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 ماذا من املفروض أن ندرس أوال من املهارات األربع ؟ وملاذا ؟ ●

 ملاذا علينا أن ندرس التعبري قبل القراءة ؟ ●

الفهم اللغوي سابق لألداء اللغوي بل شرط في أدائه الفهم اللغوي سابق لألداء اللغوي بل شرط في أدائه 
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لماذا تدريس مهارة الكالم ؟

.لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية   :  الكالم ●
اللغة يف األساس هي الكالم ، والقراءة والكتابة حماولة لتمثيل الكالم  ●
إذن اهلدف االتصايل هو األقوى عند تعليم اللغة ●
....  ....  ....: أمهية تعلم الكالم عند التلميذ  ●

مقارنة بني تعليم العربية وتعليم اللغات األخرى فيما خيص الكالم ●
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كيف تدرس مهارة الكالم

ليتعلم الكالم ليتعلم الكالم 

كلم
يت

ندفعه للكالم

ف
ملوق

ضه 
نعر

تنمية الرصيد اللغوي عمودX سوف يؤدي Wلتلميذ ألن يؤدي الكالم بسالسة ●

الطالب ال يتعلم الكالم إذا ظل املدرس هو الذي يتكلم طوال الوقت  ●



:  ومن أساليب التـعزيز .. التعزيز يف درس التعبري مهم جدا  ●
التشجيع 
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التشجيع على الكالم

اإلصغاء بعناية ملا يقول الطالب

إشعار التلميذ Wالطمئنان والثقة Wلنفس
اإلكثار من االبتسام

الصرب على التلميذ

عدم السخرية منه أو السماح لآلخرين بذلك

الثناء على التلميذ كلم كان أداؤه طيبا 



مىت وكيف نصحح ؟ اخلطأ الوحيد الذي ال يسكت عنه ؟ .. تصحيح األخطاء  ●
ثراء املفردات القواعد سالمة النطق الطالقة وصول املعىن
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                            إذن ماذا يعين ذلك ؟  ●

تصحيح األخطاء في تدريس الكالم

قيمة هذه املهارة تكمن يف ممارسة التلميذ للكالم والتعود                             
عليه وال تكمن الفائدة مرحليا بدقة املعلومات اليت يبديها التلميذ Wلضرورة

 وبني األخطاء اليت ال تؤثر ) االتصال(التمييز بني األخطاء اليت تفسد املعىن  ●
يف فهم الرسالة ولكنها تتعلق بــِ    
 بعض الرتبويني يبيح أن تقع يف اخلطأ عمدا ، وتقوم بتهويل األمر والتصحيح ،  ●
.  ليصطاده التالميذ   
عدم استخدام أكثر من مرادف جديد يف املوقف التعليمي الواحد  ●

50 %20 %10 %10 %10 %

شكل الرسالة



�يئة 
وتعبري

تدريبات  
الكالم

مفردات 
جديدة

حوار

 مراجعة      
دورية   

تدريس مهارة الكالم
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 :  هداف درس التهيئةأ

 إظهار وفهم وتثبيت املفردات والتعابري اجلديدة واليت سوف تبىن عليها جل  -
الوحدة الدراسية من خالل االستنطاق  

 �يئة أذهان التلميذ للدرس اجلديد وجذب انتباهه وإ�رة شوقه  -

 من املفردات والرتاكيب % 70إىل  50يتم فيها حتصيل ما ال يقل عن    ●
اجلديدة وذلك عن طريق النقاش وطرح األسئلة السهلة والذكية    

يكون عاما حول داللة الصورة ، وال يدخل يف                                   كيف نسأل ؟ .. كيفية النقاش ●
التفاصيل اململة ، والرتكيز فقط على عناصر الصورة ومعانيها اليت سوف ترد الحقا 

يف درس احلوار أو القراءة 
7

التعبير الشفويدرس التهيئة و

القدميةWملعلومات اجلديدة ربط املعلومات  -



اطلب من التالميذ مجع أشياءهم ووضعها يف احلقائب ●
علق كل الصور على السبورة ملدة دقيقتني ليأخذ الطالب نظرة عامة ●

