
 

 
 

 
 

الثانى باب  
 النظریة الدراسة

 إیمائي تمثيل عن:  االول الفصل

 إیمائي تمثيل تعریف . أ

 عند. اشارات هامعنو اليونانى لغة من إیمائي تمثيل نشأ
 الیستخدم بعرض االن حتى مشهور إیمائي تمثيل االصطالح

 هو إیمائي تمثيل اي صوة بغير یستطيع ذلك بل. الشفهي لغة
 26.االبكم عرض

 عن یعبر العب آل آان الذي العرض من یمائياإل تمثيلال
 التعبير على قدرته الالعب راظهبإ ویتم. قصة ليقدم باشارة نفسه
 عن إیمائي تمثيل اختلف. حواره في الصوت بدون نفسه عن

 حرآات او حوار هو االصالح. ) improfisasi(  االصالح حرآة
 الكالم في لكن فقط الحرآة االصالح. العرض قبل معّدة ليست
 الحرآة اصالح قدرة إلى یمائياإل التمثيل عبال حتاجوی. ایضا
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 عيجم ليس لكن ممتنع، صرعن فيه نشاط یمائياإل التمثيل
 وعلى. إیمائي تمثيل لعب في الرغبة او الموهبة يذو التالميذ
 وغيرهم اإیمائي تمثيال ليلعبوا التالميذ بعض المدرس یختار ذلك

 یمائياإل التمثيل من المستفيدین أن بمعنى ليس وذلك. مشاهدون
  28. ایضا المشاهدون التالميذ بل فقط، الالعبون هم

 

 إیمائي تمثيل أهداف. ب

 لها التي المسرحية لعاباأل من نوع یمائياإل التمثيل
 : ومنها خصائص

 او المعنى عن ريعتبلتل آالمي غير سلوك على یعتمد .1
 .نيالمع المراد

 .جيدا الجسم ضاءآل أع مدیستخ .2

 .والمشاعر العواطف عن تعّبر البدنية الحرآة .3

 .الدقيقة بالحرآات تعّبر والمشاعر العواطف تلك .4

 آما یمائياإل التمثيل اهداف تفصيليا )1994(نرطون وقال
 : یلي

 .الجماعة وتفاعل التعاون تطویر .1

 .بالعطف شعورالو االبتكاري التخيل تطویر .2
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 . التكيف تطویر .3

 بعرض والحرآة واالحساس المتنوع السلوك تفسير .4
 .29قييموس

 التالميذ آالم الرتفاع .5

 30جيدةال العبارة و المفيدة الجملة ستعمالال التالميذ توجيه .6

 

 إیمائي تمثيل أهمية  . ج

 عملية أن األجنبية، اللغات تعليم في السائدة المبادىء من
 هذا تلبية ویمكن . وبهجة مرح في تتم أن ینبغى التعلم و التعليم
 داخل إیمائي تمثيل باستخدام – اآمل وجه على النفسي الحافز
 – منهم الصغار وبخاصة – الدارسين ولدى . اللغة الفصول
 أن التدریب من نوع ألي یمكن بحيث التنافس، في عالية روح
 دون خاللها من المشترآون یتعلم مسابقة، او منافسة إلى یتحول

 لهم تعوید – فيالیخ آما ذلك فيو لهم، یحدث ما إلى یفطنوا أن
 . اللغة استخدام في التلقائية على

 فيو الفهم في جهدا المرء یكلف . شاق عمل اللغة تعلم
 الجدیدة، اللغة استعمال من للتمكن المكثف لىاإل التدریب
 في متطلب الجهد وهذا . المختلفة لمهارتها المتواصلة وللتنمية

 تغدیة إلى حاجة فيز اللغة، تعليم برنامج طوال لحظة آل
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 في اللغة معالجة على للدارس القدرة لتوفير سنوات، عدة وتدعيم
 . والمحادثات الحوارات في الكامل إطارها

 من آثيرا تساعد التى الوسائل افضل من اللغویة واأللعاب
 من والتخفيف ومساندتها، الجهود تلك مواصلة علىى الدارسين

 . وجفافها الدروس رتابة

 مثلها – التدریب في واسعا مجاال األلعاب من آثير توفير
 شيئا یحقق ال بعضها أن آما – المعروفة التدریبات مثل ذلك في

 . یذآر

 الدارسون یكون حيث التدریب، مقدار هو هنا یهم والذى
 حية، واقعية مواقف في الجدیدة لغتهم قيمة اختبار إلى متطلعين

