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 الثاني الباب
 النظریة الدراسة

 Code”  العالمة إختالط إستراتيجية عن: األّول الفصل
Mixing”  

 ”Code Mixing”  العالمة إختالط إستراتيجية تعریف . أ
 واحدة ،من اللغة عناصر إستخدام هي العالمة إختالط

 إختالط یقال أن إذن  .األخرى اللغة إلى الخاص بكالم یمر غةلال
 21.المحادثة عملية في األآثر اللغة حتي غةللا واحدة من

                                                            
 ترجم من١
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 الدولة أن یؤآد: منها آثير العالمة إختالط تعریف اّما
 اللغة أو) أآثر( الفردیة اختالط اثنان آان إذا خرىاأل لغةال إلى
 تتطلب لتيا الحاالت التحدث في اللغة من متنوعة مجموعة أو

 أو فقط الترفيه والمتكلمين الظروف، هذه مثل في  .اللغة خلط
 .العالمة إختالط اللغة هذه أعمال یسمى .ذلك أعقبت التي العادة
 22.العالمة إختالط ما نادرا وهناك ، رسمية لغة الحالة هذه في

 .الحاالت رسمية غير أو الترفيه العالمة إختالط البارزة السمات
 التعبير یوجد ال ألنهو ، الظروف هذه مثل في كهنا آان إذا

 أو آلمات الستخدام ذلك إلى تحتاج ، ذلك من اللغة في السليم
 هو العالمة إختالط. جنبيةاأل لغةال وأ خرىاأل ةلغال من عبارات
 النقيض وعلى .لغتين في أخرى لغات استخدام أشكال من شكل
 الوضع مع لغتين بسبب قبل من لغة یتغير والذي ، اللغة نقل من

 في تغيير عن التغييرات مختلطة رمز رافقت لغة ليست ، المتغير
 فقط ليست مختلطة رمز المتحدثين أجرتها التي 23.الوضع
 من ولكن ، اللفظي التفاعل وقت في بالحالة تتعلق ألسباب
 رمز من یأتي التداخل مصادر أن یمكن .لغویة هي التي األسباب
 على القدرة من أیضا یتحقق أن كنیم ال ، اللغویة القدرة

 الثقافي للنظام نتيجة األعراض جاء ثم السلوك وهما ، التواصل

                                                                                                                                                                   
21 Ibrahim, Syukur, Sosiolinguistik (Sajian, tujuan, pendekatan dan problem), (Surabaya : Usaha 
Nasional, 1995), 53 

 ترجم من٢
22 Nababan, Sosiolinguistik Suatu Pengantar , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,1993), 70 
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23 Verhaar, Asas‐Asas Linguistik Umum (Jogjakarta: IKAPI GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 
2004), 104 
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 سلوك من ، المستمر السمات من نظام أو االجتماعي والنظام
 24. النظام

 ألن موجودة األعراض آانت إذا العالمة إختالط في و
 .فقط الراحة أجل من اللغة باستخدام التدخل إلى المتحدثون اعتاد
 .التواصل على القدرة من تنشأ األعراض هذه أن یعني وهذا

 الغالب یدعم المتكلم لغة یستخدم عندماتكلم وی العالمة إختالط
 مع عادة ویرتبط .أخرى لغات مع السرد عنصر إدراج یمكن

 التعليمي المستوى ، جتماعياإل خلفية مثل ، المتكلمين خصائص
 الترفيه حاالت من بارزة سمة ونیك ما عادة .الدینية والمشاعر ،
 المفروضة القيود بسبب تحدث أن یمكن ولكن .رسمية غير أو

 ال حتى ، نظيره یوجد ال اللغات هذه في والتعبير ، اللغة على
 دعم من الرغم على ، أخرى لغة الستخدام إآراه هناك یكون
 .لغویة اللغوي التقارب ذلك في بما العالمة إختالط فقط واحد

