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 ثانيالباب ال
 دراسة نظرية

 
 طريقة رواية القصص الرقمية .أ 

 التعريف  .1

 –كما نقل أوريل حبر الدين   –عرف زلمد عطية األبراشي الطريقة 
بأهنا وسيلة اليت يتبعها ادلدرس لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس، يف أي 
مادة من ادلواد أو ىي اخلطة اليت يضعها ادلدرس لنفسو قبل أن يدخل حجرة 

. وأما رواية القصص 1الدراسة، ويعمل على تنفيذىا يف تلك احلجرة بعد دخوذلا
الوسائط و د الشخصية م  سر جل النشاط أهنا  Midge Frazelفقال الرقمية

 Anita. وعند 2إلنتاج فيلم سَتة ذاتية قصَتة ادلتعددة )الصور والصوت والنص(

Normann عدد من و  منطوقأي مزيج من سرد ، أن رواية القصص الرقمية ىي
 لتعديل القصةادلوسيقى التصويرية والتكنولوجيات اجلديدة  اليت حتتوي رئياتادل

  .3تهاومشارك
وسيلة الومن ذلك، التعريف من طريقة رواية القصص الرقمية ىو 

ووسائط متعددة  امنطوق اواخلطوط اليت أعدىا ادلدرس ليجم  الطالب سرد
يف  تكدأ. مشاركتوو وتعديلو  قصَتال الفيديو)الصور والصوت والنص( إلنتاج 

وجو  بواسلة فيديو. ومنرسة مهارة كالم الطالب بأن يقصصوا ىذه الطريقة شلا
مل أعطت ىذه الطريقة فرصة للطالب أن يعربوا ما لديهم بتحرر حىت  آخر،

 يف تعبَت ما يف أذىاهنم. مرتبكُتتكونوا 
                                                 

1
 2111)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج،  مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،   

 122م(، ص 
2
  Midge Frazel, Digital Storytelling Guide for Educators (Washington DC: International Society 

for Technology in Education, 2011), page 9 
3
  Anita Norman, Digital Storytelling in Second Language Learning (Thorndheim : Norwegian 

University of Science and Technology, 2011), page 1 
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 مزايا طريقة رواية القصص الرقمية .2

مناسب ذلذا الزمان دلا التعليم باستخدام طريقة رواية القصص الرقمية 
الرقمية ىي العملية اليت دتزج رواية القصص  فيو من انتفاع التكنولوجيا اجلديدة.

زعماء يف ال. ودعا ىاوسائل اإلعالم إلثراء الكلمة ادلكتوبة أو ادلنطوقة وتعزيز 
احلكايات  -رواية القصص يف  ةجديد حيلةرلال رواية القصص الرقمية 

مزايا  فيمكن تلخيص .ىي التعبَت احلديث من الفن القدميو  ،الوسائط ادلتعددةب
 :يكما يلىذه الطريقة  

إن رواية القصص الرقمية بصورة الفيديو القصَت يشتمل الصوت والصورة  (أ 
 والنص كما قد اشتهر اليوم.

ون أن مطالبألهنم هبذه الطريقة الطالب  لدىتنمية ابتكار وابداع دتكن  (ب 
 .4زماهنمبجيعلوا أمرا جديدا مناسبا 

حىت  الزمانالطالب اليوم مل هتتهموا الطريقة القددية اليت مل تناسب حالة  (ج 
، فهم مهتمون مبا يناسب الزمان. فتمكن ىذه الطريقة جلب يشعروا بادللل

 .5اىتمام الطالب ألهنا طريقة عصرية جديدة

الطالب، قد يكونون  لدىساعدت ىذه الطريقة ترقية مهارة الكالم  (د 
مرتبكُت حُت يريدون تعبَت ما يف أذىاهنم أمام الفصل أو زمالئهم. 

