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  الباب الثاني

    فع تعلم المحادثةاد

  

 الدراسة السابقة  . أ

  من البحوث العلمية املتعلقة باملوضوع هذا البحث، وهي:قد وجد الباحث 
التالميـذ ) حتت املوضوع: " فرق درجة مهارة الكـالم بـني ٣۱۰3232( حبث نور حسنة 

سالميةســوكارجيا  إلمانــة" الثانويــة األداخــل املعهــد والتالميــذ خارجــه (دراســة مقارنــة مبدرســة " دار ا
  كيندال), بناء على ماقدمتها الباحث ىف هذا البحث بالنتائج فهي كما يلى:

ـــامن مبدرســـة" دار ان مهـــارات الكـــالم للتالميـــذ إ .1 مانـــة" ألداخـــل املعهـــد للصـــف الث
 . وهذا يدل على كاف.64,35سالميةسوكارجيا كيندال بالقيمة املتوسطة إلالثانوية ا

مانـــة" ألخـــارج املعهـــد للصـــف الثـــامن مبدرســـة" دار ان مهـــارات الكـــالم للتالميـــذ إو  .2
 . وهذا يدل على جيد.67,320سالميةسوكارجيا كيندال بالقيمة املتوسطة إلالثانوية ا

وكان الفرق بني مهارة الكالم للتالميذ داخـل املعهـد وخارجـه وهـذ الفـرق ذو داللـة  .3
 to% والقيمــة 5ىف الداللــة  tt20,00=كــرب مــن القيمــة أ  to4,182 =  ن القيمــةأل
 %.1ىف الداللة  tt2,660=يضا من القيمة أكرب أ

البيئـة تـؤثر ن أحـوال تـدل علـى ألجرائية ىف هذا البحـث مقبولـة. وهـذا اإلوالفرضية ا .4
 .1سالميةسوكارجيا كيندالإلمانة" الثانوية األ" دار اعلى مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة

عطــاء إعطـاء الثـواب وإ) حتـت املوضـوع:" مقارنـة بـني ٣۱۰۱٤٤بـن كعـب (اث علمـى حبـ
ــــة األالعقــــاب ىف دافعــــة الطــــالب ىف تعلــــم اللغــــة العربيــــة للصــــف ا ســــالمية إلول ىف املدرســــة العالي

ن دافعـــة تعلـــم اللغـــة العربيـــة للطـــالب الـــذين يعطـــون الثـــواب ىف إ, والنتيجـــة ۲مســـارنج "احلكوميـــة 
ن حمالصـة قيمـة املنوسـط ألحسـن, أ ۲ول باملدرسة العالية احلكومية مسارنج ألتعلمهم ىف الصف ا

كـــرب مـــن قيمـــة املتوســـط للطـــالب أ ٨۱،٥٤٢للطـــالب الـــذين يعطـــون الثـــواب ىف تعلمهـــم وهـــي 
ن دافعـــة تعلــــم اللغــــة العربيــــة للطــــالب الــــذين إ.و٦٣،٤الـــذين يعطــــون العقــــاب ىف تعلمهــــم وهــــي 
ن ألقبــــيح,  ۲ول باملدرســــة العاليــــة احلكوميــــة مســــارنج أليعطــــون العقــــاب ىف تعلمهــــم ىف الصــــف ا

                                                
مانـة" الثانويـة أل,فـرق درجـة مهـارة الكـالم التالميـذ داخـل املعهـد والتالميـذ خارجـه دراسـة مقارنـة مبدرسـة " دار ا نور حسـنة 1

  )۲۰۰٩سالمية احلكومية مسارنج إلمسارنج : املكتبة كلية الرتبية جامعة واىل سوجنو ا(  سالميةسوكارجيا كيندال,إلا
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مــن قيمـــة  كـــربأ ٦٣،٤حمالصــة قيمـــة املنوســط للطـــالب الــذين يعطـــون العقــاب ىف تعلمهـــم وهــي 
. ويوجــد فـرق هـام ىف دافعــة ٨۱ ,٥٤۲املتوسـط للطـالب الـذين يعطــون الثـواب ىف تعلمهـم وهـي 

ول ألتعلــم اللغــة العربيــة بــني الطــالب الــذين يعطــون الثــواب و الــذين يعطــون العقــاب ىف الصــف ا
  2لدرجة.امن ناحية  ۲باملدرسة العالية احلكومية مسارنج 

فع التالميذ ايبحث دن أ يز هذا البحث هويمت ولكنيوجد مساواة  املذكرومن البحث 
لتالميذ دى افع تعلم احملادثة لان يبحث دظواهر يريد الباحث أخلفية الرتبوية. وذه ال من ناحية

( دراسة مقارنة بني  دماك جمني فاسري سالمية إلالثانوية ا الثاىن مبدرسة "احلكمة" فصلالىف 
ئية ابتدإلسالمية و التالميذ املتخرجني ىف املدرسة اإلئية اابتدإلالتالميذ املتخرجني ىف املدرسة ا

  العامة).
     

  المحادثة هميته فى تعلمافع و ادال  . أ

    التالميذ فعادمفهوم  .۱
حيىي بن سعيد األنصاري قال: أخربين حممد  عن سفيان عنعبد اهللا بن الزبري محيدي  عن

بــن إبــراهيم التيمــي: أنــه مســع علقمــة بــن وقــاص الليثــي يقــول: مسعــت عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا 
املنـرب قـال: مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول: (إمنـا األعمـال بالنيـات، وإمنـا  عنه علـى

بها، أو إىل امـرأة ينكحهـا، فهجرتـه إىل مـا لكل امرىء مـا نـوى، فمـن كانـت هجرتـه إىل دنيـا يصـي
فعـال التالميـذ أفعـال سـواء كـان أن النيـة شـيئ مهـم ىف كـل أهذا احلـديث يـدل علـى .3هاجر إليه)

  و ىف طور التعلم.أاملدرسة ىف 
ضـاح أم. فع حيـث حلـل املشـكالت الـتعلان الـدألفع، اضعف الـدقوة و جناح التالميذ تعلق ب

ن إالشـخص كمـا قـال اهللا تعـاىل ىف كتابـه الكـرمي:  عمـالم متعلقة بالسالم حلل املشكالت التعلإلا
منهــا النيــة والعوامــل الــىت تــدعم ىف النجــاح الــتعلم  .4نفســهم أ يغــريوا مــا ب مــا بقــوم حــّىت اهللا ال يغــّري 

    افع والعوامل سيكولوجي.و اخلالصة و الرغبة والد

                                                
۲

ول ىف املدرسة ألعطاء العقاب ىف دافعة الطالب ىف تعلم اللغة العربية للصف اإعطاء الثواب وإمقارنة بني بن كعب, ا 
  )۲۰۰٩سالمية احلكومية مسارنج إلمسارنج : املكتبة كلية الرتبية جامعة واىل سوجنو ا, ( سالمية احلكومية مسارنجإلالعالية ا