 أو اثنين وأ الفرد إختالط إذا أخرى لغة من حالة أما و
 منالمحادثة  العالمة إختالط اللغة من نوعا أو اللغات من أآثر
 .خلط اللغة بأن تطالب التي اللغة حالة في ما شيء وجود دون
 التي عاداته أو فقط الترفيه والمتكلمين ، الظروف هذه مثل في

 ، إندونيسيا في  .رمز دعون فإننا وبالتالي لغة تتبع .ذلك أعقبت
 والتي ، المحادثة من حالة في مختلطة رمز وجدت ما وآثيرا
 هم المحادثة آانت إذا .والمحلية اإلندونيسية اللغات یختلط

 بين خلط رمز أیضا نرى أن یمكننا ،"المثقفين" الذین األشخاص
 یةاإلنكليز( األجنبية اللغة مع) المحلية اللغة أو( االندونيسية اللغة
 أو الترفيه رمز هو الخلط هذا في البارزة المالمح .) الهولندیة أو

 نادرا وهناك ، رسمية لغة الحالة هذه في .الحاالت رسمية غير
  .مختلطة رمز ما

                                                            
24 Sosiolinguistik Suatu Pengantar………….157 
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 ، الظروف هذه مثل في مختلطة رمز هناك آان إذا
 في ، استخدامها یتم التي اللغة في السليم التعبير یوجد ال ألنهو

 اللغة ، أجنبية لغة من عبارة أو آلمة ستخدامال حتى حاجة
 آلمة تسطير أو مائل طباعة طریق عن نعرب ونحن ، المكتوبة

 أیضا خلط هناك یكون أحيانا .المعنية األجنبية اللغة من عبارة أو
 ."الموقف" أو اظها یرید المتكلم آان إذا الرمز هذا

 ”Code Mixing”  العالمة إختالط إستراتيجية خلفية. ب
 : وهما ، اثنين في العالمة إختالط خلفية تصنيف و

 المتكلمين موقف خلفية) المواقف نوع( موقف.١

 سبب یوجد بحيث ، اللغة حاجز خلفية اللغویة نوع لغویة .٢
 .تفسير أو شرح في والرغبة ، نطاق وتحدید األدوار تحدید
 ، المتكلمين دور بين الترابط بسبب یحدث خلط رمز ، وهكذا
 ، مختلطة رمز أشكال من شكال.  اللغة وظيفة لغة شكل

 ، للكلمة اإلدراج .١

 ، العبارة .٢

 ، الشرط هذا إدراج .٣

 و ، المصطلح أو العبارة إدراج.٤

 مزیج .(والخارجية المحلية المشترآة تشكيل( باستر دراجإ.۵
 الغالب في المتكلم لغة یستخدم عندما ویحدث) خلط رمز( رمز
 ترتبط .أخرى لغات من عناصر ید لىع تدرج ان خطاب لدعم
 على ، المتكلمين من الخصائص مع تتداخل أعراض رموز عادة
 وما ، والمعتقدات ، والتعليم ، االجتماعية الخلفية ، المثال سبيل
 فإننا ،لغویة  الذي اندونيسيا وشعب ، اليومية الحياة في .ذلك إلى

 .االختالط الرمز هذا أحداث نسمع ما آثيرا
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 :العالمة إختالط منافع. ت
 المتوقع ومن ، العلم بتطور المرتبطة منافعوال النظریة المنافع. ١
 المستخدمة العالمة إختالط على ثاقبة نظرة لتوفير البحوث نأل
 وقارئ خصوصاتكلمال المحطة في اإلذاعية المحطات قبل من

 یتعلق فيما وخاصة اللغویات في تسهم أن ویمكن ، عامة بصفة
 .مختلطة العلم بتطور

 وتوفيرالعلم  تعمقهو البحث من للكتاب العملية منافعال. ٢
 المختلطة رمز وعموميات خصوصيات عن للقراء المعلومات

