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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

عن طريقة التعليم اللغوية: الفصل األول   

  مفهوم الطريقة التعليم. 1

. طريقة كثرية و متنوعة مهم للمعلم أن لديهم يف أنشطة التعليم والتعلم،

كيفية التدريس والتعلم ليكون أن يسري وجيب أن يكون عنده معرفة واسعة عن  

 .بصحيح وما اخلطوات اليت جيب أن يأخذ يف ذلك التعليم والتعلم

قبل أن نعرف ما هو طريقة التعليم، يف األول وجب علينا أن نعرف عن 

يأيت من الكلمة اليونانية يعين " إستراتيجية. " الطبيعة اإلسرتاتيجيات التعلم

“strategos”  و“strategus”، أنيسا و قالت . هذا مبعىن جنرال أو ضابط البلد

و . أّن إسرتاتيجيات هي خّط اإلّجتاه للعمل من أجل حتقيق اهلدف اليت معّني منصور

يف مقابل ذلك يف قاموس اإلندونيسية كبرية أن أإلسرتاتيجية هي خّطة مضبوط عن 

  .األنشطة لتحقيق أهداف احملددة
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يف تقدمي   األساليب اليت يستخدمها املعلم و الطريقة التعليم هو جمموعة من

م يف عملية ومن ذلك البيان، نستطيع أن . التعليم والتعلم العلم أو املعرفة إىل طال

على أّن املعلمون عندما يستوىل األساتيذ طرق التعليم فيتحسنوا نأخذ اخلالصة العام 

  .قة فوسلوا غيتهميف االستعمال الطري يف االستعماهلا و عندما يتحسن املعلمون

 ،والطريقة. واحلديث عن تنظيم احملتوى جيرنا إىل احلديث عم طريقة التدريس

ىف رأينا تعين اخلطة اإلمجالية الشاملة اعرض وترتيب مواد تعليم اللغة بالشكل الذي 

ا ىف تصورنا مثل خيط املسبحة الذي ينتظم عددا . حيقق أهدافنا الرتبوية املنشودة إ

الطريقة ىف معظم  ،ومن املمكن أن نتلمس هذا اخليط  ،املكونة هلامن الوحدات 

 15.أمشال االتصال بني املعلم والطالب

  أهمية طريقة التعليم. 2

. بشكل عام، يتم تعريف األسلوب أو اإلجراءات املتبعة لتحقيق اهلدف معني

. التعلم من أجل حتقيق األهداف وطريقة التعليم مبعىن اإلجراءات العادية لتنفيذ

الوجهة املقصودة هي عدد من الكفاءات اليت تنبغي أن متتلكها الطالب بعد مشاركته 

                                                             
  60. ص ).2004. دارالفكر: القاهرة( .اللغةالعربية تعليم ملناهج العامة األسس. طعيمة رشدي15
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حتاج طريقة التعليم لكي هذا األهداف يستطيع أن يتحقق جيدة، في. يف التعلم

  :وظيفة طريقة التعليم حييط" أسون زين" و " شيف البحر جمرة" لوقا. املناسبة

  كوسيلة لدافع اخلارجيطريقة    .ا

  طريقة كوسيلة اإلسرتاتيجيات التعلم  .ب

 طريقة كوسيلة لتحقيق اهلدف يف التعلم  .ج

 تعريف طريقة تعبير اآلراء الرئيسية. 3

هذه اإلسرتاتيجية مهم جدا لشحذ الشجاعة الطالب يف التعبري باللغة 

للطالب لتظهر  العربية بشكل عفوي و خالق، على رغم أن يف األول حتتاج الرتكيز

وسيكتسب . اجلو مواتية واملراح و لكن عندما قد استخدامها سيخلق. بالشجاعتهم

 .16الطالب يف حرية التعبري من خالل اللغتهم

  خطوات طريقة تعبير اآلراء الرئيسية. 4

  :و خطوات هذه الطريقة هي كما يلي

                                                             
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva:يرتجم من. 16

Press, 2012) hlm. 102 
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  .يبحث عن املواضيع القراءة اليت ستعليمها الطالب -

