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 الثانى الباب
 النظرية دراسةال

 )Critical Incident( الحادثة االنتقاد االستراتجية عن : االول الفصل
 الحادثة االنتقاد ستراتجيةا تعريف . أ

 لدعوة المعلم یستخدمها ستراتجيةاال هي  الحادثة االنتقاد
 جيدة ستراتجيةاال وهذه. وتذآيره األطالق تجربة عن الطالب

 االنتقاد االستراتجية ظهور خلفيةو .18الكالم مهارة دریبلت
 .النشط التعلم من االستراتجية ظهور هي الحادثة
 من المعلومة تحویل ليس التعلم"  سيلبرمان ملفين وفقا 
 الطالب اشراك على التعلم یختاج لكن, فقط الطالب الى المعلم
 الطالب یقوم, النشطة الدراسة قت و في. العملية و العقلية
 مشكلة یكسرون و, االفكار یتعلمون و, التعلم اعمال بعض

  19.تعلمه ما ینفذون و, الدراسة
 الحادثة االنتقاد ستراتجيةا خلمد . ب

 االفتراضات من مجموعة هي التعلم عملية في المدخل
 طبيعة و اللغة طبيعة على االفتراضات هذه تتعلق. المترابطة

 ألن, للتعلم التوجه و االتجاه تحدید المدخل هذا. التعلم عملية
 . التعلم عملية في الفلسفي أساس من هو المدخل

 :منها, العربية التعلم عملية في المدخل من آثير هناك

 )Humanistic Approach(اإلنساني المدخل .1
                                                            

 157 ص, المكان نفس ,رشيدى الوهاب عبد, محمودة امى 18
 :من ترجم19

Melvin.L. Silberman, Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa Aktif,  Bandung: Nusa Media, 2006, h  
9  
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 )Media-Based Approach(الهندسة المدخل .2
 )Communicative Approach(االتصالي المدخل .3

 الحادثة االنتقاد اإلستراتجية تستخدم, سابقا المدخل أقسام من
 األقصى تعلمال یعمل المدخل هذا في ألن االتصالي بالمدخل
 .اللغة وظيفة باستخدام

 عن البحث یطلق ال اإلستراتجية هذه عن تحدث ولذلك 
. االتصالي المدخل من وجودها ألن. االتصالي التعلم نظریة
 أوال الباحث فقدم التالي، اإلستراتجية هذه تبحث أن قبل لذلك
 .االتصالي تعلم نظریة عن

 )Communicative Approach(االتصالي مدخل تعريف).    أ

 اللغة تعلم هو العربية اللغة تعلم في االتصالي المدخل 
 وظيفة او االتصالية نظریة على تقوم التي االتصالية العربية
 تطویر هو اللغة تعلم اهداف, المدخل لهذا وفقا. 20اللغة

 اللغویة األربعة المهارات تعلم اجراء و االتصالية مهارات
 ).الكتابة و القراءة و الكالم و االستماع(

 االتصالي المدخل مالمح).  ب
 الاالتص تحقيق هي للغة األساسية الوظيفة بأن اإلیمان .1

 و الشفهي االتصال على یقتصر ال الذي,الشامل بمعناه
 وصيلة هو إنما و, وسامع متحدث بين المحدود التفاهم
 .الشعوب و األمم و األفراد بين للتفاهم

                                                            
 :من ترجم  20

Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media), 
Malang:UIN Malang Press,2008, h 9 
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 لدى االتصالية الكفایة بناء هو اللغة تعلم من الهدف .2
 وآفایة, النحویة الكفایة: األربعة بجوانبها المتعلم
 .االجتماعية اللغة وآفایة, الخطاب

 خالل من یبنى,شكليا سلوآا ليس األجنبية اللغة تعلم أن .3
 و, االستجابة و المثير على یعتمد و, الحفظ و التقليد
 العوامل فيها التي العقلية العمليات من مجموعة هو إنما

 .   االجتماعية و النفسية و اللغویة
 إلى منه ینطلق, المتعلم لدى إبداعى لغوي أساس بناء .4