 مجال في اإلذاعية المحطات قبل من تستخدم ما غالبا التي
 . والترفيه المعلومات

   ختالط العالمةإستراتيجية إ التدریس خطوات. د    
 :  هي ختالط العالمةإ طرائق تطبيق في الخطوات بين من
 یلي ما الحظ التعلم أنشطة خالل الستخدامها وسيلة ابتكار في

 التعلم أهداف تحقيق أن .أ

 النهج هذا أنشئ وقد .ب

 المواد تعبئة تحدید تم وقد .ج

 .استخدامها سيتم التي اإلعالم ووسائل مصادر .د

 على فقط ندیست ال ستجرى التي التعلم نشاط أن یتبين هنا من
 في الطالب احتياجات أساس على ولكن ، للمعلمين استعداد
 جميع أن یالحظ أن أیضا ینبغي ذلك إلى وباإلضافة .التعلم
 ومالئمة أفضل واحدة طریقة توجد ال .جوهرها في جيدة وسائل
 .االجتماعية الدراسات ذلك في بما المواضيع لبعض

 مرارا واختبارها داجي یفهم أن المخطط األسلوب لجودة وینبغي
 حول البيانات من مجموعة على الحصول وبالتالي .وتكرارا
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 خطوط بمثابة تكون أن یمكن ثم ومن الطرق هذه وعيوب مزایا
  .التعليمية األنشطة من مزید تنفيذ لتعدیل توجيهية

 

 
   مهارة الكالم عن: ثانيال الفصل

 تعریف مهارة الكالم . أ
ارة والمرادفيها مه –المهارة مصدر من مهر یمهر 

هم أتعتبر مهارة الكالم  25.ما الكالم فهو القول أو. ستطاعة اإل
. ن اللغة هي الجزاء العمل لممارسة المتعلم المهارات اللغویة أل
ن مهارة أل ،جنبية ساسيا في تعليم اللغة األأفالكالم یعتبر جزاء 

ثيرما وآ. ایجابية فهي بمثل الجزاء العمل والتطبيقي لتعليم اللغة 
لى التمكن من الكالم والنطق إنجد ان متعلم اللغة العربية یهدف 

ساسية الثانية بعد فمهارة الكالم هي المهارة األ  .بهذه اللغة 
وتشتمل مهارة الكالم على المحادثة  والتعبير . ستماع مهارة اإل
 .الشفهى 

 همية مهارة الكالم أ . ب
آان . ليومية الكالم هو النشاط اللغوي المهم في الحياة ا

یضا هي احدى المهارات أنسان مفكره وما شعره والكالم اإل
وللحصول على مهارة الكالم . نتاجية ربعة الفعالية اإلاللغویة األ

ن یستوعب الصوتية والقواعد أالجيد فينبغي على المتكلم 
ول نظرة ان المهارة أاتضع من . والمفردات وما تتعلق بها 

ستماع والكالم ثم مهارة القراءة ة اإلربعة وهي مهارأاللغویة 
والكتابة من هذه الرتبة نرى ان المهارة الكالم هي المهارة الثانية 

تصال لى حقيقة اللغة هي الة اإلإذا رجعنا إو. ستماع بعد اإل
                                                            

 ٧٩۵لویس مألوف ، المنجد ،  25
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جتماعي یحتاج إنسان مخلوق ن اإلوالتبادل بين الناس للتفاهم وأل
ساسي لكالم ولكونه األنسان الى التبادل وفي تبادلة یستخدم اإلإ

قال عبد اهللا . نتاجي فيسميت علماء اللغة المهارة الفعالىي اإل
ساسيا في منهج تعليم أوالكالم یعتبر جزاءا : "البشير في آتابه 

نه بمثل الجزء والتطبيقي لتعليم اللغة جنبية وذلك ألاللغة األ
 26".جنبيةاأل

مطلوبة تعليم مهارة الكالم في حجرات الدراسة اللغویة 
ليه هو إول ما یهدفون أجنبية ن غالبية من یتعلمون اللغة األوأل