اضيع القراءة يكون بعض املفاهم األساسية، مث بلغ الدراسة من إجعل تلك املو  -

 .خالل خرائط املفاهم من  تلك القراءات بدون شاهد الكتاب

ال تنسى لشرح ذلك املواد قليال فقليال، مجلة فجملة أو فقرة بفقرة لكي الطالب  -

 .يستطيع أن يتبع املوضوع

ن الطالب لكي يستطيع بعد يتم أن يشرح من احد العناصر املفاهم، أطلب م -

 .أن يعبري مرة اخرى باللغة العربية اليت لديهم

تواصل اىل العناصر املفاهم بعده، مث أطلب من الطالب لكي يستطيع أن يعبري  -

 .مرة اخرى باللغة العربية اليت لديهم

بعد تعرض من كل عناصر املفاهم، اعطاء الطالب الفرصة لتكرير من األول اىل  -

 .نزع عناصر املفاهم الذي مكتوب على السبورةالنهاية، بدون ي

 .أطلب من أحد الطالب ليقدم ان يشرح عناصر املفاهم من األول اىل النهاية -

 .طي مكافأة لطالب الذي يستطيع ان يشرح باستكملعأ -

 .17مث عبور حتقق الذي قد تقدم الطالب مع قراءة املواد املتاحة -

  أهداف طريقة تعبير اآلراء الرئيسية. 5

                                                             
  نفس املراجع. 17
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  .مساعدة للمتعلمني بسهولة أكرب، وركزت يف فهم املوضوع -

  .ملزيد من حتفيز التعلم النشط من قبل الفرد -

  منافع طريقة تعبير اآلراء الرئيسية. 6

  .تيسري الطالب يف حفظ املفردات اجلديدة -

  تعزيز الطالب يف التذكري لتحفيظ املفردات -

  .فكري باحلثتشجيع الطالب على التعبري عن اآلراء والت -

  .إزالة اململ يف تعلم اللغة العربية -

  مهارة الكالم و تعليمها: الفصل الثاني 

  مفهوم مهارة الكالم .1

، واملراد فيها اإلستطاعة، أما "مهارة –ميهر –مهر "املهارة هي مصدر من 

الكالم يف أصل اللغة هو االبانة واالفصاح عما جيول يف . 18الكالم هو القول

و الكالم . 19من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه االخرون خاطر االنسان

واملعارف  اصطالحا هو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات
                                                             

  695: ص ) 1996بريوت، دار املشرق، (لويس مألوف، املنجد فر اللغة و اإلعالم، 18
  151: ص ) 1985ململكة السعودية، جامعة أم القرى، ا(حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،  19 
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واألفكار واألراء من شخص اىل أخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو 

 .20املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة

مدى تعدد واتساع وظائف التعبري الشفهى مما  ويتضح من هذا التعريف

مهارة الكالم هي من أهم مهارات اللغوية ألن . يكسبه أمهية خاصة بني فنون اللغة

يف تعليم اللغة  فالكالم يعترب جزاء أساسيا. اللغة هي اجلزء العملي ملمارسة املتعلم

. بيقي لتعليم اللغة، ألن مهارة اإلجيابية فهي ميثل اجلزء العملي و التط21األجنبية

ذه إوكثريا ما جند أن املتعلم اللغة العربية يهدف  ىل التمكن من الكالم والنطق 

  .فمهارة الكالم على احملادثة أو التعبري الشفوي. اللغة

الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة 

لكلمات حىت تساعد على التعبري عما و متكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب ا

أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا . يريده املتكلم يف مرادف احلديث

كما أن الكالم هو عملية صوتية و تنتبهى بتمام . للمتكلم مث مضمونا للحديث

  .اإلتصال مع الناس من بناء اللغة يف اإلجتماعي

. هاراته حىت يستطيع أن يعرب تعبريا جدافالكالم اجليد الذي جيب أن ننمى م

واملتكلم اجليد هو الذي يهتم مبشاركة املستعني لبعض اإلهتمامات اليت تكون 
                                                             

  153: ص ... نفس املراجع20
  153: ص ... نفس املراجع 21
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وبدون مثل . معلومات ومعارف أو جتربة معينة أو شخصية ممتعة أو حديث ديين

فاملتكلم أن يعرف ميول . هذه اإلهتمامات يصبح احلديث غري حيوى أو فعال

م، ويقدم مادة مناسبة هلماملستعني وح   .اجا

  :و حىت يتحدث اإلنسان حديثا حيقق أغراضه، ينبغي أن تتوافر لدي املتكلم

  .مهارات التعريف و التمييز .1

 .أن يكون واعيا ومدركا على التعريف على الكلمات بسرعة و بدقة .2

القدرة على مجيع الكلمات بعضها إىل بعض يف وحدات حتمل منها يف سهولة  .3

 .ويسر

القدرة على استخدام التوضيحات اليت متكنه من تفسري وإيضاح األفكار  .4

 .اجليدة

القدرة على ربط األفكار وتسلسلها عن طريقة نغمات ونربات صوته  .5

اية الفكرة، أو اإلرتفاع عند قمة الفكرة  .باإلخنفاض مثال عند 

ل مثل هذا املتكلم ميكن تنميته من خالل العملية تعلم منظمة تتم من خال

لذلك جند هناك اهتماما من معظم كتب القراءة . مواقف احلديث و اإلستماع
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احلديثة يف املراحل األوىل بالدول املتقدمة لكثري من املواقف اليت تدرب التالميذ 

