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  الباب الثالث

  اإلطار النظري

  

  مهارة الكالم وتعليمها. أ
 مفهوم الكالم .1

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة ، وعند املتكلمني هو 
، و يف الكالمائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفس املعىن الق
  .لنحاة هو اجلملة املركبة املفيدةاصطالح ا

يعرب به  يأما التعريف االصطالحي للكالم فهو الكالم املنطوق الذ
ا جيول خباطره من مشاعر املتكلم عما يف نفسه من هاجسه أو خطره وم

يريد أن يزود به غريه من وما . رأي أو فكر وما يزخر به علقة ،وإحساسات
يف  حنو ذلك يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة، أو معلومات
  .األداء

داللة يف ذهن املتكلم أو  ، فإن الكالم الذي ليس لهعلى هذا وبناء
واللغة العربية مهمة يف   30.كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا، البد السامع

وف إن اللغة احلياة للناطقني هبا أو لغري الناطقني هبا،كما قال نايف حممود معر
وسيلة االتصال والتفاهم بني الناس، وأداة التعلم والتعليم، : العربية مهمة ألهنا

  31.ثها الثقايف، وأداة التذكرياواحلزانة اليت حتفظ لألمة عقائدها الدينية وتر

                                                            
30

دار السالم، : لرياضا( املهارات اللغوية ما هاهيتتها وطرائق التدريس ،أمحد فؤاد حممد علياد  
1992(، 93 -95.  

 ،)1985دار النفائس، : بريوت(، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،   31
31-32. 
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يقصد هبذا األسس . لتعليم اللغة األجنبية أسس خنتار منها أولويات التقدمي
تقدمي املواد الدراسية للتالميذ، تقدمي بعض منها اآلخر، أن يراعى املعلّم عند 

  32:ألنّ ذلك يسرع بعملية التعلّم، هي
 .الكالم أوال مثّ القراءة والكتابة ثانياواالستماع  .1
 .تعلّم مجلة قبل تعليم الكلمة .2
 .تعليم املفردات املفيدة حىت وإن كان بعضها شاذّا أو معّتال قبل غريها .3

  .العادية اليت ينطق هبا أهل اللغة وليس يف بطءتعليم اللغة بالسرعة 

الوظيفة األساسية للغة هى التعبري عن األفكار ومشاعر وانفعاالت الفرد 
واللغة هى وسيلة التفاهم بني البشر، وهى أداة ال . املتكلم إىل املخاطب

يستغىن عنها الفرديف تعامله وحياته، فهى األداة اخلاصة بتصريف شؤون اجملتمع 
  33.اإلنساىن

إن للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمهية هذه اللغة  
اللغة العربّية هي الوسيلة الوحيدة اليت  34.تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر

يستطيع هبا الفرد أن يتصل بالثقافة األخرى، وأهنا أي اللغة هي العنصر 
اللغة العربية هي لغة مهمة يف . ني األمماألساسي يف تقوية الروابط والتفاهم ب

العامل، ألن اهللا أنزل القرآن باللغة العربية مع أنه منبع العلوم واملعارف ودستور 
إنا أنزلناه قرآنا :" ىل يف القرآن الكرمياقال اهللا تع. املسلمني يف العامل اإلسالمي

  ".عربيا لعلكم تعقلون
                                                            

معهد تعليم : سورابايا (، ، مذكرة طرق التدريس اللغة األجنبيةعلى ثوري عبد اجلليل وأمحد زهرا  32
 .1 ،) 1423،اللغة العربية مسجد أمبيل اجلامع 

 .31 ،هنفسالسابق   33
يع حقوق حمفوظة للمؤلف، مج: الرياض(، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،   34

1986(، 19. 