  .١۲٣٧بدون تاريخ, ص.  صحيح البخارى,البخارى,اىب عبد اهللا حممد بن امساعيل  3

  .۲٥١. ص. ١٩٩٨القران الكرمي. سورة الرعد, منارا قدس,   4
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 فعاتعريف الد  . أ

ـــد  هـــل أ.  وعنـــد 5غايـــة معينـــة اىليوجـــه و ثر وحيـــافظ أال الشـــخص الـــذى يـــو حـــأفع هـــو اال
حـــىت حيـــث ان يفعـــل الشـــيئ ليحصـــل  ســـلوكه ال الشـــخص ليتحـــرك وحيفـــظو حـــأســـيكولوجى هـــو 

 .  7فع هو ما حيث ليعمل الشيئان الدإما عند ناسوطييون فأ. و 6غراضا معينةأ
ىل ظهـــور الشـــعور إ القـــدرة علــى الشـــخص املشــار ريفع هـــو تغيــاالــد Mc. Donaldوقــال 
الــذهن الــذى فع هــو حمــّرض ان الــدإوأمــا عنــد دميــاطى وجميــون يقــول  .8وجــود الغــرض املقــدم علــى

  9نسان.إليوجه السلوك ا حيرك و
تيـــان بســـلوك معـــني نســـان لإلإلفع هـــو قـــوة داخليـــة حتـــرك اامحـــد طعيمـــة الـــدأوعنـــد رشـــدى 
ىل إل فع هـو حـال وحاجـة الـذى حيمـان الدإما سيف الدين ازوار يقول أو 10لتحقيق هدف حمدد.

   11فع هو التهيج ليعمل الشيئ يتوفق باردته.افاعلة السلوك, مث يقول الد
 داخـل الفـرد, كنتيجـة أونقصـد بـذلك انـه ينشـ هـة،موجفع هـو عبـارة عـن قـوة داخليـة االد  

فــــع  هــــو حــــال فســــيولوجية ااحلميــــد جــــابر بــــأن د وقــــال جــــابر عبــــد12مباشــــرة خلربتــــه ىف احليــــاة.
  . 13نوع معينة من السلوك ىف اجتاه معنيأىل القيام بإوسيكولوجية داخل الفرد جتعله ينزع 

ويوجـه  يـؤثر وحيـافظ ال الشخص الذىو حأفع هو ان الدإواخلالصة من التعاريف املذكورة  
  ردته.إليعمل الشيئ يتوقف بواتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد نسان لإلإلوحيث وحيرك ا

 
  

                                                
5  J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 

hlm.310. 
6  Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Bandung: Rosdakarya, 1996), hlm. 73. 
7  S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1995) hlm. 73 
8  A.M, Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rajawali Pers,2001), 

hlm. 73. 
9 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: rineka cipta, 1999), hlm. 80. 

( ليسكو: منشورات املنظمة االسالمية  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجة واساليبة,رشدى امحد طعيمة ,   10
  . 80) ص.١٩٩١للرتبية والعلوم والثقفة, 

11
 Saifudin Azwar, Motivasi Dalam Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 58. 

  .136مصطفى فهمى, ىف علم النفس سيكولوجية التعلم, (مصر: دار مصر, بال سنة), ص.   12

  .29), ص. 1978جابر عبد احلميد جابر, سيكولوجية التعلم ونظرية التعليم, (مصر: دار النهضة العربية,   13
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  فعواب. فوائد الد

  لى: هي كما تفع واما فوائد الدٲ
  ىل العمل حىت تكون الرغبة واحملركةإ. دفع الشخص ۱
  الغرض املقصود ىل جهةإجهة العمل يعىن  تعّني . ۲
  .14 العمل الذى يناسب بالغرضختيار العمل وهو تعّني إ. ٣
  هبأمتعطى احلماسة وجيعل التالميذ . ي٤
  ىل وظيفة معينةإهتمام التالميذ إ. يركز ٥
  .15التعلم على واحيصل . يساعد التالميذ حىت٦

الـتعلم سـواء  ىف رغبتهم فع عظيم الفائدة لدى التالميذ لرتقيةادن أ دلتوذه التعبريات  
حـىت  مردإوحيـث ليعمـل الشـيئ يتوقـف بـ ىل غايـة معينـةإ مويـوجه ،م ىف البيـتأكان ىف املدرسـة 

  جناز التعلم.إدرجة فع التالميذ تعني ا، وقوة الدالنجاح صل علىحي
      

  الدوافع عنو ج. 

حيانــا أ وان التالميــذ قــد يتعلمــأوهــذا يعلــم بــ فــع خــارجى،اخــرى دأفــع داخلــى و اهنــاك د
 .او اهلديا وغريهأو الدراجة ىف الفصل ألقابل القيمة الدراسية  واللعلم وقد يتعلم مرادإل

 Motivasi Intrinsik داخلىالفع ادال. ١
 ىل قـدرة املعينـة، املعلومـات،إردة إكـ  هو إرادة الشخص حلصول الشيء من داخـل الـنفس

فسـيعمل عمـال  اداخلي افعد لشخصالك ميذا إ ،النجاح وغريها وهذ الدافع عربته بالدافع اخلالص
 بنفســهفعــا فســتعلم تعلمــا ذا كــان عنــد املــتعلم دإ وىف الــتعلم، .16 ومل حيتــاج دافــع خــارجي بنفســه

ـــتعلم علـــى ااتـــاج دفلـــذلك خي ذا ميلكـــون إو  تعلـــم بـــنفس. خـــصألفـــع داخلـــي ىف عمليـــة التعلـــيم وال
  17 نة.ة املعيّ هليّ ألفعا داخليا فتصري الرتىب وعامل وميلكون االتالميذ د

  
 

                                                
14  A.M, Sardiman, Interaksi, hlm.85. 
15  Zakiah Darojat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), hlm. 141. 
16 A.M, Sardiman, Interaksi, hlm.89. 
17 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 149. 
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 Motivasi Ekstrinsik يارجاخلفع ادال. ٢

مــر خــارج الــتعلم كالقيمــة ألت أو دافعــة نشــأ هــو دافــع ينســب بــأمر خــارجى مــن الــنفس
ؤثر كثــريا علــى الــدافع يــع الــداف هــذاويســمى بــدفع موحــدى . والشــهادة والثــواب والعقــاب وغريهــا

ري حــىت ن التالميــذ يقابــل للتغــألدافــع خــارجي مهــم جــدا ىف عمليــة التعلــيم والــتعلم  .18يالــداخل
  .19نسانإلن العوامل اخلارجية يتصل بدافعية اإ  ىل الدافع اخلارجي،إحيتاج 

  
  افعو عناصر الد .د

  لى: كما ت  افع هي و عناصر الدن أ سردمان.م.أيرى  
    على استقبل الوظائف مواظبة .١
  نشيط ىف استقبال املشكلة . ۲
  نواع املشكلةأىل رغبة ىف إرشد أ. ٣
  . سرور للعمل منفردا٤
  سريع ملة على وظائف الرتيب. ٥
  . يرافق حجته٦
  عتقدامل طرح الشيء. اليسهل ٧
  .20. رغب ىف تلمس وحل املسائل٨
مــا أو  ،العمــل و يــؤثر ىف تغيــري الســلوكد الــدافع حيــث وجــو  نّ أومــن البيــان الســابقة دل علــى    

  لى:فع هي كماتواوظائف الد
  وجد العمل كالتعلم.يفع ال و السلوك، بال الدأىل وجود العمل إحيث  .1
 ردته.إيتوقف ب ىل غاية معينةإيوجه يعىن  باعتبارى املوّجه، .2
ــــارى حمــــرك، .3 ــــدفع لــــة الســــيارة. عظــــيميعــــىن كاۤ  باعتب جــــال و اۤ أعــــاجال  فع تعــــّني وصــــغري الــــد ال

 21العمل.