فرصة ذلم أن ديارسوا كالمهم أمام كامَتا، فواحد فأعطت ىذه الطريقة 
 يراقبو اآلخرون.منهم يعرب كالمهم منفردا ومل خيش أن 

ناسب رواية القصص الرقمية أيضا يف رلموعة متنوعة من أساليب ت  (ه 
عندما يتم دمج متعلمي اللغة يف الفصول الدراسية العادية، . التدريس

                                                 

4
  Midge Frazel 11، ادلرج  السابق، ص 

5
 11ادلرج ، ص  نفس  
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حىت ديكن  ختلفة،ادلت التعلم مشاري  رواية القصص الرقمية بيئا تدعم
 .6يالتعلم اخلط جيهزالذي ديكن أن  درسادل واساعديأن 

 
 عيوب طريقة رواية القصص الرقمية .3

إن لكل طريقة عيوبا، وكذلك ىذه الطريقة. كانت العيوب من ىذه 
 كما يلي :الطريقة  

التكنولوجيا،  فيو انتفاعرواية القصص الرقمية احدى الطريقات اليت  (أ 
إىل كثَت من األشياء اليت قيمتها وذتنها غَت رخيصة. الكامَتا مثال،  تحتاجف

يستعَته مل ديلك كل واحد من الطلبة، فهذا يثَت الصعوبة لو وينبغي لو أن 
 إىل غَته.

، ومن اآلسف  التكنولوجيا يف ىذه الطريقة جتلب إىل احتياج كفاءة إتقاهنا (ب 
ن ذلم كفاءة إتقان كثَت من مدرسي اللغة العربية ومتعلميها مل يك
بعض ادلدرسُت  لدىالتكنولوجيا. وىذا جيعل ىذه الطريقة صعوبة 

 والطالب.

الوقت الطويل إلعداد ىذه الطريقة وجتهيزىا يف تطبيقها  تستغرق الطريقة (ج 
 وغَت ذلك.

ىذه الطريقة  الصعوبة يف إعطاء التوجيهات للطالب، ألن ادلعلمونجيد  (د 
 .ذه الطريقةجديدة وليس ذلم خربة يف تطبيق ى

 تطبيق رتي  ادلواد باستخدام ىذه الطريقة. ديكنال  (ه 

 

 
 

                                                 

6
 12نفس ادلرج ، ص   
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 أىداف طريقة رواية القصص الرقمية .4

تطوير رتي  ىذه ادلهارات شلكن يف ظل الظروف عندما يتم استخدام 
يولد أطفال اليوم يف عامل الفصل.  تقنيات الوسائط ادلتعددة بانتظام يف

يف ىذا ين. التكنولوجيا ادلاىر  قريبا إىل مستخدمي ننمو ي مالتكنولوجيا وأهن
القراءة والكتابة  ادلراد منإعادة تعريف ما  -ادلعلمُت وادلربُت-لنا السياق، ينبغي 
وىذا يعٍت أن ادلدرسة ينبغي أن تقدم منهجا دراسيا جديدا  يف عامل اليوم.

اليت تشمل ن والتطوير يف القرن احلادي والعشري دلساعدة األطفال على التعلم
وسائل اإلعالم، واإلبداع، ومهارات و مهارات التفكَت الناقد وادلعلومات 

واستنادا إىل ذلك، فمن أىداف ىذه  .7االتصال، والتعاون والتعلم السياقية
 الطريقة :

إعطاء فرصة للطلبة أن يعربوا ما لديهم يف شلارسة لغاهتم األجنبية بوسائط  ( أ
 جديدة عصرية.

التدريس لكي يكون شلال مبساعدة ىذه الطريقة، دلا فيها جتهيز خطوات  ( ب
 من التكنولوجيا ادلشهورة بُت الطلبة.

يف تدريس مهارة الكالم. وقد  خاصةتشجي  الطلبة يف أثناء تدريس اللغة،  ( ت
 يف تعبَت لغتهم باللغة األجنبية. يكونوا خاشُت

 
 خطوات طريقة رواية القصص الرقمية .5

خدام طريقة رواية القصص الرقمية كما يف العادة، كانت عملية التدريس باست
 إال أن لطالب واجبا بعد الدرس. فاخلطوات كما يلي :

 تبدأ الدارسة حبوار قليل وإلقاء ادلادة حبركة شفوية. .أ 

                                                 

7
  Katerina Hronova, Using Digital Storytelling in the English Language Classroom (Brno: 

Masaryk University, 2011), page 22 
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يستخدم ادلدرس الكومبيوتر مث يشغل الفيديو فيو مادة الدرس اليت تناسب  .ب 
 بادلوضوع.

 لتعليق الفيديو.ويعطيهم فرصة يوجو ادلدرس الطلبة   .ج 

يشرح ادلدرس ادلهمة للطلبة بعد الدرس، مادهتا وخطواهتا وغرضها وغَت  .د 
ذلك. ادلهمة ىي جعل الفيديو القصَت الذي فيها يتكلم فيها كل واحد 

 منهم وحيكي قصة.

