
7 
 

  الباب الثاني

  

  في منظور "هادى هداية" البصرية"م مهارة الكالم بوسيلة "السمعية تعلي

  

 الدراسات السابقة  . أ

  :املتعلقة مبوضوع هذا البحث منها قد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة

الكالم يف تعليم اللغة العربية باسرتاتيجية جغساو يف مادة "املهنة"  حماولة ترقية مهارة .1

للصف الثاين باملدرسة االنوار املتواسطة االسالمية عمالء مرجنان دماك. للباحث 

". ونتيجة هذا البحث هي : أن نال  3105070"عارف مصطفي" برقم الطالب "

%  25لية متام التعلم باق 59،34الباحث كفاءة التالميذ قبل الدورة متوسطة 

 70،09وحينما ينفذ الباحث الدورة االوىل، نال الباحث كفاءة التالميذ متوسطة 

وحينما ينفذ الباحث الدورة الثانية، نال الباحث كفاءة  59،09بأقلية متام التعلم 

 %. 86،36باقلية متام التعلم  77،90التالميذ متوسطة 

حلادي عشر باملدرسة الثانوية الدينية احلكومية "تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف الصف ا .2

. ونتيجة هذا البحث 3103274سوراكرتا" للباحثة سييت نور رشيدة برقم الطلبة 

هي أن تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف الصف احلادي عشر باملدرسة الثانوية الدينية 

وهذا التنفيذ يشتمل احلكومية سوراكرتا قد استوىف الشروط املقررة يف الرتبية والتعليم. 

على أن مهارة الكالم هي اليت تقدم يف هذه املدرسة. ألن هناك مسكن التالميذ، 

وينبغي هلم التكلم باللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف األسبوع. وأما الطريقة التعليمية 

املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم فيه فهي الطريقة املباشرة، والطريقة السمعية 

 فوية.الش

 مهارةىف تعليم Getting To Know Each Other"فّعالية  وسيلة   .3

ىف الفصل السابع مبدرسة جوكروامينوتو الثانوية وانادادي  التالميذالكالم لدى 

واما النتيجة يف هذا  073211004برقم الطلبة إيما ألفياة باجنارناكارا" للباحثة 

البحث هي أن قيمة املتوسط من درجة إختبار الكالم على التالميذ الذين يتعلمون 

فهي: Getting to know each otherمهارة الكالم باستخدام وسيلة 
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وتدل على أا بتقدير كفاية. وأن قيمة املتوسط من درجة إختبار الكالم على  8,26

 Getting to knowعلمون مهارة الكالم دون استخدام وسيلة التالميذ الذين يت
each other :ا بتقدير كفاية.  7,80فهياستخدام وسيلة أن و وتدل على أ

Getting to know each other يف تعليم مهارة الكالم لدى التالميذ ىف

. هذه احلالة الفصل السابع مبدرسة الثانوية جوكروأمينوتو وانادادي باجنارناكارا له فّعاال

toوالنتيجة هي:   )t-test(دلت على من نتيجة اختبار ت   tt >1,67>2,71  

وتلك البحوث السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي كتبه الباحث، أما الفرق 

استخدام وسيلة بينهما فهي كون البحث العلمي الذي كتبه الباحث تعليم مهارة الكالم ب

 "احلكمة"من مبدرسةثاالفصل ال والبصرية " يف موضوع "املهنة" لدى تالميذ" السمعية 

، ويف تلك املدرسة كانت مادة اللغة العربية هي ن مسارنجوالمن ميجفاملتوسطة االسالمية 

  ."البصريةعليمها مستخدام بوسيلة "السمعية مادة مهارة الكالم و يف ت

 

 البصرية"م مهارة الكالم بوسيلة "السمعية تعلي  . ب

 تعليم مهارة الكالم .1

 عليمتتعريف ال  )أ 

وأما التعليم  .17تعليما أي جعله يعلم-يعّلم- الّتعليم لغة مصدر من عّلم

  اصطالحا هناك تعاريف كثرية، منها:

التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل  )1

  18املتعلم.

اإلجيايب إىل املتعلم امللتقى الذي ليس له التعليم هو نقل املعلومات من املعلم  )2

 19إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.

                                                
  .526)، ص. 1976، (بريوت : دار املشرف، املنجد و اإلعالم لويس معلوف، 17   

 .19)، ص. 2008، (مصر: املكتبة املصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،حسن شحاتة18

 .59(مكة: دار املعارف، دون تاريخ)، ص.  ،وطرق التدريس الرتبية صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد،19
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التعليم بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب املتعلم  )3

بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. وإنه بعبارة أخرى جمموع 

يطة باملتعلم ميثل ما تتسع األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمل

له كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة. وأما مفهوم 

التعليم بشكل خاص هو نشاط مقصود يقوم به فرد آخر على الالتصال بنظام 

 20من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذى ألفه وتعود االتصال به.

واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية، وهي التعليم هو إيصال املعلم العلم  )4

الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد يف سبيل 

 21احلصول على العلم واملعرفة.

قال علي سيد أمحد إن التعليم هو هذا العمل أو العلم الذي يطبق يف صورة   )5

يف املدرسة أم يف املنزل أم يف كتب ومناهج وأنشطة، سواء كان هذا التطبيق 

22النادى.
 