 تدریب في آلية بطریقة لها استعمالهم عند ذلك یلمسون ال ما بين
 الدارسين، عزائم من ویثني  السأم على یبعث عادي، تقليدي
 قبل االنسحاب إلى فيضطرهم ثمرته بضآلة شعورا لدیهم ویولد

  نشأت هنا ومن . الدارسة من معقول مستوى إلى الوصول
 . ةمالمتعل للغة المعنى إآساب ضرورة إلى الحاجة

 لما الدارسين استجابة في تبدو للمعنى المفيدة والترجمة
 مشاعرهم یتناوب حينما إیجابية، بطریقة مستوى من اليه وصلوا
 حينئذ والفضول، واالهتمام والدهشة والغضب والتنافس المرح
 . ایضا بين هدف وذا لهم واضح معنى ذا النص سيكون

 فيها اللغة تكون نصوص انشاء على المعلم األلعاب تساعد
 المشارآة في الرغبة الدارسين لدى تولد معنى، وذات نافعة

 یكتبه او یقوله ما یفهموا أن البد ذلك لهم یتم ولكي.  واإلسهام
 عن یعبروا لكي ویكتبوا یتكلموا أن ایضا بد ال و اآلخرون،



 

 نها یسمعوا التى اللغة معنى فإن وهكذا . نظرهم وجهاة
 وأعمق حيویة اوفر ستكون ویكتبونها، ویتكلمونها ویقرأونها

 . تذآرا وأیسر خبرة

 لىالدإل التدریب الثراء وسيلة األلعاب أصبحت ومتى
 مرآزا باعتبارها – حينئذ – إليها النظر یمكن للغة الهادف
 الدارسون، عليها یدرب التى اللغویة للمادة ومددا المعلم، لذخيرة

 او الغياب، فيها یكثر التى األیام على استخدامها یقتصر أن ال
 .31الدراسية الفصول نهایة في

 الستخدام منهجه في یخطط أن المطلع، للمعلم ویمكن
 بوسائل دراسته تم ما لتعزیز ومفيدة ممتنعة آوسيلة األلعاب
  . المعروفة التقليدیة التدریب

 

 إیمائي تمثيل استخدام آيفية . د

 طریق عن معين فعل او ما نشاط اسم معرفة :  اللغة
 .الصامت    التمثيل

 آنت( المضارع الفعل مع “آان” استخدام :  الموضوع
) أفعل أآن لم،ال( باالنفي واالجابة) تمسح

 ...).آنت،نعم( وباالیجاب

 آالم :  المهارات

 المعلم إشراف :  التحكيم درجة
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 الجميع :  المستوى

 . لكل دقائق 5 :  بالدقائق الوقت

ب : االعداد ن اطل ل م ذ آ ب ان تلمي م یكت اط اس ا نش  م
ن ل اداؤه یمك امت بالتمثي ر وال ،الص ه یخب  ب
 .التالمبذ بقية

 للصف جماعي : االجراء

 مقدمة إلى الحضور الدارسين احد من اطلب
 ثم. بتمثيله یقوم سوف ما بهدوء وإخبارك الفصل
 منه االنتهاء وعند آالم اي بدون النشاط یمثل
 یجب ثم. “انتهيت وأخيرا...آه”: یقول ان یجب
 یخمن الذي والدارس. الدارسين بقية أسئلة على

 في دوره یأخذ صحيحا تعبيرا عنه ویعبر النشاط
 :مثال. الصامت التمثيل

 .انتهيت وأخيرا...آه)  ویقول یمثل:(  1دارس

 . اسألوه ؟ یفعل آان إذام االن و:   المعلم

 السبورة؟ تسبح آنت هل:2دارس

   ذلك افعل اآن لم. ال: 1دارس

 آذاهلك؟ أليس. شيئا تمسح ولكنك: 3دارس

 .شيئا امسح آنت. نعم: 1دارس

 نافذة؟ تمسح آنت هل: 4دارس



 

 .32نافذة امسح اآن لم. ال: 1دارس

 

  هاوعيوب إیمائي تمثيل حاسنم.ه

 وعيوب محاسن عن حثة البا ستبحث مناقشة هذه في
 شيء لكل ألن ،العربية اللغة تعلم في إیمائي تمثيل یستعمل
 أ مقارنة عن لتبحث مهمة المناقشة هذه أیضا، وعيوب محاسن

 .ال ام التعلم في ليستعمل أحسن الوسائل هذا

 إیمائي تمثيل یستعمل وعيوب محاسن عن الباحثة ستشرح
 : یلي آما العربية اللغة تعلم في