 مقبولة و لغویا صحيحة وتراآيب عبارات توليد
 .اجتماعا

, للغة البنائ الهيكل بوصفها,الوظيفة بالقواعد االهتمام .5
 غير و أحيانا مباشرة بأساليب للدارسين تقدیمها و

 .أخرى أحيانا مباشرة
 و, الشكلية الدقة من بدال اللغویة بالطالقة االهتمام .6

 متعثرة آانت وإن االتصالية بالطال محاوالت تشجيع
 .خاطئة أو

 وأساس التعلمية هوعملية الذي بالمعنى االهتمام .7
 .اللغوي للشكل إغفال غير من,االتصال

 .الحياة في اللغویة وظائف على االعتماد   .8
 الثقافية و اللغویة خلفيتهم و, االتصالية الدارسين حاجة .9

 اختيار في تدرجال أسلوب تحدد التي هي, االجتماعية و
 .وتقدیمه وتنظيمه اللغویة المواد محتوى

 جميع فتشتغل, خطية ال دائرة بطریقة الهدف لغة تقدم .10
 المعلم یقيد وال, المفيدة األنشطة و المتاحة القنوات
 .واحد مستقيم خط على بالسير
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 المنهج أطراف بين تفاعل و تفاوض مسألة التعلم أن .11
, اخر ومتعلم متعلم بين, علمومت معلم بين وعناصره؟

 .آتاب و متعلم وبين
 واحد وقت في تنميتها و األربعة بالمهارات االهتمام .12

 .متكامل وبشكل
 الدراسي الفصل تحویل و, الصفية باألنشطة االهتمام .13

 للغة العامة الطبيعية بالبيئة شبيهة اتصالية بيئة إلى
 .الهدف

 مع, البصریة و السمعية التعليمية؟ بالوسائل االهتمام .14
 .الوسيلة اختيار في الدقة تحري

 بأسلوب الحقيقية اللغویة المواقف طریق عن اللغة تعلم .15
 .الهدف لغة ثقافة یمثل حتى طبيعي

 خالل من) Cooperative Learning(التعاوني بالتعلم االهتمام .16
 تتنافس مجموعات إلى الدرس حجرة في الطالب تقسيم
 .  21قضية مناقشة أو مشكلة حل في بينها فيما

 المزايا).  ج
 على تربو وتجارب جهود ثمرة االتصالي المذهب). 1 
 عام مائة

 و النظریات من ددع من المذهب هذا استفاد). 2
 القرن في  ظهرت التي المذهب و االتجاهات
 بل, وحسب النفس علم و اللغة علم في ال, العشرین

 .شتى علوم في

                                                            
, اإلسالمية سعود بن محمود اإلمام جامعة,أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تدریس طرائق, العصيلي إبراهيم بن العزیز عبد 21

 148 ص, 2002



21 
 

 عدة نواح من الشمول المذهب هذا یتميز). 3 

 -المذهب لهذا وفقا-اللغة تعلم فإن, ماتقدم ضوء في). 4
 شتى طرائق و مذاهب من باالستفادة للمعلم یسمح
 االتصال يقلتحق

 المحببة األمور من المذهب لهذا وفقا اللغة تعلم). 5 
 األجانب للطالب

 المواد و المتعلم و المعلم من آل وظيفة بين التوازن). 6 
 التعلمية

 وفقا -الفصل في المقدمة األساليب و األنشطة معظم). 7
 اللغویة المستویات لجميع صالحة -المذهب لهذا

 على تساعد المذهب هذا في عهاوتنو األنشطة آثرة). 8
 المتعلمين بين الفردیة الفروق مراعاة

 إجراءات و بأساليب المذهب لهذا وفقا اللغة تدرس). 9
    22.التدریس طرائق من آثير في التتوافر, فریدة

 العيوب).  د
 توحي أنشطة وآثرة تطبيقاته تعدد المذهب هذا سعة). 1

 متفرقة راءا مجموعة بأنه

 الناس من الغالبية لدى االتصال مفهوم أن یالحظ). 2
 اللغة من الشفهي الجانب على یقتصر