38 
 

 أمهية الكالم .2
م ليس الكتابة، ألن اللغة وسيلة االتصال والتفاهم تعترب أن اللغة هي الكال

وإن الكالم من أهم . وذلك يف نطاق األفراد واجلماعات والشعوب. بني الناس
إذا    .األغراض يف تعليم اللغة األجنبية وهو من إحدى املهارات اللغوية األربعة

عنان خليالنا أردنا أن جنلي أمهية الكالم وقيمته يف حياة البشر فلنا أن نطلق ال
. لنتصور جمتمعا ما من اجملتمعات وقد تعطلت فيه لغة الكالم يوما أو بعض يوم

فالكالم وسيلة اإلنسان يف الفهم واإلفهام، كما أنه وسيلة املتعلم يف بناء ثقته 
واالجتال يف املواقف الىت تتطلب . بنفسه، ومقدرته على املواجهة بالكلمة

اللغوية لدى املتعلم فيتسع قامسه . ويادة الثروة ذالك، كما أن الكالم يسهم يف
وهنا تتضع أمهية القراءة أيضا وارتباطها بفن الكالم ودورها يف جتويده . اللغوي

  .وحتسينه، خاصة إذا أحسن اختبار مادة قرأنية جادة وجيدة ومناسبة للمتعلمني
وإن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة 

إلنسان فإهنا تعترب على نفسه وقضاء حلاجاته وتدعيم ملكانته بني الناس، ا
والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة 

يستطيع املعلم أن يقف  .اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة اإلتصال مع اآلخرين
ليخضعه للمحاكمة  على مستوى حديثة، حيث تتاح الفرصة للمعلم

مبا يقوده يف هناية املطاف إىل النهوض مبستواه . والتمحيص والتقومي واملقارنة
  .واالرتقاء حبديثه

 
  أهداف الكالم .3

هلذا البحث لتعبري الشفوي وقد حتققت األغراض من مهارة الكالم وا
  :األمور اآلتيةاملستوى اإلبتدائي يف على 

 العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيمأصوات اللغة أن ينطق املتعلم  -1
  .، وذلك بطريق مقبول من أنباء اللغة األجنبيةاملختلفة
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 .مستخدما الصيغ النحوية املناسبة أن يعرب عن أفكاره -2
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري   -3

ا يلزم والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مم
 .املتكلم بالعربية

 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة  -4
أن نتمكن يف التفكري باللغة العربية وحتديث هبا يشكل متصل ومترابط  -5

  35.لفترات زمنية مقبولة
  : بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالمو

 النطق .1
يرى التربويون األمهية الكربى  من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصوتى، إذ
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة . لتعليم النطق مند البداية تعليماً صحيحاً

 .يف تغيريه أوتصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئى
 املفردات .2

لك ذ. داف أي خطة لتعليم لغة أجنبيةتعد تنمية الثروة اللفظية هدفاً من أه
أهنا يف ذات الوقت وسائل  أن املفردات هى أدوات مجل املعىن كما

للتفكري، فباملفرادات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكره إىل كلمات 
 .حتمل ما يريد

 القواعد .3
كثرياً ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى 

 أما املتعلمون للغة أجنبية فكثرياً م يصرحون بأن. بعضهم ينكرها متاماً
القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، أي ليست ضرورية 

ومهما يكن األمر فثمت حقيقة ال ميكن إنكارها وهي أن . للتحدث باللغة
                                                            

  .158-157 ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،املرجع السابق  35
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اللغة حتكمها جمموعة من القواعد الىت ينبغي ان يعرفها جيداً املتكلم هبا 
مبكر والىت جيب أيضاً أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت 

  .أو وقت متأخر، وسواء تام بوعي أو بغري وعي
  

  ثالثي االجتاهاتالتصال اال. ب

  ثالثي االجتاهاتالتصال االتعريف  .1

اتصال ثالثي االجتاهات هو نوع من االتصال بني األفراد الذي يكون احلوار 
مرسال فيبلغ " أ " من ثالثة أشخاص لعمله أي مرسل ومستقبلني وإن كان 

أوال ولو يكون املستقبل جميبا سؤال املرسل أو يقبل " ب " إىل مستقبل الرسالة 
وهذه تعمل باحلوارية " ج"رسالة للمرسل فيغري املرسل بلوغ الرسالة إىل مستقبل

  .36املتبدلية

 ثالثي االجتاهات بتسمية اتصال اجملموعة الصغريةالتصال االوقد يسمى 
)small group communication( تواصل االتصال للمجموعة الصغرية ألنه يفعل مب

حنوا من ثالثة إىل عشرة أشخاص مثال ىف األسرة وجمموعة العمل وجمموعة 
   .التعلم وغري ذلك

وىف االصطالح هو اتصال اجملموعة الصغرية يتعرف ليثبت اتصاال 
كالعملية املهمة ىف اجملموعة الصغرية وجيعل االتصال جمموعة ىف فريدها وتربيتها 