 التقومي على الوظيفة اليت قد أقام هبا الطلبة يف احملاضرة اآلتية. .ه 

 
 الدراسة في مهارة الكالم .ب 

 هارة الكالمتعريف م .1

يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو 
يعترب و . 8تررتة اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة

الكالم أىم أمناط النشاط اللغوي وأكثرىا وبدونو ال يقوم بُت رتاعات اجملتم  
صالت فعالة منتجة، وىو جزء حيوي يف حياة الناس اليومية. وال شك أن 
الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، لذلك كان الناس 

 أكثر شلا يكتبون.  يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أهنم يتكلمون
أهنا قدرة على إخراج  Acep Hermawanأما تعريق مهارة الكالم فقال 

لتعبَت األفكار واآلراء والرغبات أو ادلشاعر إىل  الكلمات وأاألصوات 
، وىي  ىي من إحدى ادلهارات اللغوية األربعة. وعند أويل النهى 9ادلخاطب

كفاءة إطالق األصوات والكلمات لتعبَت الفكرة أو اآلراء أو اإلرادة أو الشعور 

                                                 

8
 85م(، ص  1992)الرياض: دار ادلسلم،  ادلهارات اللغوية : ماىيتها وطرائق تدريسهاأزتد فؤاد زلمود عليان،   

9
  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet II, 

2011), hlm. 135  
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ىذه ادلهارة ىي احدى ادلهارات اللغوية اليت ينبغي حتقيقها يف  .11إىل احملاورين
 تدريس اللغات.

الكالم ليس رلموعة من ادلهارات اللغوية ادلتنوعة اليت جيب أن يتقنها 
ا شلا يريد أن يعرب عنو يف يسر بل إن الكالم لو بعد الفرد، حىت يصبح متمكن

  آخر غَت ىذا البعد اللغوي.
 

 أمهية مهارة الكالم .2

ليس الكالم فرعا لغويا معزوال عن باقي فروع اللغة العربية، بل ىو 
الغاية من دراسة كل فرع اللغة العربية. فدراسة النحو والصرف تصونان اللسان 

بنية الكلمة وأواخرىا، والقراءة تزيد من ثروة اإلنسان والقلم من اخلطأ يف ضبط 
 اللغوية وتزوده بألوان ادلعرفة والثقافة ليتمكن من التعبَت عن حاجاتو ومشاعره.
وىذا يعٍت أن كل فرع من فروع اللغة العربية خادم للتعبَت، فهو احملصلة النهائية 

 لكل دراسة لغوية.
عملية االتصال، ومعظم الناس فالكالم أكثر فنون اللغة توظيفا يف 

يسلخون أكثر أوقاهتم يف الكالم. وال عجب يف ذلك فقد خلق اهلل اإلنسان 
دلا كان للكالم منزلة خاصة بُت فروع  .11متكلما قبل هتيؤه للكتابة أو القراءة

اللغة العربية، وىو أنو الغاية من كل فروع اللغة ديكن تلخيص أمهية الكالم يف 
 : 12لنا جوانب من ىذه األمهية نقاط زلددة تكشف

من ادلؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان  .أ 
 تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.

                                                 

11
  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA Press, 

2012), hlm. 68 
11

 48م(، ص  2111)ماالنج: مكتبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،  ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هباادي، نور ى  
12

 87أزتد فؤاد زلمود عليان، ادلرج  السابق، ص  
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التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره والقدرة  .ب 
 على ادلبأداة ومواجهة اجلماىَت.

ادلعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة، احلياة  .ج 
وإبداء الرأي واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواس  على 

 التحدث الذي يؤدي إىل التعبَت الواضح عما يف النفس.

للحكم على ادلتكلم ومعرفة  –إىل حد ما  –والكالم مؤشر صادق  .د 
 جتماعية ومهنتومستواه الثقايف وطبقتو اال

الكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، والذكر  .ه 
، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل م  احلياة، والتعبَت عن واألنثى

 مطالبو الضرورية.

الكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها، ال ديكن أن  .و 
 يف أية مادة من ادلواد للشرح والتوضيح.يستغٍت عنو معلم 

 
 أساليب تعليم مهارة الكالم .3

أالسلوب ىو إجراءات خاصة خيتارىا ادلدرس لتحقيق األىداف 
التعليمية والتعلمية، وبالتايل تتباين اإلجراءات )األساليب( اليت يتبعها ادلدرسون 

 ومن أساليب تعليم مهارة الكالم : .13ضمن الطريقة الواحدة
 احلر  الكالم .أ 

إن التعبَت احلر وادلناقشة من أىم ألوان النشاط اللغوي بالنسبة 
يتحدث عما  حرفيجب أن يًتك  متكلمللصغار والكبار. أما بنسبة لل

ىذا  .14يشوقو كاللعب اليت حيبها واحلفالت والربامج التلفزيونية وغَت ذلك

                                                 

13
 167أوريل حبر الدين، ادلرج  السابق، ص   

14
 261م( ص  2113الرياض: مكتبة الرشد، )ثانوي  –متوسط  –العربية: ابتدائي فصول يف تدريس اللغة حسن جعفر اخلليفة،   
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شارك يف احلديث اجملال يعطي احلرية الكاملة للمتكلم كي يعرب عن رأيو وي
 ويزيل عوامل االضطراب عنده بادلشاركة اإلجيابية يف الكالم.

 الكالم عن الصور .ب 

الكالم عن الصور رلال ىام من رلاالت الكالم الذي دييل إليو 
الصغار والكبار. والغرض منو انتقال الذىن من الصور ادلرئية إىل العبارات 

والصور منها ما ىو  اىا.واأللفاظ الرمزية اليت تدر عليها وتوضح معن
مثل متحرك مثل أفالم )التلفاز والفيديو ودار اخليالة( ومنها ما ىو ساكن 

15اللوحات ادلرسومة دلناظر طبيعية أو حليوانات أو لنباتات.
 

 رواية القصة .ج 

درس القصة من أىم الدروس بالنسبة لألطفال ألنو يساعد على 
الطلبة إذا أحسن اختيارىا وتدف  تنمية مهارة الكالم. فمادة القصة تشوق 

  16إىل االنتباه وتزيد حصيلتو اللغوية بطريقة تلقائية.

 احملادثة .د 

احملادثة تعٍت تبادل التفكَت واألفكار يف موضوع أو أكثر بُت 
متحدثُت أو أكثر. وىنا تبدو كفاءة ادلتحدث اجليد، فليست ادلسألة 

ووجهات النظر بُت حديثا يلقى، ولكنو زلادثة يتبادل فيها اآلراء 
ادلتحدثُت. واحملادثة أىم نشاط كالمي ديارسو الصغار والكبار على السواء، 

 17ذلذا كان ال بد أن حتتل مكانة ملحوظة يف دروس التعبَت الشفوء.
 
 

 

                                                 

15
 118أزتد فؤاد زلمود عليان، ادلرج  السابق، ص   

16
 262حسن جعفر اخلليفة، ادلرج  السابق، ص   
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 أىداف تعليم الكالم .4

الغرض من دروس الكالم تدريب الطلبة على ايصال أفكاره وجتاربو إىل 
أفكاره وتسلسلها والقدرة على  ا يقتضي ترتيب الطلبةغَته بطريقة مفهومة، وىذ

 : 18التعبَت بلغة فصيحة أو قريبة منها. فاألىداف تعليم الكالم ما يلي
 تعويد التالميذ أجادة النطق وطالقة اللسان ودتثيل ادلعاين. .أ 

تعويد التالميذ على التفكَت ادلنطقي وترتيب األفكار ورطبها بعضها  .ب 
 ببعض.

بالنفس لدى التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل أو تنمية الثقة  .ج 
 خارج ادلدرسة.

دتكُت التالميذ من التعبَت عما يدور حوذلم من موضوعات مالئمة تتصل  .د 
 حبياهتم وجتارهبم وأعماذلم داخل ادلدرسة وخارجها يف عبارة سليمة.

التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وىو صغَت   .ه 
 خلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.كا

زيادة منو ادلهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبَت  .و 
 الوظيفي من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء وإلقاء الكلمات واخلطب.

