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:يف هذا البحث مما يتعلق ذا املوضوع، منهاالباحثاستفادقد 
تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف الصف ) "٣١٠٣٢٧٤(سيت نور رشيدة.١

"احلادي عشر باملدرسة الثانوية الدينية احلكومية سوراكرتا
ي عشر أن تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف الصف احلادأما نتيجة البحث تعىن 

باملدرسة الثانوية الدينية احلكومية سوراكرتا قد استوىف الشروط املقررة يف 
وهذا التنفيذ يشتمل على أن مهارة الكالم هي اليت تقدم يف . التربية والتعليم
ألن هناك مسكن التالميذ، وينبغي هلم التكلم باللغة العربية . هذه املدرسة

الطريقة التعليمية املستخدمة يف تعليم وأما . واللغة اإلجنليزية يف األسبوع
مهارة الكالم فيه فهي الطريقة املباشرة، والطريقة السمعية الشفوية، 
واخلطوات هلذه الطريقة قد بينتها الباحثة يف الباب الرابع، وقد يستخدم 
املعمل اللغوي يف عملية تعليم اللغة العربية، ولكنه ليس باستمرار أو باملدة 

الشيء الذي يؤثر كثريا هو املسكن الذي يسكن فيه التالميذ الوافرة، ألن 
.ويقومون بتطوير مهارة الكالم

تأثري استعمال طريقة املباشرة على ) " ٣١٠٤٠٠٥(سنتا تري سفيت نعرم .٢
جناح  مهارة الكالم لدرس اللغة العربية لدى التالميذ يف الصف الثامن 

"ية بايوماس الثانوية اإلسالم" مفتاح السالم "مبدرسة 
:أما نتيجة البحث تعىن



٩

العريبةاللغةيتعلمونالذينالتالميذلدىالكالممهارةجناحدرجةإن.١
الثانوية"السالممفتاح"مبدرسةالثامنللصفاملباشرةطريقةباستعمال
٧٧,٧احملصولةاملتوسطةالقيمةألن, بايوماساإلسالمية

بدونالعربيةاللغةيتعلمونالذينالتالميذلدىالكالممهارةجناحو.   ٢
املتوسطةبالقيمةولكنأيضاجيدبتقديراملباشرةطريقةاستعمال
٦٨,٦احملصولة

يفالكالممهارةجناحعلىاملباشرةطريقةاستعمالبنياثريوجدإنه. ٣
مفتاح" مبدرسةالثامنالصفىفالتالميذلدىالعربيةاللغةدرس

القميةكانتوهامفرقهلاو, بايوماساإلسالميةالثانوية" السالم
% = ٥الداللةملستوىt(tt)جدولقيمةمنأكرب٤,٢٥)=to(احملصولة
٢,٠٠

٢,٦٦% =١الداللةملستوىو

هامفرقيوجدأنهمةاملقدالبحثفرضيةكانت, السابقاالختبارومن
واملباشرةطريقةباستعمالالعريبةاللغةونيتعلمالذينالتالميذبني

املباشرةطريقةاستعمالبدونالعربيةاللغةيتعلمونالذينالتالميذ
مقبولةبايوماساإلسالميةالثانوية" السالممفتاح"مبدرسةالثامنللصفي

سلسلةعلىبناءو" t" جدولقيمةمنأكرباحملصولةالفرققيمةألن
إجنازيفهامفرقيوجدأنهتفسرأنالباحثةتستطيع, ابقالسالفرققيمة

التالميذواملباشرةطريقةباستعمالالعريبةاللغةيتعلمونالذينالتالميذ
.املباشرةطريقةاستعمالبدونالعربيةاللغةيتعلمونالذين



١٠

و, الكالممهارةجناحعلىتؤثراملباشرةطريقةاستعمالأنيدلوهذا
يتعلمونالذينالتالميذلدىالكالممهارجناحأن, أخرىبكلمات

يتعلمونالذينالتالميذمنهحسناملباشرةطريقةباستعمالالعريبةاللغة
املباشرةطريقةاستعمالبدونالعربيةاللغة

اللغةيتعلمونالذينالتالميذبنيالكالممهارةجناحيفالفرقالعوامل.٤
العربيةاللغةيتعلمونالذينالتالميذواملباشرةطريقةباستعمالالعربية
املباشرةطريقةاستعمالوهواملباشرةطريقةاستعمالبدون

