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يم ضمن فعاليات ملتقى منافسات اللغة العربية لوزارة التعل

دورة 

التدريب على مهارات اإلبداع الشعري وإلقائه 

والتحدث بالفصحى وإلقاء الخطابة المرتجلة 

أريج السويلم . أ: تقديم   
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.املرجتلواإللقاءاملعداإللقاءبنياملتدربةتفرقأن•
.املعدلإللقاءالالزمةاملهاراتاملتدربةتتقنأن•
.املرجتللإللقاءالالزمةاملهاراتمناملتدربةتتمكنأن•
.الشعرياإللقاءيفاألداءخصوصيةعلىاملتدربةتتعرفأن•
اإللقاءعلىاقدرهتتطويرمنمتكنهااليتاآللياتعلىاملتدربةتتعرفأن•
.(اجلمهورمعاأللفة/املسرحاألداء/اللغويةاملهارات)

أهداف الدورة 
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قدرتك على التحدث = أنت 
!املرء خمبوء حتت لسانه : وقدميًا قالوا 

ة و تذكري أن القلق من التحدث طبيعي جداً ولكن مع الدرب

 ً والمران يمكنك أن تجعلي منه محفزاً ال محبطا
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أيهما أصعب 
اإللقاء المعد أم اإللقاء المرتجل ؟
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اإللقاء المعد 

اإللقاء المعد يحتاج إلى تجهيز مسبق ويتدرب 

المتحدث عليه 

اإللمام بالموضوع

(الزمان–المكان –الجمهور ) بيئة اإللمام بال

حسن التدرب
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اإللقاء المرتجل وليد اللحظة، يعتمد بشكل 

كبير على 

الكفاءة المعرفية

التدفق اللغوي

السيطرة على القلق 

اإللقاء المرتجل 
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ضعي إطاًرا لموضوعك

المحددالوقت–المكان–الجمهورتحليل-فيهستتحدثينالذيالميدانتحديد

فكري في كل االحتماالت : العصف الذهني 
(ياإلضافالمخزون)العرضأثناءتنبثققدالتيالطارئةالثانويةاألفكارإدارة+منهااألساسيإليجادأفكارككلاكتبي

مثيرات الذاكرة
(الخ..-األثاثقطع–الصقةأوراق)الرئيسيةبأفكاركتذكيريةأدواتأوجدي

التدريب على األداء 
تطبيقات–فيديوتسجيل–صوتيتسجيل–مجموعاتأمام

شحن الذات
...البالوناتمنتخلصي–السابقةإنجازاتكتذكري

االستعداد لإللقاء المعد 
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قواعد اإللقاء الشعري

02

03

04

0105

التنفس
D منعددأكبرالشاعريلقيلكيالتنفسعلىالسيطرة

(استرخاء)واحدبزفيرالكلمات
االلتزام باإليقاع المناسب 

لألبيات
الشعربحورعلىاطالعمنك  يتطلب

القوة 
دوتعتمالمستمعينإلىوإيصالهالخارجإلىالصوتدفعقوة

:عنصرينعلى

للحرفوالمناسبالكافيالرنين
–المكانسعة)المطلوبةالمسافةإلىالصوتإليصالالدفع

(القصيدةفيعنهاالمعبرالحالة–األشخاصعدد

الصوت
‘ للمشاعروتبعًاالكلماتلمعانيتبعًاصوتيةطبقات

واألحاسيس
واللمتحدثللجمهورمريحالصوت-

نقل المعاني بصورة صحيحة

- (المخارجوحسنالصحيحالتنفسعلىيعتمد)الوضوح

الكلمةمعنىتغيروإالصحيًحاالنبريكون)النبر

(المعنىتغيروإالالصحيحالموضعفي)الوقف

01

03

05(

02
04
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َوال َخْيَر في ِحْلٍم إذَا لَْم يَُكْن لـَهُ                                                     
بََواِدُر تَْحـِمي َصفـَْوهُ أَْن يُـَكدَّر  

؟ما لهذا النَّْجم في السََّحر      ّدة   السََّهر  ْن ش  قد َسها م 

ْلتُه يا قَْوُم يُْؤن ُسن ي إْن َجفاني ُمْؤن ُس السََّحر  خ 

ُمْصَطبَريأَْفنَت األَيّاُم يا ل قَْومي إنّني َرُجل  

ثاُت وقد ناَم حتّى هات ُف الشََّجر  أَْسَهَرتْن ي الحاد 

نموذج تطبيقي  
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االنطالقخطواتأولمخاوفكعلىالتعرف