 . الكالم بهذه اللغة المنشودة فتناولت الباحثة 

 :همية تعليم الكالم عند الدآتور محمد آامل الناقة آما یلي أ

نما تتوقع ان یتحدث إجنبية أسرة عند ما تعلم ابنها لغة ان األ). ١
 بها 

ما یقبل على تعليم لغة ما یكون التحدث بها في  ان الكبير عند). ٢
 هدافهاأمقدمة 

ستمرار في تعليم القراءة والكتابة ننا ال نتصور امكانية اإلإ). ٣
 جنبية دون التحدثاللغة األ

ویكتب انما یفكر بوسيطة ما تعلمه  أفراد عند ما یقران األ). ٤
 شفویا استماعيا وحدیثا

ستفادة من المعلم تعتمد على ها واإلان عملية تعليم اللغة ذات). ۵
الدارسين  أخطأفالمعلم في تدریسه وتصحيح . الحدیث 

                                                            
المحكوآة العربية (للرورات التدریبية المكثفة ،  ) المحادثة(أحمد عبد اهللا البسير ، مذآرة تعليم الكالم 

٨٣، ) السعودیة 26  
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یستخدم الكالم وهي حتى عند ما یصحح آتابات الدارسين 
 27.انما یناقشهم في ذلك شفویا 

همية الكالم التي قدمها الدآتور محمد آامل الناقة ألى إنظرا  
الم سواء آان في لى الكإفنفهم ان الندرس في حاجة ماسه 

 .م الكتابة ال سيما تدریس الحادثة أتدریس القراءة 
 

 هداف تعليم مهارة الكالمأ .ج
 :همها وهي أن نذآر أهداف هامة لتعليم الكالم یمكن أهناك  

 تشجيع الطلبة على الصراحة في القول). ١

 دب النقدأدب الحدیث و أصغاء و دب األأعانتهم على تفهم إ). ٢

 م على سرعة االجابة وصوابها والقدرة على االرتجالتدریبه). ٣

 تعویدهم على سالمة النطق). ٤

 وتدریبهم على التمثيل). ۵

هداف أن أیضا أحمد زهرا أوقال على ثوري عبد الجليل و 
 :ما یلي  ،تعليم مهارة الكالم  

ن ینطق المتعلم اصوات اللغة العربية بطریقة مقبولة من أ). ١
 ابناء اللغة

الحرآات القصيرة والتشدید  ن یستخدم الحرآات الطویلة وأ). ٢
 والتنوین في لغة الكالم الفصحى

ن یكتسب ثورة لفطبة آالمية مناسبة لعمره وحاجتهوادواره أ). ٣
 وخبراته 

                                                            
حقوق الطبعة اعادته محفوظة لجميعة لم (ية بيبة بلغات أخرى ، محمد آامل الذقة ، تعليم اللغة العرب 27

  ١٠١،) ١٩٨۵التري، 
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ن یعبر عن نفسه تعبيرا واضحا مفهوما في مواقف الحدیث أ). ٤
وح البسيطة ویناسب بذلك ما قاله آمال ابراهيم یدري وممد

 ،نور الدین ان هنا اهداف عامة في تعليم الكالم او المحادثة
 :وهي 

وهذا  ،تعوید المتعلم الكالم في مواقف االتصالية المختلفة). ١
 بتطلب الطالقة في االستماع والكالم 

 لوفة عند اهل اللغة أالنطق وفقا للتراآيب الم). ٢

  استخدام الكلمات المعتبرة عن المعاني المطلوبة). ٣

التمكن من التفكير باللغة العربية والحدیث بها بشكل متصل ). ٤
 28.مترابط لفترات زمنية مقبولة 

