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 الباب الثاني
 دراسة نظرية

 
إن التعلم هو العملية األساسية املستمرة يف احلياة والىت يتميز هبا اإلنسان يف أعلى 
مستوياهتا ومن خالل تعلمه هذا يكتسب وينمى ويهذب ويرقي أمناط السلوك الىت هبا 

وكل النشاط اإلنساين الذى يقوم به اإلنسان والتحصيل الذي يكتسبه والسلوك  يعيش.
الذي يسلكه إمنا هو نتائج وحمصالت هلذا التعلم. وسواء نظرنا إىل  احلياة من ناحية اجلنس 

اجملتمع أو البيئة, أو من ناحية الفرد أو اجلمتعة الىت يتعامل معها فنحن )النوع اإلنساين( أو 
نواجه دائما بالعوامل الفعالة, واآلثار القويّة للتعلم. وكل جيل بعد جيل عرب القرون والسنني 
قادر على استفادة بالتعلم من اخلربات واإلخرتاعات الىت اجنزهتا األجيال السابقة وقامة هبا. 

ويضيف إىل املعرفة اإلنسانية  ىل يضيف إىل تلك اخلربات, ابتكاراته, ومنجزاتهوهو بالتا
واإلبتكارات مزيدا من املعرفة ومزيدا من اإلبتكار. والقانون والدين واللغة واملؤسسات 
اإلجتماعية قد منت وتقدمت وبقيت وتطّورت نتيجة لقدرة اإلنسان على التعلم وقدرته على 

اإلبتكار.
5 

أجنبية يتطلب جهدا كبريا، وذلك ألن تعلم لغة أجنبية هو حماولة لبناء  تعلم لغة
 الظروف اجلديدة يف الشخص على التفاعل والتواصل مع أصحاب لغة أجنبية.

تدريس اللغات األجنبية، خصوصا العربية، على النقيض من املواضيع لغات أخرى، 
 6ة، اإلستماع ، الكتابة.ألن تعليم اللغة يفّضل مهارات متعددة، الكالم، القراء

                                                 
رقم: . 0222", القاهرة: دار الفكر العربى, تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية, أسسه وتطبيقاته التربويةصالح الدين, محمد, " 5 
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 تعريف القصة .أ

القصة هي طريقة مفرحة يف تعلم اللغة, وحصوصا لألطفال. تعلم اللغة بطريقة 
القصة يستطيع أن حتسني مهارات االستماع لدى الطالب. وألنشطة التعلم بطريقة القصة 

 تكون وسيلة قراءة القصة، رواية القصة, وكتب القصة.
للحدوث أو حوادث عن شخص أو احلادثة ميكن أن القصة هو تصوير أو وصف 

يتم تسليمها بطريقة قراءة القصة لألطفال )قراءة قصص( ويقص بدون النص )رواية 
القصص(. اللألطفال يف املدرسة االبتدائية فقط، البكر أيضا حيبون االستماع ومتتع القصة. 

بعد االستماع عن القصة و ميكن أن جيمع بني مهارات االستماع ومهارات رواية القصص، و 
ميكن للطالب أن يطلب ليكتب،و تلخيص، أو يقص عليه بكلماهتم اخلاصة. وبالتايل 
طريقة القصة يقادر على تغطية مهارات اللغة األربع، وهي االستماع إىل قصص, قراءة قصة, 

 وبعد ذلك طلب من الطالب اإلجابة على األسئلة يف كتابه أو يقص شفويا.
ة اللغة احلقيقية. كما هو احلال مع األغاين, والقصة ميكن تصنيفها القصة هي جترب

على أهنا القصة اليت هتدف ليفرح أو جعل اجلمهور سعيدة، ولكن ميكن أيضا أن تستند إىل 
أهداف أخرى، مثل توفري الرسائل اليت ميكن استخدامها بوصفها نصيحة أو درسا جيدا 

 عناصر التعليم أو مثال جيدة. لآلخرين. مثل هذه القصة يكون عنصرا من

 تعريف الخرافة -1

". اخلرافة هو أسطورة شعبّية Fabulaيأيت من الالتينية " (Fabelفابيل ) اخلرافة
 7هو اجلاين الذي تلعبه احليوانات.اليت تصف الطبيعة والعقل البشري 

                                                 
 يترجم من7 
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(، هو حكاية قصة Kamus Jerman) PONSمبعىن آخر يف قاموس األملاين 
ويتم تدريسها للقارئ عن قصرية، واليت لعبت من قبل احليوانات والشخصية الرئيسية 

 األخالق.