 اللغویة للمهارات واضح ترتيب المدخل هذا في ليس). 3
                                                            

 166  ص, المرجع نفس 22
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 یلغي قد اللغة تعلم في المذهب هذا بمبادئ االلتزام). 4
 الجوانب من آثيرا ویفقده, المعلم ادوار من آثيرا

 عليها تعود يالت اللقيادیة

 أنشطته و المذهب هذا أساليب من آثير تطبيق صعوبة). 5

 التصنع مواقفه و المذهب هذا أنشطة بعض على یغلب). 6
 .الوظيفة االتصال أنشطة بخاصة و, التكلف و

 بعض أهداف الیحقق المذهب لهذا وفقا اللغة تدریس ).7
   23.اللغة التعلم من المتعلمين

 الحادثة االنتقاد ستراتجيةا أهداف.    ج
 االنتقاد" االستراتجية هدف اما. هدف لها استراتجية آل 
 آما. تجربتهم بتعبير الدراسة أول من الطالب اشراك هو" الحادثة
 التدریس و التعلم االستراتجية" آتابه في صبرى احمد قال

 المعّلم ینظر هي الحادثة االنتقاد االستراتجية هدف أّن" الجزءي
 24.الدراسة أّول من تجربتهم بنظر الطالب الى

 الحادثة االنتقاد ستراتجيةإ الخطوات.    د
 عملية في" الحادثة االنتقاد"  االستراتجية الخطوات آانت 

 :آمایلى بيانها و. التدریس
 الدراسة الموضوع عن الطالب الى المعّلم یشرح .1
 یذآروا أن لطالب) دقائق بعض( وقتا المعّلم یعطى .2

 تجربتهم
                                                            

 168 ص, المرجع نفس 23
 :من ترجم 24

Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Microteaching, Ciputat: Quantum Teaching, 2005, h 122  



23 
 

 )تجربتهم؟ عن ینسى ال ماذا( الطالب الى المعّلم یسأل .3
 25طالبهم بتجربة تتعلق التى المادة المعّلم یوّصل .4

 الكالم مهارة:  الثاني الفصل
 الكالم مهارة تعريف .أ 

. اليومية الحياة في المهم اللغوي النشاط هو الكالم آان
 األفكار من بباله خطر ما آل عن یعبر أن یحاول به اإلنسان
 وما فكره ما اإلنسان الیعرف نفسه عن التعبير دون.والشفویا
 الفعالية األربعة اللغویة المهارات ىإحد هو والكالم. شعره

. الكالم و والكتابة واإلستماع القرأة مهارة وهي اإلنتاجية
 اللغة الى لنسبةبا المهارات األهمية من عتبری هو والكالم
 جزء الكالم ألن .اللغویة المهارات أهم من تعتبر و األجنبية
 منهج في أساسي جزء كالملفا .المتعلم یمارس الذى عملى
 أهم من الميدان هذا على والقائمون یعتبر و األجنبية اللغة تعلم

 الجزء الغالب في یمثل أنه ذلك األجنبية اللغة تعلم أهداف
 اللغة تعلم في والطبقى العملى

 كلالش هو الكالم أن منصور أحمد المجيد عبد قال  
 جزء أهّم یعتبر وهذا اإلنسان عند اإلجتماعي لإلتصال الرئيسي
 تعلم في رئيسّية وسيلة الكالم فكانت 26.واستخدامها اللغة ممارسة
 من الكالم فيها المعلم یمارس حيث مراحلها، مختلف في اللغة
 جدا مهّمة الكالم ممارسة آانت ولذا. والمناقشة الحوار خالل
 .اللغة تعلم الى بالنسبة

                                                            
 من یترجم 25

Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktiv, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, h. 2 
 240 ص, )1997السعودیة، الملك جامعة:  الریاض( , النفسي اللغة علم ,منصور أحمد سيد المجيد عبد  26
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 الكالم مهارة أهمية.ب 
 اتصال وسيلة اللغة ألن. الكالم هي اللغة أن تعبير