 قسام مهارة الكالمأ .د
وهما . الدوآتور عبد اهللا البشير ینقسم الكالم الى قسمين 

 :المحادثة والتعبير الشفوي 

 المحادثة . أ
 تعریف المحادثة هي المناقشة الحرة التلقائية التي تجري

وف هذا التعریف تستوقفنا . بين فردین حول موضوع معين 
 :النقاط الحاآمية االتية 

خرى ن من اشكال االتصال اللغوي األأمعني هذا : المناقشة  ).١
 .ن آان شفهيا آالمحادثة إو. ماال یعتبر محادثة 

ن حریة إو ،هي المحادثة ال تتم قرا واللحدث اجبارا : الحرة  ).٢
 .دیثة المتحدث شرط لح

                                                            
آمال ابراهيم بدري وممدوح نور الدین ، مذآرة اساس تعليم اللغة اال جنبية الدورات التدریبية لمكثفة 

۵٠. صجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية قسم تأهيل المعلمين ، المملكة العربية السعودیة ،  28  
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ان همة مستعبيرات آثية لحكم  ،ضمن ما تعنيه : التلقائية  ).٣
ولجعله یسير بشكل معين قد ال یتوقعه  ،عملية الكالم 

 .السامعون 

وبقدر ما  ،ان لكل منهما حقوقا وعليه  واجبات : فردان  ).٤
نستطيع ایضا ان . نه متحدث جيد أتصف متحدثا معينا ب
 .تمعا جيد نه مسأنصفه مستمعا معينا ب

ولقد یعحب . المحادثة تدور حول موضوع : موضوع  ).۵
 29.آيدنا على هذه الحقيقة متسائال أالقارئ من ت

حمد أي الدآتور رشدي أما اهداف تدریس المحادثة عنه رأ 
 :طعيمة آما یلي

ة في التحدیث عند الدارسين ودون أتنمية القدرة على المبتد ).١
 انتظار مستمر لمن یبدؤهم

 تنمية ثروتهم اللغویة .)٢

مفردات وترآيب مما  ،تمكينهممن توظيف معرفتهم باللغة  ).٣
والقدرة  ،والحاجة للتقدم  ،حساس بالنفسية یشيع  لدیهم األ

 على االنجاز 

بتكار والتصریف في المواقف تنمية قدرة الدارسين على اإل ).٤
 المختلفة 

حمل مسرورهم تعریض الدارسين المواقف المختلفة التي ی ).۵
 والتي یحتاجون فيها الى ممارسة اللغة  ،بها 

ترجمة لفهوم االتصالي اللغة وتدریب الطالب على االتصال  ).٦
 الفعال مع الناطقين بالعربية

                                                            
-١٦٣ص ) ١٩٨٨ایسيكو :الرطب(رشدي احمد طعيمة ،  تعليم اللغة العربية الناطقين بها مناهجة واسالب 

١٦٤29 
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 30.معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحدیث  ).٧

المحادثة آمادة یكون  ١٩٨٩ )Thulaymah(یصنف طليمة  
وحتى في آتبه اللغة العربية  ،ت الكالم اآثر لحدیدا من المهارا

. وضعه في التفسير مع فصل مستقل  ،لغير الناطقين بها 
سئلة و اجوبة أوضح آذلك الفرق في الدوریة تحدث فقط على أو

 .انه یميز الحدیث مع الطالب . مع المحادثة نفسها 

التي  ،آيد على ان الكالم هو المهارات اللفظية العامة أالت 
ن إف ،ومع ذلك . سئلة والجابة ملية طرح الألمجملت ع

ووفقا للمحادثة هو اآثر من . الحدیثليس مجرد سئال وجواب 
ن یؤدي المزید من أفي حين ) . dialog alami(حوال الطبعية 

نه والحالة أل. االسئلة المنداولة الى المواقف الرسمية للغایة 
 .قلب ليست طبعية والمحررین تميل الى ان تكون عن ظهر 