الكشف عن ادلوىبُت من التالميذ يف رلال اخلطابة واالرحتال وسرعة البيان  .ز 
 د يف اآلراء.يف القول والسدا

تعزيز اجلانب اآلخر من التعبَت وىو التعبَت التحريري شلا يكتسبو التلميذ  .ح 
 من ثروة لغوية وتركيبات بالغية ومأثورات أدبية.

 هتذييب الوجدان والشعور لدى ادلتعلم ليصبح فردا يف رتاعتو اإلنسانية. .ط 

 دف  ادلتعلم إىل شلارسة التخيل واالبتكار. .ي 
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 الكالمأسس تعليم مهارة  .5

ومقصود األسس ىو طائفة من ادلبادئ واحلقائق اليت تتعلق بتعليم 
 مهارة الكالم. وأسس تعليم مهارة الكالم ديكن تلخيصها كما سيأيت : 

 األسس النفسية .أ 

على ادلعلم مراعاة ميول تالميذه ورغباهتم وحاجاهتم مبا يتفق م  ادلرحلة 
 : 21نفسية كما يليوتوضيح األسس ال. 19النهائية اليت ديرون فيها

اإلنسان بطبيعتو ميال إىل التحدث عن نفسو ومشاىداتو. فالرجل،  (1
مثال، يعود إىل منزلو فيكلم أسرتو عن مشاىداتو وأعمالو وما جرى يف 
يومو، وادلرأة حتكي لزوجها وأوالدىا عما فعلتو يف يومها. وديكن أن 

أحد  يكون ىذا األساس النفسي أساسا للتدريب الكالم بأن حيكي
 لزمالئو عن بعض مشاىداتو وما فعلو يف يومو.

من األسس النفسية أن يكون احلديث استجابة لداف  نفسي يصدر  (2
من ادلتكلم، وجيعلو ينطلق يف حديثو وتًتكز احلوافر والدواف  النفسية 

 حول التعبَت عن مواقف احلياة.

 غلبة اخلجل والتهيب عند بعض ادلتكلمُت. وإذا طلب من إنسان أن (3
يتكلم  يف مناسبة معينة قال : "ال أعرف"، وغلبو اخلجل واخلوف. 
وىذا أساس نفسي ديكن التغلب عليو بتشجي  األفراد اخلجولُت 

 وإغرائهم بالكالم وأخذىم باللُت والصرب وإجياد الداف  للكالم.

من األسس النفسية احملاكاة والتقليد. فاإلنسان بطبيعتو يرغب يف  (4
حيب أن يقلد والديو، والتلميذ حيب أن يقلد  تقليد غَته، فالطفل
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أستاذه، فال بأس من أن يستغل ىذا األساس النفسي، فيطلب من 
 ادلتكلم أن يقلد أستاذا أعجبو وحيب تقليده.

يف أثناء عملية الكالم يقوم الذىن بعمليتُت مها عملية التحليل وعملية  (5
طريقة ديناميكية. الًتكيب. ومها عمليتان حتدثان داخل النفس البشرية ب

فالتحليل ىو رجوع ادلتكلم إىل ثروتو اللغوية ليختار منها، وعملية 
الًتكيب ىي تأليف العبارات ادلطلوبة من تلك الثروة اللغوية. لذلك 
جيب أن تكون موضوعات الكالم داخلو يف خربة ادلتكلمُت وليست 

 بعيدة عن ثروهتم اللغوية.

21األسس الًتبوية .ب 
 

ادلتكلم يف ادلوضوع الذي يرغب أن يتحدث فيو احلرية. فمن حق  (1
وتًتك لو حرية عرض األفكار اليت يريد التعبَت عنها. فاحلرية أساس 

 تربوي ينبغي مراعاتو عند التدريب على مهارات الكالم.

التنوع يف الكالم. فَتاعى أن يكون احلديث متنوعا، وال يسَت يف اجتاه  (2
 كي يسًتسل ادلتكلم يف الكالم.واحد بأن يكون يف اخلرب الذي يروي،  

الصدق. فمن األسس الًتبوية أن يتعود ادلتكلمون على الصدق يف  (3
التعبَت، والصدق يف التعبَت إمنا يتأتى إذا كان الكالم نابعا من حاجة 
حقيقة انفعلوا هبا، ألن الصدق يف الكالم خلق إسالمي وادلسلم ال 

 يكذب.