.
١." "

اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاطمفهوم )أ
اى ممارسة صادقة لعمل من ةطو مفرد من أنشهنشاط

وأما ٢التشجيع هو إعطاء احلماسة إىل الشيء أو الشخص،١.عمالاأل
اللغة هي كالم معروف لدى جمموع الناس املخصوص ويظهر ا الناس 

:لي توهناك تعاريف كثرية للغة، منها ما ٣.القصد واإلرادة

.٩٦١.ص. ٨. ط) ١٩٨٢دار املعارف،: مصر( اجلزء الثاين، ،إبراهيم انيس، ١
.١٥٥. ص،إبراهيم انيس، ٢

3Muhammah Sirhaan, Fiqhullughah, (Riyadh: Percetakan Al-Riyadh, t.th.), terj. Hasyim
Asy’ari, Fiqhullughah (Ilmu Bahasa Arab), (Semarang: Penerbit IKIP Semarang Press, 1956),
hlm. 2.



١١

طوائفبنيبالنفسعماالتعبريووسيلةالتفاهمأداةهياللغة)١
٤.املخلوقات

معنينظامحيكمهااليتالصوتيةالرموزمنجمموعةهياللغة)٢
أجلمنداللتها،علىمعينةفةثقاذيجمتمعأفراديتعارفواليت
٥.وبعضبعضهمبنياالتصالحتقيق

٦.تظامباناللفظيالرمزاستخدامعلىالقدرةهياللغة)٣

وجودتسبقوالفكر،احلياةبنييصلالذياجلسرهياللغة)٤
٧.أخرىأحياناوتلحقهاأحيانااألشياء

. واجلماعةاألفرادبنيالتفاهموأداةاجتماعية،وسيلةهياللغة)٥
تتطلباليتاملواقف،منكثريمواجهةيفالفردسالحفهي

األربعةالفنونوهذه. الكتابةأوالقراءةأواالستماعأوالكالم
شكوالنواحيها،مجيعمنالتفاهمعمليةإمتاميفهامةأدوات

٨.للغةاالجتماعيةالوظائفأهممنالوظيفةهذهأن

أن اللغة من وسيلة يعرف الباحثومن التعريفات السابقة، 
بني الناس لسانا أو كتابة للتعبري عن العواطف واملقاصد االتصال

وكل لغة فصيحة عند . ألفكار، وا يعرب كل قوم عن أغراضهموا
.أهلها وعند الذهن يتعلموا مستخدمة عند غريهم

دار: القاهرة(،تعليمتطبيقيةحتليلية،قورةسلمانحسني٤
.٢٣.ص،)١٩٨١،املعارف

اإلسالميةاملنطمةمنثورات: الرباط-إيسكو(،مناهجهتعليم،طعيمةأمحدرشدي٥
.٢١.ص،)١٩٨٩،والثقافةوالعلومللتربية

.١١. ص،)١٩٩٥مطابعة،بدون: كانمدونب(،تعليم،وآخرونالناقةكاملحممود٦
.١٤. ص،)تاريخبدون،الفكردار: ريوتب(،فقه،مباركحممد٧
.٤٤. ص). ١٩٦٨املعارف،دار: مصر(،،إبراهيمالعليمعبد٨
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نشاطيف هذا البحث فهي اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاطوأما 
العربية (تعليم احملادثة والكتابة خارج الفصل بإعطاء بضع من املفردات 

أن بعديتبعون قول املعلم من املفردات إىل املتعلمني جهرا، ف)واالجنليزية
يف اللغة " Repeat After Me"يف اللغة العربية و "كرروا من بعدي"يقول 

اللغةاإلجنليزيية وكتب املعلم املفردات على السبورة و يترمجها املعلم إىل 

مث يأمرهم املعلم بكتابة املفردات و بإنشاء اجلملة املفيدة ا . اإلندونيسية
أما . طيعوا أن جيعلوا مجلة مفيدة بالقواعد اللغوية الصحيحةحىت يست

فهي بعد  أداء صالة املغرب والصبح اخلارجينشاطالوقت تنفيذ هذه ال
نشاط.املدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتاتالميذيف مسكن ال

مهارات اللغة العربية من هي استراتيجية إنتقائية بني أربع" تشجيع اللغة"
.القراءة، مث الكتابةوالكالم، واالستماع، 

اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاطمن اهلدف)ب
:هلا أهداف ميكن حتديدها مبا يلياخلارجي" تشجيع اللغة"نشاطإنّ
على مواجهة اآلخرين وحماولتهم بلغة عربية سليمة تالميذتشجيع  ال)أ

تماع، اللسان للتعبري تعويد أعضاء اجلسم يف التعليم، كاألذن لإلس)ب
بالكالم، العني للنظر حىت يستطيع املتعلمون للقراءة، واليد للكتابة 

.مما يريدون وجيدون من التعليم
نمية القدرة اخلطابية ملا هلا من مواقف حياتية تستدعيها ت)ج
لبديهة عند أصحاا، نمية القدرة على االرجتال الكالمي وشحذ ات)د

٩األفكار واخلواطرالد لتساهم يف تو

تزويدهم مبا يعوزهم من املفردات والتراكيب واألساليب اللغوية )ه
.اليت متىن فيهم جانب التذوق اللغوي واإلحساس باجلمال

٢٠٤. ص،٥.ط) ١٩٩٨النفائس،دار: بريوت( ،خصائصمعروف،حممودنايف٩



١٣

ية اليت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة إعداد املتعلمني للمواقف احليو)و
١٠.على اإلرجتال

الشجاعة، والتعوديحتاج إىلبطالقةواتحدثيأن تالميذلكى يستطيع ال
مرارااخلطأ الكالمالقصد هوو) واخلطأمبحاولة (مطلوبولذلك

.صحيحخطابىلإللوصول 
:١١هناك عدة عواملنشاطالهذاعن لدفع

أن جيهزوا باملفردات الكثريةتالميذ، ال بد للاملفرداتاستيعاب)أ
الشجاعة للنطق ولو خطأ)ب
صدقاء والبيئة اللغويةأ)ج

٢.

الكالممهارةمفهوم)أ
بعدالثانيةاملهارةوهو. اللغةيفالتحدثجانبعلىيشملالكالم

علىيشملألنه. الشفويةاملرحلةيفمعاويشكالناالستماع،مهارة
الكالمالدارسيبدأفقد. اللغةتعليميفالشفويالتطبيقيالعملياجلانب

معالدارسباتصالوتنتهيصوتيةتبدأاملهارةوهذه. والكتابةالقراءةقبل
يعربآلخر،متحدثمناملعىننقليتمحيثاملواقفمنموقفيفغريه

الرسالةوإفهاماملتكلمرسالةفهمهوفالغرضأفكاره،منبكالمه
.للسامع

ينتجأنالدارسمنتتطلبإجيابيةمهاراتمنالكالمومهارة
واجلملالكلماتترتيبيراعيوأنالنحويةواألشكالاملعينةاألصوات

املصرية،النهضةمكتبة: مصر(،١اجلزء،عطاء،حممدإبراهيم١٠
.١٧٧. ص٣. ط،)١٩٩٦

11 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008) cet. I, hlm. 72
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. املختلفةاحلديثمواقفيفخبلدهجييشعماالتعبريعلىتساعدهحىت
يرادإذن،. اإلنسانعنداالجتماعيلالتصالالرئيسيالشكلوهو

عمليةبإمتاموتنتهيصوتيةأتبدعمليةهو) الكالم(الشفويبالتعبري
مهاراتيفجزءأهمأنيعتربوهلذا. الذاتيةاملتكلمأفكارعنتعرباتصالية

.واستخدامهااللغة

تظهرلغويةمهارةفالكالم. اللغةهوالكالمإناللغويونيقول
منالذيذلكفقط،باالستماعإالتسبقوالالطفلمحساةيفمبكرة
اللغويالنشاطألوانأهممنالكالمأنشكوال.الكالميعلمخالله

أمأيالكتابة،منأكثرالكالميستخدمونفالناس. والكبارللصغار
الشكلهوالكالمأننعتربأننستطيعمثومنيكتبون،مماأكثريتكلمون
علىقدرةوأكثرهاالتعبريألوانوأشبعلإلنسانبالنسبةلالتصالالرئيسي

ترمجةعلىقدرةأكثرهاأيضاأنهكمامباشربشكلراملشاعترمجة
١٢.الدعوةوسائلمنكوسيلةوأفعلهااملشاعر،