  العربية اللغة تعلم في إیمائي تمثيل یستعمل محاسن .1
  الخبرة على الحصول في االیجابية بالمشارآة المتعلم یقوم −
  الخبرة باآتساب استمتاع عملية التعلم یصاحب −
 ویودي واحاسيسة المتعلم مشاعر على النشاط هذا یستحوذ −
 یمارسه الذى النشاط على والترآيز االهتمام زیادة لى ا
 العالقات بتكوین تسمح التى الفرص من العدید یتيح −

 الصفات وتنمية نموالذات على تساعد التى الشخصية
 سلوآهم وراء والدوافع االخرین تفهم وزیادة االجتماعية

 .االجتماعية التوافق من مزید إلى یؤدي مما
 التعلم فرص اتاحة على االحيان من آثير في تساعد −

 في التقلدیة الطرق معهم تجدي ال الذین لالشخاص
 لكي والمشارآة االثارة من مزید إلى ویحتاجون التدریس

    33. التعلم یتم
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  العربية اللغة تعلم في إیمائي تمثيل یستعمل عيوب .2
 )  spekulasi( للمضاربة العناصر من آثير ویتضمن −

 ) المنافع(
  لعبة آل في للنسبتها صعوبة الكثيرة التالميذ عدد −
  بالعبة یستعمل ان یمكن التعليمية المواد آل ليست −
 .  األخر الفصل یؤذى أن العبة هذه یستطيع −
 فقد فارغة الوقت یمأل ان العبة هذه یظن −

  
 الكالم مهارة عن: الثاني الفصل

 الكالم مهارة تعریف . أ
 فيها والمراد ،مهارة - یمهر – مهر من مصدر المهارة
 من احد الكالم مهارة آانت 34القول فهو الكالم أما .االستطاعة

 الحصرّي اللغة تعليم في تبلغ ان ویرید اللغوّیة المهارة نوع
 تفاهما ليبني االفضلة والوسيلة من التكلم. العربّية اللغة ومنها

  وسائله مثل اللغة باستخدام التبادل والواصالت

 المواصالت وجه اللغة فصل في التكّلم نشاط یملك
 التكلم تدریب وبهكذ.بالتبادل والسامع المتكلم بين هما الوجهتين

 وآثرة النطق وقدرة االستماع قدرة وهم اسس ذلك قبل یجب
 مقصودة یوصل ان یستطيع ان الطالب یمكن وعبارة المفردات
 .35وفكرة

 من المتابعة التكلم تدریب هذه ان یعتبر ان یستطيع ولذلك
 .النطق تدریب نشاطه في آان االستماع تدریب
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 إن منصور احمد المجدید عبد الدآتور قال لكذ وبجانب
 ولهذا. االنسان عند االجتماعي للتصال الرئيس هوالشكل الكالم

 36واستخدامها اللغة ممارسة في جزء یعتبرأهم

 احدى من هي الكالم مهارة أن یعرف التعریفات هذه من
 والسامع المتحدث بين التفاهم آالة المستخدمة اللغویة المهارت

 الصيغ مراعاة مع اللغة مباشرةبأصوات اذنها یعبران عما
 . والكلمات الجمل والترتيب النحویة

 

 الكالم مهارة أهمية  . ب
 الحدیث المجتمع في هاما مرآزا التحدث او الكالم یحتل

 الفرد بين السریع االتصال أداة انه في اهميته وتبدو
 ادینيم شتى في االغراص من آثيرا یحقق فيه والنجاح.وغيره
 جنبيةاال اللغة في الكالم تعليم اهمّية هرظفت.37بها ودرو الحياة
 في أساسيا جزء یعتبر فالكالم.اللغة في دانه الكالم اهمّية من

 من الميدان هذه على القائمون ویعتبره. االجنبية اللغة تعليم منهج
 الجزء الغالب في یمثل أنه ذلك،أجنبية لغة تعلم أهداف أهم

  .  اللغة لتعلم التطبيقي و العلمي

 ، اللغوي األداء صور من صورة أول الكالم آان لقد
 هو الكالم مازال لكن اآلن الصور تعددهذه من الرغم وعلى
 إلىحو أن اللغویون الباحثون یرى وإذ لالتصال أساسية وسيلة
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 األفراد بين سریعا شفهيا نشاطا یكون اللغوي النشاط من % 95
  .38والمجتمع الفرق وبين

 اللغوي النشاط الوان أهم من التحدث او الكالم أن والشك
 من اآثر الكالم یستخدمون فاالناس. السواء على للكباروالصغار

