
 

 

 

 الباب الثانى
 دراسة نظرية

 
 مفهوم إستراتيجية التشريح: فصل األول

 تراتيجية التشريحsتعريف اس . أ
اللعبة . التشریح هو لعبة المفردات لتعليم اللغة األجنبية

سهلة بل صعبة ألن اللعبة ليست بلغة األم بل بلغة األجنبية و 
البطاقات (یلصق التالميذ المفردات وظيفة التالميذ یعنى 

وهذه اللعبة 26. مباشرة الى األشياء المقصودة) المفردات
. ستساهل الطالب في تعلمهم و بحال التعليم المفرح وال الممل

هناك أربعة عوامل  .وهناك عوامل لنجاح اللعبة اللغویة 
لنجاح اللعبة اللغویة في الفصل یعنى الحال، طریقة اللعبة، 

 . و قائد اللعبة الالعب

فى التربية، إستراتيجية التعليم هي التخطيط، و فيه عن 
البد أن نعرف، هناك . النشاط ألن یبلغ الى أهداف التعليم

أنواع اإلستراتيجية الذي یستطيع أن نستعمل في التعليم، 
)Rowntree, 1974(   یقّسم إستراتيجية الى ثالثة أقسام، األول هو

، الثانى هو )exposition-discovery learning(اإلآتشاف -اإلیصال
. (individual learning)و الثالث التعليم فردّیة) group(التعليم بالفرقة

 27. لذلك، إستراتيجية أو الطریقة فى التعليم مهم جدا

                                                 
 یترجم من 26

 Ennie Lucia, Belajar dengan Heboh 39 Permainan Penggugah Semangat Belajar,( 
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فى إستعمال إستراتيجية التشریح هذا البد أن نهتّم الحال 
بهذه . رألن یسبب الى ضوضاء الحال و یوسوس فصل اآلخ

إستراتيجية یستطيع التالميذ أن یعرف و یفهم عن معنى 
المفردات الجدیدة و یتحدث بإستعمال هذه المفردات الجدیدة 

 . مباشرة و یجعل الكلمة البسيطة او الحوار
 

 خطوات إستراتيجية التشريح. ب
. بطاقة و یكتب عليها المفردات 40یجعل المدرس قدر  .1

 .ثم ضع الغراء وراء البطاقة
 . تالميذا 4إجعل فرقة، آل فرقة تلميذان او   .2
 .بطاقات المفردات 5أعطى آل فرقة قدر  .3
اذا آان (آل فرقة یختار احد منهما صار العارضة  .4

ویستعمل ). المفردات عن أعضاء الجسم أو إسم اآللم
 .الصور اذا آان الوسائل اإلیضة األصلية غير موجودة

ات على الوظيفة هي آل فرقة یضع او یلصق البطاق .5
 ).الوسائل اإلیضة(األشيأ المقصودة 

دقيقة ليتحدث مع فرقته بإستعمال هذه  15ثم أعطى قدر  .6
 . المفردات

و الحظ المدرس محادثتهم من فرقة الى فرقة أخرى   .7
 28.ليعرف آيف آالمهم

  
 األهداف إستراتيجية التشريح  .ج
 .ليسّهل فى شرح مادة الدرس للتالميذ و هم یفهمون .1
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 ّهل في فهم اللغة األجنبيةليس .2
صّير التالميذ إبكارّیا فى التفكير و النشاط فى التعّلم مع  .3

 زمالئهم
 لينشر المادة بحال المفروح و ال الممل فى الفصل .4
 ) اللغة العربية(لتدریب التالميذ في آالمهم  .5
 لتدریب الفرقة التعاون بفرقة اخرى آي ال یكون فردیة .6
 

    

 و عيوب إستراتيجية التشريحمزايا     . د
 : یلى آماأما مزایا هذه إستراتيجية یعنى 

 عمل التالميذ النشاط ليس الطبعيات فقط بل الخلق أیضا .ا
 لينهض التحفيز التالميذ فى التعّلم   .ب
 ليغرس التضامن و التفاعل مع الفرقة .ج
بهذه إستراتيجية المادة أحسن و مؤّثر حتى ال یستطيع  .د

