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 الباب الثاني 

دراسة نظرية

 

  

تبحث طريقة أخبرني ماذا تنظر: الفصل األول 

 

  

. أ

 

 تعريف طريقة أخربين ماذا تنظر  
لتحسني من شيئ الذي يراها  يميةالفكرة التعل يطريقة أخربين ماذا تنظر ه

طريقة عملية . ةكالمهامهار  وكلمات ميرّبب من الطالب سكيويستكشف خياله٬ مث 
الذي يساعد املدرسني  لفكرةهذا األسلوب هو ا. لتشغيل خميلة الشيء الذي تعلمه

اتصاالت  تصنيفالطالب على  يدفعدراستها مع العامل احلقيقي احلاالت و يتعلق املادة 
طريقة أخربين ماذا تنظر . وا�تمعات ةمع التطبيق يف حيا�م يف األسر  مبني املعرفة لديه

املعىن ماّدة التدريس التعليمية اليت �دف إىل مساعدة املتعلمني على فهم  اتجراءياإله
والطريقة أخربين ماذا  .10 حيا�م يف بيئة اجتماعية وثقافيةاليت تعلم عن طريق توصيل يف

ل هو يلفظ الكلمة أن يتعلق ما وتعريف الطريقة أنظر ق. تنظر سواء كان طريقة أنظر قل
11.ينظر املعلم

 

  

نشطة الطالب ليحفر طريقة أخربين ماذا تنظر يف املهارة الكالم تضغظ 
لذالك٬ مع هذه الطريقة رغبة الطالب أكثر  .والتعبري عن حياهلم والعقل إىل الشيئ يراها

.والخيافون أن يتكلمو باللغة اجليدة والصحيحة واملأثرة. زيادة إىل تعلم الكالم

 

  

املعابري املتعلقة بأهداف . يف حقيقة طريقة التعليم اجليد دائما يؤدي معابري
 :ما يليكب الوفاء  جتاملعايري اليت  .عملية مهارات وخربات التعلم

                                                         
10Ujang Nurdin, http://region-lecture.blogspot.com/2012/10/teknik-tell-me-what-you-see.html, 
Rabu 03 Juli 2013 Jam 17.15 
 
11 Ahmad Izzan, Metodolodi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Humaniora, 2009 
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.بأهداف التعلم صلمتّ  1 
.اّدة التعليملطالب لفهم املاسهل ي 2 

ة مياملهارات العملي تطويرحبوبٌ .  3 
.ختطة حتقيق جتربة التعلم اليت 4 

الطالب على التعلم يهّيج   5 
 6 تطوير أداء الطالب

 7 تطوير إبداع الطالب
دعقّ تال تتطلب معدات م  8 

 9 سهلة التنفيذ
التعلماحلالة  يّفرّح لق خي . 10 

يالتوكيل ماّدة ه الكالم من املعلمني يف تدريس مهارة يؤّديلشروط الواجب ا
التدريس أو أساليب تدريس  ةقيطر . تدريسه للطالب ستطيع٬ وتعن املهارة الكالم

٬ وينبغي أيضا أن التوكيل ماّدةباإلضافة إىل . املهم إىل مدرسة الكالم هو  الدْور مهارا
تعقيدات ماهر عن  جيب أن يكون املعلم على. املتنوعةيكون املعلم من اخلربة الغنية 

خمتلفة من تدريس  طريقةاملعلم الذي يعرف . تكلمأسلوب تدريس البالكالم وجتربة غنية 
 إىل الطالب كالمال ةعلى ممارسة مفيدة جدا يف تعليم مهار  يستطيعو  كالمال

. ب

 

 طريقة أخربين ماذا تنظر منافع  
:كما يلي  كالمال ةهار مناسبة مب أخربين ماذا تنظرتدريسطريقة استخدام منافع   

تدريس متنوعة وجيّر  أكثر . املدرس يستطيع أن  جيعل التعليمية متنوعة وجيرّ . 1
تنتج التعلم اجليد  .بفعالية وكفاءةبرغبة كبرية عملية . ينبت رغبة تعليم الطالب

.عاليةالاإلجناز   
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ة٬ عدد الطالب كثري كالت مثل طريقة تدريس الكالم٬ متنوعة مش باستخدام. ٢
تستطيع  كافية  أقلُّ بيئة تعليمية الو ٬ املاد أقلُّ جيّر القدرة يف الفصلاحتالف 
.مكسورة  