منهارةوالخارقةتكونيأناليعنيوهذا

االعتراف بالقلق 

جدولوفقتدريبيةألعاب/حقيقيةصغيرةمجموعاتأمامالواقعيالتدريب

اليوميةالحياةمنجزءاالرتجال/اللغويالتدفقتمارين/ومضبوطواقعي

معالجة مخاوفك في اللحظة الراهنة  

(الوقفات–األسئلةطرح–الجسدلغة–البصريالتواصل)الحوار-التركيز

قراءة–لالستجابةالجمهورسيدفعفهذالهخطابكووجهيباآلخرفكري

الجمهوراستجابة

المنهج الذهني أثناء اإللقاء 

1

2

3

االستعداد لإللقاء المرتجل 
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عصف ذهني 

ألعاب تدريبية تساعد على االرتجال

تمارين التدفق اللغوي
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قد يزداد القلق في الخطاب االرتجالي

القلق السلبي الضار 
والعملالتفكيرعلىالقدرةإضعافإلىيؤدي

(الرجفة–التعرق–القلبنبضاتزيادة)جسديةأعراض

القلق اإليجابي النافع 
القلق قوة محركة 

استثنائتيناألدرينالين يزودنا بقوة وسرعة 

القلق النافع محرض على العمل 
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د5تمرين
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المهارات الصوتية 
واللغوية

مخارج الحروف

الوقف 

التنغيم

النبر 

مهارات التواصل مع 
الجمهور

االنطباع األولي 

التواصل البصري

االبتسامة والعفوية 

الوقفات مع األشخاص

ألداء المسرحيمهارات ا

المظهر الخارجي

لغة الجسد 

اإلرساء المسرحي

الهدف 

!األثرترك

#1

مهارات الزمة و مشتركة بين اإللقاء المعد و اإللقاء المرتجل 
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مخارج الحروف 

المخارج هي مكان خروج الصوت 

اإللقاءاعتن باألصوات فهي بوابتك التي تعبرين من خاللها إلى

نصائح للحفاظ على صحة المخارج .

اعتني بصوت الهمزة من خالل إصدارها بتتابع مستمر -

ج الصوت اعتني باألصوات الشفوية فهناك من ينطقها دون إطباق الشفتين فيخر-

.ضعيفًا باهتًا

.سرعة األداء تؤدي إلى تآكل األصوات 

اء ألن تمرني على نطق األصوات االنفجارية بحبس الهواء عند نطقها كالباء والت-

عدم إحكامك للغلق سيحولها من أصوات انفجارية إلى أصوات احتكاكية 

من خالل إطالة النفس ( الياء –األلف –الواو ) اعتني باألصوات االمتدادية -

. والتخلص مما يعيق صوتك من المادة اللعابية الكثيفة 

المهارات الصوتية واللغوية
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بقراءة الكتب اليتحققتعلم المخارج الصحيحة 
متابعة دروس على برنامج اليوتيوب لسماع الصوت بشكل + بل بحضور الدورات 

االستماع المستمر للمقرئين + صحيح والنظر إلى حركة الشفتين 

المهارات الصوتية واللغوية
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الوقف

.قطع الصوت زمنًا : الوقف -

.الكالم المتصل دون وقفات بين عبارته يعسر على الجمهور متابعتك  -

ع تقوي من تواصلك م.  ) مدة الوقفة مقدار انتقالك من عيني شخص إلى عيني شخص آخر -

( .تخفف الحمل الزائد على المخ–تزيد من انتباه الجمهور + الجمهور 

.مبتوًرا كالمكاليبدوقبل إتمام جملتك وقبل استخدام الوقف اخفضي صوتك تدريجيًا حتى -

المهارات الصوتية واللغوية
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نموذج تطبيقي  

ومن يطع: خطب رجل عند النبي  فقال

قد فيعصهما هللا ورسوله فقد رشد، ومن

ب بئس الخطي: "فقال رسول هللا . غوى

أنت 

المهارات الصوتية واللغوية
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:فقالالنحر يوموسلمعليههللاصىلالنب   خطب
نهأظننا حب  فسكتأعلمورسولههللا:قلناهذا؟يومأيأتدرون"