  23.التعلم هو عملية تعديل يف السلوك أو اخلربة )6

التعليم هو نقل العلم واملعرفة  أنمن التعريفات السابقة يلخص الباحث 

واملعلومات من املعلم اإلجيايب أو الكتب إىل أذهان املتعلم امللتقى بطريقة قومية 

  ومناسبة لتحقيق األهداف املنشودة.

  

  

  

                                                
، ( مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية و أساليبه مناهجهلغري الناطقني ا  العربيةتعليم اللغة  رشدى أمحد طعيمة،20

 .45)، ص 1989للرتبية و العلوم و الثقافة، 

 .12)، ص. 1983هرة: دار املعارف، ، (القايف تدريس اللغة العربية التوجيه حممد علي السمان،21

 13، (مكة املكرمة: دار الصابوين ودار ابن حزم، دون سنة)، ص التعليم واملعلمونعلي سيد أمحد،  22

 23، (مصر : مكتبة مصرية، د.ت)، ص سكولوجية التعليمف،  فهمي مصطفي23
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 تعريف مهارة الكالم  )ب 

الكالم هو يشمل جانب التحدث يف اللغة. وهو املهارة الثانية بعد مهارة 

املرحلة الشفوية. ألنه يشمل اجلانب العملي التطبيقي االستماع، ويشكالن معا يف 

الشفوي يف تعليم اللغة. فقد يبدأ الدارس الكالم قبل القراءة والكتابة. وهذه املهارة 

تبدأ صوتية وتنتهي باتصال الدارس مع غريه يف موقف من املواقف حيث يتم نقل 

فهم رسالة املتكلم  املعىن من متحدث آلخر، يعرب بكالمه من أفكاره، فالغرض هو

  وإفهام الرسالة للسامع.

ومهارة الكالم الكالم من مهارات إجيابية تتطلب من الدارس أن ينتج 

األصوات املعينة واألشكال النحوية وأن يراعي ترتيب الكلمات واجلمل حىت تساعده 

على التعبري عما جييش خبلده يف مواقف احلديث املختلفة. وهو الشكل الرئيسي 

ال االجتماعي عند اإلنسان. إذن، يراد بالتعبري الشفوي (الكالم) هو عملية لالتص

تبدأ صوتية وتنتهي بإمتام عملية اتصالية تعرب عن أفكار املتكلم الذاتية. وهلذا يعترب أن 

  أهم جزء يف مهارات اللغة واستخدامها.

يف يقول اللغويون إن الكالم هو اللغة. فالكالم مهارة لغوية تظهر مبكرة 

محساة الطفل وال تسبق إال باالستماع فقط، ذلك الذي من خالله يعلم الكالم.وال 

شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار. فالناس يستخدمون 

الكالم أكثر من الكتابة، أي أم يتكلمون أكثر مما يكتبون، ومن مث نستطيع أن 

لالتصال بالنسبة لإلنسان وأشبع ألوان التعبري نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي 

وأكثرها قدرة على ترمجة املشاعر بشكل مباشر كما أنه أيضا أكثرها قدرة على ترمجة 

 24املشاعر، وأفعلها كوسيلة من وسائل الدعوة.

والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات 

ن هو نفسه وسيلة االتصال مع اآلخرين. إن الكالم مهارة ال الدراسة اللغوية. وإن كا

املعلم يف  كفاءةيتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل وهو مستمعا من هنا تقاس  

حصة الكالم مبقدار صمته وقدرته على توجيه احلديث وليس بكثرة كالمه واستثاره 

                                                
 236- 235)، ص 1995(مصر: دون الناشر،  تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءتهحممود كامل الناقة وآخرون، 24
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م القدرة على متييز باحلديث. ومن مث، إن الكالم هو نشاط عقلي مركب. إنه يستلز 

  25األصوات عند مساعها وعند تطبيقها.

ويقصد به نطق األصوات العربية نطقا سليما، حبيث خترج هذه األصوات من 

خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة. وتعرف مهارة احلديث بأا الكالم 

دام دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخ باستمرار

  الصوت املعرب.

والدارس عند ما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن حيقق اهلدف االمسي للغة 

وهو القدرة على االتصال اآلخرين. وإا مهم ماذا يريد. ويزاول املتعلم مهارة النطق 

واحلديث عندما جييب عن أسئلة املدرس شفهيا أو يساءل بدوره بعض األسئلة، أو 

  26مناقشة. يشرتك يف حديث أو

ويقصد بتعليم مهارة الكالم هنا أن املعلم يلقي مادة الكالم مع التالميذ 

  ويشاركون يف احملادثة أو احملاورة عما يتعلق باملوضوع املعني.

ويعترب الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة االربعة بعد االستماع، و هو 

القراءة و الكتابة، وهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع و 

من العالمات املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ و 

اإلفادة، و اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف ، كما أن اإلفادة هى 

  27: مادلت على معىن من املعاين وعلى األقل يف ذهن املتكلم.