، من  مدرسةما هذه ؟ . �قش التالميذ يف حمتواها.. ارفع الصور واترك الصورة األوىل  ●
...؟  تالميذ، أين يقف ال تالميذهؤالء ؟ 

” ، يف األوىل ” أين كنَت ؟ ” من التالميذ مثل  املستنطقةثبت وركز املفردات والتعابري  ●
يف الصورة الرابعة مثال” سلمى أدارت رأسها ”  ،” تنادي على صديقتها 

.وهكذا نفعل مع Wقي الصور ، صورة بعد األخرى ●
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الطريقة المقترحة لدرس التهيئة والتعبير الشفوي

...ال تغادر الصورة إال إذا 
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 .. يستحب يف آخر درس التهيئة تلخيص جممل لدالالت الصور على شكل قصة  ●
    Xشفو

 أن ال تغادر العنصر الذي يف الصورة والذي سوف يرد فيما بعد                      
يف درس احلوار أو درس القراءة ، حىت تتأكد من ثبوته معىن ولفظا يف ذهن التلميذ   
من املهم جدا  ●

 يف املستوXت املتقدمة من املمكن أن أقوم بكتابة الفكرة الرئيسية من كل صورة  ●
على السبورة لتثبيتها يف ذهن التالميذ   



األسئلة قصرية وسهلة وال تدخل يف العمق بقدر ما هي وصف عام لألحداث ●
األسئلة مرتاكمة يسلم الواحد منها لآلخر وتتدرج من األسهل لألصعب ●
مراعاة الوقت ووحدة املوضوع حبيث ال خترج األسئلة عن هدفها ●
توزيع األسئلة على كل التالميذ ، حماوال التبسيط إلشراك التالميذ األقل حظا ●

األسئلة واضحة وهادفة حبيث يؤدي السؤال إىل جواب حيتوي على التعبري املطلوب ●
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طبيعة األسئلة في درس التهيئة

حناول التبسيط ، خاصة إلشراك التالميذ األقل حظا ●



؟) األسبوع املاضي(أين كنت ؟ أين كنت البارحة  ●

كيف ؟.. فقط Wلتطبيق .. إXك أن تقول للتلميذ أن الفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث  ●

مثال.. استغالل احلدث احلقيقي يف التعبري  ●

..يف بعض احلاالت املشروطة أقبل األملانية ، لكين ال أتكلمها  ●

: ولكن األفضل من ذلك  ●

”؟  كنتأين  ” تعبري : تطبيق  ”؟  كنتأين  ” تعبري : تطبيق 

ماذا أفعل ؟.. إذا أجاب بعض األوالد Wألملانية  ●

أسأل التالميذ عن أمساء األشخاص الذين يف الصور :  مالحظة ●

.. طرق توصيل معىن الكلمة  ●
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الطريقة المقترحة لدرس التهيئة والتعبير الشفوي

ما هو ؟؟؟

املتسلسلةاحلوارات ... عند شرح وتثبيت التعابري  كرة القماش ممكن استخدام   ●



اطلب من التالميذ مجع أشياءهم ووضعها يف احلقائب ●
 ) داللتها(علق الصورة األوىل على السبورة وعلق بطاقة امسها  ●
.أو اكتبها خبط واضح حتتها ، او استخدام الكتاب.. حتتها    

انطق اسم الصورة ثالث مرات نطقا واضحا والطالب ينظرون ويستمعون ●
انطق اسم الصورة ثالث مرات نطقا واضحا والطالب يرددون مجاعيا ●
اخرت بعض التالميذ Wلدور لنطق الكلمة فردX وصوب أخطاءهم ●
هكذا مع Wقي الكلمات...  ●
ما هي أفضل طريقة لتعلم املفردات ؟  ●
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المفرداتالطريقة المقترحة لدرس 