                                                
18 Sardiman. , Interaksi. Hlm. 90-91. 

  .89)، ص. 1997كامل حممد، سيكلوجية الرتبية، (بريوت: دار الكتب العلمية،    19
20

 Sardiman, Interaksi, hlm. 83.  
21

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2010), hlm. 175. 
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  التالميذ فعاتؤثر د. العوامل التى ه      

 لى:كما ت  وهي، فع التالميذاتؤثر د الىت ما العواملأ
  . حالة التالميذ۱

و غاضـبا أو جائعـا أذا كـان التالميـذ مريضـا إميذ فيها حالة جسمانية وروحانيـة، حالة التال
 ىلإا دفــع التالميــذ جســمانية مــؤثر جــدّ . فلــذلك حالــة  هتمــام ىف تعلــيم اللغــة العربيــةإلفلــيس هلــم ا

 .22فع التالميذ للتعلم وحتصيل التالميذ ىف تعلمهادىف حالة روحانية مؤثر جدا و وكذلك،  التعلم.
  ات الشعور وسوء العادات وخيبة.ر من الضغائط البطىن واذيّ صحة روحانية حترّ 

  . حالة البيئة التالميذ۲
و املدرسـة أسـرة ألو اأ مـا مـن البيئـة،إ نفس التالميذ.فع التعلم بالعوامل من خارج ار دتؤثّ   

رفــع صــنعتهم.  ة والتوافــق وترتيــب املعاشــرة البــدّ ولــذلك حالــة بيئــة املدرســة الصــحّ  23و اتمــع.أ
  ة التالميذ ودوافعهم.رتفاع مهّ إلا وترتيبا ففى امنا ومطمئنّ آذاكانت البيئة  إ

  . عناصر الدنامى ىف التعليم والتعلم٣
ردة وذاكــرة وفكــرة. وهــم يغــريون بتجربــة احليــاة. وبيئــة املعاشــرة إهتمــام و إعاطفــة وللتالميــذ 

وقــال ت دوافــع التعلـيم ديناميــا. يضــا. وتلـك البيئــة صـريّ أون ســرة هـم يغــريّ ألوبيئـة املدرســة والرتبيـة وا
 24قدرة الذكى.فع هي عمر وحالة اجلسم و اما العوامل الىت تؤثر الدأعمر محالك، 

   
  فع التالميذالرفع الدلة و. المحاو 

خــرى وهــي أتعلــيم القــدرة علــى الــذكاء فقــط، ولكــن فيهــا ناحيــة والتعلم الــلــيس ىف عمليــة 
ت املخصوصـــة. لـــذلك يســـتعمل املـــدرس أجـــراإلافع لـــيس الرفـــع الـــدفـــع. االناحيـــة الشـــعورية منهـــا د

  لى:.م. وهى كما تأطروقا متنوعة لرفعه كما قال ساردميان 
  
  
 

                                                
22 Dimyati dan Mujiyono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 

99 
23 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan,( Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2004),hlm. 163. 
24

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar, hlm. 179. 
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 عطاء القيمة إ .1
الميـذ ىف فعـا قويـا للتالقيمـة الطيبـة صـريت دالقيمة املذكرة كانت كناية للتالميـذ ىف الـتعلم. 

التالميـــذ ىف يكـــون علـــى  ف كيـــف يعطـــى القيمـــة للتالميـــذ لكـــيالن يعـــر الـــتعلم. فينبغـــى للمـــدرس أ
 يضا حىت ينشطوا ىف التعلم.أ هنة والعاطفةبل القدرة على امل قدرة على الذهن فقط،

 اهلداياعطاء إ .2
هم املـدرس اهلديـة جنـاز فيعطـيإلذا كـان التالميـذ هلـم اإالتعلم.  ىفلة دافعة أاهلدية كانت 

   حصل ىف التعلم.م قد أفريى التالميذ 
 املسابقة .3

و أ مـا املسـابقة الشخصـيةإىل الـتعلم. هـذه املسـابقة، إليحـث  ةفعالة الدأتفعل املسابقة 
 .  التالميذ ىف التعلمتقدر لرفع دافع  املسابقة اجلمعية

   ةنانيّ ألط اتورّ  .4
علهـا التحـدى وجي ،هـمّ  ن الوظيفـة الـىت ميلكهـاليفهم أ فاقة التالميذإنانية تنبت ألرط اتو 

د وخــاطر بعــزة الــنفس وذلــك احــد الــدوافع يهــتم. سيســعى الشــخص بكــل حــىت يفعــل التالميــذ جبــ
ة الـــنفس. عــزّ ل بـــا كنايــة الفخـــرالوظيفــة طيّ  جنـــاز حبفــظ عـــزة الــنفس. تقـــدير امتّ إلحســن اأقــوة ليبلـــغ 

  واجتهاد لعزة نفسهم. هم يتعلمون جبدّ  ،وهكذا التالميذ
 املراجعة .5

 املــــدرس ســــيعطيهم املراجعــــة. ولــــذلك، نأذا يعرفــــون إســــيتعلم التالميــــذ جبــــد واجتهــــاد 
. ـا ميـلّ ألاملـدرس مل يعطـى املراجعـة مـرار  ،رق للمـدرس لرفـع دافـع التالميـذ. بـلاملراجعة احـد الطـ

    وينبغى على املدرس ان خيرب التالميذ قبل املراجعة.
 معرفة النتيجة .6

حاصـــل  مـــا يعـــرف انمبعرفـــة نتيجـــة الشـــغل ســـيدفع التالميـــذ للـــتعلم جبـــد واجتهـــاد. كلّ 
  25 م لكى يكون حاصل التعلم يرتفع دواما.ما كرب دافع التالميذ للتعلّ ب فكلّ التعلم طيّ 

 
 
 

                                                
25

 A.M, Sardiman, Interaksi, hlm. 92-93. 
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 و الثوابأ املدح .7
فينبغـــى للمـــدرس ان يعطيـــه املـــدح. هـــذا  ،حيصـــل يـــتم الوظيفـــة جيـــدا ذا كـــان التالميـــذإ

فينبغى على املدرس ان يعطيهم صحيحا حىت   Reinforcement Positif )املدح تقوية إجيابية ( 
   يذ عزة نفسهم.ما وترفع مهة التعلم وضوا التالو تعلم سرر  عملية تعليم