يستطيع أن يعّلم  فإن املعلم حتدث املزيدطريقة تدريس متنوعة٬  باستخدام. ٣
.مهارة الكالم  

.اد بسرعةناسب٬ املعّلم يستطيع أن يعلم املو املطريقة التدريس  باستخدام٤  

. ناسب٬ تستطيع احيا احلالة التعليمية يف الفصلاملطريقة التدريس  باستخدام. ۵  

. ناسب٬ يستطيع أن يعّلم الكالم ناجحااملطريقة التدريس  استخداماحتيار و  6  

يستطيع يرّكز فكرة الطالب إىل  ٬ناسبالتدريس امل طريقةاختيار واستخدام . 7
.الدرس  

ومن التفاصيل السابقة استخدام طريقة أخربين ماذا تنظر يعتقد يؤدي املقيار 
الفوائد حىت أن طريقة أخربين ماذا تنظر باستخدام مهارة الكالم املناسب و استخدام 

.وليس رتيبةللطالب جيرّ عملية التعلم أكثر 

 

  

م استخدابأيضا  يقّرر طريقة تدريس ناسبقبل املعلم يستحّق اإلهتمام  نلك
الوسائل التعليمية املناسبة طريقة تدريس واجب يوازن باحتيار اختيار . الوسائل التعليمية

 .مث لن يتم حتقيق النتائج املرجوة التعلم

. ج

 

 خطوات طريقة أخربين ماذا تنظر  
:طريقة أخربين ماذا تنظر كما يلي خطوات

 

  

 من أربعة أشخاص تتكون و كل جمموعة اتموعا�يف  الطالبم يقسم علّ امل 1
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يكّمل ع على كل جمموعة ورقة العمل اليت وزّ يراقب الطالبو ييشرح املعلم ما  2 
ونيالحظ الشيئلتسجيل باإلرشاد   

شيئ املعّني ال أ٬ يراقب كل جمموعةواجب على  . 3  

الطالب الذين جيرون املالحظ ويساعد إذا كان هناك مشكلة من  يراقبعلم امل. 4
 الطالب

.الحظحاصلم الطالب إىل الفصول لتقدمي يعود دقيقة من املراقبة٬ 10بعد . 5  

الطالب يستعدون يوصل حاصل مالحظ امام الفصل متبادلة األخرى. 6   

تقدمت جمموعة االوىل امام الفصل لتعبري حاصل مالحظ متبادلة الذى يبدأ من . 7
.الطالب االول مث الطالب الثاىن واستمرارة  

وىل تنتهى حاصل املالحظ مث تتعّلق جمموعة الثاىن٬ واملظهر حينما ا�موعة اال. 8
12.جمموعة الثاىن تتعّلق جمموعة الثالث وإىل اخره  

. املعلم يراقب أنشاطة الطالب واشحن الوراقة املالحظ والتقدير9  

املعلم يدعو الطالب ليقّدر حاصل املالحظ عن أساليب لتعبري شفويا واساليب 10
. تقدمي اصحا�مإلعطاء الفكرة على ال  

13املعلم يستحلص التعليم يف احتمام الّلقاء. 11  

طريقة أخربين ماذا تنظرزيادة . د

 

  

 :14منهاألسلوب مزايا عديدة٬ ا ذاهل
                                                         
12 Ernalida, Peningkatan Kemampuan Berbicara 
13Ahyar Wahyudi, http://naga58.blogspot.com/2012/04/perpaduan-teknik-story-telling-
with.html, Kamis, 19 April 2012 
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الذي  تكلمللطالب ملمارسة باستمرار تكشف ما ترى يف الشكل ال ةالفرص إعطاء  1
 .واالستماع كالمال ةعلى مهار  يوّرط

 .و الكالم بعناية مث مالحظ أن الطالب التعبري يف الكتابةقطار الطالب ملراقبة  2

 .للحقائق الفعلية الكالمشيء يف الكتابة و  يوصلالفرصة للطالب ل إعطاء  3

 .ا�موعة يف٬ وهي املسؤولة يدا واحدةتدريب الطالب على العمل  4

٬ لذلك.  والكالم  الفرصة للتعبري عن أفكارهم يف الكتابة يتحصلمجيع الطالب ل 5
.والكالم الكتابة ةكن استخدامها لتحسني مهار الطريقةمتهذه 