 هنا ومن. یكتبون مما اآثر یتكلمون انهم اي حياتهم في الكتابة
 بالنسبة اللغوي لالتصال الرئيسي الشكل هو الكالم إعتبار یمكن

 اللغویة ممارسة في جزء أهم الكالم یعتبر ذلك وعلى لالنسان
 .39واستخداماتها

 االتصال وسيلة اللغة ألن.الكالم هي اللغة أن وتعتبر
 والجماعة األفراد نطاق في وذلك،الناس بين والتفاهم
 فالكالم.الكالم بطریقة إال االخر لغة الناس یفهم وال. 40والشعوب

 . العلومات من بحياته یتصل ما وآل لإلنسان الرئيسي الشكل هو

 الصلة فوجدت ،المدرسة في العلمية إلى نظرنا إذا وآذلك
 تها ببنا وشرح العلوم المعلم إلقاء وآيف ،والمتعلم المعلم بين

 آدة اللغة إن ولهذا.إجابتها إلى التالميذ یحتاج التي األسئلة وتقدیم
 .ذلكآ باالكالم إال اللغة هذه إلقاء یتم وال .41موالتعّل للتعليم

 ،والباحثون العلماء رصدها هامة وظائف-اللغة أیة– فاللغة
 :یلي ما أهمها ولعل

    التفكير أداة اللغة )1
 الناس بين والتفاهم االتصال وسيلة اللغة )2
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 التعليم و التعّلم أداة اللغة )3
 الدینية عقائدها لألمة فظحت التي إنهاالخزانة )4
 بها الناطقين بين الروابط إحدى اللغة تمثل )5
 قوم آل في رةوالعبا الموهوبين تمّكن التي األداة هي اللغة إن )6

 .42وبدائعهم مواهبهم إبراز من
 الكالم مهارة أهداف . ج

 توفيق عابد رأى آما منها فكثير الكالم مهارة أهداف
 :یلي آما الكالم مهارة أهداف أن الهاشمي

 القول في صراحة على التالميذ تشجيع .1
 النقد وآداب الحدیث وآداب اإلصغاء آداب تفهم على إعانتهم .2
 النطق سالمة تعویدهم .3
 .43التمثيل على تدریبهم .4

 مهارة تعليم أهداف أن الناقة آامل محمد رأى ذلك أآد
 :یأتي آما الكالم

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

 . والمتشابهة المتجاورات األصوات ینطق أن .2
 والحرآات القصيرة الحرآات بين النطق في الفرق یدرك أن .3

 .الطویلة
 .المناسبة النحویة الصيغ مستخدما أفكاره عن یعبر أن .4
 الكلمة لترآيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن یعبر أن .5

 .الكالم لغة في خاصة العربية في
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 مثل الشفوي التعبير في اللغة صخصائ بعض یستخدم أن .6
 وأزمنة الفعل ونظام والحال العدد وتمييز والتأنيث التذآير
 .بالعربية المتكلم یلزم مما ذلك وغير

 نضجه ومستوى لعمره مناسبة آالمية لفظية ثروة یكتسب أن .7
 اتصال عمليات إتمام في الثروة هذه یستخدم وأن ،وقدراته
 .عصریة

 والمناسبة المقبولة العربية الثقافة اشكال بعض یستخدم أن .8
 یكتسب وأن ، عمله وطبيعة االجتماعي ومستواه لعمره
 .واالسالمي العربي التراث عن األساسية المعلومات بعض

 الحدیث مواقف في مفهوما و واضحا تعبيرا نفسه عن یعبر أن .9
 .البسيطة

 بشكل بها والتحدث العربية باللغة التفكير من یتمكن أن .10
 . 44مقبولة زمنية لفترات ومترابط متصل

 التلقائية تأتى ان مذآور احمد الدآتور قال ذلك وبجانب 
 أهداف قائمة رأس على تكلف غير من والتعبير والطالقة

 عن التعبير في الرغبة ان ذلك. الصغار لألطفال اللغة تعليم
. یمارسه ان ویجب اليه یميل ،الطفل عند ذاتي أمر النفس
 وأن الطفل لدى الرغبة هذه یشجع ان المدرس على ویجب
 .آالمه في  االنطالق على یساعده

 فيه بما المنهج یعمل ان یجب التى االهداف أهم ومن  
 مرحلة من االولى الحلقة في خاصة تحقيقها على المدرس
 :یلى ما االساسي التعليم