. ن في هذه الورقة ان تعرض في فصل واحد إف ،ومع ذلك  
موقع . ویبقي المحادثة من مهارات الكالم  ،نه بطریقة ما أل

 )lingkungan(و ال تستمل البيئة أللمستكلة هوالمعلم قد تكون 
  31.تؤدي الى التعليم والتعلم في الكالم 

ن هنا فهي الكالم في المواقف االتصالية غير المعدة وم 
آما تعتبر انسب الطرق  ،سئلة والجواب نها طریقة األأتعتبر ب

 .وابسطها واآثرها فعالية في تدریس المحادثة 

 التعبير الشفهي . ب
التعبير الشفهي هو المنطلق االول للتدریب على التعبير 

. للمدرس ان ینفيد بعض المبدئفي هذا الدرس بوجه عام والبد 
 : ومن هذا المبدئ 

                                                            
١٦۵. فس المرجع ،  صن 30  

٦٩. محمد طاهر ، طریقة التعليم اللغة العربية ص 31  



٣ 

 
 

 الكالم باللغة العربية السليمةالتزم  .١

ن یترك للتالميذ حریة االنطالق في التعبير واالرترسال أ .٢
 في القول

سئلة عدادیة طریقة األن یستخدم المدرس في المرحلة اإلأ .٣
 32.في معالجة الموضوع شفهيا 

التعبير الشفهي عن النفس بالوصف او بالرد او بالمناظرة   
وللتعبير الشفهي ضور . عدائها أففي موضوعة بقوم المعلم ب
 33:آثيرة تعرض بعضها فيما یلي 

 التعبير الحر. ١

او یعرفها عليهم  ،التعبير الحر على التي بجمعها التالميذ . ٢
 .المعلم او الصور المرسومة 

التعبير الشفهي عقب القراءة بالمناقشة والتعليق والتلخيص . ٣
 .جابة عن االسئلة واإل

 :تية ص في التعبير بالصور األاستخدام القص. ٤

 آمال القصص الناقصةإ ).أ 

 تطویل القصص القاصرة ).ب 

 والمسموعةأالتعبير على القصص المقروءة  ).ج 

طتهم داخل المدرسة وخارجها أحدیث التالميذ عن حياتهم ونش. ۵
. 

 .مما تلة الحيوان والنباتات والطير. ٦
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وما یجد فيها من  ،طبيعتها وهعمال الناس فيها : الحيات . ٧
 )والمزارع ،الجذائق . (حداثاأل

 .قتصادیةجتماعية والوطنية واإلالموضوعات الخلفية واإل. ٨

قسام السبعة التي لكن عند الدآتور همام حسان ان الكالم األ  
مواطن الضعف في التقسيم الذي  ٣٠ارتضيناها للكالم لوضحين 

 :تي أارتضاء النجاة من قبل هي طما ی

 –الظرف  –الحالفة  –الضمير  –الفعل  –الصفة  –م ساإل 
 34.داة األ

 
 الجوانب المهمة في تعليم الكالم. ه

 النطق. أ 
اذ  ،من هاتعم هذه الجوانب هي الجانب الصوتي    

همية اآبرى لتعليم النطق منذ البدایة تعليما یرى التربوبون األ
او  فالنطق اآثر عناصر اللغة صعوبة او تعبيرة 35.صحيحا 

 . تصحيحة بعد تعلمه بشكل خاطئي

وليس المطلوب في النطق ان ینطق المدارس بشكل    
اى یسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة  ،آامل وتام 
ولكن اسيطرة هنا تعني لقدرة على اخراج  ،متحد ثبها 

االصواتبالشكل الذي یمكن المتعلم من الكالم مع ابناء اللغة 
الكاملة في اخراج اصواتهم بصرف النظر عن الذقة 

 36.واتيراتهم و تنغيمهم 
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وفي النبر الصحيح فكان المعلم بلفظ بعض الكلمات     
ولكنه احيانا یخطئ في . الجدیدة التي ترید تعليمها للطالب 