 

  

تبحث مهارة الكالم : الفصل الثاني 

 

  

.ه 

 

 تعريف مهارة الكالم  
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة٬ وعند 

اجلملة : القائم بالنفس الذي يعرب عنه٬ وأشار النحاة أنه: املتكلمني هو
الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه٬ وما : اصطالحاأما . 15املركبة املفيدة

جيول خباطره٬ وما يزخر به عقله٬ وما يريد أن يزود به غريه٬ يف طالقة 
وأنه صوت يصدر عن . 16وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األدء

و يف  .اإلنسان يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع٬ وبناء
لسلة متصلة من األصوات اصطلح عليها الناس رموزا تعريف آخر هو س

.17للمعاين

 

  
 مهارة االستماع هي مهارات اربع على تشتمل اللغوية ملهارةوا

 توجد كلها ملهارات ا وهذه الكتابة ومهارة ومهارة الكالم ومهارة القرأة
                                                                                                                                                          
14http://lib.unnes.ac.id/1637/ 

796ص } 1972مكتبة اإلسالمية٬ : تركيا{مجمع اللغة العربية٬ المعجم الوسيط٬  15

 

  
233 ص مجمع اللغة العربية٬ السابق نفسه ٬ 16

 

  
45. ص) 1988. دار المستقبل: عمان(محمد عبد الغني المصري٬ مجد محمد الباكير الرازي٬ اللغة العرية الثقافة العامة 17
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إن  اجلمل على نقول أن ونستطيع . العربية اللغة يف حىت كل اللغة يف
 استعمال اىل حتتاج وهي اللغوية املهارات إحدى هي م مهارةالكال

 استعماال واألذن والفم٬ العني٬ وهي اإلنسان  احلواس الثالثة
 اوما التحدث هي هنا الباحث يقصد �ا الذي الكالم ومهارة. حسنا

 الكالم يسمي واما العربية٬ اللغة تعليم جمال يف الشفهي يطلق التعبري
 أن يريد وما الفرد٬ وخواطر ومشاعر أحاسيس عن يعرب املنطوق الذي

 . سليم بأسلوب لآلخرين وأفكار من معلومات حيصله

ومهارة الكالم بعض من كفائة اللغة مأخون يف تعليم اللغة 
والكالم وسيلة مهمة للرتكبني املعاشرة٬ التعبري . العصري او اللغة العربية

 18.بالتبادل وبالستعمال اللغة
.و 

 

 مأمهية مهارة الكال  
تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة الألجنبية من أمهية الكالم يف ذاته 

فالكالم يعترب جزءا رئيسا يف منجة تعليم اللغة الألجنبية٬ ويعتربه . يف اللغة
القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعلم لغة أجنبية٬ ذلك أنه  ميثل 

.19يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة

 

  
. قدرة الناس على ترتيب الكلمات اجليدة له تأثري كبري يف حياته

التحدث باللغة األجنبية هو املهارة  .لتعبري األفكاره أوتشبع االحتياجاته
كما أن الكالم هو . األساسية و اهلدف من بعض األهداف يف تعليم اللغة

.20مع اآلخرين) لالّتصال(وسيلة ليتكّلم 

 

  
: أما أمهية تعليم الكالم عند حممد كامل الناقة كما يلي 

 

  
                                                         

Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : misykad 2003) hal 110 18 
. ص) 2003ايسيسكو٬ : الرباط( ااااا ااااا ااااا ااااااا اااا اااااااا ااامحمود كامل الناقة٬ رشدي أحمد طعيمة؛ 19

125

 

  
يترجم من20

 

  
H. Bisri Mustofa, M.A., Dr. M. Abdul Hamid, M.A., Metode dan strategi pembelajaran bahasa 

arab, (Malang: UIN-Maliki Press. 2012) hal. 88 
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 .إن األسرة عندما تعليم لغة أجنبية إمنا تتواقع أن يتحدث �ا )1
إن الكبري عندما يقبل علي تعليم لغة ما يكون التحدث �ا يف مقدمة  )2