مسجد



ما هذا ؟ ، مث أشر إىل : ارفع بطاقة امللك ، أشر إىل التاج واسأل  ●
من : مث اسأل ) .. ¥ج : ويعيد التالميذ  (¥ج .. هذا ¥ج : التاج وقل 

إذا مل يستطع التالميذ ، تقل . امللك: يلبس التاج ؟ وجييب التالميذ 
 ) “يلبس"ومتثل بيدك كلمة  (امللك يلبس التاج .. امللك: أنت 

..  ما هذه : ارفع بطاقة الغابة ، وأشر إىل إحدى األشجار واسأل  ●
هذه : هذه شجرة ، مث إىل شجرة أخرى مث أشر إىل مجيع األشجار 

والتالميذ . مث أشر بيديك إىل كل الغابة وقل هذه غابة.. أشجار 
 .. استعن Wلتمثيل واستخدم ما تراه مناسبا . هذه غابة: يرددون 

. هذا أسد: األوالد .. ما هذا ؟ : مث انتقل إىل صورة األسد واسأل  ●
األسد يلبس ¥جا : مث تقول . يلبس ¥جا : ماذا يلبس ؟ األوالد : اسأل 

مث تشري إىل . وتستعني بصورة امللك مرة أخرى للمحاكاة.. األسد ملك .. 
مالحظة...  األسد ملك الغابة.. غابة : الغابة وتقول 
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التعابير الطريقة المقترحة لتدريس

األسد ملك الغابة



 أطلب من التالميذ إلقاء نظرة على كل الصور ●

 أطلب من التالميذ قراءة الكلمات سرا ●

 أطلب منهم وصل الكلمات Wلصور ●

 أصحح التمرين ●

 أختار يف كل مرة تلميذا لقراءة الكلمة واإلشارة إىل صور�ا ●

 ممكن استخدام بطاقات الصور والكلمات وإجراء التدريب على اللوح ●
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إلجراء تدريبات المفرداتالطريقة المقترحة 

 ”وصل الكلمة Wلصورة املناسبة ” تدريب 



 ”صورة تبحث عن امسها ” لعبة  ●

 إىل  مث أشر  10..  1، قم Wلعد من  10إذا كانت البطاقة بطاقة أرقام مثال  ●
...ولكن األفضل من ذلك أن تقوم بـ والتالميذ يعيدون من خلفك ، .. عشرة     

 ”أرقام وكلمات ” لعبة  ●

 ”حنن األصدقاء الثالثة ” لعبة  ●

 ”القرص الدّوار ” لعبة  ●

 جيب االنتباه إىل التوجيهات عند إجراء األلعاب ●
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مساندة.. للمفردات ألعاب لغوية مقترحة 



)وليس القراءة ( واحلفظ مجله قصرية وسهلة الفهم : من ميزات احلوار  ●
عبارات احلوار حقيقية واقعية ●
مما يعطيه دافعية .. يشعر الطالب Wحلوار ®نه يتقدم يف اللغة  ●
 على األقل معظمه ليسهل حفظه .. احلوار ال بد أن يكون مفهوما من التالميذ  ●
 أين كنت؟ ليس املطلوب أن  : مثال .. جو الّنّص .. وتوظيفه يف احلياة اليومية    
.  أين هي أداة استفهام: مثال .. يفهم كل شيء يف التعبري    

قابل للتمثيل.. درس احلوار ممتع وحيبه معظم التالميذ  ●
أمهية احلوار تكمن يف أنه غاية ووسيلة بنفس الوقت ●

احلوار ومتارينه وحدة متكاملة ●
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)نص االنطالق ( درس الحوار 



 ما امسَك ؟ ولكن : ال أصحح األخطاء مباشرة يف احلوار ، مثال أن تقول بنت ألخرى  ●
أترك التلميذ بل أعزز ، مث بعد االنتهاء أقوم Wلتصحيح واإلشارة إىل التعبري الصحيح   