 والجماعة األفراد نطاق في وذلك الناس، بين التفاهم
 هو الكالم ان. الكالم بطریقة اال الناس یفهم ال و 27.والشعوب
 من بحياته یتصل ما وآل اإلنسان بنسبة الرئيسي الشكل

 .المعلومات

ن روف وم اس أن المع ذین الن دثون ال ر یتح ا أآث ون مم . یكتب
 من وآثير مكتوبةال الكلمة سيطرة من أآثر المنطوقة الكلمة وسيطرة
اس ون الن ماع یحب ر الس ن أآث بهم م راءة ح راءة ألن. للق ب الق  تتطل
ه ا وسماع  المتحدث سؤال فرصة لهم تتبخ وال رأآث نتباهاا منهم  جابت
ه  من  العامض  ستفسارواال  األنشطة  من  الكالم  أن ّكش  وال. 28آالم

 .العالم في والكبار للصغار اللغویة

 والطالب، المدرس بين التعامل في األساس هو والكالم
 فالسؤال. آلها التعليمية العملية في األسس أهم من بل

 الكالم یكون األخرى أنشطة بل والمحادثة والمناقشة والجواب
 من البد انآ ولذلك. التحدث هو بها العمل وأساس. محورها
 جزئا فيه الشفهي التعبير یكون أن اللغة لتعلم متكامل برنامج
 اللغة أیة – فللغة. المختلفة التعلم مراحل آل في وذلك أسسيا

 ما أهمها ولعل والباحثون، العلماء وصدها هاّمة وظائف –
 :  یلي

 التفكير أداة اللغة .أ 

                                                            
   31ص ،) 1991 ،النفائس دار : لبنان( ,تدریسها یقوطر العربية خصائض معرف، محمود27 

 224 ,)1979, المصریة النهضية مكتبة(, العربية اللغة تعلم, طریق أحمد القادر عبد محمد  28
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 الناس بين والتفاهم االتصال وسيلة اللغة .ب 

 التعلم أداة اللغة .ج 

 الدینة عقائدها لألمة تحفظ التي الخزانة إنها .د 

 بها الناطقين بين الرواتب إحدى اللغة تمثل .ه 

 آل في والعباقرة الموهوبين تمكن التي األدة هي اللغة إن .و 
 29.قوم

 الكالم مهارة هدافا  .ج 
 :یلي فيما ألهمها نعرض أن یمكن الكالم لتعلم عامة اهداف هناك

 أنواع یؤدي وأن. العربية اللغة أصوات المتعلم ینطق أن .1
 أبناء من المقبولة بطریقة وذلك المختلفة والتنغيم النبر

 .العربية

 .والمتشابهة المتجاورة األصوات ینطق أن .2

 القصيرة الحرآات بين النطق في الفرق یدرك أن .3
 .والطویلة

 لترآيب الصحيح النظام مستخدما فكارهأ عن یعبر أن .4
 .الكالم لغة في خاصة العربية في الكلمة

 مثل الشفهي  التعبير في اللغة خصائص بعض یستخدم أن .5
 الفعل ونظام والحال العدد والتمييز والتأنيث التذآير
 .بالعربية المتكلم یلزم مما ذلك وغير وأزمنته

                                                            
 31-32 ص, المرجع نفس  29
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 والمناسبة المقبولة يةالعرب الثقافة أشكال بعض یستخدم أن .6
 یكتسب أن و عملية، وطبيعة اإلجتماعي ومستواه لعمره
 العربي التراث عن األساسية المعلومات بعض

 .واإلسالمي

 مواقف في ومفهوما واضحا تعبيرا نفسه عن یعبر أن .7
 .البسيطة الحدیث

 بشكل بها والتحدیث العربية باللغة التفكير من یمكن أن .8
 30 .المقبولة زمنية تراتلف ومرابط متصل

 الكالم مهارة تعلم طريقة .د 
 دراسة القاء في المعلم یسير الذي نظام هي التعلم في والطریقة
 اغراض بتحسين یشكل الطالب أذهان الى المعلومات ليوصل
 .التربية