 8، قيل أن تفعل احليوانات تتصرف مثل البشر. يف احلكاية الفابيل

 التاريخ من الخرافات  -2

قبل ميالدّي. اخلرافة هي فّن األدب يف  6أصل أسطورة يف اليونان يف القرن 
 امل. كان أول مؤلف عبدا يدعى إيسوب.الع

ومن املعروف ايسوب للقصص اخلرافات املنسوبة إليه، على الرغم من أن مجع 
إيسوب اخلرافة من الفرتة السابقة. جمموعة متنوعة من خرافات إيسوب تزال تدرس يف 
الرتبية األخالقية ويستخدم كموضوع للمجموعة واسعة من وسائل الرتفيه، وخصوصا يف 

 9لدراما لألطفال والرسوم املتحركة.ا

قيل أن أيسوب أّلف اخلرافات بنفسه مث يتم تناقلها عرب األجيال عن طريق 
الكلمة من فمه. سقراطس )واحد من املفكرين يف العصور القدمية( ظّن أن يقضي وقته 
يف السجن بتبديل خرافات إيسوب إىل السجع. عدد من الفالسفة واملفكرين يف األيام 

قبل امليالد، مّث بعد ذلك يعود  033يف العام اليت أعقبت ايسوب توّحد هذه احلسابات 
قبل امليالد على يد فالسفة آخرين. مث جتميع  55يرتجم إىل الالتينية حوايل عام 

                                                                                                                                           
Sukasworo, “Bahasa Indonesia: Mutiara Gramatika Bahasa dan Sastra Indonesia”, Jakarta: Piranti 

Darma Kalokatama,2010. Hal:121. 
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م، مع زيادة بعض  503اخلرافات وإعادة ترمجتها إىل اليونانية ظهر يف حوايل العام 
 أخرى.اخلرافات إضافية، مث ترمجتها مرة أخرى إىل اللغة العربية ولغات 

املخصب هذه احلسابات مع مزيد من القصص إضافية من الثقافات العربية 
 وغريها.

احلياة إيسوب أقل وضوحا. ومن املتوقع أن يعيش كعبد )خادم( يف ساموس 
قبل امليالد، وكان أصل أرض امليالد ليس واضحا، على الرغم أن العديد  553حوايل 

 13هذا البلد.من الدول الذين يدعون أن ايسوب ولدت يف 

اخلرافة هو نوع  19حكاية الفابيل هي قصة املقصود للبالغون، ولكن منذ القرن 
 واحد من األدب اليت تستهدف لألطفال.

من بداية احلكاية هي أداة أو الوسطاء املناسبة لتقدمي احلقيقة، اليت كانت يف 
ذلك الوقت ليس من السهل أن أقول مباشرة وخاصة لعامة الناس. بعد إيسوب، يظهر 

 .1، احدى من واضعي اخلرافة الشهرية يف القرن امليالدي Phadrusبادروس 

(، وتنمو Mittelalterور الوسطى )يف الدولة أسطورة األملانية قد كتب منذ العص
(. الكاتب احلكاية األكثر تأثريا هو مارتن Reformationszeitبسرعة يف وقت اإلصالح )

الذي يستخدم اخلرافة كوسيلة لتقدمي وجهات نظره على احلياة  Martin Lutherلوثر
، ولكن تنمو BAROCKالسياسية والدينية. ولكن تعرضت ختّلف يف العصر باراجك 

                                                 
10 Captaingegesik.com (24-04-2014) 
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(. يف هذا الوقت كان AUFKLARUNGاية الفابيل أسرعت يف عصر التنوير )حك
 Lessing.11املؤلف من حكاية الشهرية من الواليات األملانية, ليسينغ 

 خصائص العامة وخصائص الخرافات  -3

 يستخدم الشخصيات احليوانية (أ

صرف مثل البشر )التحدث احليوانات أن الشخصية الرئيسية ميكن أن تت (ب
 والتفكري(

عروض تصوير األخالقية / األخالق وطبيعة العنصر البشري وانتقادات حول  (ج
 احلياة يف القصة

 والقصص القصرية (د

 يستخدم كلمة سهل (ه

ني الشخصيات البشرية يف اخلرافة، أكثر يف حكايتها هو األفضل من ب (و
 ضعيفة وقوية

 يستخدم بيئة طبيعية (ي

ما يستخدم اخلرافة كقصة أن تشديد يف اخلرافة هي قيمة األخالقية ألن كثريا  
يستخدم املؤلف احليوانات أو النباتات كتصوير النمطية  15من أجل تثقيف اجلمهور.