ال تسمح أبدا Wستهزاء بعض التالميذ ببعضهم عند اخلطأ ●

.....أين كنت ؟ .. عند شرح وتثبيت التعابري كرة القماش ممكن استخدام   ●

 حىت لو أن بعض التالميذ ال يستطيع أن يقرأ بعض الكلمات Wلتهجي ، إال أنه  ●
 من احملبب هنا .. يستطيع عن طريق الطبع اللغوي متييز الكلمات من كثرة التكرار    
.استخدام البطاقات الكتابية وعرض الكلمات Wلرتتيب خاصة يف اجلمل التعبريية   
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)التعبير الشفوي ( درس الحوار 

متثيل األدوار يف احلوار يكون دائما بعد حفظ النص أو معظمه ●

 بعض الرتبويني يبيح أن تقع يف اخلطأ عمدا ، وتقوم بتهويل األمر والتصحيح ،  ●
.  ليصطاده التالميذ   



التمهيد

 إعادة مجاعية استماع و 

 وجمموعاتمجاعية قراءة 

   االستماع والكتب مغلقة

 متثيل احلوار  

 بصوت واضح قراءة متثيلية مرتني اقرأ احلوار

املفردات الصعبة) .. أسئلة وأجوبة(من خالل صور احلوار 

مغلقة استماع وإعادة عبارة عبارة خلف املعلم مرتني والكتب 

التالميذ يقرأون احلوار مجاعيا وجمموعات والكتب مفتوحة
ميثلون احلوار أمام الصف والكتب ) العدد حبسب األدوار(التالميذ 

ممكن تغيري األمساء ، مث التغيري من املذكر للمؤنث.. مغلقة 
ممكن هنا السؤال عن املعىن Wألملانية التثبت من املفردات والتعابري 
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لدرس الحوارالطريقة المقترحة 

 بصوت واضح قراءة متثيلية مرتني اقرأ احلوار مفتوحةاالستماع والكتب 

مغلقة استماع وإعادة عبارة عبارة خلف املعلم مرتني والكتب  جمموعاتإعادة استماع و 



حوارات  
مغلقة 
اإلجابة

تعبري     
موجه

مراحل التدريب على الكالم
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حوارات  
مفتوحة 
اإلجابة

تعبري     
حرّ 



من املفروغ منه أن يكون معىن هذه التعابري واضح للتلميذ  ●
املفروض أن يقوم كل التالميذ ±ذا التدريب  ●

 هذه التدريبات ²خذ طابع القوالب اللغوية وهي مهمة للمبتدئني ،  ●
وWلتايل مهم فيها التكرار   

هذه التدريبات هي ختصيص للحوار Wلرتكيز على تركيب مهم وشائع ●

إجراء هذه التمارين شفوX ، قراءة ، مث كتابة Wلرتتيب ●
من احملبذ أن يصطنع املعلم املواقف دون أن يشعر التلميذ بتكلف املعلم للموقف ويبدأ  ●

 مثال .. املعلم مبا يعرفه التلميذ وميثل له واقعا حّيا قبل أن يقوم Wلتدريب احلقيقي 
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أساليب أو تعبيرات جديدة.. هيا نتكلم  : تدريبات

 وكذلك ..... أين كنت ؟ .. عند شرح وتثبيت التعابري كرة القماش ممكن استخدام   ●
املتسلسلةاستخدام احلوارات    



 إجراء متارين كلمات مبعثرة ، مجل مبعثرة مفيد جدا يف درس التعبري ،  ●
..حيّبذ أن يبدأ Wجلمل االمسية    

21

أساليب أو تعبيرات جديدة.. هيا نتكلم  : تدريبات



 ”.. أ� من .. من أين أنِت ؟ ” تدريب 
 أطلب من التالميذ إغالق الكتب ●

 ملاذا ؟.. مهد للتدريب بشرح الصورة  ●

 اكتب املثال على السبورة ●

اقرأ السؤال واجلواب يف املثال مرتني والتالميذ يستمعون  ●

اقرأ السؤال واجلواب يف املثال مرتني والتالميذ يعيدون من خلفك مجاعيا ●
اخرت تلميذين لتبادل السؤال واجلواب يف املثال ●
اخرت تلميذين يف كل مرة إلجراء Wقي التمرين ●
إجراء التمرين مرة أخرى والكتب مفتوحة ●
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لتدريب هيا نتكلمالطريقة المقترحة 