 العقوبة .8
. ولكـن اذا يعطـى املـدرس العقوبـة Reinforcement Negatif )العقوبة تقويـة سـلبية ( 

  26جيدا وصحيحا فصارت الة الدافع. ولذلك ينبغى للمدرس ان يعرف مبادئ إعطاء العقوبة.
 مل التعلمألا .9

مــل الــتعلم موجــودة الغــرض ىف الــتعلم. هــذا احلــال خــري مــن كــل عمــال نشــاط بغــري ألا
 نفس التالميذ حىت حيصلوا ىف التعلم. ىففع التعلم امل التعلم ينهض دأمقصود. وغرض 

 . الرغبة10
 حلاجــة الدافعـــة وكــذلك رغبــة الـــتعلم،ظهــرت اأمتينــة برغبــة الـــتعلم. عالقـــة فــع الــتعلم اد

  تية: ألخبطوات ا فعاصلية. تنهض الدأللذلك الرغبة الة الدافعة ا
 حاجةض للتنهّ   . أ

 وصل التعليم مبحارب املاضية  . ب
  طيبا. حاصال ج. تعطى الفرصة ليتناول

   27د. تستعمل الطرق املتنوعة ىف عملية التعليم والتعلم.
  تية:ألفع خبطوات ااوقال دمياتى وموجيونو تنهض الد

 استكمل مبادئ التعلم ىف استعمله  . أ
 التعليم والتعلمعملية استكمل عناصر الدنامى ىف   . ب

  ستطعتهاإلج. انتفع التالميذ التجربتها وا
 28ر اهلمة واملطمح التالميذ.د. تطوي

        

                                                
  .49-48. ), ص1978, (مصر: دار النهضة العربية, سيكولوجية التعلم ونظرية التعليمجابر عبد احلميد جابر,   26

27
 A.M, Sardiman, Interaksi, hlm. 93. 

28
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar, hlm. 109. 



15 
 

  فى اللغة العربية م المحادثة. مفهوم تعل۲

 متعريف التعل  . أ

والتعريف األخرى التعلم هو تغيري   التعلم هو تغيري ىف األداء ينجم من عملية تدريب.
وحيدث هذا  ا نتيجة الستجابته املؤثرات بيئة،سلوك التلميذ على ضوء أهداف حمددة مسبق

  29التغري حتت شروط النضج واإلستعداد والتكرار واملمارسة لغرض إشباع الدوافع واحلاجات.

التعلم هو نشاط من قبل الفرد يؤثر ىف نشاطه املقبل.  Woodworth)وقال ودورث (
ان التعلم هو عبارة عن عملية اكتساب الطرق الىت جتعلنا نشبع دوافعنا Gates)  (وقال جيتس

) إن التعلم هو عبارة عن عملية تعديل ىف السلوك  Munnوقال من ( نصل إىل حتقيق أهدفنا.أو 
التعلم هو عبارة عن أى تغري ىف السلوك ناتج عن  (Guilford)أو اخلربة. ومث عند جلفورد 

" التعلم هو إظهار  Cronbachو نقل من سردميان عن تعريفات التعلم: عند   30استثارة.
" التعلم هو يراقب التعلم والقرأة  Harold Spearsسلوك نتيجة للخربة" وعند التغريات ىف ال

التعلم هو  " Geochجتاهات" و عند إلو اأواتباع تعليمات  ستماعإلوالتقليد, وحماولة شيئا, وا
و أداء نتبجة املمارسة. ومن التعاريف املذكورة فان التعلم هو تغيري ىف السلوك ألتغيري ىف ا

  31ستماع والتقليد.إلااءة واملشاهدة و مع سلسلة من النشاطات مثل القر  املظهر،
وبعبارة أخرى أن التعلم هو عبارة  32بيئته. الظرف يفحماولة توفيق النفس التعلم هو 

عن عملية التلميذ ملعرفة بيئته حىت يؤثر إىل حسن اخللق، كثري من األشياء اليت يؤثرها من 
الداخلية مبعىن األشياء اليت تؤثر من نفس التلميذ ومن اخلارجية وهي األشياء اليت تؤثر من 

 33البيئة.

العربية من ناحية مهارا الىت تؤخذ  واملقصود ذا اإلصطالح هو حتصيل تعلم اللغة 
بطريقة توضيح إحتبارات حتريرية منها ألّن املعلمني اليصعون اإلختبار املتعّلق ا ألّن نتيجتها 

                                                
), 1986ىف طرق التدريس الرتبية وطرق التدريس, ( مصر: دار املعارف,  ,صاحل عبد العزيز و عبد العزيز ايد29 

  .65ص.
  .23-20مصطفى فهمى, ىف علم النفس سيكولوجية التعلم, (مصر: دار مصر, بال سنة), ص.   30

31
 A.M, Sardiman, Interaksi, hlm. 20. 

32 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 
61. 

33 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),hlm. 100. 



16 
 

لصف الثاين مبدرسة اىف تالميذ ال لدى احملادثة واملراد هنا تعلم عناصر اللغة ومهارات اللغة.
 .كفاسري جمني دماالثانوية اإلسالمية  احلكمة

التعليم هو  وقال صاحل عبد العزيز بدا بالتعليم،أتعلم التالميذ ىف املدرسة يتعلق ن أ
رشدى امحد طعيمة " التعلم هو عملية  وقال .34نقل املعلومات من املعلم اىل املتعلم بنقل جيد

   .35املهارات واالجتاهات والقيم يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة عادة بناء اخلربة الىتإ
ن أثنني. ( واملشاركة إي مشاركة بني أحمادثة  - حيادث  -حملادثة هي من حادث ا 

ما معىن احملادثة أو  36خرى حىت يكون كل منهما فاعال ومفعوال)ألحدمها ما يفعله اأيفعل 
حد بقول صحيح ومناسب باملقصود. وقال أن تبني بلسان ما خيطر ىف قلب أصطالحا هي إ

حملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية الىت جترى بني فردين حول ن اأالدكتور رشدى امحد طعيمة 
  . 37موضوع معني

مـع  تغيري سـلوك التالميـذخّلص أن تعلم احملادثة هو ومن التعريف السابقات ميكن ان أ
 بقول صحيح ومناسب باملقصود. ان يقولحىت يستطيعوا  سلسلة من النشاطات ويبني بلسان
الصف الثاين مبدرسة ىف  تالميذلدى ال اللغة العربية تعليم ىف واملراد هنا تعلم احملادثة

 تعلم احملادثةفع ادن أيعرف  ومن التعارف السابقة، احلكمة الثانوية اإلسالمية فاسري جمني دماك.
حىت  الشجاعة   هو ما حيث التالميذ لتعلم احملادثة الذى يؤثر وحيافظ ويوجه لغاية معينة

  .ويستطيع ان يتحدث بكالم صحيح وواضح
  

  م المحادثةلتع ضار أغ  . ب

أراد الباحـــث ـــذه احملادثـــة ىف هـــذا البحـــث هـــي  مـــادة مـــن مـــواد الدراســـة ىف مدرســـة 
م احملادثـة  رى رشـدى امحـد طعيمـة أن أغـراض تعلـيـاحلكمة اليت تتعلق بعملية تعليمية اللغة العربية. 