 .ةلغل آوحدات الشفویة بالكلمات الطفل وعي تطویر .1
 .الشفهية و اللفظية ثروته إثراء .2
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 .عنده المعنى روابط تقویم .3
 .ترآيبها و الجمل تشكيل من تمكينه .4
 .لغویة وحدات في االفكار تنظيم على قدرته تنمية .5
 نطقه و هجائه تحسين .6
 المسلبى القصص للتعبير إستخدام .7

 إلى) نهایتها قبيل او( ةالحلق هذه ميذلالت تجاوز ما إذاف 
 اللغة منهج فإن. االساسي التعليم مرحلة من الثانية الحلقة
 المهارات لتنمية آاملة الفرصة التالميذ یعطى ان یجب
 :االتية

 .فيها السير وطریقة والمناقشة المحادثة اداب .1
 .وادارتها ندوة لعقد يرضالتح .2
 أمام عام موضوع في اویتحدث یخطب ان على القدرة .3

 .الناس من جماعة او زمالئه
 .والحكایات القصص قص على القدرة .4
 .جيهات والتو التعليمات إعطاء على القدرة .5
 او بها قام أعمال عن اریرقالت عرض على القدرة .6

 .مارسها
 .واالحداث األخبار على التعليف على القدرة .7
 .ومحاملتهم الناس مجالسة على القدرة .8
 .ومنفعة منطقية بطریقة االفكار عرض على القدرة .9

 في المفاهيم و والمعلومات الحقائق البحث على القدرة .10
 .45احةتوالم المختلفة المصادرها

 
 الكالم مهارة تدریس طریقة  . د
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 الكالم فيها االنسان یمارس التى الحياة تمجاال تعددت لقد
 ،ونشتري ونبيع ،االصدقاء مع نتكلم فنحن. الشفوي التعبير او

 مائدة على االسرة افراد ویتحدث ،االجتماعات من ونشترك
. عليها ونعلق واالمكنة واالزمنة  االحداث عن ونسأل ،الطعام
 واعطاء والخطابة والمناقشة ،للمحادثة آثيرة مواقف وهناك

 ،ومجاملتهم باالخرین واالتصال ،التقاریر وعرض التعليمات
 . 46الشفوي االتصال طریق عن اال قدالیتم هذا وآل

 تعليمها یجب التى المواقف اهم لبعض هنا اتعرض وسوف
 .تدریسها واساليب عليها والتدریب

 والمناقشة المحادثة .1
 العلمية الحياة في هامة ةناكم المحادثة نحتل 

 وإالتحول وإعداد تهيؤ إلى یحتاج فن والمحادثة ،واالجتماعية
 هنا من. تحتها طائل ال التى الثرثرة الضروب من ضرب إلى
 نالحظ اذ ،تربوي وخلقي وثقافي نفسي إعداد من البد آان
 المناقشةمن تفریع إلى تؤدي التى السلبيات من آثيرا

 یضع ثحي االستعالء: التربویة آفاتها ومن ،مضمونها
 یفرض ان فيحاول محدثيه من أسمى مكانة في نفسه المتحدث

 ان یحاول من هناكو ،واصرارا وبعناد فرضا آراءه معليه
 ، والدعاء الحدیث في باالسترسال الحوار جواءا على یسيطر

 ذلك إلى أضف ،المحادثة آفات من أخرى آفة التعالم آان لذا
 اضطراب مع المناقشة محور عن والخروج لالستطراد
 طالبها تعود أن المدرسة واجب ومن ،تنظيمها وعدم االفكار
 عاتق على یقع ذلكو التحدث انواع من النوع هذا على
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 مدرس عاتق على ثم االولى الدرجة في العربية اللغة يمدرس
 الطبعية الفرص للطالب یهيأ ان من إذالبد ،االخرى المواد

 . 47المدروسة مع يالح التفاعل خالل من العملية والمواقف
 والنوادر القصص حكایة .2

 التعبير الوان اهم من النوادر و القصص وحكایة 
 على القصص یقصون ما آثيرا واالمهات االباء فا. الشفوي
 ایضا والكبار ،زمالئهم على قصصا االطفال ویقص ،ابنائهم
 القصة آانت ربما ولهذا. القصص بروایة أصدقائهم یسّلون
 المحادثة استثنينا إذا الشفوي التعبير الوان اهم من والنادرة
 . والمناقشة

 على التالميذ لتدریب الوسائل خير من القصة تعتبر 
 من سماعها والیميلون ،اليها بفطرتهم یميلون النهم ،التعبير