 ،نه  النبر جزء ال یتجزاء من ترآيب الصوتي للكلمة النبر أل
واحيانا  ،والخطئ في النبر یجعل الكلمة لمحریة على السبع 

آان ،على سبيل المثال ) المدرسة(آما في آلمة . غير مفهوم 
خير یضع النبر القویة اي النبر الرئيسية على مقطع قبل األ

 37.خرى أتارة 

آما عرفنا في المدارس ان آثيرا من الدارسين    
یعتمدون على المعلم وتعليدهم ایاه في تعليم النطق مع التسليم 

ال انهم محتاجون للتدریب المنظم إدقئه بسالمة نطق المعلم و
ولذلك ینبغي للمعلم ان  ،على تقليد االصوات واخرجها 

ویعين  ،صدار االصوات الجدیدة الغربية إیساعد طالبه على 
طالبه على اظهار حرآات اللسان والشفاه وعلى تمييز 

 .االصوات 

فينبغي للدارسين ایضا ان یسمع االصوات الجدیدة    
 ،ستحابة لها ستقبالهم واإلإوتعود عقلهم على  بشكل آامل

وبعد ذلك بنطق الطالب بنطق صحيح ویكررونها في آل 
 .یوم 

 المفردات   . ب
دوات جمل المعنى آما انها في ذات أهي المفردات 

وبالمفردات تستطيع المتكالم  ان  ،الوقت وسائل للتفكير 
وعادة  ،تفكر ثم تترجم فكره الى آلمات تحمل ما یرید 

تكتسب المفردات في اللغة االجنبية من خالل مهارات 
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تي مهارة الكالم أمما ت ،االستقبال وهي االستماع والقراءة 
  38.والكتابة

ال من خالل السياق اي من إالكلمات ال تعلم 
 ،استخدامها في مواقف سفویة او في موضوعات للقراءة 

ولذلك بفضل تقدیم الكلمات للدارسين من خالل موضوعات 
وآثير من الخيرات والطرائق التي  ،جوانب مهمة من حياتهم 

یمكن استخدامها في تنمية المفردات لتطور القدرة على الكالم 
 .لدى الدارسين 

ولذلك الوصول الى تنمية المفردات الدروس یجب ان 
 ،یتم من خالل 

تقدیم آلمات تتصل اتصالي مباشرا لمواقف التي ). ١
 .نفسهمأیتحدثون فيها عن 

اتاحة الفرصة لممارسة استخدام هذه الكلمات في مواقف ). ٢
 .اتصال

عادة تقدیم هذه الكلمات في فترات منظمة حتى إمحاولة ). ٣
 39.التنسى

وقال دآتور محمد على الحوالي في آتابه ان تعليم الكلمات  
. یجب ان یشتمل على تدریب الطالب على نطقها ) المفردات(

ثم یكرر الطالب تكرارا  ،وال أكلمة ویكون ذلك بنطق لمعلم ال
البد  ،وفي جميع الحاالت . ثم یكررون تكرارا فردیا  ،جماعي 

من تدریب الطالب  على نطق الكلمات الجدیدة سواء في حالة 
 40.و في آلتا الحالتين أو في جملة أالعزال 
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 القواعد. ج
شارة الى جنبية اإلآثيرا ما یهمل المهتمون بتعليم اللغة األ 

ما المتعلمون لغة اجنبية أ. لقواعد بل نرى بعضهم ینكرونها تماماا
ن القواعد ليست ضروریة في تعلم استخدام أفكثراما یشرحون ب

 .اللغة اي ليست ضروریةللتحدث باللغة 

ومما الینبغي لغة الظر اليه ان تحكيم اللغة مجموعة من  
اعى ان ونو. القواعد التي یفترض ان یعرضها جيدا المتكلم بها 

صعوبات تدریس القواعد التحم والیتم التعاب عليها بتحامل 
 41.ضروري لتعلم مهارة اللغة  ذن لشٔيإفالقواعد  ،المشكلة 