منغايةمتثلاليتاألساسيةاملهاراتمنالثانيةاللغةيفوالكالم
. اآلخرينمعاالتصالوسيلةنفسههوكانوإن. اللغويةالدراسةتغايا
منمستمعاوهووظلاملعلمتكلمإنالطالبيتعلمهاالمهارةالكالمإن
توجيهعلىوقدرتهصمتهمبقدارالكالمحصةيفاملعلمكفاءةتقاسهنا

هوالكالمإنمث،ومن. باحلديثواستثارهكالمهبكثرةوليساحلديث
مساعهاعنداألصواتمتييزعلىالقدرةيستلزمإنه. مركبعقلينشاط
١٣.تطبيقهاوعند

- ٢٣٥ص،)١٩٩٥الناشر،دون: مصر(،تعليموآخرون،الناقةكاملحممود١٢
٢٣٦

١٦١-١٦٠ص،...تعليمطعيمة،أمحدرشدي١٣



١٥

هذهخترجحبيثسليما،نطقاالعربيةاألصواتنطقبهويقصد
مهارةوتعرف. اللغةعلماءلدىعليهااملتعارفخمارجهامناألصوات
تكرارودونمطلوبتوقفدونباستمرارالكالمبأااحلديث

.املعربالصوتاستخداممعمتقاربةبصورةللمفردات

اهلدفحيققأنيستطيعفإنهاملهارةهذهيتقنماعندوالدارس
. يريدماذامهموإا. اآلخريناالتصالعلىالقدرةوهوللغةاالمسي
املدرسأسئلةعنجييبعندماواحلديثطقالنمهارةاملتعلمويزاول
١٤.مناقشةأوحديثيفيشتركأواألسئلة،بعضبدورهيساءلأوشفهيا

اللغة استخدامعلىتالميذهو قدرة الالكالمالصدد معىنيف هذا
للتعبري عن أغراضهم الناسبنيكوسيلة االتصالبطالقةاللغة العربية 

.والمتالء حاجام

مهارة الكالمطرق تعليم )ب
:ميكن اتباع اخلطوات اآلتية يف التعبري الشفهى

تدوين رأس املوضوع وقراءته)١
املوضوع وحتديد عناصره التالميذ دف توضيح جوانب مناقشة)٢

.وذالك    يف الراحل األوىل لتعليم التعبري
مطالبة التالميذ باحلديث يف كل عنصر مع التوجيه)٣
حديث التالميذ عن املوضوع ككل)٤

دار: الرياض(،بالعربيةاهللا،عبداحلميدوعبدالغايلاهللاعبدناصر١٤
٥٤ص،)سنةدونالغايل،



١٦

١٥مناقشة األخطأ العامة بعد فراغ التالميذ من حديثهم)٥

:وقال دكتور حممود على السمان عن طريقة تدريس التعبري الشفهى
وينقسم السبورة . يعلن املدرس موضوع الدرس ويدونه على السبورة)١

وأيسر، . أمين، لتخصيصه لكتابة عناصر الدرس عليه: إىل قسمني
لتخصيصه لكتابة األلفاظ واألسالب املختارة اليت ميدا التالميذ

يناقش املدرس التالميذ مبجموعة من األسئلة يستخلص منها عناصر )٢
املوضوع

يوجه املدرس إىل التالميذ يف كل عنصر جمموعة من األسئلة حتدد لكل )٣
عنصر نقاطا وأفكارا جزئية

يناقش املدرس التالميذ لترتيب هذه النقاط واألفكار حبسب أمهيتها او )٤
ترتيبها الطبيعي

درس التالميذ بالتحدث يف كل عنصر على أساس ما أسفر يكلف امل)٥
عنه من نقاط وأفكار مع معاونتهم باأللفاظ واألساليب اللغوية املفيدة 

املتصلة دف العنصر مدونة على السبورة
بعد الكالم يف عناصر املوضوع جمزاءة يكلفهم بالتحدث يف املوضوع )٦

١٦كله مجلة واحدة

أغراض مهارة الكالم)ج
حتقيقهاعلىاملدرسفيهمبايعملأنجيباليتاألغراضأهممن

:يليماالعامالتعليممراحليفخاصة

.تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية)١
.الشفويةةاللفظيثرويةإثراء)٢

١٠٩. ،نيةعطاء،حممدإبراهيم١٥
٢٤٩. ص) ١٩٨٣دار املعارف،: القاهرة(حممود على السمان، ١٦