 الغایة تحقق شروطا القصة في تشترط اننا على. وقت اي
 :یلى آما الشروط هذه ومن. منها
 مقومات من الخيال عنصر ولعل. مشوقة مثيرة تكون ان . أ

 .لألطفال خاصةو التشویق
 مرة ولأل ميذالتل سمعهای. جدیدة طریقة تكون ان . ب
 فال. واللغة الفكرة حيث من للتالميذ مالئمة تكون ان . ت

 هاتلغ تشوب وال. خيلةاأل او ،الفلسفية فكاراأل تثقلها
 .الغریبة الوعرة

 نحو او ىاجتماع او ىفكر او خلقي مغزي ذات تكون ان . ث
 .ذلك

                                                            
 199 - 198. ، صالسابق المرجع ،المهارة اللغویة ،محمد صالح الشنطى 47



 

 على ،والقصر الطول حوث من للتالميذ مناسبة تكون ان . ج
 خمس من اآثر التالميذ على القائها ستغرقیالأ ینبغى نهأ

 48دقائق
 والتقاریر واالحادیث والكلمات الخطب .3

. بلق ذي عن اليوم منها اقل للخطابة الحاجة آانت ربما  
 ما المواقف من له یعرض فاالنسان ،ذلك من لرغمبا ولكن
 قادرا یكن لم إذا الموقف یتخرج وهنا ،آلمة القاء منه یتطلب
 .الموقف یتطلبه بما یقوم ان على
 الحاجة فيها تظهر التى سبة المنا من آثير المدرسة فيو 
 بدراسة قام الذى الفصل فهناك ،الكلمات والقاء الخطب إلى

 ،السكانية التربية او السكن آأزمة اجتماعية مشكلة
 ،والمدارس والشوارع البيوت في ازدحام من بها ومایتصل
 الدراسة هذه نتائج یعرص ان ویرید. الخ...العمل ومواطن

 .   تقریر او ،خطبة صورة في
 او حيوانات حدیقة إلى برحلة قام الذي الفصل وهناك  

 من معسكر بعمل قام او ،المتاحف من متحف إلى
 لما وتقویما مفصال وصفا یعطى ان ویرید المعسكرات

 او خطبة شكل في المعسكر هذا او الرحلة هده في حدث
 .آلمة
 المدرسية للقاءات والتقویم والتنفيذ التحطيط وهناك 

 من فيها أویدور آلمات من فيها یلقى وما واالجتماعات
 .مناقشات

 و الخطب إلقاء في المدرسية عةذااإل استخدام وهناك 
 في المدرسية الصحافة واستخدام ،والخاصة العامة االخبار
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 وإجراء الصحفية التحقيقات وعمل والمناقشة الحوار ادارة
 تستلزم التى العامة الحياة مواقف على والتدریب المقابالت

 ،التليفون في الحدیث على آالتدریب یتكلم ان االنسان من
 الناس وتقدیم واالعتذار آالعزاء ،المجاملة المواقف فيو

 . 49الخ...لبعض بعضهم
 

 الكالم مهارة في المؤثرة العوامل . ه
 النطق .1

 یرى إذ ،الصوتي الجانب هي الجوانب هذه أهّم من  
 تعليما البدایة منذ النطق لتعليم الكبرى األهمية التربویون
 تعبيرة أو الصوتية اللغة عناصر أآثر فالنطق .صحيحا

 .خاطئ بشكل تعلمه بعد أوتصحيحة
 بشكل الطالب ینطق أن من النطق في المطلوب ذوليس  

 متحدثها سيطرة للغة الصوتي النظام على یسيطر أي آامل
 األصوات إخراج على القدرة تعني هنا السيطرة ولكن
 بصرف اللغة أبناء مع الكالم من التعلم یمكن الذي بالشكل
 ونبراتهم متهأصوا إخراج في الكامل الوقت عن النظر
 .50هموتنغيم

 الكلمات بعض یلفظ المعلم فكان الصحيح النبر وفي
 في یخطئ أحيانا ولكنه .للطالب تعليمها یرید التى الجدیدة
 .للكلمة الصوتي الترآيب من یتجزء ال جزء النبر ألن .النبر

 وأحيانا ،السمع على غریبة الكلمة یجعل النبر في والخطأ
 آان ،المثال سبيل على) مدرسة( آلمة في آما .مفهومة غير
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 تارة األخير المقطع على الرئيسية النبر أي القویة النبر یضع
 51.أخرى تارة األخير قبل المقطع وعلى
 النطق تعلمهم في یعتمدون الدارسين من آثيرا أن
 المعلم نطق بسالمة التسليم ومع،المعلم تقليد على الصحيح
 األصوات تقليد على المنظم للتدریب محتاجون منهأ إال ودقته