ادلتعلقة بتعليم الكالم أن ال  عدم حتديد الوقت. ومن األسس الًتبوية (4
حيدد للكالم وقت معُت، فيمكن أن يدرب ادلتكلم على الكالم يف 

 أوقات سلتلفة ومن خالل مواقف متعددة.
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اخلربة السابقة. ادلتكلم ال ديكنو أن يتحدث عن شيء ليس لو بو  (5
سابق معرفة، وإمنا يتحدث بطالقة عن الشيء إذا كان لو علم سابق 

 بو.

22غويةاألسس الل .ج 
 

قلة احملصول اللغوي لدى ادلتكلمُت، وىذا يستوجب العمل على إمناء  (1
ىذا احملصول بالطريقة الطبيعية كالقراءة واالستماع، فاإلنسان تزداد 

 ثروتو اللغوية بكثرة قراءتو واستماعو دلا يلقيو اآلخرون.

االىتمام بادلعٌت قبل القواعد. فاأللفاظ قوالب للمعاين، وإذا مل توض   (2
دلعاين يف صيغ جيدة أسيء فهمها. لذلك ال بد أن يهتم ادلتكلم ا

 بادلعاين قبل اىتمامو باأللفاظ اليت ختدم ادلعٌت.

الكالم الشفوي يسبق الكتابة. اإلنسان يتكلم قبل أن يكتب،  (3
فاحلديث الشفوي وادلناقشة يف ادلوضوع قبل التكلم يف توس  من دائرة 

 الكالم.

ىل مقدمة وعرض وخادتة. واألساس اللغوي ختطيط ادلوضوع وتقسيمو إ (4
يقتضي من ادلتكلم أن يتزود مبهارة عرض ادلقدمة بطريقة مثَتة ومشوقة 

 جتذب انتباه السام .

اختيار الكلمات واجلمل والتعبَتات الالزمة لكل فكرة حبيث تتصف  (5
بسالمة الًتكيب وادلوضوع واالكتمال وصحة استخدام أدوات الربط 

 حبسب ادلعٌت.
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 مشكالت تعليم مهارة الكالم .6

والذي يالحظ أن معظم التالميذ يبدون ضعافا يف عملية الكالم شلا 
يسبب مشكلة ذلا خطورهتا بالنسبة ألىم عملية من عمليات االتصال. 

بو التلميذ شيء وتعبَته عن  يطلبوادلشكلة يف أساسها أن الكالم الذي 
 أن التالميذ يف الواق  ليسوا ُتمطالب حياتو شيء آخر. ومن مث يرى بعض ادلرب

 ضعافا يف الكالم وأن لديهم القدرة التعبَتية منذ حياهتم. 
وعلى ىذا تصبح ادلشكلة كما يصورىا ىؤالء ادلربيون ىي : "كيف 
يتمكن ادلدرس من أن جيعل ىذه القدرة التعبَتية اليت لدى التلميذ يف إنسياهبا 

ىنا ظرت مشكالت تعليم مهارة ويف طالقتها قدرة تعبَتية تتمشى". ومن 
الكالم وظهرت عجز التالميذ عن الكالم، ويبدو أن ىذا الضعف وىذا العجز 

 : 23الذي يالحظو ادلدرسون بتعليم اللغة يف ناحية التعبَت يرج 
ج اللغوي زدوا سبقت اإلشارة إليها، وىي ذلك اال إىل تلك احلقيقة اليت (أ 

  اخلارجي وادلدرسة ودروس الذي يعيش يف التلميذ بُت البيت واجملتم
التعبَت اليت يراد لو فيها أن يتحدث وأن يعرب بلغة تبعد قليال أو كثَتا عن 

 لغة حياتو اليومية.

هم التعبَت يف أمور ال يعرفون عنها شيئا يف أغلب منإىل أن التالميذ يطلب  (ب 
األحيان أو بعبارة أخرى إن الفكرة اليت يطلب من التلميذ أن يعرفها أو 

 ن واضحة لديو.تكو 

وإىل أن الثروة اللغوية اليت حياول التلميذ التعبَت هبا عن الفكرة ال تكون  (ج 
 غنية بالصورة اليت دتكنو من سالسة التعبَت واختيار األلفاظ.
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وإىل طريقة التدريس ادلتبعة يف تعليم الكالم واليت تسَت على اعتبار أن  (د 
تعبَتا عن الذات وأحاسيسها الكالم ليس تعبَتا عن احلياة والواق  وال 

 ولكنو التعبَت األديب جبالو ومقوماتو.