كثر: متحدث وهو : الكالم عملية تتم بني متحدث و مستمع أو أ

مرسل للفكرة، ومستمع وهو: مستقبل للفكرة، و كل منهما له دوره يف عملية 

ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات  االتصال،

بعضها مع بعض يف وحدات حتمل فكرة، و استحدام التوضيحات الىت تساعده 

على توضيح كالمه من تعبريات الوجه، و امياءات الرأس، و إشارات اليد و 

                                                
 161- 160، ص املرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، 25
، (الرياض: دار الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،26

 54دون سنة)، ص 
  85(رياض،دار السالم)، ص  و طرائق تدريسها ماهيتهااملهارت اللغوية  أمحد فؤاد عليان،27
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غريها، بينما يقوم املستمع بااإلصغاع، و اإلنصات حلديث املتكلم، و فك 

  28وزه، و إدراك معانيه، و االستفسارعن املعىن الغامض يف احلديث.رم

و ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسيني : الكالم الوظيفي و الكالم 

  اإلبداعي

 الكالم الوظيفي )1(

هو ما يؤدي غرضا و ظيفيا يف احلياة يف حميط االنسان، و الكالم 

، لتنظيم الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم بعض

حيام، و قضاء حاجام. مثل : احملادثة و املناقشة و أحاديث 

 االجتماعات و القاء التعليمات و املناظرات و الندوات.

 الكالم اإلبداعي )2(

هو ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره و شحصيته. مثل : 

والنشر  التكلم عن مجال الطبيعة، و املشاعر العاطفية، والتذوق الشعري،

  29القصص.

 مهارة الكالم تعليمأغراض   )ج 

خاصة  حتقيقهايعمل مبا فيه املدرس على  أنمن أهم األغراض اليت جيب 

  يف مراحل التعليم العام ما يلي:

  تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية. •

  إثراء ثروية اللفظية الشفوية. •

  تقومي روابط املعىن عنده. •

  اجلمل وتركيبها.متكينه من تشكيل  •

  تنمية القدرة على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية. •

  حتسني هجاءه ونطقه. •

 30استخدامه للتعبري القصصي املسلي. •

                                                
  109ص. ، ماهيتها و طرائق تدريسهاو املهارت اللغوية  أمحد فؤاد عليان،28

  103- 102ص. ،اللغوية وماهيتها وطريق تدريسه املهارات عليان،فؤاد أمحد 29
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 وأغراض مهارة الكالم االخرى هي :

 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية.  �

 أن ينطق األصوات املتجاوزة و املتشاة. �

 احلركات القصرية و احلركات الطويلة.أن يدرك الفرق يف النطق بني  �

 أن يعرب عن أفكاره مستحدما الصيغ النحوية املناسبة. �

أن يعرب عن أفكاره مستحدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  �

 خاصة يف لغة الكالم.

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري و  �

حلال و نظام الفعل و أزمنته و غري ذالك مما يلزم التأنيث و التمييز العداد و ا

 املتكلم بالعربية.

أن يكتسب ثروة فظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه و قدارته،  �

 و أن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة و املناسبة لعمره و  �

اعي و طبيعة عمله، و أن يكتسب بعض املعلومات األساسية مستواه االجتم

 عن الرتاث العريب و االسالمي

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة  �

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و التحدث ا بشكل متصل و  �

 31مرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

 

  السمان إن أغراض مهارة الكالم هي ما يلي:كما قال حممود علي 

تزويد تالميذ بألفاظ وأساليب و مبعان وأفكار، وتعويدهم ترتيب وربط  �

  األفكار بعضها ببعض.

                                                                                                                                 
 114، ص املرجعنفس 30

(العربية السعودية: نسخة طرق ديسه-لهخمدا-للناطقني بلغة أخرى أسسه تعليم اللغة العربية حممدد كامل الناقة،31

  158-157)،ص. 1985رقم، 
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تعويد التالميذ إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثيل املعاين والوقوف  �

 بنجاح يف مواقف اخلطابة يب.

 التلغم.معاجلة عيوب التالميذ النفسية كاخلوف و  �

  32تربية أذواق التالميذ، وتقوية ملكة التخيل فيهم. �

 

  وقال عبد العليم إبراهيم إن األغراض من درس التعبري هو كما يلي:

متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه، بعبارة سليمة  �

 .صحيحة

 توسيع دائرة أفكارهم. �

 والرتاكيب.تزويدهم مبا يعوزهم من املفرادات  �

 تعويدهم التفكري املنطوقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض. �

إعدادهم للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على  �

 33االرجتال.

 

 : مايلى منها هداية هادىواهداف تعليم مهارة الكالم يف منظور 

 بتنغيم البسيطة احلوار يف ميثل الذى واجلملة الكلمة يرّدد التالميذ اقدار •

   والّصحيحة احلسنة

 البسيطة احلوار يف تعلم الذى  واجلملة الكلمة تكرار يف التالميذ اقدار •

 بالتزواج

 اجلملة برتكيب مناسب, حلوار اجلملة يرتيب التالميذ اقدار •

34بالتزواج البسيطة احلوار يعمل التالميذ قدارا •
 

  

                                                
 114 ص ،املرجع نفس32

 13 ص ،)1983 داراملعارف،:   القاهرة( ،العربية اللغة تدريس يف التوجيه السمان، عليحممد33

34  http://nukman.staff.mtsn2yogya.com/langkah-langkah-pembelajaran-berbicara-kalam-bahasa-
arab.htms 
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  لنجاح تدريس مهارة الكالم يف منظور هادي هداية اتاملؤشر 

o ةمع االخر باستخدام اداة اإلستفهام املناسب االّتصال. 

o االّتصال مع االخر باستخدام تركيب اجلمل املناسبة. 

o املناسبةمع االخر باستخدام العبارات  االّتصال. 

o املناسبة عن املوضوع واملفردات االّتصال. 

o اجابة االسئلة املقّدمة. 

o 35.املناسبة تعبري الصور باستخدام تركيب اجلمل 

 

  ويهدف تدريس مهارة الكالم إىل حتقيق ما يلي :

تنمية القدرة على املبادأة يف التحدث عند الدارسني و دون انتظار مستمر  •

 ملن يبدؤهم بذالك.

متكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات و تراكيب مما يشبع لديهم  •

 واحلاجة للتقدم، و القدرة على اإلجناز. اإلحساس بالثقفة،

تنمية قدرة الدارسني على اإلبتكار و التصرف يف املواقف املختلفة واإلختيار  •

  أنسب الردود، و التمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة.

 تنمية ثروم اللغوية. •

اليت حيتاجون تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم ا، و  •

 فيها إىل ممارسة اللغة.

ترمجة املفهوم االتصال للغة و تدريب الطالب على االتصال الفعال مع  •

 الناطقني بالعربية.

معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث، و تشجيع الطالب على أن يتكلم  •

  36بلغة غري لغته.

الكالم هي  السابقة أن املراد بأغراض مهارة التعريفاتمن  الباحثعرف 

يستطيع التالميذ لرتقية قدرة كالمهم و كذالك تعويد هلجتهم عند حتدث اللغة 

                                                
  )2008(مسارنج : طه فطري,  كتاب الغة العرابية يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية هداية هادى, 35 

      166، ص.  ا مناهجه و أساليبه الناطقنيتعليم اللغة العربية لغري  رشدى أمحد طعيمة،36
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العربية حىت يستطيع التالميذ أن يعربوا مما يف فكرهم و ذهنهم يف وقت غري 

  معدة.

 

 مهارة الكالم تعليمطرق   )د 

الطريقة هي وسيلة يسري املعلم التالميذ يف إلقاء املادة الدراسية و تقصد 

بالطريقة التعلمية يف هذا البحث هى كيفية التعليم و طريقة التعليم مبفهومها 

الواسع تغىن جمموعة األساليب الىت يتم بوسطة تنظيم اال اخلارجي للمتعلم من 

ويف تعريف االخرى أن طريقة التعليم هي  37أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.

ة و املهارة، وهي كلما كانت مالئمة للموقف االداة أو الوسيلة الناقلة للعلم و املعرف

التعليمي و منسجمة مع عمر املتعلم وذكائه و قابليته و ميوله كانت االهداف 

  38التعليمية املتحققة عربها أوسع عمقا و أكثر فائدة.

وجناح عملية التعليم يتعلق بنجاح الطريقة املستخدمة. وهي أسلوب الذي 

شاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه يستخدمه املعلم يف معاجلة الن

بأيسر السبل وأقل الألوقات والنفقات. واملعلم الناجح هو يف حقيقته طريقة 

ناجحة توصل الدرس إىل التالميذ بأيسر السبل، فمهما كان املعلم غزير املادة 

  ولكنه ال ميلك الطريقة اجليدة فإن النجاح لن يكون حليفه يف عمله.

يم اللغة العربية حتتاج إىل الطريقة، والطرق الىت تستخدم ىف تعليم وىف تعل

  مهارة الكالم هي:

 طريقة املباشرة )1

هى الىت تركز على تعليم اللغة بالطريقة الىت ا الطفل لغته 

االصلية، و ذالك باختالف بيئة اللغة، و عدم استخدام اللغة االصلية 

                                                
       69، ص. لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبه العربيةتعليم اللغة  طعيمة، أمحدرشدى 37

اللغة العربية مناهجها وطرائق   ،و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلى طه على حسني الداليمي38
  88ص.  )،2005،(بغداد:الشروق،تدريسها
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الطريقة باحلركة و الصورة و للطالب أو اية لغة و سيطة و تستعني هذه 

 39بالوسائل املختلفة للربط بني اللفظ و معناه.

ومتتاز هذه الطريقة مبايلى : االهتمام مبهارة الكالم، بدال من 

مهاريت القراءة و الكتابة، وعدم اللجواء إىل الرتمجة عند تعليم اللغة 

النظرية و  األجنبية،مهما كانت األسباب، وعدم تزويد الطالب بقواعد اللغة

االكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة و تراكيبها، والربط املباشر بني الكلمة و 

الشئ الذي تدل عليه، و استحدام أسلوب احملاكاة و احلفظ حىت يستظهر 

  الطالب مجال كثرية باللغة االجنبية.

و مما يؤخد على هذه الطريقة أن إهتمامها مبهارة الكالم جعلها 

لغة األخرى، كما أن االعتماد على التدريبات النمطية، دون مل مهارات ال

تزويد الطالب بقدر من االحكام و القواعد النحوية، حيرم الطالب من ادراك 

 40حقيقة الرتاكيب النحوي، و القاعدة الىت حتكمه.

 طريقة السمعية الشفوية )2

تستعمل هذه الّطريقةحتت االفرتاض بأّن الّلغة ىف أّوهلا هي القول. 