 .أهدافها
 .إن النجاح يف تعليم الكالم بااللغة األجنيية يدفع اىل تعلمها وإتقا�ا )3
ننا نتصور إمكانية االستمرار يف تعليم القراءة والكتابة باللغة األجنبية إ )4

 .دون التحدث
إننا االن تعلم أجياال أكثر ميال لإلستماع للربامج اإلذاعية وملشاهدة  )5

 برامج التلفزيون واألفالم
إن األفراد عندما يقرأ ويكتب إمنا يفكر بوسيطة ما تعلمه شفويا استماعا  )6

 .وحديثا
. ية تعليم اللغة ذا�ا واالستفادة من املعلم تعتمد علي احلديثن عملإ )7

فاملعلم يف تدريسه وتصحيح أخطء الدراسني امنا يناقشهم يف ذالك 
 21.شفهيا

. د

 

 أهداف مهارة الكالم  
هناك أهدف كثرية ومتنوعة للكالم٬ ويرى روبرت بويل أن هناك 

الخرين عن مبدان أساسيان يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصاله با
األفكار اليت يعرب واللغة اليت ينقل هذه األفكار إىل : طريق اللغة مها

.22األخرين

 

  
:وأهداف عامة لتعلم الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي

 

  
 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية  .1
 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا�ة .2
 .القصرية واحلركات الطويلةأن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات  .3

                                                         
101ص ) 1985جامعو أم القري (حممود كامل الناطق تعليم اللغة العربية بلغات أخر 21

 

  
 95أحمد فؤاد عليان٬ مرجع سابق٬  22
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 أن يعرب عن أفكار مستحدما الصيغ النحوية املناسبة  .4
أن يعرب عن أفكار مستحدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف  .5

 العربية خاصة يف اللغة الكالم 
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري  .6

 عربيةوالتأنيث وغري ذالك مما يلزم املتكلم بال
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجة  .7

 وقدراته٬ وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره  .8

 ومستوى  اإلجتماعي وطبيعة عمله
ديث أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احل .9

 البسيطة 
أن ميكن من التفكري باللغة العربية والتحدث �ا بشكل متصل  .10

 ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة
 23اجلوانب املهمة يف تعليم الكالموبعض 

 النطق.أ 

 

هو من أهم  اجلوانب الصويت٬ إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم   
والنطق هو املظهر اخلارجى لعملية الكالم٬ .النطق منذ البداية تعليما صحيحا

ومن هنا جيب . فاملستمع اليرى من عملية الكالم إال هذا املظهر اخلارجى هلا
كن واضحا يف ولي. أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء

األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل تام٬ أي 
أن يسيطر على إخراج األصوات بالشكل الذى ميكن املتعلم من الكالم مع 

.  أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصوا�م

 

  

                                                         
159ص ) 1985عو أم القري جام(حممود كامل الناطق تعليم اللغة العربية بلغات أخر  23  
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.ب 

 

 املفردات  

 

  

 

خطة لتعليم لغة  تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي  
أجنبية٬ذلك أن املفرداب هي أدوات محل املعىن٬ كما أ�ا يف ذات الوقت 
وسائل التفكري٬فاملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل  
كلمات حتميل ما يريد٬وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من 

مث تأيت مهارة الكالم  خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة٬
والكتابة فتفسحان ا�ال لتنميتهما والتدريب على استخدامها٬معىن هذا أن 
الكلمات التعلم إال من خالل السياق٬ أي استخدامها يف مواقف شفهية 

 .أو موضوعات للقراءة
.ج 

 

 القواعد  

 

  

 

كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم  اللغة األجنبية اإلشارة إىل   
ى بعضهم ينكرها متاما٬ أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما القواعد٬ بل نر 

يصرحون بأن القواعد ليست أمرا ضروريا يف تعليم اللغة٬ أي ليست ضرورية 
يف التحدث باللغة٬ ومهما يكن األمر فثمة حقيقة الميكن إنكارها٬ وهي 

ا٬ أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد الىت ينبغي أن يعرفها املتكلم جيد
والىت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها٬ وبأن صعوبات تدريس 
القواعد ال حتمل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة٬ فالقواعد شيئ 

24.ضروري لتعليم مهارة اللغة
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. ه

 