ل آخر من االتصال اإلنساين وىف هذا االتصال يستطيع املرسل أن كمثل شك
يرسل إشارة إما لغويا شفهيا وإما لغويا جسميا إىل املستقبلني حىت يقبالها 

                                                            
  ترمجة من   36

Onong Uchjana Effendy ، Ilmu, Teori dan filsafat Komunikasi (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
cet. III, , 2003) 63  .  
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وتنسيق 

ي الثنائ 
ل على 

  
ة أوالد 

هذا  و 
 منهما 
ملعرفات 
 الصف 

كن ىف 
جملموعة 

هم وآخرين و

تصالمن اال
حتت هذا يدل

أوالد أو أربعة
.شرة أوالد

واملهم.  قليل
ن العلوم واملع
 يف داخل

 مستقبل الميك
يد وهدف اجمل

هتمام ما بينه

تنويع ومنو م
و حت. س امللل

:  

ثالثة أ حوايل
والد حىت عش
ري و كثري إىل
وإرسال ما من
عليم والتعلم

سل وكل أي
ل التفاهم اجلي

جيب عليهم اه
  .ة وتكملها

فهو ت جتاهات
ن املتعمة وليس
: ي االجتاهات

يستطيع  ات
 أو سبعة أو
ريقليل إىل كث
إلعطاء ما و
التع قع فعالية

 كل أي مرس
لعمل ىف نيل

ضاء اجملموعة جي
وظيفة اجملموعة

ثالثي االجتال
 منا التعليم من

ثالثيالتصال ال

ثالثي االجتاهال
و ستة أوالد
على قسمني ق
ا من بعض 
ات حىت تقع

مجموعة بني
كان جيتهد ا

ها وكل أعض
كهم ىف ملء و

تصالأما اال
لكي قد هات

ة من تنويع اال

التصال من اال
مخسة أوالد أو

ينقسم ع وب
 الدور بعضا

علوماربات وامل
  .  جه

متام الفهم للم
 احلقيقة ولوك

وجييباه
لسلوك

وأ
االجتاها
الصور

م أوال
أو مخ
األسلو
يكون
واخلرب
وخارج

و
الواقعة
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 الذي يريده ألنه يكون له االختالف بينه وآخر ىف املوقف والرأي والسلوك
37.  

 ثالثي االجتاهاتالتصال االخصائص  .2

  :واتصال ثالثي االجتاهات يكون له اخلصائص فيما يلي

 .يتكون من ثالثة إىل عشرة أشخاص عادة )1
يستطيع حوايل ثالثة أوالد أو أربعة أوالد أو  ثالثي االجتاهاتالتصال اال

 .مخسة أوالد أو ستة أوالد أو سبعة أوالد حىت عشرة أوالد
 .ىف درجةيستوى كل األعضاء القريب  )2

من معط و  يستوى كل األعضاءوأحسن يف تدريب مهارة الكالم للتالميذ 
 .مرسل ومن دون ذلك

 .متأرجح أو عدم الثبوت بني أهل االتصال للثالثي ىف تبادل الكالم )3
من معط أو مرسل يستطيع دورا من التكلم ويدافع على  كل األعضاء
 .حىت تقع فعالية التعليم والتعلماحلدث حىت 

 .حوارية )4
وهذا األسلوب  ثالثي االجتاهاتالتصال أحد األسلوب الذي ينمو من اال

  .ينقسم على قسمني قليل إىل كثري و كثري إىل قليل
  
  
  

  أنواع احلوارية

                                                            
  ترمجة من  37

 Judy C. Pearson , Human Communication (New York: The McGraw-Hill Companies, 2003), 270. 
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  قليل إىل كثري

  
  

  
 كثري إىل قليل

 .من قبل وجب أن تكون الرسالة تتركب )5
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يستعد ما يتكلم مع اآلخرين وذلك جيعل كل األعضاء يستبق كل األعضاء 
أن يعطي أحسن الكالم من العلوم واملعرفات واخلربات واملعلومات اليت 

  .يعلمها
 .االتصال ىف مسافة قريبة )6

وحني  سافة قريبةمبحيتاج كل األعضاء فتوح النفس فإنه سيزيد عند التكلم 
  . يتكلم مبتعمة

  
 