  خبز ، كعكة ، جنب ، فطرية: وبطاقات ...  شاي ، عصري ، حليب ، ماء   : استخدم بطاقات 
وإّال .. على اعتبار إن التالميذ يعرفون أمساء البطاقات من قبل من خالل درس املفردات .. 

فعلى املعلم أن يضمن أن التالميذ يعرفون تلك املعاين قبل أن يقوم µجراء هذا التمرين ، لكي 
.يتم تركيز التلميذ على احلوار بفهم

1.

. األكل من وبطاقة الشرب من بطاقة منهما واحدا واعطهما تلميذين مرة كل  يف اخرت 2.

"ماذا ²كل ؟ : " الثاين "  .. أ� جوعان : " األول يقول  3.

.4  "وماذا تشرب ؟ : " الثاين .. ويرفع بطاقة اخلبز لرياها التالميذ " آكل خبزا : " األول جييب 

.ويرفع بطاقة العصري لرياها التالميذ " أشرب عصريا : " األول جييب  5.

مث استخدم البطاقات األخرى مع تالميذ جدد. بّدل األدوار بينهما 6.
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يف املطعم وحدة  ..وماذا تشرب ؟  الصف الثالث .. ماذا ²كل -لعبة إضافية  



1  برتقالة ، تفاحة ، موزة : بطاقات استخدم
.

.األّول للتلميذ الثالث البطاقات وأعط تالميذ ثالثة اخرت 2
.

       هل تريد موزة ؟ ويرفع بطاقة املوزة : األول يسأل الثاين 
  التالميذكل   لرياها 

3
.

 ال ، أ� أريد تفاحة ، مث يسأل التلميذ األول : الثاين جييب 
 الثالث  وأنت ماذا تريد ؟التلميذ 

4
.

"أ� أريد برتقالة : " الثالث جييب  5.

.6  تفضل هذه تفاحة لَك ، وهذه برتقالة لك ، ويعطي كال منهما بطاقة ما حيب: األول يقول 

مث استخدم البطاقات األخرى مع تالميذ جدد. بّدل األدوار بينهما 7.

هل تـريـد مـوزة ؟
.ال ، أ� أريد تفاحة
وأنت ، ماذا تريد ؟

.أ� أريد برتقالة

َأقوُم Wِْلـِحواِر َمَع زَميلي َكـما فـي اْلـِمـثالَهّيا نـََتَكلَّمُ 1
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يف املطعم وحدة  .. الصف الثالث  ”هيا نتكلم ” لتمرين إضافية طريقة  



...  الفهم ...  الفهم 

يتعلم فيها التلميذ بناء اجلملة .. خاصة Wملواصلة واالستمرار هذه متارين مهمة وبناءة  
 ..  وممتعة من حيث إمكانية حتويلها إىل لعبة .. وWلتدريج ..  تلقائيا

كلمتني أو .. ميلي املعلم على التلميذ مجلة قصرية .. يكتب املعلم املثال على اللوح 
ثالثة ، يردد التلميذ اجلملة من بعد املعلم ، مث يضيف املعلم له كلمة واحدة فقط ، 