ذ ألن ینسون المادة، و یقّدم عملّي التالميذ فى التالمي
 التعّلم و التعليم
 : یلى آما جية التشریحيوأما عيوب إسترات

اذا التالميذ أآثر، فيصعب المدّرس ليالحظ و یمسك  .ا
 حول الفصل

 29حول الفصل یكون ضوضاء و ال هادئ  .ب
 

 مهارة الكالم: الفصل الثانى 
 تعريف مهارة الكالم. أ
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مهارة و المراد فيها  –ة مصدر من مهر یمهر المهار
تعتبر مهارة الكالم من  30.واما الكالم هو القول. اإلستطاعة

أهم المهارات اللغویة ألن اللغة هى الجزء العمل لممارسة 
فالكالم تعتبر جزأ اساسيا فى تعليم اللغة األجنبية، ألن . المتعلم

. قى لتعليم اللغةمهارة إیجابية فهي بمثل الجزء العمل فالتطبي
وآثير ما نجد أن متعلم اللغة العربية یهدف إلى التمكن من 

فمهارة الكالم هى المهارة األساسية . الكالم و النطق بهذه اللغة
و تشتمل مهارة الكالم على . الثانية بعد مهارة اإلستماع
 .المحادثة و التعبير الشفهى

 وآانت تعریف مهارة الكالم من األمور الضروریة
وأن الطریقة . بالنسبة للهدف األول فى تعليم اللغة العربية

المستخدمة للوصول الى مهارة داخل الفصل نستلزم الطرب 
فلذلك إستعمال الطریقة المناسبة لترقية . بكثرة العمل و الطبيق

 .مهارة الكالم فى العملية التعليمية أمر ضروري
 

 أهمية مهارة الكالم.  ب
هي أول صورة من صور األدء لقد آان الحدیث الشف

اللغوي، وعلى الرغم من تعدد هذه الصور اآلن فما زال 
التحدث هو الوسيلة األساسية للتوصيل، إذ یرى الباحثون 

من النشاط اللغوي  95%أن حوالي ) فى معظمهم(اللغویون 
یكون نشاطا شفهيا ویشكل التحدث أداة سریعة بين األفراد، أو 

واالنسان یمشك بزمان التحدث ویكون بين الفرد و المجتمع، 
قادرا على ضبطه وإدارته غالبا مایكون ذلك سببا فى أحرازه 
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للنجاح فى حياته العامة و الخاص، ألن التحدث هى الذي 
 .یرسم الصورة الشخصية في أذهان اآلخرین

عملية سهلة بل ) الكالم الشفهي(ليست عملية التحدث   
 31.طوات معروفةالبد لها من عناصر تتحقق وفق خ

 وجود دافع للكالم: أولها
 التفكير: ثانيا
 الجمل و العبارات التي من شأنها نقل األفكار  : ثالثا

وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للصغار 
و الكبار،فالناس سيتخدمون الكالم أآثر من من الكتابة، أى 

أن نعتبر أن ومن ثم نستطيع  32.أنهم یتكلمون أآثر مما یكتبون
الكالم هو الشكل الرئيسى للتصال بالنسبة لالنسان ومن هنا 
فهو یعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة واستخدامها، ولقد 
تعددت مجاالت الحياة التي یمارس االنسان فيما الكالم أو 

 .التعبير فنحن نتكلم مع األصدقاء
فاللغة وظائف هامة رصداه العلماء والباحثون، ولعلى 

 :ا من یلىأمه
 اللغة أداة التفكير .1
اللغة وسيلة اإلتصال واتفاهم بين الناس، وذلك فى نطاق  .2

 .األفراد والجماعة الشعوب
 اللغة أداة التعلم والتعليم .3
 إنها الخزانة التى تحفظ األمة عقائدها الدینية .4
إن اللغة هى األداة التى تمكن المهبين و العباقرة فى آل  .5

 33.ائهمقوم من إبراز عواهبهم وبد
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تعليم مهارة الكالم فى حجرات الدراسة اللغویة مطلوبة 
وألن غالبية من یتعلمون اللغة األجنبية أول ما یهدفون إليه هو 

 .الكالم بهذه اللغة المنشودة فتناولت الباحثة
أهمية تعليم الكالم عند دآتور محمود آامل الناقة آما 