  لى: تكما 

                                                
  .59ص.ىف طرق التدريس ,  ,صاحل عبد العزيز و عبد العزيز ايد  34

  
35

  45 ص..,العربيةتعليم اللغة رشدى امحد طعيمة ,  

  ١٤, ( مسارنج: مكتبة العلوية), ص. المثلة التصرفيةحممد معصوم بن على , ا 36

   ١٦٣ص.  .,ربيةتعليم اللغة العرشدى امحد طعيمة ,  37
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  نتظار مستمر ملن يبدؤهم بذلك.إة ىف التحدث عند الدارسني ودون القدرة على املبادأ. تنمية ۱
  . تنمية ثروم اللغوية.۲
 ،حســاس بالثقــةإليــب ممــا يشــبع لــديهم ا. متكيــنهم مــن توظيــف معــرفتهم باللغــة, مفــردات وتراك٣

  جناز.إلوالقدرة على ا ،واحلجة للتقدمي
 ،وإختيــار أنســب الــردود ،ختلفــةامل واقــفالتصــرف ىف املو بتكــار إل. تنميــة قــدرة الدارســني علــى ا٤

  والتمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل موقوف على حدة.
. تعــريض الدارســني للمواقــف املختلفــة الــىت حيتمــل مــرورهم ــا والــىت حيتــاجون فيهــا إىل ممارســة ٥

  اللغة.
  ل مع الناطقني با لعربية.تصال الفعاإلتصايل للغة وتدريب الطالب على اإل. ترمجة املفهوم ا٦
ــــب النفســــية اخلاصــــة باحلــــديث. وتشــــجيع الطالــــب علــــى أن يــــتكلم بلغــــة غــــري ٧ . معاجلــــة اجلوان

    38لغته.
  لى:الغرض ىف تعلم احملادثة, هي كما تن أما عند ابرهيم حممد عطا: أو 

  تعويد التالميذ اجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاىن. 1
 التفكري املنطقى، وترتيب االفكار، وربط بعضها ببعض.تعويد التالميذ  .2
 تنمية الثقة بالنفس من خالل مواجهة زمالئه ىف الفصل أو املدرسة أو خارج املدرسة. .3
زيادة منو املهارات والقدرات ىف فنون التعبري الوظيفى: من مناقشة وعرض لالفكار واللقاء .4

  39. الكلمات واخلطب
  لى:تم احملادثة هي كما أن الغرض ىف تعلعند حممود يونس: وأما 

  . أن يتعود التالميذ لكى يستطيعون احملادثة بلغة فصيحة١
  . أن يدرب التالميذ لكى يتبنوا على ما خيطر ىف أذهام بكالم صحيح۲
  .نوها بقول واضح. أن يدرب التالميذ لكى يتصوروا أراءهم صحيحة وبي٣
لفاظ علـى ألسلوب ويضعوا األلفاظ أو الكلمات ويرتبوها واألا. أن يتعود التالميذ لكى خيتاروا ٤

   40مكاا.
                                                

  .١٦٦, ص. تعليم اللغة العربيةرشدى امحد طعيمة,  38

  108), ص. 1996مصر: مكتبة النهضة املصرية,ابراهيم حممد عطا,  طرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينية, (  39
40

 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Hadikarya Agung, 1983), 
hlm. 68 
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ىل فعاليـــة, وفعاليـــة احملادثـــة هـــي تظهـــر بطالقـــة اللســـان إم احملادثـــة حتتـــاج ىف لـــزوم تعلـــو  
  تية: ألىل النماذج اإالكلمات ىف كالمه. ولذلك حيتاج  وسرعة ىف كالم أحد ويستطيع أن خيتار

  هذه النماذج هي أن يستطيع أحد كالم اللغة العربية جيداوالغرض من ,  مناذج النطق.١
  وتشتمل هذه على :  ,. مناذج الكالم٢

 . حوار۱
يعـــد احلـــوار مـــن أفضـــل الطـــرق علـــى عمليـــة الـــتعلم التعلـــيم احملادثـــة والرتاكيـــب النحويـــة 

 نه يعلم احملادثة من خالل مواقف قريبة من واقع احلياة يعيشها الدراس. ألوذلك 
 هذه النموذج من التدريبات الذى يكرر باللسان ,بات بالنموذج. التدري۲
 املراد ما هو النماذج بصورة ويتعلق ا ,. منظرة ومتكلم٣
  .41نشاء باللسانإلهو أن يتعلم ا، ىنشاء الشفو إل. ا٤
  
 العوامل المؤثرة فى تعلم المحادثة  . ج

هـي العوامـل  احملادثـة درس تعلـم جنـازإلن العوامـل املـؤثرة أيـدودو سـوفريونو وِ قال ابو امحد و 
  :لىتماكهي   ،الداخلية والعامل اخلارجية

  عوامل الداخليةال. ۱

  لى:تماكفهي   ،ىل قسمانإما العوامل الداخلية ينقسم أ
 العوامل اجلسمية  . أ

  . الصحة والعافية١
علـى قـدرة تعلـم التالميـذ وجناحـه  قد أثرت الصحة والعافية أى الصحة اجلسدية والروحانيـة

  .واحملادثة كان التلميذ مريضا جسمانيا أو روحيا فيصعب عليه التعلم واملطالعة  ذاإفيه. 
  العقلى  .۲

ولقـدرة علـى درجـة الـذكاء النمـو العامـة ىف الوظـائف العقليـة املختلفـة مثـل  عقلى أى درجة
 الــذكرو  احلفــظ املــراد بــالعقلى هنــا أو بعبــارة أخــرى التفكــري والنخيــل والــربط والتحليــل والرتاكيــب.

  42 .اوما يتعلق  ادثةهم على كل مادة من املواد احملوشرعة الف

                                                
  ١55 - ١5٦, ص. تعليم اللغة العربيةرشدى امحد طعيمة, 41

42
 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 55 
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  . الرغبة والدافعة٣
غراف والغرية العالية أو االشـتهاء العظيمـة علـى الشـيء. تـؤثر الرغبـة علـى إلالرغبة هي ا

   طفال ىف مواد الدروس املعينة.ألدرجة التحصيل للنتيجة عند ا
تــؤثر أيضــا قــوة دافعــة الــتعلم وضــعتها  ،العمــلرة احملــرك أو الدافعــة لفعــل الدافعــة هــي قــد

  43على جناح التعلم عند الطفل.
 طريقة التعلم .4

واملكــان الــدرس ومرافــق  صــياغة الكراســة وتنظــيم وقــت الــتعلم،تتعلــق بىف هــذه العوامــل 
العظـيم هتمـام إلسـتعداد واإلهـي املثـال: ا ،ل الـتعلم املعلقـةتـؤثر هـذه العوامـل علـى أحـوا 44التعلم.