 للطبيعة اإلنسان واجملتمع واملشاكل اليت تنشأ يف ذلك.

                                                 
11 Bahanajarjsj.wordpress.com (16-04-2014) 
12 http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabel&oldid=7684115 (16-04-2014) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabel&oldid=7684115
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( أو قافية Epik)ملحمة  Prosaأما شكل أسطورة يف حد ذاته أن يكون النثر 
(Lyrikولكن معظم العمل من حكاية قصرية .) ألن يف البداية اخلرافات منقولة شفويا ،

 من فم إىل فم.

كيفية كتابة احلكاية والكلمات املستخدمة هي الكلمات السهولة. بسبب 
 اخلرافة تزدهر يف اجملتمع العادي.

يف اإلندونيسية، أوضح أن موضوع وبناء، وشكل من أشكال اخلرافة ليست 
أخرى. على الرغم من أن هناك اختالفات  حمدودة، وليس متساويا بني اخلرافة واحدة إىل

يف ما سبق، ولكن املبدأ من نفس احلكاية. األهم هو أن حكاية انتقاد الطبيعة البشرية، 
والتمييز عن الضعفاء، وحالة اجملتمع جيري مع احليوانات )هناك أيضا عدد قليل من 

 الذين يستخدمون النباتات أو الكائنات األخرى( كعني يف ذلك.

 الخطوات القصة مقّدم -4

 ، مقّدم اخلطوات القصة, التالية: األغلبيف 

 افتتاح، مع عبارة "ذات مرة ..." أو "احدى أيّام ....".  (أ

 .مقدمة من األطراف الفاعلة يف القصة باالسم، وتعريفة عن صورة ممثلة  (ب

 دعوة مكان ووقت وقوع احلادث.  (ج

ذلك طلب من وبعد نطق املعلم أمساء الشخصيات والكلمات الرئيسية  (د
 الطالب أن يقرأ.
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وّصل حواديث الرئيسية جزأ جبزأ، ميكن ان تتكرر يف شكل أسئلة للطالب،  (ه
 ويهدف إىل التحقق من فهم الطالب.

 استنتاجات يف هناية القصة كغطاء.يعطي  (و

ميكن اإلنتهاء بشكل أسئلة للطالب حول مضمون القصة أوسئل الطالب   (ي
 لتواصل القصة وفقا لرأيهم.

قص، ميكن للمعلمني إضافة الكلمات حبرية، تغيري أو تكرار اجلملة أو وقت ال
العبارة اليت تعترب مهمة. تكرار أسئلة أو االستمرار اجلملة اليت مل تكتمل. هذه أنشطة, 
ال تقرأ املعلم النص، ولكن بّلغ القصة اليت مت حفظها سابقا. يف هذا النشاط، ميكن أن 

ب الطالب اىل ختمني أو مواصلة القصة وفقا لقدراهتم تشارك الطالب، على املثال، طل
 اإلبداعية.

يف إخبار القصة دون قراءة النص، طلب املعلم أن يتقن حبكة الرواية, حىت 
 مباشرة.ميكن للمعلمني التفاعل مع الطالب, حيبون الطالب إذا كانت تتورط 

اإلعالم  بعض األشياء يف االعتبار والتفكري عندما نستخدم قصص وسائل 
 10كمادة لألنشطة تعلم اللغة، مبا يف ذلك:

إذا كان املقصود القصة لتحقيق أهداف تعليمية حمددة، ينبغي اختيار  .1
املعلمني قصص مع تكرار املفردات أو أمناط اجلملة اليت تصبح أهداف 

 التعلم.