 علي تحتوي ابراهيم العليم عبد قال آما الكالم تعلم طریقة أما
 :منها انواع ثالثة

 بالقصة .أ 

 بمشكلة تنتهي أسئلة أو قصير، بحدیث ویكون:  التهميد .1
 المدرس یقول بأن االآتفاء ویمكن. بحلها تتكفل القصة
 .قصة عليكم سأقص:  للتالميذ

 المعنى، ثيلوتم والوضوح، التأني مع القصة، القاء .2
 .المختلفة المواقف والمراعاة

                                                            
 158-157 ص .............،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعلبم الناقة، آامل محمود  30
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 مراحل حسب على مرتبة األسئلة من طائفة القاء .3
 .القصة

 .القصة عنوان اختيار .4

 .بعضا بعضهم التالميذ أسئلة .5

 .القصة تخليص الطالب الى المدرس فيطلب:  التخليص .6

 .التمثيل .7

 الحر بالتعبير .ب 

 یجب ما للطالب مدرسال یشرح بأن ویكون:  التهميد .1
 اختيار على ویساعدهم الدرس، هذا في عمله

 أن یمكن التي الميادین بعض لهم ویذآر موضوعات،
 والحفالت آالمشاهدات:  موضعاتهم منها یختاروا
 االجتماعية المشكالت وبعض والریاضة واألخبار
 .ذلك ونحو

 زمالءه ویحث حدیثة، اللقاء طالبا المدرس یستدعي .2
 .المالحظات بعض ویجلسوا إليه یستمعوا ان على

 أسئلة زمالءه یوجه حدیثه، من الطالب ینتهي أن بعض .3
 .منه سمعوا فيما

 واألخبار األحادیث بعض إلقاء في المدرس یشترك .4
 الألسئلة من لهم یبدو ما الطالب عليه ویوجه واألفكار

 31. یجيبهم وهو

                                                            
  122-123 ص ،)1998 ،المعاصر الفكر دار : لبنان -يروتب (,العربية اللغة تدریس طرق ،الرآابي جورت31
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 بالموضوعات .ج 

 حسب على المدرس یسير والثنویة اإلعدادیة المدارس وفي
 :األتية خطوات

 .الكالم على یحفزهم بما الطالب نشاط إثارة .1

 .قراءته الطالب وتكليف السبورة على الموضوع آتابة .2

 .الموضوع ليكفروا للطالب الفرصة ترك .3

 .الطالب على ألسئلة منا طائفة القاء .4

 32.الموضوع عن الطالب حدث .5

 الكالم مهارة أقسام .ه 
 : قسمين الى الكالم مهارة تنقسم

 المحادثة .أ 

. المعدة غير االتصالية المواقف في الكالم فهي المحادثة
 أنسب تعتبر آما والجواب، سؤال طریقة تعتبر هنا ومن

  وأبسطها الطرق

 الشفهي التعبير .ب 

 او بالرد او بالوصف النفس تعبية هي الشفهي تعبير
 بعضها نعرض آثيرة صور الشفهي لتعبيروا 33.بالمناظرة

 : یلي فيما
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 الحر تعبير .1

 : األتية بالصورة التعبير في القصص استخدام .2

 الناقصة القصص اآمال 

 القصيرة القصص تطویل 

 .المسموعة او المقروءة القصص على تعبير 

 ام المدرسة داخل ونشاطهم حياتهم عن الطالب تحدث .3
 .خارجها

 .والطير والنبات الحيوان مماثلة .4

 في االختبار عن آتابه في الخوالي على محمد وقال
 : یلي آما الشفهي التعبير

  لدیهم مؤلف موضوع عن تحدثوا أن الطالب یطلب 
 .والصحة الطالقة أسس على ویقيموا

 تطلب شفاهية او آتابية أسئلة الطالب الى توجه 
 .قصيرة شفهية إجابة

 شریط علي مسجلة األسئلة تكون ان الممكن من 
 .لإلجابة آاف وقت واخر سؤال آل بين ویترك

 عليه یعلق ان منه یطلب صورة الطالب الى تقدم 
 .محدد وقت في شفاها

 موضوع حول شفهية محاورة في الطالب تشترك 
 .حرة محادثة في او معين
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 الكالم مهارة في المؤثرة العوامل .و 
 النطق .1