فع ىل الرغبـــة والـــدإتـــاج حتالســـيما ىف تعلـــم احملادثـــة  45الســـعي واملواظبـــة أو املثـــابرة والرتكيـــز.ودرجـــة 
  .وما يتعلق اجناز التعلم وواظب على درس احملادثة إىل ترقية إليحث 

  العوامل النفسية  . ب

  ستعدادىإلا .۱
  نسان عند الطفل.إلحدى من كناية اإستعدادى هو إلا

  ض احلاجةتنهّ  . ۲
 التعليم مبحارب املاضيةيتعلق   ) أ

 جناز جيداإوقات ليحصل ألتعطى ا  ) ب
 46سيتخدم الطرق التعليم.  ) ت

  الذكاء. 3
  لى:تماكاء تتكون من ثالثة مهارات فهي  وأما الذك

 مقدرة ليوجه املسئلة اجلديد وجعله مالئما ىف كل حال بسريعية وفعاليةا. 
 مقدرة ليعرف أو يستخدم املسودات أو التفكري بفعاليةب. 
 47معرفة عالقة ويتعلمها بالسرعة.ج. 

                                                
43 M Dalyono, Psikologi, hlm. 56-57. 
44 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 99.   
45 Abd Rahman Abror, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), hlm. 14.  
46 Sardiman, Interaksi, hlm. 94-95. 
47 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm.55.  
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  . الدوافع4
تغــري قــدرة الشـخص ويصــوره مــؤثر الســلوك وتـوقعى ــيج الغايــة الدافعــة الــىت  وفع هــاالـد

ــا حمركــة اجلســم وموجهــة إفع. الدافعــة مهمــة وضــرورية ىف العمليــة التعليميــة تتعلــق بــاحلوائج والــدوا
  48فعال وخمتار أغراض التعلم النافع حلياة الفرد.ألا

  
   عوامل الخارجيةال. ۲

  لى:تماكىل قسمان, فهي  إينقسم  ارجيةأما العوامل اخل 
 من بيئة التالميذ عوامل اخلارجية   . أ

 سرةألا. ١
ليهـــا الطفـــل ويعـــيس بـــني طهـــرا فيهـــا مـــع أفرادهـــا ىف إالـــىت ينتمـــى  وىلألهـــي  اخلماعـــة ا

الرتبية وينعم فيها  وىل للطفل ينال فيها أول قسط منألسرة هي املدرسة األوا وىل.ألسنني حياته ا
  ة.ننيأاحلب والطم

ة اجلديـــدة. اخلـــرب  ســـتعداده لـــتعلمإســـرة الـــىت ينشـــاء فيهـــا الطفـــل هلـــا أثـــر كبـــري ىف ألبيئـــة ا
طـــالع علـــى الكتـــب واـــالت والصـــحف إلســـرة بالســـفر أو األفالطفـــل الـــذى تســـمع لـــه ظـــروف ا

مكانيــا أســرته بــأي مــن إيــون يــتعلم بطريقــة خمتلفــة عــن الطفــل الــذى ال تســمع لــه  مشــاهدة التلفيــز
   49 نشطة.ألهذه ا

 املدرسة. ۲ 
تؤثر حال املدرسة أيضا كمكان الـتعلم علـى درجـة جنـاح الـتعلم, درجـة املعلمـني وطـرق 

دوات واملكملـــــة والتســـــهيالت ىف ألحـــــوال اإتعلـــــيمهم ومناســـــبة املـــــنهج الدارســـــى بقـــــدرة الطفـــــل و
وتـــؤثر  ، صــل وتنفيــد تــدريب املدرســة وحنوهــاطفــال ىف كـــل الفألاملدرســة وأحــوال الفصــول وعــدد ا

 طفال.  ألكلها على جناح تعلم ا
صصة الىت أنشأها اتمع لكـى يكـون وسـيلة ىف ختجتماعية املإلاملؤسسة ااملدرسة هي 

احملافظـة علـى القـيم  وعلى ذلـك فـإن املدرسـة مسـؤولية  عـن ،جيال املقبلة املستقبلةألوبناء ا عدادإ
  50 واملعتقدات كما أن عليها واجبا ىف تطوير اتمع.

                                                
48 Slameto, Belajar, hlm.56.  
49

 Muhibbin Syah, Psikologi, hlm.135-136.  
50

 M Dalyono, Psikologi, hlm. 56. 
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وليست املدرسة وحدها املؤسسة الرتبية املوجودة ىف اتمع فيوجـد ىف اتمـع عـدد مـن 
تمــع مثــل املؤسســات وتعمــل علــى تطــوير ا ،فــرادألتلعــب دراة كبــريا ىف تربيــة ااملؤسســات الرتبويــة 

  فراد واجلماعة.     ألواملدرسة هلا دور هام ىف تكوين الشخص من ا ،خرىألالرتبوية ا
 جتماعيةإلبيئة ا. ٣

ظـة حالل يقصد بالبيئة هي مجيع العوامل اخلارجية الىت تؤثر ىف الكائن احلي منوه أى مـن
  51.والبيئة تؤثر الشخص أثرا كبريا ىف تكوين خلقهم وسلوكهم ،الىت يتم فيها التلقيح

جتماعيØــة إلطفــال ىف األجتماعيــة علــى نتيجــة الــتعلم حينمــا يســكن اإلاحــوال ألتــؤثر ا
. خـــالق الكـــرميألطفـــال الـــذين يتعلمـــون ىف املدرســـة الثانويـــة وهلـــم افـــراد الرتبويـــة خاصـــة لألألمـــن ا

طفــــال ألجتماعيــــة الــــىت فيهــــا اإلوضــــده إذا يســــكنون ىف ا ،طفــــال ىف شــــدة تعلمــــهألوهــــذه تــــؤثر ا
هــذا ســينقص غــريم ىف الــتعلم أم غــري املســاعد حــىت  ،والعــاطلوناملشــاغلون وليســوا أهــل املدرســة 

  52ينقص دافعة التعلم.
  
    دوات التعليميةألعوامل اخلارجية من ا ب.