هذا؟هر شأي:قالبىل:قلناالنحر؟يومأليس:قالاسمهبغي  سيسميه
:فقالسمهابغي  سيسميهأنهظننا حب  فسكتأعلمورسولههللا:قلنا
فسكتمأعلورسولههللا:قلناهذا بلد أي:قالبىل:قلناالحجة؟ذو أليس
بىل:قلنام؟الحرابالبلدةأليست:قالاسمهبغي  سيسميهأنهظننا حب  
  هذا يومكمكحرمةحرامعليكموأموالكمدماءكمفإن:قال

  ذا هشهركمف 
ف 

اشهد همالل:قالنعم:؟قالوابلغتهلأل ربكمتلقونيومإىلهذا بلدكم
كفارا عديبترجعوا فل سامعمنأوىعمبلغفربالغائبالشاهد فليبلغ
ب "بعضرقاببعضكميض 

المهارات الصوتية واللغوية

نموذج تطبيقي  
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المظهر الخارجي 

ال تبالغي في األناقة  

البسي ما يناسب ثقافتك وطبيعة 

..عملك والمكان 

تذّكري أن مظهرك جزء من 

.االنطباع األولي عنك

قفي مستقيمة الظهر

تأملي مقاطع فيديو 

لمتحدثين بارعين في

توظيف لغة الجسد مع 

كتم الصوت

(هندسة المسافة)اإلرساء المسرحي 

وهي المنطقة المركزية التي ستتحدثين: منطقة أ 

.فيها

منطقة خاصة باألفكار التحفيزية أو : منطقة ب 

.الفكاهة 

منطقة خاصة بعرض الحديث السلبي : منطقة ج 

.أو األخبار المحزنة 

تذكري أن جناحك يف اإللقاء ال 
يعتمد على ما سيقال بل يعتمد
على الطريقة اليت سيلقى هبا

لغة الجسد 

دراسة قام بها أحد علماء النفس 

فقط من االتصال % 7اكتشف أن 

بنبرة % 38يكون بالكلمات و 

. بلغة الجسد% 55الصوت و 

يمكنك اإلمساك بشيء 

صلب إذا شعرك أن يديك 

ترتجفان

مهارات األداء المسرحي
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االنطباع األولي 

ميتإثرهوعلىالبدايةفيمركزالجمهورانتباه

المتحدثتقييم

يالحظالالتيالدرجةإلىعفويبشكلألقي

اإللقاءعلىمراراً تدربتأنك  الجمهورفيها

ً يمنحفالتصنعهذاوقوفكقبل ثقتكةبقلانطباعا

تضخيمهممقابلفيبنفسك

المسح البصري

األلفة مع الجمهور 
بهم مايتعلقامدحي الحضور أو 

(الجهة -المهنة –المدينة) 

قصة شخصية أو الحديث عن حالة واقعية

إحصائيات بطريفة/ مقدمة الفتة لالنتباه 

طريفة 

االبتسامة والعفوية 

الوقفات السحرية 

1

3

2

4

مهارات التواصل  مع الجمهور

جوانبكلفينظراتكوزعي

لىعوتركزيجانباتغفليوال,الجمهور

أوجباههمإلىانظريالقلقعند+آخر

القراءةعند+مباشرةرؤوسهمفوق

.رأسكارفعيثمقليالاقرئي

.

التهيؤ للمعنى+ لشد االنتباه 

تدفع الرتابة +المقبل 

متى أتوقف ؟

بعد –بعد القول -بعد االستهالل

السؤال

-عند التصفيق –نهاية القصة 

قبل الخاتمة 
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نهاية اإللقاء

.اجعلي األمر يبدو طبيعياً ومرحياً لك •
.ال خترجي بسرعة فلرمبا أراد أحدهم أن يتواصل معك •
.اشكري املنظمني ولو جبملة عابرة •
يطرحوهنا ميكنك أن تقيس األثر من خالل نظرات اجلمهور لك ونوعية األسئلة اليت•

(إذا كانت املداخالت متاحة) عليك 
.الربيد اإللكرتوين وسيلة فعالة لقياس األثر •
ن واستفد منهم عند االنتهاء من كلمتك ال خترج بل راقب املتحدثني اآلخرين املميزي•

فور عودتك للمنزل اكتب انطباعك جتاه أدائك حىت تستفيد الحقاً 
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لالستزادة

المؤلفالكتاب

روبرت لويية االرتجال وكسب الجماعات بالعفو

هاينمانروبرت فن المحاضرة المؤثرة

الحزيميياسر المتحدث البارع

جيري وايزمانالخطيب القوي 

سامي نوريطرق تدريس اإللقاء 

قائمة مراجع الدورة

ن شكًرا على حسن استماعك

areej1areej

areej101@gmail.com