                                                 
13 Peacelovers.blog (16-04-2014) 
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ينبغي أن تكون موجهة قصص لألطفال على األشياء اليت جتذب انتباه  .5
ثال، قصص عن احليوانات، عن أحبائهم، حول أنشطة الطالب، على امل

 .االطالب

حمتويات قصص سهل لفهم الطالب. وبذلك، جيب أن يتم تفصيل قصة  .0
 لعمر ومستوى املهارات اللغوية لدى الطالب.

كلمات الرئيسية, بطل الرواية والرتكيز على القصة عرض ألول مرة حبيث  .4
 على أكثر سهولة فهم الطالب عن القصة.

باإلضافة إىل تطوير اللغة، ميكن تقدمي أمثلة قصص من احلياة االجتماعية 
اإلجيابية. ولذلك حيتاجوا املعلمني أن حيتار إىل حتديد القصص لتالئم الظروف احمللية 

 والظروف االجتماعية.

 ب. تعريف الكالم
عنا ما ذاك عرض نظري ملا يكّون القدرات التعبريية عند األطفال. غري أننا إذا تتب 

حييط هبممن واقع لغوي جند احنرافا كبريا يف اخلط الذي رمسناه. فالبيئة اإلجتماعية ماتزال 
تغذيهم مبا خيّرب نتائج التعليم الدراسي, ويشد ألسنتهم إىل مشارب العامية والعجمية 

 14واللحن.
 

 تعريف مهارات الكالم   -1

هناك اختالف جوهري بني مهارة الكالم واملهارات األخرى, ففي حني أن 
الواحد منا يستطيع أن يقرأ مبفرده و أن يكتب مبفرده ويقوم باإلستماع إىل املذياع أو 

                                                 
 .56رقم:  م. 5999", دمشق: دار الفكر, المهارات اللغوية و عروبة اللسانفخر الدين, " 51 
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مشاهدة التلفيزيون مبفرده, إال أننا ال نستطيع أن منارس عملية الكالم )اإلتصايل( إال إذا  
ى نتبادل معها احلديث. فإننا جند دائما أن املتكلم كان هناك طرف أو أطراف أخر 

يتبادالن األدوار, فاملتكلم يصري  –وجها لوجه أو هاطفيا  –والسامع أثناء احلديث 
 15مستمعا وبالعكس.

مهارات التحدث )املهرة الكالم( هو القدرة على التعبري عن األصوات أو 
لرغبات، أو مشاعر الشريك الكلمات للتعبري عن الفكر يف شكل أفكار وآراء، وا

 16التخاطب.

( وتعبري أسلوب الكالم muhadatsahوتشمل هذه املهارات على تعلم الكالم )
 17(.ta'bir syafahiyمباشرة )

 
 أهمية تعليم مهارة الكالم  -2

تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة, 
منهج تعليم اللغة األجنبية, ويعتربه القائمون على هذا امليدان فالكالم يعترب جزأ رئيسا يف 

من أهم أهداف تعليم لغة أجنبية, ذلك أنه ميثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي 
 لتعلم اللغة.

الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية. واللغة يف األساس هي الكالم, أما 
 18, والدليل على ذلك مايلي:الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم

                                                 
 567م. رقم:  5989, جامعة الملك سعودي, اختبارات اللغة"محّمد عبد الخالق,"  55 
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عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل, حيث ظهرت الكتابة يف  .1
 فرتة متأخرة من تارخ اإلنسان.

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعليم الكتابة, اليت يبدأ يف تعلمها عند دخول  .5
 املدرسة.

بطالقة, ويوجد عدد كبري من الناس مجيع الناس األسوياء يتحدثون بلغاهتم األم  .0
 اليعرفون الكتابة يف لغاهتم.

 هناك بعض اللغات مازالت منطوقة غري مكتوبة. .4

وبناء على ما تقدم من أسباب, ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم 
 .األهداف يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

الب إىل إتقاهنا يف اللغات الكالم من املهارات األساسية, اليت يسعى الط
األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية, عندما رادت أمهية 
اإلتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية اإلهتمام 

ن جيعل باجلانب الشفهي, وهذا هو اإلجتاه الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية, وأ
مهه األول ومتكني الطالب من احلديث بالعربية, ألن العربية لغة اتصال, يفهمها ماليني 

 الناس يف العامل.
والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة 
 اللغوية. وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة هلذه
املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية, وتزايد 
وسائل االتصال, والتحرك الواسع من بلد إىل بلد, حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال 

 19الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية.