 التسهيالت املادية.١
واملكتبـة  ،حجـرة املعلـم ،دارةإلوغرفـة ا ،أو الفصـل املناسـب بعـدد التالميـذ وغرفة الـتعلم

  اجليد.م طالق عملية التعلإىل إتاج الىت حت
 لاملعلم املؤهّ . ۲

ـــةالشـــروط لل العربيـــة ان يكـــون متخصصـــا ىف اللغـــة  ،معلـــم املؤهـــل وهـــي ذو خـــربة تربوي
عينــــات الســــمعية والصــــوتية وان يكــــون علــــى خــــربة تامــــه باســــتعمال امل ،خــــرىألواملــــواد الدراســــية ا

  مع العربية.  اشاا تسجيل خصائص اللغة املتعلم ومتوان يكون يقظا ىف ،والبصرية
  هداف املعينةألا .٣

ــــة واملــــواد املعلميــــة نشــــاء املهمــــة ىف تعلــــيمألغــــراض هــــي األهــــداف أو األا  ،اللغــــة العربي
ومبينــــة ســــوف  هــــداف غــــري واضــــحةألولكــــن ا ،قــــة املناســــبة ويوجــــد املعلــــم املؤهــــلولوكانــــت الطري

                                                
  .۱۲٨ص.  ،يد, الرتبيةصاحل  عبد االعزيز عبد ا 51

52
 M Dalyono, Psikologi, hlm. 60. 
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معينـــا ســـا غـــراض أساألهـــداف أو األة وســـوف تكـــون هـــذه انعـــالتتضـــمن النتـــائج أو حمصـــولة مقت
  ويسري سريا جيدا. ،ن يعرف كل عامل أهدافهولك ،لعوامل التعليم والتعلم

 البيئة املؤثرة املصلحة. ٤
حـوال ألان أو انسإلىف معاشر ا اءئة ىف شعور التلميذ والتفكرية سو ال ينكر أن تأثري البي

فلــذلك البيئــة املســرورة واملســاعدة مــن عوامــل الــىت يؤكــد إىل جنــاح التعلــيم  ،مــاكن أينمــا يعــيشألوا
   خرى.ألاللغة العربية والدروس ا

  تنظيم التنفيذ اجليد .٥
مـــل  لـــك الوظيفـــة مـــن عواة ىف عمليـــة تشـــقوقـــات املنألقســـيم الوظيفـــة اجليـــدة وتنظـــيم ات

ن ىف عمليــة وقيــل تنظــيم العمــل يــوفر نصــف الوقــت. وهــذا يعــىن أ ،كــربى لتــأثري جنــاح تعلــيم اللغــة
  53.ىل تنظيم التنفيذ والوقتإ م والتعلم حتتاجالتعلي

  
  بعض الجوانب المهمة فى تعلم المحادثة .د

  . النطق1
مهيـة الكـربى لتعلـيم النطـق ألذ يـرى الرتبويـون اإ هم هذه اجلوانب اجلانب الصـوتى،أمن 

  .و تصحيحه بعد تعلمهأكثر عناصر اللغة صعوبة ىف تغيريه أذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق من
ســطة معلــم حيــرص اميكــن حتقيقــه بنجــاح بو  اءىل القــر إنتقــال والتحــول مــن الكــالم إلن اإ
يعـىن بـالنطق  ىل صـحة اللسـانإن احملادثـة حتتـاج أل فـرتة صـوتية.و ن تسـبق فـرتة القـراءة أدائما علـى 

     54.قولك عن ن يتكلم ولكن ىف حال وجع اللسان فال يفهمذا يريد أإ وتظهر الكالم، السليم
  . املفرادت2

كــــــري, ــــــا ىف ذات الوقــــــت وســــــائل للتفأدوات محــــــل املعــــــىن كمــــــا أن املفــــــرادت هــــــي إ
ولـذلك فالوصـول  ىل كلمـات حتمـل مايريـد.إفباملفردات يسـتطيع املـتكلم أن يفكـر مث يـرتجم فكـره 

  ن يتم من خالل: مفردات الدارس جيب أىل تنمية إ
  تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف الىت يتحدثون فيها عن انفسهم.  . أ

  تاحة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات ىف مواقف اتصال.إب.
                                                

  .١۲١- ۱١٩, (مصر: دار الكتب العرىب,د.ت). ص. مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العربعلى احلديد,   53

 54
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  حىت ال تنسى.عادة تقدمي هذه الكلمات ىف فرتات منتظمة إج. حماولة 
ن يتحـدث ولكـن لـيس ذا يريـد التالميـذ أإملـاذا؟  املفـرادات،ىل حفـظ إن احملادثة حتتاج إ

    ىف يكشف حجتها.لفظ ىف تفكريه فقد متاعب األ
  . القواعد3

نــه أل الكــالم. ينبغــى االلتفــات اليهــا ىف تعلــم ن القواعــد جانــب مهــم مــن اجلوانــب الــىتأ
   55الفهم ومقبول. جيعل احملادثة الشخص سهل

ذا اخنــــرط املــــتعلم ىف الكــــالم وقــــام إال إمــــر غــــري ممكــــن أتنميــــة القــــدرة علــــى الكــــالم  نّ أ
ــم جــاءوا أنشــطة الكــالم بــرغم أمــن الدارســني ىف  بــالتعبري عــن نفســه ويرجــع عــدم اشــرتاك كثــري 

  سباب:أىل عدة إاللغة بشغف لتعلم الكالم لدرسة 
حـالم أو التجـول ىف عـامل مـن أىل املعلم إصعب من اجللوس واالستماع أن ممارسة الكالم أ .1

 اليقظة.
 وىل للتكلم.ألن الكثريين يشعرون بعدم الراحة ملا يصيبهم من تردد عند احملاوالت اأ .2
و أخطـــاء أيـــة أبالــذات وال حيبـــون ارتكــاب حســاس مفـــرط إن كثــريا مـــن الدارســني لـــديهم أ .3

 م.قراأمام أالظهور مبظهر الغباء 
 56و التهكم والسخرية.أاخلوف من الفشل  .4

  
 المحادثة عملية  . ه

منــا هــى عمليــة معقــدة وبــالرغم إو  ة،أعمليــة احملادثــة ليســت حركــة بســيطة حتــدث فجــن إ
  لى:وهي كما ت ا تتم ىف عدة خطوات،أال إفجائى من مظاهرها ال

و جييــب علــى أ مامــه،أن يــرد املتحــدث علــى مــن أكــ  ن يكــون خارجيــا،أمــا إاســتثارة, واملثــري  .1
ىل ذلـك مـن إو ندوة ومـا أ و حوار،أ و يشرتك مع االخرين ىف نقاش،أ سؤال طرحه خماطبة،

 ااالت املختلفة الىت يرد فيها املتحدث على مثري خارجى.
ىف التفكــــري فيمــــا  أيبــــد نســــان كــــى يــــتكلم،إلن يســــتثار اأوبعــــد  التفكــــري كنشــــاط العقلــــى، .2

     فكار ويرتبها.ألفيجمع ا سيقول،

                                                
  .163-165 ص.تعليم اللغة العربية, حممود كامل الناقة,  55

56
  .179, ص.للغة العربيةتعليم احممود كامل الناقة,   
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ن يتعــرف املــتكلم أ حــوال،ألومــن مقتضــيات ا فكــار واملشــاعر ىف كلمــات،اللغـة كصــياغة لأل .3
 لفاظ الىت تناسبهم. ألفكار واألليهم باإن يتكلم أو  و املستمعني،أعلى نوعية املستمع 

فـــى بـــالطبع ان يكـــون لـــدى فـــال يك و الفعـــل كهيئـــة جســـمية واســـتجابة واســـتماع.أ نطـــقلا .4
لفـاظ والعبـارات مـا يتناسـب ألوينتقـى مـن ا فكـاره،أويرتب  ، وان يفكر،فع للكالماملتكلم د
ــــة أويتناســــب  فكــــار،ألا مــــع هــــذه ــــتم عملي يضــــا مــــع نوعيــــة املســــتمعني. فبــــالنطق الســــليم ت
     57الكالم.

