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المحتويات

تطوير مهارة املحادثة

ائل املتاحة؟كيف أطور مهاريت يف املحادثة باللغة العربية باالستفادة من الوس

تقييم مهارة املحادثة

هل مستواي يف املحادثة جيد؟ كيف أقيم مهارة املحادثة؟ 

أمهية مهارة املحادثة بني املهارات

ملاذا مهارة املحادثة؟



ا همية مهارة المحادثة بين المهارات

لماذا مهارة المحادثة؟



نتاجية. المهارات التفاعلية، النشطة المهارات الإ
املحادثة الكتابة 

الستقباليةالمهارات الذاتية، الخاملة، المهارات 
االستامع القراءة

مهارات اللغة
املحادثة الكتابة االستامع القراءة 



لماذا مهارة المحادثة؟ 

ل نها أ دأة ألتوأصل أل هم-
ل ن مهارة ألمحادثة هي مرأ ة ألمهارأت-
ل نها ألمهارة ألتي تقدم معرفتنا باللغة لل خرين-
ل نها ألعتبة أل ولى لكسر حاجز ألخوف مع أللغة ألجديدة-
ل نها تزيد من معدل ألثقة بالنفس في أ ثناء ألتعامل مع أللغة ألجديدة-
مستوى ألصوتي، ففيها أ نتاج لل: ل نها أ نتاج كامل لكل ألمستويات أللغوية ألتي نتعلمها-

حدثينوألصرفي، وألتركيبي، وألدللي، وذلك باختلف ألمستوى أللغوي للمت



وب أستاذه ألهنا انعكاس ألداء األستاذ يف الدرس مع طالبه، فالطالب غالبًا ما حياكي أسل-

يف اللفظ، واملفردات املتداولة والتعبريات ونمط اجلملة 

ظف فحتى لو جهزت نفيس للحديث مع مو)ألن األداء واألحداث فيها غري متوقعني، -

(املطار، فقد يسألني سؤاالً مل أتوقعه

كة يف ألهنا ذات فائدة مهنية واقتصادية مثل احلصول عىل فرص عمل أفضل، واملشار-

مشاريع اقتصادية تستهدف أبناء اللغة

ألهنا تساعدنا عىل التعرف أكثر عىل تفاصيل ثقافة اللغة التي ندرسها-



ا نواع مواقف المحادثة 

مواقف املحادثة 

غري تفاعلية  ة تفاعلية جزئي تفاعلية كاملة



غير التفاعلية التفاعلية الجزئية التفاعلية الكاملة
وهي اخلطابات التي يلقيها 

املتحدث دون تفاعل لغوي وغري

لغوي، 

كاخلطابات التلفزيونية 

اتسابالتسجيالت الصوتية يف و

البودكاست

حدث اخلطابات التي يلقيها املت

، دون تفاعل لغوي من احلارضين

وإنام بتفاعل غري لغوي منهم،

كردة فعلهم أو لغة جسدهم، مما 

ن قد يعطي انطباعًا للمتحدث ع

وقد يتم رضاهم أو عدم رضاهم،

طرح األسئلة عليه من قبل 

اجلمهور بعد ذلك

ني أو املشاركة يف احلوار بني طرف

أكثر، وجهًا لوجه أو عىل اهلاتف

يف الدروس-

يف العمل-

، يف يف املطعم)يف بيئة اللغة -

.....(املطار، يف املستشفى

امواقف اللغة التي ال حرص هل-



تقييم مهارة المحادثة
هل مستوأي في ألمحادثة جيد؟ 
كيف أ قيم مهارة ألمحادثة؟ 



Instagram

@helin.lingua



رية لذلك، وعليه فقد يتجه العامل بقوة اآلن إىل االهتامم بتعليم اللغات األجنبية، وترصف الدول ميزانيات كب

ن خالل وضع ظهرت أطر عاملية تعمل بالدرجة األوىل عىل وضع معايري لتعليم وتقييم اللغات األجنبية م

: معايري لغوية خاصة بكل مهارة عىل حدة يف املستويات اللغوية، أهم هذه األطر مها

(CEFR)اإلطار األورويب املرجعي املشرتك لتعليم اللغات األجنبية -

(ACTFL)اإلطار األمريكي لتعليم اللغات األجنبية -



طار ال مريكي لتعليم اللغات ال جنبية  (ACTFL)الإ
املستويات اللغوية

املتفوق

املتميز

املتقدم

املتوسط

املبتدئ



:يقسم اإلطار األمريكي أداء املحادثة إىل شكلني

(  تواصل حواري)الكالم التفاعيل بني شخصني ■

(غري تفاعيل، من طرف واحد)التقديمياألداء ■

:اإلطار املتحاور مع الطالب األجنبي إىل نوعنيكام يقسم 

(سياحيةأستاذ اللغة، موظف املطار، موظف الرشكات ال)متحاور معتاد عىل احلديث مع غري الناطقني باللغة ■