١٧

.عندهاملعىنروابطتقومي)٣
.وتركيبهااجلملتشكيلمنمتكينه)٤
.لغويةوحداتيفاألفكارتنظيمعلىالقدرةتنمية)٥
.األصواتنطقمتييزيفتدريبات)٦
فكرهعنالتعبريكيفيةيفتدريبات)٧
١٧.الشفهيالتعبريمهارةاتقانيفتدريبات)٨

كثريةالكالممهارةأغراضأنالباحثعرفالسابق،البيانمن
يلفظأيلغويةكوحداتالشفويةبالكلماتالتلميذوعيتطويرمنها

الشفوية،اللفظيةثرويةوإثراءعال،بصوتشفوياالكلماتالتلميذ
مبعىنوتركيبهااجلملتشكيلمنومتكينهعنده،ملعىناروابطوتقومي

وتنميةوتركيبها،الصحيحةاملفيدةاجلملجيعلأنالتلميذيستطيع
علىالتلميذيقدرأيلغويةوحداتيفاألفكارتنظيمعلىالقدرة
التعبرياتونطقوحتسنيواللسان،الذهنيفواآلراءاألفكارتوحيد

.القصصيتعبريللواستخدامهااللغوية،

ماهيالكالممهارةأغراضإنالسمانعليحممودقالكما
:ليت

تزويد التالميذ بألفاظ وأساليب ومبعان وأفكار، وتعويدهم ترتيب )١
.وربط األفكار بعضها ببعض

والوقوفاملعاينومتثيلاللسان،وطالقةالنطق،إجادةالتالميذتعويد)٢
.يببغرياخلطابةمواقفيفبنجاح

.والتلغمواخلوف،كاألنطواء،النفسيةالتالميذعيوبمعاجلة)٣

٥٦ص،...،اهللاعبداحلميدوعبدالغايلاهللاعبدناصر١٧



١٨

١٨.فيهمالتخيلملكةوتقويةالتالميذ،أذواقتربية)٤

كماهوالتعبريدرسمنالغرضإنإبراهيمالعليمعبدوقال
:يلي

التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه، بعبارة متكني التالميذ من)١
.سليمة صحيحة

.توسيع دائرة أفكارهم)٢
.تزويدهم مبا يعوزهم من املفردات والتراكيب)٣
.تعويدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض)٤
إعدادهم للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على )٥

.الرجتالا
مهارة الكالمةطأنش)د

علىوالصغارللكبارةاللغويةطنشاألأهممنالتحدثأوالكالمإن
أمأي. حياميفالكتابةمنأكثرالكالميستخدمونفالناسالسواء،

الشكلهوالكالماعتبارميكنهناومن. يكتبونمماأكثريتكلمون
أهمالكالميعتربذلكوعلى. سانلإلنبالنسبةاللغويلالتصالالرئيسي

.اللغويةاملمارسةيفجزء

:منهاالكالممهارةةطوأنش

١٩احملادثة واملناقشة)١

للصغاراللغويالنشاطألوانأهممنادثةاحملأنشكال
باملناقشةاهتماممناحلديثةاحلياةتقتضيهماذلكأضفنافإذا. والكبار

٢٤٥صالسمان،عليحممود١٨
،وآخرون،خاطررشديحممد١٩

١٧٧ص،)١٩٨٠املعرفة،دار: القاهرة(



١٩

فحياتنااملدرسة،يفكبريةمبكانةحتظىأنينبغيأنهوجدناواإلقناع،
وماونقاباتإقليميةوجمالسوانتخاباتختطيطمنتقتضيهمبااحلديثة

حبيثاملناقشةعلىقادرافردكليكونأننامتقتضيذلك،إىل
تعريفأما. حرإسالميجمتمعيفكعضوواجبهيؤديأنيستطيع
. مستمعنيإىلاحلديثشكليأخذقدالشفوياالتصالهياحملادثة

٢٠.أكثرأوطرفنيبنياملتبادلاحلديثهياملناقشةوتعريف

واإلجابةبالسؤالتالميذهإىلاملعلمايعرفاحملادثةكانت
علىالدارسهذاويعتمدبينهملالتصالكوسيلةاهلدفبلغةمباشرة
٢١.العربيةاللغةكتاب

التعبريعلىالتالميذتعويدهواحملادثةمنالرئيسيالغرضنإ
اليتوالتعبرياتالكلماتبعضوزودهمالصحيحة،باللغةالصحيح