        
 والتالميذ العامة سالميةإلا بتدائيةإلا مفهوم التالميذ تخرجوا فى مدرسة  . و

هي الذين يتعلمون ىف املدرسة  سالمية إلبتدائية اإلمدرسة ان خترجوا ىف يالتالميذ الذ 
راسية الدينية الشؤون الدينية ومنهج الدراسية فيها تتكون من الد وزير ىفبتدائية حتت إلا

وعقيدة  ،وفقه ،ن حديثوالقراۤ  ،سالمإلمثال هذا كالدرس ىف تعليم الدين ا .والدراسية العامية
جنليزية ولغة اجلوى إلندونيسية واإلومثال من دراسية العامية كالعلوم اللغة اواللغة العربية.  ،أخالق

   جتماعية وغري ذلك.إلالم وعلم احليوان وع
بتدائيـــة العامـــة هـــي التالميـــذ يتعلمـــوا ىف مدرســـة إلمدرســـة ا مـــا التالميـــذ الـــذين خترجـــوا ىفوأ

ىل مرحلـــة يميـــة احلكوميـــة وقـــت ماقبـــل الـــدخول إبتدائيـــة العامـــة حتـــت مـــن الشـــؤون الرتبيـــة والتعلإلا
فيهــا العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة ذا جيــد إفيهــا العلــوم العاميــة والوطانيــة والثانويـة. ومــنهج الدراســية 

  هي قليال جدا.
  

  لم المحادثةعافع فى تو أهمية الد. ٣

يـــذ ال التلمن أل . ملـــاذ؟ســـتعداد لنيـــل النجـــاح ىف تعلـــمإلا ن الـــدافع هـــو إحـــدى حمرّكـــاتإ 
التلميــذ الــذى لــه ذكــاء رافــع ميكنــه  كمــا قــال نســوطيون:و  فــع للــتعلم.يــتعلم إال إذا كانــت لديــه د

  58الدراسة اذا كان ليس له دوافع قويةالفشل ىف 

                                                
  .89), ص. 2002على امحد مدكور, تدريس فنون اللغة العربية, ( مدينة: دار الفكر العرىب,   57

58 S. Nasution, Didaktik,  hlm 73.  
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بـــان الدافعـــة مهمـــة لتحصـــيل الـــدرس مـــن التالميـــذ والدافعـــة القويـــة  ،الرتبيـــةتفـــق علمـــاء إ
ن أذا كانـت الدافعـة قويـة فيسـهل للتالميـذ إشـياء ألعملهـم لتحصـيل اأن جيتهدوا يف أىل إتدفعهم 

 .  59وكذلك العكس ىل حتصيل الدرسإا يصلو 
 رى يفثر مبــا جيــوال يتــأ ،نفــوسالــة ال مبالــة وركــود ح الــدوافع يكــون يفن االنســان بــدون إ
  ىل السـينما ومبــارة يفإشـباعه مثــل الرغبـة ىف الــذهاب إلفــع معـني يســعى ذاكــان عنـده دإبيئـة بينمـا 
يضــا أ احملادثــة وهكــذا فــإن الــتعلم ،عــن احلركــة التصــرف حــىت حيقــق غايتــهأ فإنــه اليهــد ،كــرة القــدم

 قيقــه بكفائــة إىل ترغيــب املــتعلم يفبــل حيتــاج حت ،نســانإلحيــاة ا تلقائيــة يفتم بصــورة مــر يــألــيس 
موضــوع الــتعلم لدرجــة يصــبح فيهــا املــتعلم يشــعر بالــدوافع واحلمــاس حنــو املزيــد مــن الــتعلم واملثــابرة 

  عليه.
عـن طريـق االسـتماع والقـراءة والكتابـة.  االنسـان اواحملادثة هي ترمجة اللسان عمـا تعلمهـ 

فــادة. إلن الكــالم هــو اللفــظ واأل م،كــل صــوت كــال  فلــيس مــن العالمــات املميــزة لالنســان، وهــي
مــا دلــت علــى معــىن مــن  فــادة هــيإلكمــا أن ا  هــو الصــوت املشــتمل علــى بعــض احلــروف،واللفــظ 
ن هنــاك اصــواتا تصــدر مــن بعــض احليوانــات حتمــل أعلــى االقــل ىف ذهــن املــتكلم صــحيح  املعــاىن،

  60البيلوجية. واقف الىت يستدل ا عن احلاجاتبعض الدالالت ىف بعض امل
حـدى عوامـل حمـّرض إ اـألو الـتكلم أافع ىف احملادثة و مهية الدأتدل على وذه العبارت  

دث ن حيـــأفكـــاره و أئـــه و صـــوات الـــىت تعـــرب عـــن اراۤ ألرج الكـــى خيـــ حملـــرك التلميـــذ مـــن داخلـــى الـــنفس
ولكـــن  تـــاج الـــذكى فقـــط،احملادثـــة الحيتعلـــم لغـــريه. وىف عمليـــة فهـــم أواضـــحة و و  كالم الصـــحيحبـــال

 هـو يسـبب تغيـري القـوة ىف الـنفس، فـعدوكذلك  ،والعقلخر كمثل صحة اجلسم والرغبة ألعوامل ا
                     رادة.إلاو أواحلاجة  ،حيث ان يفعل الشيء لوجود اهلدفحىت 

ؤدي يــميكــن أن وة كبــرية شــكل قــيفع الــذي االــدو  فع.االــد اىل تــاجحي ادثــةتعلــم احمل قيــةلرت و 
 .رادتهإلع له يف وجود افلديهم أمر ال غىن عنه ملعرفة الدأمهية أكرب الذين ليس  تالميذإىل ال
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  . فرضية البحثج

أن الفرضــية هــي  ،ة ىف البحــث العلــم وإضــافة إىل ذلــكنعــرف الفرضــية بأــا فكــرة أساســي
ســوريابرتا أن الفرضــية ردى . وقــال مســ61تمــعىف مشــكلة البحــث حــىت مثبــت بــدليل ازعـم مؤقــت 

واحتـاج الباحـث  62جابة املؤقتة على مسألة البحث وكان صدقها حيتاج إىل إختبار جتـريب.إلهي ا
ن أحتياجــا جيــدا ليوضــح املســألة الــىت يبحــث فيهــا والفرضــية جــواب مؤقــت وميكــن إىل الفرضــية إ

  و خمطئة فإن أخطأت فرفضت وإن صحت فقبلت.  أتكون صحيحة 
  كما يلى :(Ha)بدلية دم الباحث فرضية وىف هذا البحث يق

سالمية و التالميذ إلبتدائية اإلاملتخرجني ىف املدرسة ا التالميذبني  فع تعلم احملادثةايوجد فرق د "
سالمية إلىف الفصل الثاىن مبدرسة " احلكمة" الثانوية ا بتدائية العامةإلاملتخرجني ىف املدرسة ا

 فاسري جمني دماك.
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