:یلى  
إنما تتوقع أن أن األسرة عندما تعلم انبها لغة أجنبية  .1

 یتحدث بها
 . ان الكبير عندما یقبل على تعليم لغة ما یكون التحدث .2
إننا ال نتصور امكانية اإلستمرار فى تعلم القراءة و  .3

 الكتابة اللغة األجنبية دون التحدث 
أن األفراد عندما یقرأ ویكتب انما یفكر بوسيطة ما  .4

 تعلمه شفویا استماعا وحدیثا
ذاتها واإلستفادة من المعلم تعتمد  ان عملية تعليم اللغة .5

فالمعلم فى تدریسه وتصحيح أخطاء . على الحدیث
الدراسين یستخدم الكالم وهو حتى عندما یصحح آتابات 

 34.الدارسين انما بناقشهم فى ذلك شفویا
 

 أهداف تعليم مهارة الكالم.  ج
تأتي التلقائية والطالقة والتعبير من غير تكّلف على   

ذلك ان . هداف تعليم اللغة لألطفال الصغاررأس قائمة أ
الرغبة في التعبير عن النفس أمر ذاتي عند الطفل، یميل اليه 

ویجب على المدّرس أن یشجع هذه الرغبة . ویجب أن یمارسه
 .لدى الطفل وأن یساعده على االنطالق في آالمه

                                                 
 101. ص) 1985(بجميعة أم القرى ,تعليم اللغة العربية بلغات أخرى, محمد آامل ناقة  34



 

 

ومن أهم األهداف التي یجب ان یعمل المنهج بما فيه   
حقيقها خاصة في الحلقة األولى من مرحلة المدّرس على ت

 :التعليم األساسي مایلي
 .تطویر وعي الطفل بالكلمات الشفویة آوحدات للغة .1
 .إثراء ثروته اللفظية والشفهية .2
 .تقویم روابط المعنى عنده .3
 .تمكينه من تشكيل الجمل وترآيبها .4
 .تنميته قدرته على تنظيم األفكار في وحدات لغویة .5
 .قهتحسين هجائه ونط .6
  35.إستخدامه للتعبير القصصي المسلي .7

 
 طريقة تعليم مهارة الكالم . د

والطریقة فى التعليم هي نظام الذى یسير المعلم فى     
إلقاء دراسة ليوصل المعلومات إلى أذهان الطالب یشكل 

 .بتحسين أغراض التربية
أما طریقة تعليم الكالم آما قال عبد العليم إبراهيم     

 :ة انواع منها تحتوي على ثالث
 بالقصة . أ

ویكون بحدیث قصير، أو أسئلة ینتهي : التمهيد .1
ویمكن االآتفاء بأن یقول . بمشكلة القصة تتكفل بحلها

 . سأقص عليكم قصة: المدرس للتالميذ
إلقاء القصة، مع التأنى والوضوح، وتمثيل المعنى،  .2

 .والمراعاة المواقف المختلفة

                                                 
 94. ، صتدریس فنون اللغة العربية, الدآتور أحمد مدآور  35



 

 

حسب مراحل إلقاء طائفة من األسئلة مرتبة على  .3
 .القصة

 .اختبار عنوان القصة .4
 .أسئلة التالميذ بعضهم بعضا .5
فيطلب المدرس الى الطالب تخليص : التخليص .6

 .القصة
 .التمثيل .7

 
 بالتعبير الحر . ب

ویكون بأن یشرح المدرس للطالب ما یجب : التمهيد .1
عمله فى هذا الدرس، ویساعدهم على إختبار 

ن أن موضوعات، ویذآرهم بعض الميادین التى یمك
آالمشاهدات و الحفالت : یختاروا منها موضعاتهم

واألخبار والریاضة وبعض المشكالت اإلجتماعية 
 .ونحو ذلك

یستدعي المدرس طالبا أللقاء حدیثة، ویحث زمالءه  .2
 .على ان یستمعوا إليه ویجلس بعض المالحظات

بعض أن ینتهى الطالب من حدیثه، یوجد زمالءه أسئلة  .3
 .فيها سمعوا منه

رك المدرس فى إلقاء بعض األحادیث واألخبار یشت .4
واألفكار ویوجه عليه الطالب مایبدولهم من األسئلة وهم 