طرائق تعليم مهارة الكالم  

 

  
إلقاء الطريقة مجع من الطرق٬ والطريقة يف التعليم هي نظام الذي يسري املعلم يف 

25دراسة ليوصل املعلومات إىل أذهان الطالب بشكل يتحسن أغراض الرتبية

 

  

ملهارات املهمة املطلوبة واحملتاجة يف كل إحدى امن املعلوم أن املهارة الكالم هي
اإلتصال هو تبديل األفكار واألراء . والكالم هو النشاط اإلتصال. تعليم اللغة األجنبية

26.اكثر باستخدام الرموز الكالمى وغري كالمىواملعلومات بني الشخصني او 

 

  

طريقة خطة شاملة متعلقة باستعداد وحتضري املادة اللغوية املنتظمة حبيث 
زمن املعروف أن تعليم  27. اليتعرض بعضها ببعض وكلها تأسس على املدخل املتغري

احية مهارة وقد اشتهرت طرائق املناسبة من ن. اللغة العربية األجنبية طرائق كثرية متعددة
:الكالم٬ منها 

 

  

. أ

 

الطرائق املباشرة   

 

  
تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشرة بني الكلمة وما تدل عليه  
وتستخدم اسلوب التقليد  واحلفظ حيث يستظهر الطالب مجال باللغة العربية 

تتجنب هذه الطريقة استخدام . وحماورات تساعدهم على اتقان للغة املنشودة
. 28ولألمكان للغة األم والستخدام األحكام النحويةالرتمجة٬ 
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:خصائص هذه الطريقة 

 

  

الغرض األساس هو السرية على مهارة الكالم بلغة اهلدف  )1
.القدار الدراسى على اتصال �ا

 

  
املواد الدراسية هي كتاب مقررة حمتوية على جمموعة املفردات  )2

.واستخدامها يف اجلمل

 

  
تقرائية وهي بدأ تعليم القواعد تعليم القواعداللغة بطريقة اس )3

.بأمثلة مث استنبط القواعد بعدها

 

  
تعليم املفردات احلسية بطريقة التميل والصور والنموذج وأما  )4

.املفردات غري حسية بالقياسي والتعريفي

 

  
.التدريب للطالب القدره على مهارة الكالم واالستماع معا )5

 

  
 .إهتمام بسليم النطق وصحيح القواعد اللغوية )6

. ب

 

 رائق السمعية الشفويةالط  
تكون هذه الطريقة على نظرية األساسية عن اللغة هو الكالم٬ وهي 
طريقة تكلم اللغة االجنبية مبوجب تسلسل معني هو استماع مث كالم مث قراءة مث  

ويكون السلوك . الظرة االخرى من هذه الطريقة أن اللغة هي العادة. كتابة
مالزمته مرات٬ ولذالك استخدام تعليم والعمل هو العادة بإعادته وتقراره و 

29.طريقة اإلعادة تكرار

 

  

:وأما خصائص هذه الطريقة منها 

 

  

حذف التعليم هو القدرة الدارس على مهارة اللغة العربية يف  )1
 موازنه

                                                         
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab..hal.30-31                    املراجع السابق29
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سلسلة حتضري املواد هي االستماع مث التحدث والكالم مث  )2
 .قراءة والكتابة

 .احلوار احملفوظإعطاء أساليب اجلملة وامناطهايف شكل  )3
قدرة الدارس على أسلوب اجلملة خمصولة من التدريبات  )4

 .بطريقة تطبيقية الكلمة املخططة
حتديد عدد املفردات طبقا بسياق اجلملة أوالتعبري وليست  )5

 .بكلمات مستقلة
تعليم النظام األصوات منتظم بالرتتيب حيث حاجة الدراس  )6

 يف تطبيقها املستخدمة
 إبتعاد عن الرتمجة )7
عدم وجود تعليم القواعد يف البدلية أو يف املرحلة األوىل٬ وإذا  )8

دعت احلاجة إىل تعليمها يف مرحلة معينة فاستخدام املدرس 
 .طريقة استقرائية بالتدريج من سهل أىل الصعب

إختيار املواد مهتم بفرع واسلوب إلبداء فروق الرتكيب بني  )9
الخطاء لغة اهلدف ولغة األم للتخلص وقوع االستمرار ا

 30.األغلبية
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