 فرصةقفق یترك أال المعلم على ینبغي ولذلك ،وإخراجها
 الغریبة الجدیدة األصوات إصدار على طالبه یساعدفيها

 حرآات آوصف السبل بكل ذلك في یستعين ان وعليه .عليهم
 على فيها وتدریبهم المقاطع بعض تكرار و ،والشفاه اللسان
 .52األصوات تمييز

 الجدیدة األصوات یسمع أن أیضا للدارسين فينبغي
 وبعد ،لها واإلستجابة استقبالهم على عقلهم وتعود آامل بشكل
 .یوم آل في انهویكّررو صحيح بنطق التالميذ ینطق ذلك

 المفردات .2
 ذات في انهأ آما المعنى حمل أدوات هي المفردات

 ثم یفكر أن المتكلم یستطيع وبالمفردات ،للتفكير وسائل الوقت
 تكتسب ما وعادة .یرید ما تحمل آلمات إلى فكره ترجمة

 االستقبال مهارات خالل من األجنبية اللغة في المفردات
  .والكتابة الكالم مهارتا تأتي ثما ،والقراءة االستماع وهي

 في استخدامها من السياق خالل من إال تعلم ال الكلمات
 تقدیم یفضل ولذلك ،للقراءة موضوعات في أو شفویة مواقف
 من مهمة جوانب موضوعات خالل من للدارسين الكلمات

 استخدامها یمكن التي والطرق الخبرات من وآثير .متهحيا
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 لدى الكالم على القدرة لتطور المفردات تنمية في
 53.الدارسين

 من یتم أن یجب الدارس مفردات تنمية إلى والوصول
 :خالل

 التي بالمواقف مباشرا اتصاال تتصل آلمات تقدیم - أ
 أنفسهم عن فيها یتحدثون

 مواقف في الكلمات هذه استخدام لممارسة الفرصة تاحةأ - ب
 اتصال

 حتى منظمة فترات في الكلمات هذه تقویم إعادة محاولة - ج
 .54تنسى ال

 تدریب على یشتمل أن یجب)المفردات(آلمة ومن
 ثم ،أوال للكلمة المعلم بنطق ذلك ویكون .نطقها على التالميذ
 وفي .فردیا تكرارا یكّررون ثم .جماعيا تكرارا التالميذ یكرر
 الكلمة نطق على التالميذ تدریب من بد ال ،الحاالت جميع
 آلتا في أو جملة في أو انعزال حالة في سواء الجدیدة
  .55الحالتين

 القواعد .3
 اإلشارة األجنبية اللغة بتعليم المهتمون یهمل ما آثيرا

 للغة متعلمون أما .تماما ینكرها بعضهم رىن بل القواعد إلى
 ضروریة ليست القواعد أنب ونحرصی ما فكثيرا األجنبية

 .باللغة للتحدث ضروریة ليست أي اللغة استخدام تعليم في
 بمجموعة اللغة تحكيم أن إليه النظر لفت ینبغي ال ومما

 .ابه المتكلم جيدا یعرفها أن یفترض التي القواعد من
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 یتم وال تحمل ال القواعد تدریس صعوبات أن ونواعى
 لتعلم ضروري شيء فالقواعد .المشكلة بتجاهل عليها التغاب
 56 .اللغة مهارة

 العربية اللغة في القواعد تعليم مشكلة هنا نتناول ولن
 اللغة تعليم آتب إلى نظرنا إذا وذلك بالتفصيل، لألجانب
 :طریقين من بواحدة تقدم عادة القواعد أن نجد األجنبية

 أو حوار خالل من الجدیدة القاعدة أو القواعد تقدیم - أ
 حواریة مواقف في وتستخدم تستنبط ثم قصصية مواقف
 .جدیدة

 یعمل وال .عليها التدریس ویتم الجدیدة القاعدة تقدیم - ب
 حيث الشرح خالل من المفاهيم یقدم أن إال المعلم
 .وتمرینات سهلة بأمثلة یدعمها

 
 رفع في إیمائي تمثيل ةبلع استخدام تأثير عن:  الثالث الفصل

 الكالم مهارة
 في الكالم مهارة و یمائياإل تمثيل ةبلع الباحثة تناولت ان بعد

 والتأثير العالقة عن التحليل فتقدم. سبق فيما العربية اللغة تعليم
 معينة اهداف إلى لوصول استعمل ما التعليم طریقة آانت ،بينهما
 في المدرس بها یحتاج الطریقة وهذه. والتعلم التعليم عملية في