                                                 
 م. 5989", مصر: إيسيسكو, تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهأحمد, رشدي, " 59 
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خذ نصيبا وافرا يف برامج تعليم اللغة لغري أهلها, وألن اللغة هي الكالم, فإنه يأ
والسيما أن اهلدف اإلتصايل هو اهلدف األقوى عند أغلب متعلمي اللغات, وإذا مل 
يكن املتعلم قادرا على الكالم, وتوظيف ما تعلمه يف بقية املهارات يف حديثه فال تثبت 

ما تعلمه يف اجملتمع من جهة معلوماته ومهاراته اليت تعلمها من جهة, وال يشعر بثمرة 
أخرى. والتحدث هو الوسيلة املقابلة لإلستماع. فاإلنسان ميضي حنو نصف الوقت يف 

 اإلستماع, وأقّل من ذلك الكالم.
 

 أهداف مهارات الكالم  -3

هناك أهداف كثرية ومتنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم تشرتك مع 
 53ناك أهداف عامة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي:أهداف اللغة العربية العامة، وه

إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اجملتمع،  .1
والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدها، 

يف أثناء الكالم، وصوغ  حيث يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد
 الكالم يف عبارات صحيحة.

متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة. ويكون  .5
ذلك بتزويدهم باملادة اللغوية، لترتقى لغتهم، وتكون لديهم القدرة على توضيح 

ن األلفاظ حتمل األفكار باستخدام الكلمات املناسبة، واألسلوب املناسب، وذلك أل
 شحنات معنوية ال تنفصل عنها.

توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا  .0
يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إىل 

 غريهم من الناس، واإلبانة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم.

                                                 
5 http://ivanalfian80.wordpress.com 
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د على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري والتعبري، تعويد األفرا .4
وكيفية مواجهة املواقف الطائرة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبريهم عن طريق 

 تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض.

ة بالنفس، واإلعداد للمواقف احليوية اليت القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثق .5
تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق يف احلديث 
والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعبري عما يف النفس جبرأة وصدق، وتنمية القدرة 

 على االستقالل يف الرأي.

ار أن الكالم يتضمن كثريا منها: كالسؤال اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتب .6
واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيهات، وإدارة احلوار 

 واملناقشات، والتعليق على األخبار وغري ذلك.

إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها، فالفرد  .7
كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذا اإلتقان جيب   يدقق يف كتاباته، ولكنه يف

أن يتصف بالسرعة املناسبة، مع انتقاء األلفاظ املناسبة للمعاين، وكذا الرتاكيب 
 والعبارات، والتزود هبا، ألن املتكلم سيحتاج إليها يف حياته اللغوية.

الصحيح عن هتذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري  .8
 األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر.

 أما أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما يلي:
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك  .1

 بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 ت املتجاورة واملتشاهبة.أن ينطق األصوا .5

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. .0

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. .4
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أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف  .5
 لغة الكالم.

عبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث ومتييز أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية يف الت .6
 العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم  .7
 هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية.

املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية  .8
وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث العريب 

 واإلسالمي.

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

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات  .13
 مقبولة. زمنية

 
أيضا من املهارات الكالم أن الطالب قادرون على التواصل شفويا  يهدف

بشكل جيد. وعالوة على ذلك، وفقا أليب بكر، والغرض من املهارة أو الكفاءة الكالم 
 51على النحو التايل:هو 

 .تعويد الطالب أن يتحّدث باللغة فصيح.1

 ر مع مجل صحيحة وواضحة. . تعويد الطالب بناء اجلمل من القلب واملشاع5

                                                 
 يترجم من05 

Ulin,Nuha,”Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab”Jogjakarta: DIVA Press, 2012. Hal. 
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. تعويد الطالب اختيار الكلمات والعبارات، ومن مث وضعها يف لغة مجيلة، وفيما 0
 يتعلق باستخدام كلمة يف مكاهنا.