حيوانأوطيور،منيشاهدونهماوصفعلىفنذرهمالطفولةتالئم
٢٢.صورأو

الكالم نشاطبالعالية الدينية احلكومية سوراكرتااملدرسة وقامت
العالية والطالبات املدرسة تالميذجتري يف مسكن النشاطو هذه ال

ألن تالميذباهلدف لتحفيز وملمارسة الالدينية احلكومية سوراكرتا
.صحيحة) جنليزيةالعربية واال(على التحدث بلغة أجنبية تالميذجيرئ ال

حكاية القصص والنوادر)٢

٢٤٥ص،تعليموآخرون،ناقةكاملحممود٢٠
٢١٤ص،)١٩٩٦هداية،فوستاكا: ماليا(،لألجانبتعليمطريقجاسم،عليجاسم٢١
١٢٧ص،)سنةدونريب،غمكتبة: الناشردون(،العال،عبدسيداملنعمعبد٢٢



٢٠

فاآلباءالشفوي،التعبريألوانأهممنوالنوادرالقصصوحكاية
األطفالويقص. أبنائهمعلىالقصصيقصونماكثرياواألمهات

. القصصبروايةأيضاأصدقائهميسلونوالكبار. زمالئهمعلىقصصا
إذاالشفويالتعبريانألوأهممنوالنادرةالقصةكانترمباوهلذا
.واملناقشةاحملادثةاسثنيا

علىالتالميذلتشجيعواألساليبالرسائلأفضلهيالقصة
القصصتكونأنبشرطمنه،وإفادمدروسهيفوحتبيبهمالتعبري
٢٣.التالميذملداركمالئمةطريقة

بري املصورالتع)٣
بتقدميوذلك. الدارسنيعندالتعبرييةالقدرةلزيادةوسيلةهو

وبعد. عليهاجييبونأسئلةهلمتقدممث. املناظربعضوفيهاهلمصورة
.شاهدوهعماالتحدثميكنهماألسئلةاية

شفوياتدريبابوصفهاملصورالتعبريمنجيعلأناملعلميستطيع
املعلموجيد. الشفويالتدريبمرحلةقبيعكتابيانشاطاموجها،

.خيارينأمامالشفويالتعبرييفالصوراستخدامعندنفسه

الصورمثلمسبقامعدةصورايستخدمأنهواألولاخليار
علىالصورتعلقأنيستحسناحلالةهذهويفاجلاهزة،التجارية
.الدرسأثناءالفصلأمامالسبورة

وهيبنفسه،الصوربرسماملعلموميقأنهوالثاينواخليار
أنوجيدقصةحتكيبسيطةتطيطيةرسوماتعنعبارةتكونعادة

٢٦٦صالسمان،عليحممود٢٣



٢١

قدرتهمنواثقغريكانإذاالرسميفتالميذالببعضاملعلميستعني
٢٤.الرسمعلى

التعبري احلر)٤
اآلخرالتلميذيقولمثالكتاب،منالعباراتالتلميذيقرأهنا

٢٥.التعليلمعموافقغريأوموافق

الذيالتعبريوهواحلرالتعبرييفمهمنيدورينبورةالستلعب
معيناتأيدونخمتلفةمواقفيفاللغةاستخدامتالميذالفيهيستطيع
يعنيكمثريالسبورةتستخدمأن: أوالمهاالدورانوهذان. بصرية

معنيأوكدعامةالسبورةتستخدمأن: ثانيا. الكالمعلىتالميذال
٢٦.اخلاصةأفكارهمعنميذتالاليعربلكيللذاكرة

اخلطابة وإلقاء الكلمات )٥
أمامعامموضوعيفيتحدثأوخيطبأنعلىالقدرةهي

.اتمعأوالزمالءأوالفصل

إعطاء التعليمات واإلرشادات أو التوجيهات)٦
عرض التقارير عن إكمال قام ا أو مارسها)٧
التعليقات واملداخالت)٨

وعلىواألحداثاألخبارعلىالتعليقعلىالقدرةهي
٢٧.املداخالت

١٢٧ص،)سنةدونغريب،مكتبة: الناشردون(،العال،عبدسيداملنعمعبد٢٤
جامعة–املكتباتشؤونعماد(،تعليماهللا،عبدالصديقوعمرصيينإمساعيلحممود٢٥