 اآثر بل ،واحدة طریقة المدرس یستعمل ما إلى عاجة وذلك. عمليته
 الطرائق استعمال على تالزمه التى والنقصان الزیادات لوجود منها

 .المتنوعة

 على بقدرته یتعلق ال التعليم عملية في التالميذ آالم مهارة إن
 ان له فالبد.  التعليم بطریقة ایضا یتعلق بل. فقط المقدمة المواد
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 المواد التالميذ یفهم حتى التعليم في الصحيحة الطریقة یعرف
 العلمي التدبير من الطریقة فكانت. صعب بغير المقدمة الدراسية

 . غایة إلى لوصول االدوات من وهي ،اليه بالنسبة تختار التى

 آالم مهارة ینمي ان العربية اللغة المدرس على فينبغى
 واحد ،لتنميتها آثيرة آيفيات وهناك. العربية اللغة تعلم في التالميذ
 مهارة لتنمية مجذب التى والطریقة ،المتنوعة الطرائق استخدام منها
 .یمائياإل التمثيل لعبة ومنها ،اللغویة األلعاب طریقة هي الكالم

 آالم مهارة لرفع الصف غرفة إلى المرح یدخل نأ للمعلم ویمكن
 : طرق لعدة التالميذ

 عدم بشرط یعطيها التى مثلةاأل في التالميذ سماءأ استخدام .1
  التالميذ إخراج

  التدریس في وسمعية بصریة من المعينة الوسائل استخدام .2

 الدرس في التالميذ اشراك .3

  التعلمية العاب و اللغة العاب استخدام .4

 .57المعانى وتقریب للشرح آوسيلة الحرآي التمثيل استخدام .5

 لعبة( اللغویة االلعاب استخدم ان نعرف السابق التعریف ومن
 الن الكالم مهارة لرفع یستطيع التعلمية االلعاب او) یمائياإل التمثيل
 العربية اللغة لتعلم التالميذ مهارة یجعل بالمرح

 صعوبة سببت يالمدرس اليوم في خيرةاأل الحصة نأ في المراء
 أدنى في یكون للتعلم التالميذ حماس ألن للمعلم، بالنسبة خاصة
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 بعد يجسد وتعب جهادإ حالة في یكونون التالميذ نوأل ،مستویاته
 الغداء وجبة وقت نوأل ،الدراسة مقاعد على یقضونها ساعات ست
 .استبدبهم قد الجوع ویكون حان قد یكون

 ليتغلب مضاعفا جهدا یبذل نأ المعلم على یتوجب سباباأل ولهذه
 حل من احد اللغویة لعاباأل الحال هذا في.المذآورة روفظال على
 انتباه لجذب إتباعهم بالمعلم تجدر التى بالياالس ومن،المشكلة لهذه

 : یلى ما وتشویقهم التالميذ

 ميةيالتعل لعاباأل من مزید استخدام .1

 المعينة البصریة السمعية الوسائل من مزید استخدام .2

 التعليمية االنشطة في التالميذ مشارآة من لمزید الفرصة إتاحة .3

 مثال ،الفردي الكتابي النشاط من لمزید للطالب الفرصة إتاحة .4
 واالنشاء واالمالء والخط النسخ

  االختبارات من مزید إعطاء .5

 . 58بقدرالمستطاع التدریسية االساليب تنویع .6

 آل في لالتباع تصلح المذآورة االساليب معظم ان وبالطبع 
 انتباه یهبط حين تزداد ليهاإ الحاجة ولكن ،وقت آل فيو حصة

 هذه في. المدرسيى اليوم من االخيرة الحصة في اصةخو ،لطالبا
 الكالم مهارة لرفع) یمائياإل التمثيل لعبة( اللغویة االلعاب المشكالة
 التى عوامل من هي الكالم ومهارة العربية اللغة تعلم في التالميذ
  : یلى آما الحطة الباحثة تعطى ولتبينها ،التعلم تؤثر
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 حالة أعضاء البدن   االعضائية        
        fisiologi   حالة أعضاء الجاسد 
 الرغبة      العوامل الداخلية    
 الموهبة   السكولوجية        
        psikologi   الذآاء 
 التعليل            

 المدرسة          العوامل المؤثرة
 األسرة    البيئة        
        lingkungan  المجتمع    
 المنهج     العوامل الخارجية    
 المدرس    االلة        
        instrument  الوسائل 
 االدارة            
    الطریقة            
        




