها.

عمليات االستنتاج و االستدالل و التعليل، التي تتولد عن طريقها حقائق األفكار و  -ج

 المعارف متسلسلة و مترابطة بعضها ببعض.



اختيار األلفاظ و العمليات اللغوية: و التي تتمثل في األسلوب الذي هو طريقة الكتابة أو  -2

 تأليفها للتعبير عن المعاني قصد اإليضاح و التأثير.

و من المعلوم أن اللغة هي قائمة من اإلمكانات المتاحة للتعبير، إذ تقدم لمستخدميها          

إمكانية االختيار للتعبير عن مقاصدهم و غاياتهم من إنشاء الكالم، لذا فإن األسلوب هو انتقاء 

يقوم به منشئ الكالم ليُعبّر عن موقف معيّن، أو هو مجموعة االختيارات  لسمات لغوية

 الخاصة بمنشئ معيّن و التي تشكل أسلوبه الخاص الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين.

العمليات الصوتية: و التي تعدّ من أهم مستويات اللغة األساسية؛ و أن أبسط ما يؤديه  -3

 ، و منها:-منتج و متلقي -ل كالمي مسموع بين طرفينالمتعلم فيها هي عملية اتصا

العمليات الميكانيكية، و تتمركز في الجهاز النطقي للمتكلم لنطق األصوات المكونة لما  -أ

يريد أن يعبر عنه. و تتمثل هذه العمليات في الحركات الميكانيكية ألعضاء النطق المختلفة 

 فكرة المراد التعبير عنها.عند المتكلم إلنتاج األصوات المعبرة عن ال

العمليات الذهنية المجردة، و تتكون في ذهن المتكلم قبل النطق بالكالم، و تتضمن تفكير  -ب

المتكلم، قبل النطق، في الفكرة التي يريد أن يوصلها إلى المخاَطب، واختيار األصوات 

 أيضا شكل الجملة. المناسبة لتكوين المفردات المالئمة للتعيير عن تلك الفكرة، و تتناول

العمليات الميكانيكية، و تحدث في الجهاز السمعي للمخاَطب بعد سماعه للكالم، و عن  -ج

 طريقها يمكن أن يحصل تنظيم الرسالة المسموعة بشكل آلي و تهيئتها للترجمة الداللية.

 العمليات الذهنية، و التي تجري في ذهن المخاَطب و التي تتمثل في ترجمة الرموز -د

 و وضعها موضع التمثيل و التحليل و التذوق، و جعلها رسالة ذات معنى. -الرسالة -الصوتية
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ج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل في التعبير الشفهي، يتم إنتا

 أو التعليق،

 العمل المطلوب:

 أنتج نصا للتعليق حول الموضوع التالي:



 وقع خصام بين جارين بسبب ترك أحدهما لكيس القاذورات في سلم العمارة.    

 علّق على تصرف الفاعل .