ومن هذا السبب، فتعليم الّلغة واجب على االبتداء أن يستمع التالميذ 

أصوات اللغة حتت شكل الكلمة أو الكالم مث ينطفوا قبل تعليم القراءة 

والكتابة. وأفضل اهلدف ذه الطريقة هو استيعاب أربع مهارات برتتيب من 

  41االستماع والكالم مث القراءة والكتابة.

ريقة تطوير مهاريت االستماع والكالم التني والغرض من هذه الط

 تعتمد عليهما مهارتان القراءة والكتابة.

 الطريقة اإلتصالية )3

                                                
 ،(القاهرة:دار الكاتب العريب للطباعة و النشر،دون السنة)،مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العرب، احلديدعلى 39

  5ص. 

،(الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الغري الناطيقية  العربيةإضاءات ملعلمي اللغة  عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،40

  79ص.  )،2011الوطنية أثناء النشر،

41Effendy,Metodologi,hlm. 46 
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تستعمل هذه الطريقة حتت االفرتاض بأّن كّل اإلنسان ميلك فطرة 

  (Language acquisition device)تسمى جهاز اكتساب اللغة 

مقررها عامل الداخلى. من هذه السبب، فالقدرة الّلغوية صفتها ابكاري و 

وأفضل أهدافه هي تنمية مهارة التالميذ لالتصال باللغة الصحيحة ىف حالة 

  42احلياة الظاهرة.

 احلوارية الطريقة )4

هى طريقة احلوار و النقاس باألسئلة وألجوبة، للوصول إىل حقيقة  

وتنسب هذه الطريقة إىل سقراط، ذالك الفلسوف الذى كان  43من احلقائق.

يستعمل تلك الطريقة مع غريه متظاهرا باجلهل، لريشد املتعلم حىت يصل إىل 

احلقيقة، بعد األخد و العطاء،و السؤل و اجلواب، يف وقت بلغت فيه الرتبية 

ت يف العقلية يف املركز األمسى من العناية ا. وقد كان غرضه بث املعلوما

 وتعويدهم البحث وراء احلقيقة. نفوس تالميذ،

 الطريقة املناقشة )5

طريقة تقوم يف جوهرها على احلوار. و فيها يعتمد املعلم على  هى

معارف التالميذ و خربام السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم القضية 

اجلديدة مستخدما األسئلة املتنوعة و إجابات التالميذ لتحقيق أهداف 

درسه. ففيها إثارة للمعارف السابقة و تثبيت ملعارف جديدة و التأكد من 

هذا و ذاك. وفيها استشارة للنشاط العقلى الفعال عند التالميذ و فهم 

  تنمية انتبام و تأكيد تفكريهم املستقل.

صورها اجتماع عدد من العقول حول مشكلة  أحسنواملناقشة يف 

من املشكالت أو قضية من القضايا و دراستها دراسة منظمة، بقصد 

يف موضوع القضية. و  الوصول إىل حل للمشكلة أو االهتداء إىل رأي

                                                
42Effendy, Metodologi,hlm54. 

  35، ص. العربية بني النظرية والتطبيق اللغةتعليم  حسن شحاتة،43
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للمناقشة عادة رائد يعرض املوضوع  و يوجه اجلماعة إىل خط الفكري 

  44الذى تسري فيه املناقشة حىت تنتهى إىل احلل ملطلوب.

 الطريقة التواصلية االتصالية )6

هدف هذه الطريقة النهائي اكتساب الدراس القدرة على استخدام 

أغراضه املختلفة. و ال تنظر هذه اللغة األجنبية و سيلة االتصال، لتحقيق 

الطريقة إىل اللغة على أا جمموعة من الرتاكيب و القوالب، مقصودة لذاا، 

و إمنا تعدها و سيلة للتعبري عن الوظائف اللغوية املختلفة، كالطلب و 

  الرتاجي و األمر و النهئ و الوصف و التقرير اخل.

س التدرج اللغوي بل و تعرض املادة ىف هذه الطريقة، ال على أسا

على أساس التدرج الوظيفي التواصلى. و يتم العمل فيها عرب األنشطة 

املتعددة داخل الوحدة التعليمية. و تعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف 

واقعية حقيقة، ال ستعمال اللغة، مثل : توجه األسئلة، و تبادل املعلومات و 

 45األفكار و ما أشبه ذالك.

 

  يمية لمهارة الكالمعملية تعل  )ه 

إن عملية تعليمية مهارة الكالم ليست حركة بسيطة حتدث فجأة، وإمنا هي 

عملية معقدة وبالرغم من مظهرها الفجائي إال أا تتم يف عدة خطوات. وهذه 

  اخلطوات هي استثارة، وتفكري، وصياغة، ونطق.

خارجيا،  قبل أن يتحدث املتحدث، ال بد أن يستثري، واملثري إما أن يكون 

من أمامه، أو جييب على سؤال طرحه خماطبه، أو يشرتك مع  علىكأن يرد املتحدث 

اآلخرين يف نقاش، أو حوار، أو ندوة وما إىل ذلك من ااالت املختلفة اليت ترد فيها 

  املتحدث على مثري خارجي.

                                                
  31، ص.  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شحاتة،44

 83ص.  ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطيقية به عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،45
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وهكذا أرى أن املتحدث اجليد هو الذي ال يتحدث إال إذا كان لديه داع 

، وهو الذي يفكر فيما سيحدث به، ويرتب أفكاره بطريقة منطقية، مث يضع الكالم

هذه األفكار يف قوالب وصياغات لغوية سليمة وجذابة، مث ينطق نطقا صحيحا خاليا 

  من األخطاء اللغوية.