 .22على احلديث واإلستماع

  أهمية مهارة الكالم. ب

حة أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواض: "رأى رشدي أمحد طعيمة

فقيها تعبري عن نفسه، وقضاء حلاجته، و تدعيم . ذات أثر يف حياة اإلنسان

و الكالم يف اللغة العربية من املهارات األساسية اليت متثل غاية . ملكانته بني الناس

ولقد . وإن كان هو نفسه وسيلة لإلتصال مع اآلخرين. من غايات الدراسة اللغوية

اية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بد

العاملية الثانية وتزايد وسائل اإلتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد حىت لقد 

  .تزايد احلاجة لإلتصال الشفهي بني الناس إىل اعادة النظر طرق التعليم اللغة الثانية

والصغار على وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار 

م م يتكلمون . سواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حيا أي أ

ومن هنا ميكن إعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لإلتصال . أكثر مما يكتبون

 وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية.اللغوي بالنسبة لإلنسان

                                                             
يد. 22   244 -243: ، ص1982سيد أمحد منصور، علم اللغة النفسي، جامعة امللك سعود الرياض،  عبد ا
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ا ت احلياة اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم ولقد تعددت جماال. 23واستخداما

فنحن نتكلم مع األصدقاء، ونبيع ونشرتي، وحنضر اإلجتماعات و نتحدث يف 

  .24اخل....األسرة،

الكالم  ليس فرعا لغويا عن باقي فروع اللغة العربية، بل هو غاية من غا 

  :أما أمهيات الكالم فيما يلي. يات دراسة كل فروع اللغة العربية

  .الكالم كوسيلة افهام سبق الكتابة يف اجلود .1

 .التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن األفكار .2

الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري والتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى،  .3

 .حيثيتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة

ية وثقافة و يف حاجة إىل املناقشة وابداء الرأي احلياة املعاصرة مبا فيها من حر  .4

واألقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي سيئدي 

 .إىل التعبري الواضح عما يف نفس

للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقايف، وطبقة - الكالم مؤشر صادق .5

ف أنواعهم، إمنا اإلجتماعية ومهنته، ذلك ألن املتكلمني على اختال

                                                             
  88: ص، )1992دار املسلم، : الرياض(أمحد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية . 23

  144: ، ص)1977دار الثقافة، : القاهرة(فتمي علي يونس و حممود كامل، أساسيات تعليم اللغة العربية .  24
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يستخدمون اصطالحات لغوية تنبع عن عملهم، ومن هنا فان الكالم هو 

 25.أن اإلنسان حيوان الناطق: اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء املنطق

 أهداف تعليم مهارة الكالم. ج

  :أما اهداف تعليم مهارة الكالم فيما يلي

طق أصوات اللغة العربية بعد أن يشرتك املتعلم أجراء التعليم له ملكة أن ين .1

  .نطقا سليما

 .أن مييز يف النطق بني احلركات الطويلة واحلركة القصرية .2

ة .3  .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا

 .قدرة التعبري عن أفكاره مستخدما الصيغ الصحيحة .4

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما بنظام صحيح يف لغة الكالم .5

لشفوى مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد وغري القدرة على التمييز يف التعبري ا .6

 .ذلك مما يلزم من املتكلم العربية

أن يكتسب املتعلم ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه  .7

 .وقدراته، ويستخدم هذه الثروة يف امتام عملية االتصال العصرية

                                                             
ا وطرائق تدريسها .  25   88-87: ، ص)1992دار املسلم، : الرياض(أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ماهري
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لعمره ومستوى أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة  .8

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن تراث 

 .العريب واإلسالمي

 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .9

ا بشكل متصل مرتابط  .10 أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث 

 26.لفطرات زمنية مقبولة

لم اللغة العربية بلحجة صحيحة وقواعد صحيحة كالعريب ان ينطق املتع .11

 27.األصلي

ا .12  28.استعادة املعلومات وإبقاؤها حية من خالل التحدث 

 مواد تعليم مهارة الكالم. د

  :أما املواد لتعليم مهارة الكالم فكما يلي

  احملادثة .1

وهي عملية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل للفكرة، 

وكل منهما له دور يف عملية اإلتصال، ودور . هو مستقبل للفكرة ومستمع
                                                             

احممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق التدريس .  26   130: ص) مطبعة املعارف اجلديدة: الرياض( -اللغة العربية لغري الناطقني 
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةمقابلة بأحد األستاذ يف املدرسة .  27
ا، .  28   198: ص) والتوزيع دار األندلس للنشر: فاكس(حممد صاحل الشنطي، املهارة اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنو
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املتحدث يتخلص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض 