متحاور غري معتاد عىل ذلك■

:  عناصر جودة ال داء في المحادثة
وهي اإلسهاب واالنسيابية يف احلديث، دون فرتات صمت وتردد واضحةالطالقة■

وتعني مراعاة اجلوانب اللغوية من أصوات ورصف وبناء نحوي وداليل الدقة ■

كمية اللغة املستخدمةالكمية ■



:تنقسم عنارص املحادثة إىل عنرصين

وات الربطاملفردات والتعبريات، والبناء اللغوي، واألبنية الرصفية، والقواعد، وأد: عنرص الشكل■

: وهو موضوع التحدث، وينقسم إىل قسمني: عنرص املضمون■

اجلو، برنامج احلياة اليومي، الرياضة، الطبخ: موضوعات حمسوسة

الديمقراطية، اهلجرة، العنرصية:  مثل: موضوعات جمردة



:ى اآليتمن حيث عنرص الشكل، يستطيع املتحدث يف كل مستوى أن يتحدث عىل املستو

ل مجلة، سلسلة من اجلم املتوسط املفردة والعبارة املبتدئ

اخلطاب املتميز الفقرة املتقدم



:من حيث املضمون، يستطيع املتحدث يف كل مستوى أن يتحدث يف املوضوعات اآلتية

المتميز المتقدم المتوسط المبتدئ
والطالقةتتحىل لغته بالدقة اللغوية-

مة تايشارك يف احلديث مشاركة-

وفعالة

ناقشها يتحدث يف مواضيع شتى وي-

باملحسوس واملجرد

هاب يستطيع رشح أمور معقدة بإس-

ورسد مطول متامسك بأداء يتسم

ويةبالسالسة والطالقة والدقة اللغ

يستطيع طرح أرائه يف عدد من-

املواضيع 

عنده القدرة عىل تناول -

موضوعات ذات صبغة 

اجتامعية ووطنية ودولية 

ة يتناول املواضيع بواسط-

الرسد والوصف واملقارنة يف

بلاملايض واحلارض واملستق

غزيرةلغته-

ةاملقدرة عىل اخللق باللغ-

فة يتحدث يف مواضيع مألو-

تتعلق بحياته اليومية

ة يستطيع أن يسأل أسئل-

فبسيطة وأن يتعامل مع موق

معييش بسيط

تبادل التحية التعريف-

بالنفس واملعلومات

الشخصية

تسمية عدد من األشياء -

ارشةاملألوفة يف بيئته املب

يتحدث عن عدد حمدود من -

األنشطة



ن، بإمكان متعلم يتم أيضًا تقييم املحادثة من خالل األدوار التمثيلية سواء كانت يف الصف أو يف االمتحا

، من األدوار التمثيلية التي اللغة أيضًا تقييم أدائه اللغوي يف املواقف الطبيعية التي يمر هبا ويستخدم فيها اللغة

:يمكن أن نستخدمها يف امتحانات الكفاءة الشفوية هي

المتميز المتقدم المتوسط المبتدئ
العائالت، ففيهناك نوعان من

ت بعض املجتمعات هناك العائال

الكبرية املمتدة، بينام نجد يف

جمتمعات أخرى العائالت 

الصغرية، صف سلبيات 

وإجيابيات كال النوعني، وبني

.رأيك يف ذلك وادعمه بالدليل

استعرت سيارة صديقك،

وحصل معك حادث صغري، 

اتصل به وصف له ماذا 

وقدم له حاًل هلذه حصل،

.املشكلة

أنت يف الفندق، وذهبت إىل

موظف االستقبال، صف له 

أله الغرفة التي تريدها، ثم اس

يطة أربعة أسئلة عن املنطقة املح

.بالفندق

يوجد، لعدم قدرته ال

عىل أداء دور متثييل



تطوير مهارة المحادثة
كيف أطور مهاريت يف املحادثة باللغة العربية باالستفادة من الوسائل املتاحة؟