  ثالثي االجتاهات وعيوبهالتصال االمزايا  .3

 ثالثي االجتاهاتالتصال االمزايا  )1
أحسن من اتصال آخر إال الثنائي االتصايل على الفعالية ىف تغيري   -  أ

 .موقف املستقبل أو رأيه أو سلوكه
    .سهولة من حل املشكلة املعسرة  -  ب
 .وكل األعضاء يكون له الدور الرئيسي     - ج

 
 ثي االجتاهاتثالالتصال االعيوب  )2
 .يتوقف أحد على آخر  -  أ
 .احتاج شدة اتفاق االجتماع ونقصان حاجة اإلفراد  -  ب
 .38وينقص شعور االعتماد على النفس  - ج

  
 ثالثي االجتاهاتالتصال االخطوات  .4

                                                            
  ترمجة من  38

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss,Penerjemah : Deddy Mulyana, Human Communication 
(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, cet.I, 1996), 71. 
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إعطاء القصة بصورة وتوكيد الفهم بإعطاء املفردات مثال حبركة اجلسم  -1
ية هي الذي يكون اللعبة تنقسم على نوعني لعبة تنافسوأما . أو اللعبة

الالعبني فائزين على هدفهم، ولعبة تعاونية هي الذي يكون الالعبني 
وما يتقدم على حنو خطوات هذه  39.مشتركني يف العمل على هدفهم

جمموعات يف الفصل مث يصنع اللعبة مثال جيعل ثالث جمموعات أو أربع 
ا نال يتكلم أحد مموإعطاء بطاقة لكل جمموعة مث " شجرة أسرتية"صورة 

املدرس ما  قال هلم عليه حىت انتهى ويقارن ما ونجييب ونمن بطاقة وآخر
   .حصل بني جمموعات ملعرفة الفائز

كل  ليفع وهذا العمل .احلوار يعمل قبل وقت الدرس حوايل عشر دقائق -2
   .يوم على التقدير ثالثة أيام بتكليم اللغة العربية لتعويد مهارة الكالم

بثالثة أو ويستطيع التالميذ  .يعمل على ثالثة أنفار حىت عشرة أنفار  -3
 .أربعة أو مخسة أو ستة أو سبعة أو مثانية أو تسعة أو عشرة

وإن كان كل التالميذ وجد كلمات  .كتب الكلمة العسرى بعد احلوار -4
 . معسرة فيكتبها

ويتقدم إىل األمام بتناوب لكالم  .يأمر أحد اجملموعات لقصة ما حتّدث -5
 .اللغة العربية معا مبناسب جمموعة

 .  وبعد اجملموعة حتاور يف األمام واآلخرون يسألوهنا .السؤال واجلواب -6
   . حدث ماواالختالف يف فهم  يشاور معا، إن كانت املعسرات -7

  

  

                                                            
  ترمجة من   39

Jill Hadfield, Elementary Vocabulary Games (Pearson Education: www.longman.com), 4. 
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فيكون عناصر عملية االتصال ومكوناهتا  ثالثي االجتاهاتالومن حيث فهم تعريف االتصال 
  :واملكونات األساسية لعملية االتصال فهي على النحو التايل

 املرسل  .1
  :املرسل متحدثا كان أو كاتبا فاملرسل ينبغى أن 

ميتلك قدرات ومهارات تعبريية أولية كالقدرة على النطق السليم عند   ) أ
 .التحدث

اللغوية دون حتديد دقيق ملفهوم يدرك حطورة اإلسراف يف استخدام األلفاظ   ) ب
 .هذه األلفاظ

 املستقبل .2
فيه لكي يكون مستقبال جيدا  وهو الذي يتلقى املادة اللغوية من املرسل ويشترط

  :كما يلي
 .الصحة اجلسدية والنفسية والعقلية  ) أ
 .أن يكون عمره العقلي مناسبا للرسالة اللغوية  ) ب
 .أن تكون لديه رغبة يف تلقي الرسالة  ) ت

 الرسالة .3
بل هي رموز ختضع  ،رسالة أي املادة اللغوية وإهنا ليست أفكارا أو معاىن مباشرةال

إن اللغة : للتأويل يل طريف املوقف على حنو ما يوضحها أحد الباحثني إذ يقول
فاملتكلم ال يتكلم معاىن وألفاظ . سواء كانت شفوية أو كتابية ليست إال رموزا