 36.یجيبهم
 بالموضعات . ج
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وفى المدارس الإلعدادیة والثنویة یسير المدرس على 
 :حسب خطوات اآلتية

 .إثارة نشاط الطالب بما یخفزهم على الكالم .1
لب آتابة الموضوع على السبورة وتكليف الطا .2

 .قرائته
 .ترك الفرصة للطالب ليكفروا الموضوع .3
 .إلقاء طائفة منا ألسئلة على الطالب .4
  37.حدث الطالب عن الموضوع .5

 
 أقسام مهارة الكالم . ه

 المحادثة .1
. المحادثة فهى الكالم فى المواقف اإلتصالية غير المعدة

ومن هنا تعتبر ظریقة سؤال والجواب، آما تعتبر أنسب 
 .الطرق وأبسطها

أهداف تدریس المحادثة عنه رأى الدآتور رشيد أما 
 :أحمد طعيمة آما یلى

تنمية القدرة على المبدأة فى التحدیث عند  .1
 .الدارسين ودون انتظار مستمر لمن یبدؤهم

 .نتمية ثروتهم اللغویة .2
تمكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات  .3

وترآيب مما یشبع لدیهم االحساس بالثقة، 
 .والقدرة على اإلنجاز والحاجة للتقدم،

تنمية قدرة الدارسين على االبكار والتصریف فى  .4
 .المواقف المختلفة

                                                 
  158-163. ص ). دار المعارف: القاهرة(.الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةعبد الماليم إبراهيم،   37



 

 

تعریض الدارسين للمواقف المجتلفة التى یحمل  .5
مرورهم بها، والتى یحتاجون فيها إلى ممارسة 

 .اللغة
ترجمة لمفهوم االتصالي للغة وتدریب الطالب  .6

 .على االتصال الفعال مع الناطقين بالعربية
 38.معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحدیث .7

 التعبير الشفهى . ب
 :یختبر التعبير الشفهى بعدة منها

بطلب من الطالب أن یتحدث عن موضوع مألوف  .1
 .ویقيم على اساس الطالقة والصحة. لدیه

توجه إلى الطالب أسئلة آتابية أو شفهية تتطلب  .2
 .إجابات شفهية قصيرة

ألسئلة مسجلة على شریط من الممكن أن تكون ا .3
. ویترك بين آل سؤال واخر وقت آاف لإلجابة

وتضمن هذه الطریقة تساوي جميع الطالب في 
 .عامل الوقت وطریقة اإلستماع إلى السؤال

تقدم الى الطالب صورة یطلب منه أن یعّلق عليها  .4
 .شفهّيا في وقت محدد

یشترك طالبان أو أآثر في محاورة شفهية حول  .5
 . ع معين أو في محادثة حرةموضو

 مالجوانب المهمة فى تعليم الكال . و
 النطق.1

من أهم هذه الجوانب هي الجانب الصوت، إذ یرى 
التربویون األهمة الكبرى لتعليم النطق منذ بدایة تعليما 
                                                 

 165. ص). 1989ایسيكو : الربط( .تعليم العربية الناطقين بها مناهجه واسالبهرشدى احمد طعيمة،   38



 

 

فالنطق أآثر عناصر اللغة صعوبة في تغييره أو . صحيحا
 .تصحيحه بعد تعلمه بشكل خطائ

النطق أن ینطق الدارس یشكل وليس المطلوب في 
آامل وتام، أي یسيطر على النظام الصوتى اللغة سيطرة 
متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعنى القدرة على إخراج 
األصوات بالشكل الذى یمكن المتعّلم من الكالم مع أبناء اللغة 
بصرف النظر عن الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم ونبراهم 

 39.وتنفيذهم
را الصحيح فكان المعّلم یلفظ بعض الكلمات وفي النب

ولكنه احيانا یخطئ في . الجدیدة التى یرید تعليمها للطالب
النبر جزء ال یتجراء من ترآيب الصوتى للكلمة، والخطئ في 
النبر یجعل الكلمة غریبة على السمع، واحيانا غير مفهوم، 

على سبيل المثال، آان یضع النبر ) المدرسة(آما في آلمة 
   40.القویة أي النبر الرئيسية على مقطع قبل األخبر تارة أخرى