١٦٤ص،)سنةدون: الرياضسعودامللك
١٦٥ص،تعليماهللا،عبدالصديقوعمرصيينإمساعيلحممود٢٦
١١٥ص،)سنةدونالشواف،دار: القاهرة(،مذكور،أمحدعلي٢٧



٢٢

تمستويامنمستوىكلمعيتناسبماالكالممواقفمن
:كالتايلالدارسني

ميكن أن تدور مواقف الكالم حول أسئلة : بالنسبة للمستوى االبتدائي)أ(
ومن املواقف أيضا تكليف التالميذ . يطرحها املعلم وجييب عليها التالميذ

باإلجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض احلوارات واإلجابة 
.الشفوية عن أسئلة مرتبطة بنص قراءه

وإدارة" role playing"الدورلعباملواقفهذهمن: املتوسطستوىامل)ب(
للتالميذ،وقعتاليتاألحداثووصفالثنائية،واملناقشة. االجتماعات

حمادثةعنواألخبارواإلذاعةالتلفازيفمسعوهااليتاألخبارروايةوإعادة
.وغريهامبسطتقريرإلقاءأوجرتهاتفية

نا قد حيكى التالميذ قصة أعجبهم، أو يقصون مظهرا من ه: املستوى املتقدم
أو يتكلمون "debate"مظاهر الطبيعة، أو يلقون خطبة أو يريدون مناظرة أو 

٢٨.يف موضوع مقترح، أو يلقون احلوار يف متثيلية أو غري ذلك من مواقف

ارة الكالمأسس مه)ه
بتعبريترتبطاليتواحلقائقاملبادئمنطائفةاألسسذهنقصد

جناحعلىيساعداواإلميان. املبادئهذهوتفهمفيه،وتؤثرالتالميذ
املالئمة،الصاحلةاملوضوعاتاختيارحيثمنالتعبريدروسيفاملدرسني

:وهيواعأنثالثةاألسسوهذه. التدريسيفاملثلىالطرقوإتباع

األسس النفسية)١
ميل التالميذ إىل التعبري عما يف نفوسهم، والتحدث مع والديهم )أ(

.وأخوام وأصدقائهم

١٦٢ص،...تعليمطعيمة،أمحدرشدي٢٨



٢٣

ميل التالميذ إىل احملسنات ونصورهم مع املعنويات ويف االستعانة )ب(
.بالصور والنماذج يف أثناء الدرس

.افع واحلافزينشط التالميذ إىل التعبري إذا وجد لديهم الد)ج(
يف أثناء حمالة التعبري يقوم الذهن بعدة عمليات عقلية فيها عملية )د(

التحليل وعملية التركيب، ويقصد بعملية التحليل هنا رجوع التلميذ 
إىل ثروته اللغوية، وما يشتمل عليه قاموسه من املفردات، ليتخري من 

.بينها األلفاظ اليت يؤدي ا فكرته
ل والتهيب على بعض التالميذ ومثل هؤالء ينبغي غلبة احلج)ه(

.تشجيعهم وأخذهم اللني والصرب
يعتمد يف تعلم اللغة على احملاكاة والتقليد، والطفل مل يفهم لغة والديه )و(

.إال بطريق احملاكاة والتقليد
األسس التربوية)٢
.ريومن التلميذ أن مينح نصيبه من احلرية يف درس التعب: احلرية )أ(
ليس للتعبري زمن معني، بل هو نشاط لغوي مستمر جيب على املدرس )ب(

.أن ينتهز له كل فرصة وأن يهيء له نصيبا من كل حصة
التلميذ ال ميكنه التعبري عن شيء إال إذا كان له علم سابق هذا الشيء، )ج(

.إذن ينبغي أن خنتار املوضوعات املتصلة بأذهان التالميذ
ويةاألسس اللغ)٣
هذاإمناءعلىالعمليستوجبوهذاالتالميذ،لدىاللغوياحملصولقلة)أ(

.واالستماعكالقراءةالطبيعيةبالطريقةاحملصول
.الكتايبالتعبريمنأسبقالشفويالتعبري)ب(



٢٤

واألناشيدالرفيعةباألغايناالستعانةوميكنالعامية،اللغةمزامحة)ج(
القراءةإىلباإلضافةوذلك. الفصيحةباللغةيذالتلمتزويديفوالقصص

٢٩.واالستماع

١٥٠- ١٤٧ص،)سنةدوناملعارف،دار: مصر(،إبراهيم،العليمعبد٢٩
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