أو الكاتب وهي وسيلة يستخدمها ليعرب هبا  إخل هي رموز ملعان يف عقل املتكلم... 
 عن املعاين اليت لديه ولكنها وسيلة غاية األمهية وأي خلل يف استخدام هذه الرموز

  :والتفصيل منها. ينجم عنه توقف االتصال واحنرافه
والبد أن تكون الرسالة اللغوية ذات فائدة للمتلقي تثري اهتمامه وتستفز   ) أ

 .إدراكه
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 .اللغوية والبعد عن الغموص واالستغالق ضرورة توفر الصحة  ) ب
 .والتسلسل والترابط بني العبارات لتؤدي املعاين املقصودة توفر التنظيم  ) ت
    .الدقة يف اختيار األلفاظ املناسبة للتلقي الذهين والوجداين  ) ث

 قناة االتصال .4
وهي الوسيلة اليت يتم من خالهلا توصيل أو نقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل 

  :ومن أهم وسائل االتصال املستخدمة
كالكتب بأنواعها وختصصاهتا املختلفة والصحف واجملالت : الوسائل املكتوبة  ) أ

 .إخل... 
أي الكالم واحلديث املباشر بني املرسل واملستقبل، : الوسائل الشفوية املباشرة  ) ب

بني  كاحملاضرة اليت يلقيها املدرس ويضمنها رسالته التدريسية أو احلديث املباشر
 .شخص وآخر خبصوص فكرة أو وجهة نظر يريد املرسل إيصاهلا إىل املستقبل

وتتمثل هذه بصورة رئيسية باملذياع واملذياع املرئي : الوسائل املسموعة واملرئية  ) ت
 ).التلفزيون(
تشتمل هذه الوسائل على احملطات الطرفية : الوسائل اإللكترونية احلديثة  ) ث

و ما شابه ذلك من الوسائل والقنوات للحواسيب والربيد اإللكتروين أ
     .اإللكترونية احلديثة كاإلنترنيت

 التغدية الراجعة .5
وهي عملية تعبري متعددة . التغدية الراجعة أي التعزيز قد تكون إجيابية أو سلبية

األشكال، تبني مدى تأثري املستقبل بالرسائل اليت نقلها املرسل إليه بالطرق أو 
وهي عنصر مهم يف االتصال ألهنا عملية قياس وتقومي مستمرة . الوسائل املختلفة

لفاعلية العناصر األخرى كما أن هلا دورا كبريا يف إجناح عملية االتصال وأهنا 
الوسيلة اليت يتعرف من خالهلا املرسل على مدى التأثري الذي أحدثته رسالته يف 

واخلربات نا من األفكار املستقبل حيث أن من املفروض أن يتخذ املستقبل موقفا معي
  .واملعلومات اليت يستلمها
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له الدور مرسال ومستقبال من األول والثاين يكون ) كامل(والبيان من الصورة كل فاعل 
وبذلك، يف التغدية الراجعة حيتاج قناة االتصال . والثالث لكي تقع التغدية الراجعة بينهم

  .حىت تقع فعالية االتصال الثالثي االجتاهات منهمأيضا لطالقة جري الرسالة بينهم 

و عبارة عن األصوات الكالم ه نالبيان السابق فيقول إوبعد أن نظر الباحث إىل 
املفيدة الىت يركبها املتكلم بألفاظ يف أصل اللغة، وحتتاج اللغة إىل عادة الكالم وتدريبه يف 

والباحث يعطي . ولكي يتعلم التالميذ يف اللغة العربية متعمة ومفرحة يف املدرسة. كل يوم
  .الطريقة بأسلوب االتصال الثالثي االجتاهات

بني األفراد الذي يكون  االجتاهات هو نوع من االتصالوأسلوب االتصال الثالثي 
احلوار أو احملادثة من ثالثة أنفار إىل عشرة أنفار لعمله، وكلها يكون له الدور على التكلم 

وتصميم االتصال الثالثي االجتاهات ينقسم على نوعني قليل إىل كثري وكثري إىل . مبجموعته
واآلخر من أحد مزايا هلذا األسلوب هو . فصل، وهذا يري من عدد التالميذ يف القليل
  .ة ومفرحة مع اجملموعةمتعالوقت الدراسي ونيل املعرفة الواسعة مب يةفعال