وتبدأ مهارة الكالم عادة بنطق المعلم للمادة الدارسية 
آاألصوات مثال ثم یكرر الطالب من بعده، ویجب عل 
الطالب أن یرآز على االستماع، لكي یستوعب النموذج 

 41.المنطوق ثم یبدأ في عملية المحاآاة
 المفردات .2

ات هى أدوات جمل المعنى آما أنها فى ذات المفرد
الوقت وسائل للتفكير بالمفردات یستطيع المتكلم أن یفكر ثم 

وعادة ما تكتسب . یترجم فكره ألى آلمات یحمل مایرید
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المفردات في اللغة األجنبية من خالل مهارات اإلستقبال وهى 
 .اإلستماع و القراءة، ثم یأتى مهارة الكالم و الكتابة

مات التعلم إال من خالل السياق، أي من خالل الكل
استخدامها فى مواقف شفویة او في موضعات للقراءة، ولذلك 
یفضل تقدیم الكلمات للدارسين من خالل موضوعات یتكلمون 
. فيها بحيث تناول هذه الموضوعات جوانب مهمة من حياتهم

وآثير من الجبرات الطرق التى یمكن استخدامها في نتمية 
ولذلك . دات لتطویر القدرة على الكالم لدى الدارسينالمفر

 :فالوصول الى تنمية مفردات الدارس یجب ان یتم من خالل
تقدیم الكلمات تتصل إتصاال مباشرا بالمواقف التى  . أ

 .یتحدثون فيها عن أنفسهم
إتاحة الفرصة لممارسة استخدام هذه الكلمات في مواقف  . ب

 .اتصال
لكلمات في فترات منتظنة حتى محاولة إعادة تقدیم هذه ا .ج

  42.التنسي
 القواعد  .3 

آثيرا ما یهمل المهتمون بتعليم اللغة األحنبية لإلشارة 
أما المتهملون . إلى القواعد، بل ترى بعضهم ینكرها تماما

للغة أجنبية مكثيرا ما یصرحون بأن القواعد ليس ضروریة 
. للغةفى تعلم استخدام اللغة، أى ليست ضروریة للتحدث با

ومهما یكن األمر فثمت حقيقة الیمكن إنكارها وهى أن اللغة 
تحكمها مجموعة من القواعد التى ینبغى أن یعرفها جيدا 
المتكمل بها والتى یجب أیضا أن یعرفها الراغب في تعلمها 
سواء تام ذلك في وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء ثم بوعي 
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رره ونحن واعون ونحن إذ نقرر هذا إنما نق. او بغير وعى
تماما بأن صعبات تدریس القواعد التحل وال یتم التغلب عليها 
بتجاهل المشكلة فالقواعد شيئ ضروري لتعالم مهارات 

 43.اللغة
القواعد في تعليم الكالم مهم جدا، ولذلك فينبغى أن 

آما قال أبن مضاء . یعرفها المتكلم ویحب عليه تعلمها
نحوین رحمهم اهللا قد وضعوا انى رأیت ال: " القرطبيحين قال

صناع النحو لحفظ آالم العرب من اللحن وصيانيته من 
التغيير، فبلغوا من ذلك إلى الغایة التى أموا، وانتهوا الى 
المطلوب الذى إبتعوا إال أنهم لتزموما ال یلزمهم، 
وتجأوزوافيها القدرة الكافى فيها أرادوه منها، فتوّعرت 

انحطت عن رتبة اإلقناع مساآلها، ووهنت مبانيها و
  44.حججها

ولن نتناول هنا مشكلة القواعد لتعليم اللغة العربية 
لألجانب بالتفضيل، وذلك إذا نظرنا إلى آتب تعليم اللغة 

 .األجنبية نجد أن القواعد عادة ماتقدم بواحد من طریقتين
تقدیم القاعدة الجدیدة من خالل حوار أو موقف قصصي،   .1

 .ستخدم فى تقدم بواحد من طریقتينثم تستنبط    وت
تقدیم القاعدة الجدیدة في أمثلة على شكل جمل في أول   .2

 .الدرس، ثم یستخرج القاعدة ویتم تدریس عليها
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