 29.يف وحدات حتمل فكرة عن املعىن يف احلديث

  املناقشة .2

مهي احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وأساس املناقشة 

وفيها املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف . 30التفكري الناقدهي نشط الثار 

مسألة ما، أو عند اخلطة للقيام بعمل، أو عند اخلطة للقيام بعمل، أو عند تقدمي 

الت للمناقشات و ينبغي أن يلتفت اآلن للقدرات . عمل ما، كل هذه ا

 31.واملهارات وامليول اليت جيب أن تستهدفها يف تعليمها

  التعليم مهارة الكالم طرائق. ه

  :أما طرائق التعليم املناسبة الستخدام هذا التعليم فمنها

  )Direct Method(الطريقة املباشرة  .1

تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه وتستخدم 

اسلوب التقليد واحلفظ حيث يستظهر الطّالب مجال باللغة العربية أغاىن 

                                                             
ا.  29   130: ص) مطبعة املعارف اجلديدة: الرياض( -حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة، طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني 
  109: ص - نفس املراجع.  30
  147: ص) مكتبة التوبة(حممد بن ابراهيم اخلطيب، طرائق التعليم اللغة العربية .  31
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تتجتنب هذه الطريقة استخدام . تساعدهم على اتقان اللغة املنشودةوحماورات 

  .32الرتمجة، ولالمكان للغة األم والستخدام األحكام النحوية

 )Audio Lingual Method(الطريقة السمعية الشفوية  .2

استماع مث كالم، مثّ : وهي طريقة تكلم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو 

ا يعين أن يستمع املتعلم أوال، مث يقول ما استمع اليه، مث يقرء وهذ. قراءة مثّ كتابة

  33.ماقال، مث يكتب ماقرأ أو عما قرأ

 (Total Physical Respond Method)الطريقة اإلستجابة اجلسمية  .3

على سبيل . طلب املدرس الطالب ليعمل ما امرهم مباشرة باإلستجابة اجلسدية

 .يكون يف البطاقة فالطالب يقرأه مباشرة املثال، أمر املدرس الطالب ليقرأ ما

  طريقة احملادثة أو احلوار .4

هي إلقاء مادة اللغة العربية باحلوار بني املعلم والطالب أو بني الطالب 

أن طريقة احلوار "وذهبت جويرية دهالن . وأصدقائهم لزيادة فصاحهم يف الكالم

هي طريقة التعليم اللغة االجنبية بني املعلم والطالب أو بني الطالب وأصدقائهم 

                                                             
  22.ص)دار الفالح: عمان (على اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية حممد .  32
  23نفس املراجع،ص .  33
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وينبغي . بكثرة السؤال واجلواب وتبدأ هذه الطريقة .34"أزواجا كانت أو مجاعة

  .للمعلم كلمة السؤال يف أول درس إستمرارا

  تقويم مهارة الكالم. و

رأت سوهارسيمى أريكونتو أنه وسيلة أو . هي وسيلة ملعرفة نتائج التعليمية

ورأى أيضا . الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن احوال شحص نظرا على نتائج تعلمه

 هو الوسيلة لنيل النتائج من وطائف الطالب أو جمموعة من نور كنجانا أن التقومي

  .الطلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة

حيث يستخدم بالبطاقات املفاتيح الثنا ئية هنا ملساعدة املعلم يف تقومي 

م، والتعرف إىل نقاط القوة والضعف لديهم بطريقة  حتصيل الطلبة، وحتديد مستويا

  .35وفعالية توفر الوقت واجلهدبسيطة 

وأما معيار مقياس يف مهارة الكالم فهو النطق يعين خيلطه اثر قليل جدا من 

اللكنة االجنبية، واملفردات يعىن يستطيع التالميذ ان يستعملوا املفردات العبارات 

                                                             
 Djuwariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab,(Surabaya, Pustaka:یترجم من .  34

progresif,1998,hal 138  
 Ahmad Izzan,”Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”(HUMANIORA Bandung:یترجم من .  35

2007)hal150  
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اإلصطالحية كمتحدثي اللغة متاما، والطالقة يعين ميلك التالميذ طلق اللسان مثله 

  .ويعرف املعلم القدرة التالميذ يف مهارة الكالم. متحدث اللغة األصلىمثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