 
 البحث يف رواية القصة .7

رلاالت الكالم متعددة ومل تذكر رلتمعة، وقد حبثها الباحث يف 
أساليب تعليم مهارة الكالم. منها ما ىو الكالم احلر، وما ىو الكالم عن 

(. وموضوع ىذا رواية القصة) الكالم عن القصةالصور، وما ىو احملادثة وما ىو 
 البحث ىو رواية القصة، احدى رلاالت الكالم.

القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواق  أو منهام م ، 
وتبٌت على قواعد معينة. وحكاية القصص من ألوان الكالم اذلامة، فالقصة خَت 

لها عامال من معُت للتدريب على مهارات الكالم. فحب الناس للقصص جيع
 عوامل ترقية الكالم، وىي فضال على ذلك دترين للذاكرة وجتريء على الكالم.

درس القصة من أىم الدروس بالنسبة للطلبة ألنو يساعد على تنمية 
و إىل مهارة الكالم. فمادة القصة تشوق الطلبة، إذا أحسن اختيارىا، وتدفع

ت الشخصية مدخل مناسب وحكاية اخلربااالنتباه وتزيد حصيلتو اللغوية. 
للتدريب على الكالم. وحيسن أن تكون حكاية القصص من اختيار ادلتكلمُت 

 أنفسهم.
ويف تدريب رواية القصص شرح أزتد فؤاد زلمود األشياء اليت ينبغي 

 : 24مراعاهتا كما سيأيت
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جتنب اإلكراه، ألن اإلكراه يقتل يف النفس أىم عناصر القدرة على   .أ 
الكالم، فيختار ادلتكلم القصة بنفسو ألن ذلك يساعد على األداء اجليد 

 ويعمل على تنمية مهارات الكالم عنده.

إجياد ادلوقف الطبيعي الذي يشج  على رواية القصص اليت يتكلم عنها  .ب 
م، بأن حيكوا قصة وقعت ذلم يف اليوم ادلتكلم من واق  حايتهم وخرباهت

 نفسو، أو شاىدوىا يف احلي الذي يعيشون يف وشاركوا فيها.

 مراعاة النطق السليم وإخراج احلروف من سلارجها. .ج 

مراعاة التنغيم الصويت بإظهار مواطن االستفهام او التعجب أو السخرية أو  .د 
 االستحسان.

ال الكلمات اليت توحي التأكد من معرفة القصة معرفة جيدة، واستعم .ه 
 بادلعٌت، ومراعاة الضبط النحوي والصريف للكلمات.

لكل رلال من رلاالت مهارة الكالم خطوات، وكذلك رواية القصة. 
ونقل الباحث كتابة حسن جعفر اخلليفة يف اخلطوات يف تدريب رواية القصص  

 :  25كما يلي
ى التالميذ، إعداد القصة، حتفظ القصة وختتار ذلا لغة مناسبة دلستو  .أ 

 ويفضل صورة أو رسم )إن أمكن(.

زمن سرد القصة، جيب أن ال يزيد زمن سرد القصة على عشر دقائق،  .ب 
 وكلما قصر الزمن كان خَتا.

نصف دائرة يكون الراوي اجللوس للقصة، يرتب ادلعلم تالميذه ليجلسوا يف  .ج 
 يف مركزىا، وذلك بتحريك مقاعدىم.
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القصة وغَته يستم  لو دون مقاطعة أو  مرحلة السرد، يبدأ الراوي يف سرد .د 
سؤال، وجيب على الراوي أن ال خيلط السرد أو يقطعو بعمل آخر  
 كالكتابة أو توجيو األسئلة حىت ال ينقط  حبل السرد أو انتباه ادلستمعُت.