لكن املتحدث اجليد هو الذي يتحدث عن شيء يعرفه متام املعرفة، يل ويهتم 

جلديد الذي نريد أن نلتفت النظر إليه هنا يقوم على به أيضا. وعلى ذلك فاملفهوم ا

  46أساس النظرية الوظيفية يف الرتبية.

فأصول املناهج قد فرضت أن من أهم امليادين اليت تشتق منها أهداف 

التعليم، اتمع الذي يعيش فيه املتعلم. فحني نعلم أو نريب ال بد أن تم جبمل 

أو الوظائف، أو املعلم اليت يتطلبها منه اتمع الذي  املتعلم قادرا على القيام باملطالب

يعيش فيه. ومعىن هذا بالنسبة للتعبري أن مراحل التعليم العام ينبغي أن يتجه تعليم 

التعبري فيها إىل متكني التالميذ من القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها 

ذي يقوم عليه تعليم التعبري هو ألوان منهم اتمع. وبذلك ينبغي أن يكون األساس ال

 النشاط اللغوي حمادثة ومناقشة ورسائل وغري ذلك من األنشطة الوظيفية.

 يف تعليم مهارة الكالم اخلطوات  )و 

  ملهارة الكالم هو كما يلي: التعليميةختطيط عملية 

أن يتعرف املتكّلم أوال على نوعية املستمعني واهتمامام ومستويات   )أ 

  حيبون مساعه، وما اليرغبون يف االستماع إليه.تفكريهم وما 

أن حيدد أهداف كالمه، فقدميا قال العرب إن البالغة هي مراعة مقتضى   )ب 

 احلال، وأن لكل مقام ولكل حال مقتضان.

أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوى كالمه أي أن حيدد األفكار واملعاين   )ج 

 واملشكالت اليت تريد احلديث منها.

                                                
، (مصر: املركز الدويل للرتبية األساسية يف العامل العريب، قائمة املفردات الشائعة يف اللغة العربيةحممود رشدي خاطر، 46

1954( 
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اختيار أنسب األساليب أو الطرق للكالم أو احلديث، واختبار  أن يتم  )د 

األسلوب املناسب للكالم يعتمد على عدة عوامل نوعية األهداف املراد 

 47حتقيقا.

  مستويات تعليم الكالم )ز 

للكالم يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى ثالثة مستويات 

  اللغوي للدارسني :رئيسية تتفاوت متطالبها و خصائصها بتفاوت 

املستوى األول : اخلاص بالدارسني اجلدد الذين ينتظمون يف برامج اللغة  )1

العربية فيه يلقى املعلم احملادثة اوال، يقرءوها قراءة سليمة و بأداء طبيعى ال 

تكلف فيه مث يطلب من الدارس تكرار هذه احملادثة مجلة مجلة أو متثيلها، 

ون منها.  املهم هنا أن يألف الدارس أو تكليف ضهم بذكر ما حيفظ

 أصوات اللغة و مفرداا و أن يعرتف  على منط الكالم و التعبري فيها.

وعلى املعلم يف هذا املستوى االول من تدريس احملادثة  أن يقدم بدائل 

خمتلفة للمواقف اللغوية يف حدود  فهم الدارس ورصيده اللغوى. كما أن 

البدائل قبل أن يثق متام الثقة بأن الداربني قد عليه أال ينتقل بني هذه 

  استوعبوا كال منها و استطاعوا ممارستها امامه.

املستوى الثاين : هو أعلى درجة من سابقة، تدور حمادثة عادة حول  )2

موضوعات أوسع و قضايا أعقد و مواقف أكثر جتريدا. وتدور احملادثة يف 

ناقشة و حتفيظ التعبريات هذا املستوى حول موضوعات و أفكار مثل امل

 معينة و اصطالحات خاصة.

املستوى الثالث : هذا أعلى مستوى من مستويات احملادثة يف تعليم  )3

العربيةكلغة ثانية. يف هذا املستوى يتوقع من الدارسني ممارسة احملادثة 

باملفهوم تناوله للمحادثة من مناقشة حرة بني أفرادمها يف ختالف االراء. و 

هذا املستوى يعتدر دوره إلقاء احلوار حىت يقلده الدارسون، إنه  املعلم يف

                                                
 245 ،صاملرجع نفس47
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جمرد موجه للحديث. يرقب جمراه و يضبط حدوده، و يصحح أخطاءه، 

 48ويوجه  تيار الفكر فيه.

 

 وسيلة "السمعية والبصرية" .2

 تعريف الوسيلة  )أ 

وقال عبد العليم   49وسيلة مجعها وسائل مبعىن ما يتقرب به اىل الغري.

 50ابراهيم اا كل ما يستعني ا املعلم على تفهيم التالميذ من الوسائل املختلفة.

ويقصد عبد العليم ابراهيم الوسائل املعينة اليت يستخدمها املعلم يف تعليم مادته 

 إلكتساب اهلدف املقصود بأفضل صورة املتحركة وصوت املسموعة.