وهكذا.. ويعيد التلميذ اجلملة األوىل مضيفا عليها الكلمة اجلديدة 

مثال..  املهم أنه يف كل مرة تضيف كلمة جديدة تعطي لك مجلة مفيدة مرتاكمة

25

التعبير الشفوي المبرمج : تدريبات

نفذ التعليمات  : تدريب



.جيهز املعلم مثال مخس مجل ، تشكل قصة حتاكي قصة الدرس

.اجلملة الثالثة.. خنفي مجلة الوسط مثال 

.نطلب من التالميذ اكتشاف اجلملة الناقصة

26

تدريبات التعبير الموجه

.نستطيع إجراء اللعبة على شكل جمموعات متنافسة

....، مث .... وبطبيعة احلال جنريها أوال 

.ممكن أجراؤها بدون تعيني اجلملة الناقصة ، لنرتك للتلميذ إمكانية اإلبداع

.يف مرحلة الحقة ، من املمكن إخفاء مجلتني بدل مجلة واحدة



احتباس املعلومة ●
تطور املفردة ●

املفردات الدخيلة ●
مهارات الرتميز ●
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مالحظات فيما يخص التعبير

تصحيح التعبري الكتايب ●



�يئة 
وتعبري

تدريبات  
الكالم

مفردات 
جديدة

حوار

 مراجعة      
دورية   

وصف عام للصور ●
الرتكيز على التعبريات األساس ●

من الكل إىل اجلزء  ●
الرتكيز على املفردات األساس ●

مناقشة لوحة احملادثة ●
فهم احلوار ●
التمثيل ولعب األدوار ●
حفظ احلوار ●

تركيبات جديدة ●
هيا نتكلم  ●
تعبري شفوي مربمج ●
كلمات أو مجل مبعثرة  ●
تعبري حر ●

أسابيع 4كل   ●
مراجعة مفردات ●
مراجعة تراكيب ●
مراجعة حوارات ●

تدريس مهارة الكالم

شرح التعابري ●
تثبيت حفظها ●
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ربط اجلديد Wملعلومات القدمية ●



خنتار من مواضيع الكالم مما يرغب التالميذ يف الكالم عنه  ●
Wإلضافة إىل املقرر ، فنقوم بتقدمي مزيد من الدروس والتدريبات الشفوية  ●
حنرص على تنمية مهارة احلديث أكثر من احلرص على زXدة املعلومات ●
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توجيهات في تدريس مهارة الكالم

 خنتار موضوعات الكالم مما يعرفه التالميذ ، فال جيوز تكليف الطالب Wلكالم  ●
عن شيء ليس هلم دراية به ، أو تنقصهم الكفاية اللغوية اليت يعربون ±ا عنه     

 احلوارات متد املعلم Wملفردات والتعابري اهلدف ، وعلى املعلم أن يوظفها مع  ●
طالبه Wحلديث عما ميثل حقيقة لديهم ، كالتعريف مثال بنفسه وعائلته أو دولته   

يعرض الطالب ملواقف حقيقة ما أمكن ●

يوزع الطالب إىل جمموعات صغرية لزXدة فرصة احلديث من كل طالب ●



ال أقاطع التلميذ أثناء الكالم ، حىت ال تضيع الفكرة وتتشتت أفكاره ●

ال تسمح أبدا Wستهزاء بعض التالميذ ببعضهم عند اخلطأ ●

30

توجيهات في تدريس مهارة الكالم

 وبني األخطاء اليت ال تؤثر ) االتصال(التمييز بني األخطاء اليت تفسد املعىن  ●
بشكلها يف فهم الرسالة ولكنها تتعلق    

 دروس الكالم ليس Wلضرورة أن تكون يف الفصل ، فيمكن الذهاب إىل  ●
األماكن الفعلية اليت يراد احلديث عنها   
 من املمكن استضافة ضيوف داخل الفصل .. االتصال احلقيقي ما أمكن  ●

Wلتنسيق مع املعلم دون علم التالميذ    

 كذلك ميكن اصطناع مقابالت داخل الصف وخارجه بتنسيق مع املعلم دون  ●
علم التالميذ    
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لماذا ينصح باالتصال الحقيقي ؟

الطالب ينغمس يف اللغة ، ويشعر بثمرة ما تعلمه حيا وواقعا ●
الطالب يتعلم من املواقف احلقيقية أكثر  ●

االتصال احلقيقي هو الغاية الكربى من تعلم اللغة ●