 یرى إذ الصوتي، الجانب هي الجوانب هذه أهم من
. صحيحا تعلما بدایة منذ النطق لتعلم الكبري األهمة التربویون
 بعد تصحيحه أو تغييره في صعوبة اللغة عناصر أآثر فالنطق
 .خطأ بشكل تعلمة

 آامل بشكل الدارس ینطق أن النطق في المطلوب وليس 
 متحدثيها، سيطرة للغة الصوتي النظام على یسيطر أي وتام،
 بالشكل األصوات إخراج علي القدرة تعني هنا السيطرة ولكن
 عن النظر بصرف اللغة أبناء مع الكالم من المتعلم یمكن الذي
 34.وتنفيذهم ونبراتهم أصواتهم اخراج في الكاملة الدقة

 المفردات .2
 ذات في أنها  آما المعنى جمل أدوات هي المفردات

 یفكر أن المتكلم یستطيع بالمفردات. للتفكير وسائل الوقت
 تكتسب ما وعادة. یرید ما تحمل آلمات إلى فكره یترجم ثم

 االستقبال مهارات خالل من األجنبية اللغة في المفردات
 .والكتابة الكالم مهارة یأتي ثم والقراءة، االستماع وهي

 خالل من أى ،السياق خالل من إال تعلم ال الكلمات 
, للقراءة موضعات في او شفویة مواقف في استخدامها

 خالل من للدارسين الكلمات تقدبيم یفضل ولذلك
 الموضوعات هذه تتناول بحيث فيها یتكلمون موضوعات

 التي والطرق الخبرات من وآثير. حياتهم من مهمة جوانب
                                                            

 159 ص  ، السابق المرجعالناقة، آامل محمود  34



31 
 

 على القدرة لتطویر المفردات تنمية في استخدامها یمكن
 مفردات تنمية إلى فالوصول ولذلك. الدارسين لدي مالكال

 : خالل من یتم ان بجب الدارس

 التي بالمواقف مباشرا اتصاال تتصل الكلمات تقدیم .أ 
 .أنفسهم عن فيها یتحدثون

 في الكلمات هذه استخدام لممارسة الفرصة إتاحة .ب 
 .اتصال مواقف

 حتى منتظنة فترات في الكلمات هذه تقدیم اعادة محاولة .ج 
 35.تنسي ال

 القواعد .3
 إلى اإلشارة األجنبية اللغة بتعلم المهتمون یهمل ما آثيرا
 للغة المتهلمون أما. تماما ینكرها بعضهم یرى بل القواعد،
 في ضروریة ليست القواعد بأن یصرحون ما فكثيرا أجنبية
. باللغة للتحدث ضروریة ليست أى, اللغة استخدام تعلم

 أن وهي انكارها یمكن ال حقيقة فثمت األمر یكن ومهما
 یعرفها أن ینبغي التي القواعد من وعةممج تحكمها اللغة
 في الراغب یعرفها أن أیضا یجب والتي بها المتكمل جيدا
 وسواء, متأخر وقت أو  مبكر وقت في ذلك تم سواء تعلمها

 نقرره إنما هذا نقرر إذ ونحن. وعي يربغ او بوعي تم
 تحل ال القواعد تدریس صعبات بأن تماما واعون ونحن
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 شئ فالقواعد, المشكلة بتجاهل عليها التغلب یتم وال
 36.اللغة مهارات لتعالم ضروري

 العربية اللغة لتعلم القواعد مشكلة هنا نتناول ولن  
 اللغة تعلم آتب الى نظرنا إذا لكوذ بالتفضيل، لألجانب
 .طریقتين من بواحد تقدم ما عادة القواعد أن نجد األجنبية

 موقف أو حوار خالل من الجدیدة القاعدة تقدیم .أ 
 حواریة مواقف في وتستخدم تستنبط ثم قصصي،

 .جدیدة

 أول في جمل شكل على امثلة في الجدیدة القاعدة تقدیم .ب 
 .عليها تدریس ویتم عدةالقا یستخرج ثم الدرس،
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