 
 الكالم مهارة تعليم طريقة  -4

إن تنمية الكالم أو احلوار تستلزم إعداد برنامج مناسب وخمطط لتحقيق أهداف 
الفعال ومن أهداف تعليم اللغة العربية يف مرحلة دراسية حمددة مستمدة من أسس احلوار 

معينة, حبيث يشتمل الربنامج على صياغة األهداف واختيار وتنظيم احملتوى وحتديد 
 طرق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي املناسبة.

رق وقد تصنفت طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقة, فتقسم الط
يف ثالث جمموعات: أوهلا يشمل الطرق اليت يتحمل املعلم وحده العبء فيها دون 
مشاركة من التالميذ. وثانيها يشمل الطرق اليت يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذ. 
وثالثها يشمل الطرق اليت يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما توصل 

ريقة التنقيبية الكشفية فهي اليت تعتمد على النشاط الذايت إليه من نتائج. أما الط
 للمتعلم, وما يبدله من جهد يف كشف املعلومات اجلديدة, دون أن يعطى مثريات كثرية.

 55أما من األساليب املستخدمة يف تدريس الكالم واحلوار فهي ما يلي :
 احملادثة املوجهة .1

 تعليم اللغة. ويتم فيها اقرتاح وهي أسلوب للتدريب الشفوى املضبوظ يستخدم يف
التعبري أو الكالم الذي يقوله كل طالب مشارك يف احملادثة, لتنتقل احملادثة بسالسة 
بني األطراف من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة, فاحملادثة املوجهة هي 

ى نوع من احلوار املخطط واملقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبري الشفه
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يف املواقف احلوارية املختلفة, ويكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل طرف من 
 أطراف احملادثة الدور الذي يؤديه يف احملادثة. ومادا عليه أن يقول.

 األلعاب .5

هناك كثري من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على احلوار, منها ما ميارس يف احلياة 
نها ما يتخذ وسيلة لتعليم فنون اللغة وخاصة التعبري اليومية بغرض التسلية واملرح, وم

الشفهى. ويتطلب هذا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفراد حبسب قواعد  
 كل لعبة ويكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه.

 املناقشة .0

وتتضمن حوارات هدفا حمددا ومعروفا للمشاركني فيها, حيث يتبادل املشاركون 
أومشكلة معينة, ويتعاونون ىف إجياد حل أو إجابة أو قرار  الرأي حول موضوع

وربطا بينها للوصول إىل حل  بشأهنا. وتتطلب املناقشة تسجيال لألفكار الىت تطرح, 
 مرض.

 

 على الكالم: التدريب مراحل  -5

التدريب على مهارة الكالم من خالل أساليب متعددة كل منها  ميكن 
 50يناسب مرحلة تعلمية خمتلفة.

 المرحلة األولى: حوار مغلقة اإلجابة. (أ
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم يغلب عليها طابع ترديد القوالب مع 

 تغيري بعض الكلمات. مثل: التعارف. )ما امسك؟ من أين أنت؟ ...(
 

 المرحلة الثانية : حوارات مفتوحة اإلجابة. (ب
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املتطلبات الفكرية و اللغوية للحوار. وهي مرحلة ختتلف عن املرحلة األوىل بزيادة 
 مثل: حوارات مبسطة. )ما آخر مرة ذهبت إىل السوق؟ ماذا اشرتيت؟ ...(

 

 المرحلة الثالثة: التعبير الموّجه أو المقّيد, التعبير عن أفكار قصيرة. (ج
هنا يتوىل الطالب التعبري عن فكرة متكاملة, ولكن بتقدمي بعض املساعدة على 

أو اللغة أو كليهما. مثل: )عرض صورة لوصفها, أو عرض سلسلة مستوى األفكار 
 من الصور لتكوين قصة, أو وصف تفصيلي حملتويات صور متفرقة, أو التلخيص(

 

 المرحلة الرابعة: العبير الحّر, التعبير عن أفكار عميقة. (د
 وهي مرحلة تناسب املستويات املتقدمة من التعّلم اللغة, يقوم فيها الطالب بتقدمي

موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراته الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكري. 
 مثل: تناول مشكلة بالتحليل: )كيف ينهض العامل اإلسالمي؟ ...(