وال بد من مراعاة بعض ادلبادئ يف شلارسة ىذا األسلوب من الكالم، فمن  .ه 
 تلك ادلبادئ ما يلي :

 الطلبة بُت حُت على سرد القصص اليت يعرفوهنا.تشجي   (1

 .ادلناقشة بعد إدتام رواية القصة وسردىا (2

 
 تقومي مهارة الكالم .8

يوجد بعض االختالفات األساسية بُت مهارة الكالم وادلهارات 
األخرى. يف وقت واحد يستطي  أحد أن يقرأ ويكتب ويسم  ادلفردات ادلعينة 

الكالم أو االتصال إال أن ىناك عوامل أخرى ولكن ليست لديو قدرة على 
تشجعو على استخدام ادلفردات لالتصال. فإن أحد األىداف اليت يصبو إليها 
مدرس اللغة أثناء تدريس مهارة الكالم ىو أن يصل بالدارس إىل مستوى 
معقول من الطالقة، أي القدرة على التعبَت بصورة مفهومة وسليمة ودون تلعثم 

 .26أو تردد
اللغة العربية لقياس قدرة الطالب على الكالم هدف اختبار كفاءة وي

قياس القدرة على تصال. استخدام اللغة العربية بطالقة وبشكل صحيح يف اال
 راءباللغة العربية ىو قياس قدرة الطالب على التعبَت عن األفكار واآل كالمال

ختبارات اليت وىناك عدة أشكال من االالتعبَت الشفوي. يف  هموادلشاعر من
 :  27، منهااللغة العربيةب ديكن استخدامها لقياس القدرة على مهارات الكالم
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 وصف الصورة .أ 

من الطلبة أن يعربوا وصف الصور باللغة العربية. أحيانا تقدم  يطلب
من الطلبة أن يعربوا  يطلباألسئلة اليت تتعلق بالصور عند وصفها. ورمبا 

 ما يشاىدونو يف الصور أحرارا. 

 وصف اخلربة .ب 

 متعة وغَتادل واخلربة مثل الًتفو خربهتمعن  أن حيكوا طلبةمن ال يطلب
 ذلك.

 ادلقابلة .ج 

يستخدم ادلقابلة أو احلوار كثَتا يف تعليم مهارة الكالم، سواء كانا يف أثناء 
عملية التدريس أو يف قياس كفاءة الطلبة. يوجو إىل الطلبة احلوار يف 

وادلعايَت احملددة. أقام ادلدرس أو ادلخترب بادلقابلة م  ادلوضوعات احملددة 
 .الطلبة مباشرة

 التعبَت احلر .د 

باستخدام التعبَت احلر أن يطلب من الطلبة ليتكلموا ومن أساليب القياس 
دقائق عن ادلوضوعات احلرة من أنفسهم أو يتكلموا  7-5أحرارا حول 

ت ادلستخدمة متعلقة مبا عن ادلوضوعات ادلعينة. وينبغي أن تكون ادلوضوعا
 يعرفو الطلبة لكي يسهل عليهم يف تعبَتىا.

 
البحث في فعالية استخدام طريقة رواية القصص الرقمية لترقية مهارة الكالم  .ج 

 في تعليم اللغة العربية

الكالم عالمة على وجود النظام الذي ديكن أن يسم  ويرى استخدامو 
م اإلنسان لنقل األفكار من أجل عددا من العضالت واألنسجة العضيلة يف جس

تلبية اجتياجهم. وىو توحيد العوامل الطبيعية والسيكولوجيات وعلم اللغات الواسعة 
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حبيث ديكن اعتباره أىم أداة للسيطرة االجتماعية واإلنسانية. مهارة الكالم ىي 
 احدى ادلهارات اللغوية اليت ينبغي حتقيقها يف تدريس اللغات احلديثة.

حيتاج ادلعلم طريقة مناسبة بأحوال التالميذ يف عملية التدريس خاصة يف 
تدريس الكالم. ومن الطرائق احلديثة ادلستخدمة لتدريس مهارة الكالم طريقة رواية 
القصص الرقمية. قامت ىذه الطريقة مستندا للتكنولوجيا احلديثة اليت حيب كثَت 

أعطت ىذه زماهنم ألهنم يعيشون فيو.  التالميذ استخدامها، فيسرىم ما تعلق بتطور
الطريقة فرصة للتالميذ يف تطوير ابتكارىم يف مهارة الكالم، وىم أحرار مل حيددوا مبا 
يتكلمون، وجبانب ذلك ىذه الطريقة غَت شللة حيث تشج  التالميذ أثناء تدريس 

 مهارة الكالم.
ة العربية وهبا إضافة إىل ذلك يرجو الباحث هبذه الطريقة مناسبة لدرس اللغ

تشجي  التالميذ يف تدريس الكالم نظرا باحلائق السابقة، ولعل فيو تأثَتا يف تطبيق 
 طريقة رواية القصص الرقمية يف تدريس اللغة العربية وترقيتو.