من الصعوبات التي تواجه األستاذ يف درس املحادثة

ال توجد عند الطالب كمية كافية من املفردات للتعبري عام يريدون قوله■

الطالب خيافون من ارتكاب األخطاء■

الطالب ال يريدون التحدث■

الطالب يلجؤون إىل استخدام لغتهم األم يف احلديث أثناء عملهم يف جمموعات يف الصف■



استراتيجيات وا فكار لل ساتذة لتدريس مهارة المحادثة

عىل أهداف التخطيط اجليد للدرس، وحتديده بمدة زمنية مناسبة، احلذر من حتول درس املحادثة من درس حيتوي-

ومهام حمددة إىل ساعة دردشة

يف بداية درس املحادثة، مراجعة بعض القواعد واملفردات التي سيحتاجها املتعلم يف الدرس-

الدرس وتدوين قبل البدء يف موضوع الدرس، وذلك بطرح بعض القضايا املتعلقة ب”العصف الذهني”تفعيل -

وع املحادثة أفكار الطالب عىل اللوح ملناقشتها، العصف الذهني يعد مدخاًل مناسبًا لتهيئة املتعلمني ملوض

فزهم ويزيد من تعزيز نشاط حديث الطالب يف جمموعات ثنائية يف كل دروس املحادثة، فاحلديث بني الطالب حي-

محاسهم للتحدث

طرح إعطاء املتعلمني إطارًا واضح لدرس املحادثة الذي سيقومون به، وذلك بإعطائهم بعض املعلومات أو ب-

األسئلة عليهم

إعطاء التعليامت للمتعلمني بوضوح والتأكد من فهمهم هلا -



ا ساليب عامة للطلب لتطوير مهارة المحادثة 
كرس اجلليد

كرس اجلليد بني طريف احلديث يشعر بالراحة، والراحة تساعد عىل طالقة أكثر يف احلديث
كيف نكرس اجلليد؟

التحية والسؤال عن نستطيع كرس اجلليد يف حمادثاتنا اليومية مع الناطقني باللغة وذلك عن طريق اإلطالة يف
:احلال واحلديث العام الذي يسبق احلديث املقصود

كيف حالك؟■
هل أنت بخري؟■
كيف الصحة؟■
ما هي أخبارك؟■
ما جديك؟■
كيف احلياة معك؟■
كيف العمل أو الدراسة؟■
اجلو مجيل اليوم، أليس كذلك؟■



اللفظ
انتبهوا للفظ، فتغيري صوت صغري يف الكلمة قد يؤدي إىل كلمة أخرى 

هل وقعتم يف مثل هذه األخطاء من قبل؟

، أو اصنعوا صورة، ابحثوا عن بطاقات تبني الفروقات بني بعض الكامت/ سورة .. سار  / صار .. عاصفة / أسفة 

بطاقاتكم اخلاصة



التقليد
قلدوا الناطقني األصليني باللغة يف أسلوب إنتاجهم للغة، الذي يعرف باللكنة-

استخدموا الصوت اإلحيائي أثناء حديثكم، وهو ما خيتلف من لغة إىل لغة أخرى-

وت التنهد أو ص( آآآه)سلوك صويت غري لفظي، كصوت الشعور باألمل : يعرف الصوت اإلحيائي عىل أنه

(إييييه)

تواكم، تعلموا التعبريات والقوالب واستخدموها يف مكاهنا املناسب، حتى لو إن كانت أعىل من مس-

فالتعبريات والقواعد تعرفكم عىل ثقافة اللغة وجتعلكم جزءًا منها 



ممارسات يمكن تطبيقها  يوميًا في مدة قصيرة

حتدثوا مع أنفسكم عرب املرآة، وراقبوا لفظكم■

دقاء من الدول العربية حتدثوا مع الناطقني باللغة قدر املستطاع، التطبيقات الذكية اآلن تتيح لكم التعرف عىل أص■

بسهولة

ع كاتب النصاقرؤوا نصًا قصريًا ملدة مخس دقائق يوميًا بصوت مرتفع وعلقوا عىل أفكاره وكأنكم تتحدثون م■

: اصالت، مثالً قسموا أنشطة استامع قصرية عىل أيام األسبوع، يف أوقات الفراغ وأثناء وجودكم يف وسائل املو■

بودكاست: يوم االثنني

أغنية جديدة: يوم الثالثاء

موجز األخبار: األربعاءيوم 



تابة، فالرسائل استخدموا خدمة الرسائل الصوتية باللغة العربية يف احلديث مع أصدقائكم بدالً من الك■

الصوتية تكرس حاجز اخلجل وهي مترين جيد، للمحادثة، وال ختافوا من اخلطأ

وم، وأرسلوها يف هناية كل يوم سجلوا رسالة صوتية يف الواتساب باألشياء التي فعلتموها خالل الي■

ألستاذكم واطلبوا منه التصحيح