ل التعليمية هي كل كا يستخدمها املعلم من ئإن الوسا قال حممود يونوس،

الوسائل ليستعني به على فهم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات 

اجلديدة. فقد يستعني بشئ من املعلومات القدمية أو يلجاء اىل حواسهم فيعرض 

عليهم إدراكه بإحدى احلواس فظهر أن استخدام وسائل االيضاح تطبيق على قواعد 

  51دريس االساسية فهو يتدرج من املعلوم اىل اهول ومن احملسوس اىل املعقول.الت

عند صاحل عبد العزيز وعبد ايد أن الوسائل هي آلة يتقرب ا املدرس إىل 

  52أذهان التالميذ ويوضح ما فيه من املعلومات أو األفكار املعقدة.

اآلالت اليت تقصد وقال أزهار أرشاد إن الوسائل التعليمية هي الوسائل و 

  53استخدمها التعليم.

الوسائل التعليمية هي أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني 

ت واالجهزة الشامل يعين : مجيع الطرق واالدو  عملية التعليم. وهي مبعناها

  والتنظيمات املستخدمة يف نظام التعليم لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.

                                                
  168-166،ص.  اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبه تعليمرشدى أمحد طعيمة،48
  900لويس معلوف، املرجع الصابق، ص. 49
  432عبد العليم ابراهيم، املرجع الصابق، ص.50
  41، ص. )كزنتور،املعهد العصري دار السالم، بدون التاريخحممود يونوس وقاسم بكر، الرتبية والتعليم، (51
  .281، (مصر: دار املعارف، بدون تاريخ)، ص. الرتبية وطرق التدريس ج. األول صاحل عبد العزيز وعبد ايد،52

53AzharArsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, hlm. 4. 
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االآلت التعليمية يف املدارس على التخلص أن الوسائل هي  عند الباحث

يستعمل على استفهام التالميذ من املعلومات اجلديد. وأمهية كربى ىف تدريس  الذي

  املواد املختلفة ومن بينها اللغة العربية.

الوسيلة التعليمية يف اللغة العربية هي وسيطة أو أداة إلقاء الرسالة من املرسل 

إليه. الوسيلة التعليمية هي األشياء اليت تساعد إلقاء الرسالة من املعلم إىل  إىل املرسل

املتعلم. وانطالقا مما سبق أن وظيفة وسيلة التعليم أدات إلقاء الرسالة من املرسل إىل 

املرسل إليه. ولذلك الدقة ودرجة تصوير الوسيلة إىل الرسالة اليت تلقي املعلم هلا دور  

  ة التعليم.كبري يف جناح عملي

الوسيلة التعليمية هلا ثالثة دور وهي دور جلرء اهتمام ودور االتصال ودور 

املذاكرة. ودورها يف جرء اهتمام التالميذ هي تتصف الرسالة ترقية شعور مغيظ 

التالميذ ملعرفة ما فيها مع إلقاء املعلومات. ودورها يف طالقة االتصال هي لدفع على 

فهم الرسالة املعينة اليت تلقيها املعلم. أما دورها يف مذاكرة التالميذ ومساعدم إىل 

الرسالة هي مساعدة املعلم يف مذاكرة املفاهيم املهمة اليت تناهلا التالميذ يف مدة 

  54التعليم.

 

 فوائد استخدام وسائل التعليمية  )ب 

  أما فوائد استخدام وسائل التعليمية فهي كما يلي:

 افع).ينبت مهة التعليم التالميذ (دو   .أ 

 تساعد التالميذ يف استفهام املادة الدراسية.  .ب 

 جتعل طريقة التدريس متنوعة غري اخلطبة فحسب.  .ج 

 55جتتهد التالميذ يف نشاط التعليم، ألا يطلب على تطوير الفكر.  .د 

 توضيح العرض لوصول إىل اهلدف.  .ه 

                                                
54Umi Machmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: Sukses Offset, 2008), Cet. I, hlm. 96. 
55Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan, (Semarang: Rasail, 2008), hlm. 126. 
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 التغلب على دراسية السلبية والتعلم ستكون متنوعة.  .و 

 56شبهت احلربة، تسبب نفس التصور.توفري التشجيع التالميذ،  .ز 

 البصريةتعريف وسائل السمعية    )ج 

الوسائل السمعية والبصرية هي تتضمن مجيع الوسائل اليت تعتمد على 

االفالم  حاسيت السمع والبصر يف استقبال حمتواها مثل االفالم الناطقة، والتلفزيون و

عرض  يت، وجهازالفيديو وجهاز عرض الشرائخ الشفاقة املصاحب للتسحيل الصو 

  57للتسجيل الصويت. الصور الثابت

وسائل السمعية البصرية جمموعة املواد اليت تعتمد  أساسا على حاسيت ال

البصر والسمع وتشمل : الصورة املتحركة الناطقة وهي تتضمن االفالم التلفزيون 

على التعليمي والتعليم السمعي والبصري يقوم على فرضية (أن الفرد ميكن أن حيصل 

. واملراد بالوسائل السمعية أكرب قدر من حربته عن طرق حاسة بامسع والبصر)

والبصرية هي الوسائل اليت تضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساسا على حاسة السمع 

والبصر. كالصورة املتحركة الناطقة وتشتمل على االفالم والتلفزيون، وتساعد املعلم 

 ملواد الدراسية يف عملية التعليم. والتالميذ على فهم املادة من ا

 أنواع وسائل السمعية البصرية  )د 

 اما أنواع الوسائل السمعية والبصرية منها:

 التلفاز أو القرصية )1

التلفاز هو وسيلة السمعية والبصرية من الوسائل احلديثة، وهو  

كالصورة املتحركة ولكنه ميتاز عنها بأنه صور ملتحركة تصل اىل كل فرد من افراد 

  . وهذه الوسيلة احلديثة مفيدة وسريعة التأثري على االفراد.تمعا

وأن التلفاز ، أحسن استخدامه يعترب من الوسائل الرتبوية اهلامة، 

ميكن استخدام براجمه يف تعليم اللغة العربية فهو يساعد املعلم على تذليل 

ية، صعوبتها وتبسيط دروسها. وأما جهاز القرصية هي إحدى الوسائل احلس
                                                

56Arif S. Sadirman, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 1996), hlm. 
16-17. 

  64عبد العليم ابراهيم، املراجع، ص. 57
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وهي تشتمل املواد والطرق التعليمية اليت حتتاج االدوات التكنولوجيا يف 

استخدامها، يعين التلفاز واملكاشف لألفالم أو احلاسوب. وهدفها لتسهيل 

يف استخدام القرصية املتعلم يف تعلم اللغة العربية موضوعيا. واالهداف العامة 

  فسا ولو بغري املعلم.هي إلستعانة املتعلم يف تعلم اللغة العربية ن

 السينما )2

كوسيلة قال صاحل عبد العزيز وعبد العزيز وعبد ايد أن السينما  

ايضاح يفيض على الدرس حياة وقوة، النه جيذب انتباه االطفال وتشويقهم. 

ومن أهم الوسائل ، إذا انه جيمع بني الصوت واحلركة والنظر. ولذالك جيب 

  أواملادة املناسبة.على املعلم أنيختار االفالم 

ال شك أن السينما هو الفيلم املتحرك هو اكثر الوسائل املعينة اغراء 

واجناء بالنسبة لتعلم اللغة االجنبية. ومع ذالك فنحن مل نستفيذ بعد كل 

 58امكانيات التعليمية هلذه الوسيلة العظيمة.

 البصريةامهية وسائل السمعية   )ه 

الوسائل التعليمية عند عبد العليم ابراهيم مهم جدا، الا جتلب السرور 

للتالميذ وجتدد نشاطهم وحتب اليهم املدرسة اا تساعد على تثبيت احلقائق يف 

  59مبا يطلبه استخدامها من احلركة والعمل.أذهان التالميذ أا حتيي الدرس 

لواسعة والدقيقة يف فهم االخرى هي أن تعطي الوسائل التعليمية ا األمهية

املواد املقررة للتالميذ وتشجيهم إىل التعلم. واضافة اىل ذالك فمن املرجو أن تكون 

  60املعرفة والعلم واضحة وتثبيتا يف ذاكرة التالميذ.

 

 البصريةخطوات استخدام وسائل السمعية   )و 

باستخدام وسائل السمعية والبصرية يف تعليم اللغة اخلطوات اليت تقوم   

  العربية هي كما تلي :
                                                

القاهرة، دار الفكر محادة ابراهيم، االجتات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية االخرى لغري الناطيقني ا (58

  211ص. . )1978العريب، 
  432عبد العليم ابراهيم، املراجع السابق، ص. 59

60 akhyar yusuf dan saiful anwar, metodologi pengajaran agama islam dan bahasa 
arab (Jakarta: raja grafindo persada, 1997), hal. 14 
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أعد املعلم املادة االوىل، وخياتر املعلم االفالم أواملادة املناسبة حلصول على  )1

 أهداف التعليم املرجوة.

أعد املعلم الفصل (التالميذ) الكتساب السؤل واجلواب عن أفكارهم حينما  )2

 يشاهدون االفالم.

 استعد املعلم الفصل بدور االفالم أواملادة املناسبة. )3

 يعطي املعلم الفرصة اىل التالميذ للسؤل واجلواب عما يتعلق باالفالم أواملادة مث )4

 اليت قد شاهدوها

اد خطوات استخدام وسائل السمعية وقال حممود امساعيل صيين عن اعد

 البصرية وهو كما يلي :

االستعداد : استعد املعلم نفسه الستخدام الفيلم الثابت مشاهدته  قبل  )1

وجد أنه ال يناسب مع أهداف من حيث أهداف الدرس من استخدامه، فإذا 

 حيث احملتوى أو طريقة معاجلة الوضوع.

يقوم املعلم بتحليل الكلمات اهلامة اجلديدة وخيطط الكيفية تدريسها وبعد قائمة 

بأهم االسئلة واملشكالت اليت يعاجلها املوضوع الفيلم الثابت ملناقستها قبل 

ة، كما يعد املعلم حجرة الدراسة واماكن اجللوس العرض وكتابتها على السبور 

  التالميذ وشاشة العرض ووسائل اظالم الغرفة.

اعداد ويئة التالميذ، جمرد غرض االفالم الثابتة اليساهم كثريا يف عملية التعليم،  )2

وقد ثبت بتجربة والبحوث العملية، أن يئة التالميذ وإثارة اهتمامهم للموضوع 

 61.املعرض

 

 

                                                
  26حممود امساعيل صيين وعمر صديق عبداهللا، املرجع الصابق، ص. 61