ولذلك فينبغي ان یعرفها  ،القواعد في تعليم الكالم مهم جدا  
یت النحوین أاني ر: "آما قال . المتكالم ویجب عليه تعلمها 
لنحو لحفظ آالم العرب من اللحن رحمهم اهللا قد وضعوا صناع ا

 ،فبلغوا من ذلك الى الغایة لتي اموا  ،وصيانيته من التعبير 
 ،نهم التزموما ال یلزمهم أال إ ،وانتهوا الى المطلوب الذي ابتغوا 
فتوعرت مسالكها  ،ردوه منها أوتجاوزوا فيها القدرة الكافي فيما 

 42."اقناع حجحهووهنت مبانيها وانحطت عن رتبة اإل ،

حيانا تكلم اهل اللغة بلغة اجنبية ولكن ان تفهموا عن أو 
آان ) مؤدب عبد الملك بن مروان(آما قال ابو مسلم  ،القواعد 

فالسد  ،فلم بفهم آالمه  ،یستمع لبعض النحاةوالعروضيين مرة 
 .بقول  

 حدهم في النحو یعجنيأقد آان  

 حتى تعاطوا آالم الزنج والروم  

 فهمهمأليست ما سمعت آالما  
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 نه زجل الغربان واليومأآ  

 ترآت نحوهم واهللا یعصمني 

 من التعجم في تلك الجرائيم  

ولن تتناول هنا مشكلة تعليم القواعد في اللغة العربية  
وذلك اذا نظرنا الى آتب تعليم اللغة االجنبية  ،جانب بالتفصيلاأل

 :نجد ان القواعد عادة تقدیم بواحدة من طریقين 

و مواقف أو القاعدة الجدیدة من خالل حوال أقدیم القواعد ت). أ
 .قصصية ثم تستنبط و تستخدم في مواقف حواریة جدیدة 

وال یعمل المعلم . تقدیم القاعدة الجدیدة ویتم تدریس عليها ). ب
مثلة أن یقدم المفاهيم من خالل الشرح حيث یدعمها بأال إ

 .سهلة وتمرینات 

 ،ي الدآتور حسين سليمان قورة أند رهداف تعليم القواعد عأو 
وتعين  ،ن القواعد لنهدي المفاهيم السليمة من العارات أهي 

لى إو الصوتية أو السامع على حال الرموز الكتابية أالقارئ 
ليف أي النحو قانون تأن یكون هو أمعان ودالالت وآما یجب 

 .الكالم 
 

لترقية " مةختالط العالإ" ستراتيجيةإفّعالية :الفصل الثالث 
 .مهارات الكالم

 code(" ختالط العالمةإ"ستراتيجية إالباحثة بعد ان تناولت 
mixing(  فتقدم  ،في تعليم اللغة العربية فيما سبق ومهارة الكالم

آانت استراتيجية التعليم ما استعمل  ،عن العالقة والترقية بينهما 
راتيجية وهذه است. لوصول الى اهداف معينه في عملية والتعلم 

ستعمل المدرس ال ی ،عادة. یحتاج بما المدرس في عمليته 
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بل اآثر منها لوجود الزیادات والنقصات  ،استراتيجية واحدة 
 .التي تالزمه على استعمال الطرائق المتنوعة 

ن مهارة الكالم للتالميذ في عملية التعليم الیتعلق بقدرته أ
فال . ستراتيجية التعليمبل یتعلق ایضا ا ،على المواد المقدمة فقط 

بد له ان یعرف استراتيجية الصحيحة في التعليم حتى یفهم 
فكانت استراتيجية . للتالميذ المواد الدراسية المقدمة بغير صعب 
دوات  وهي من األ ،من التدبير العلمي التي تختار بالنسبة اليه 

 43.لى غایة إلوصول 

رة الكالم فينبغي على مدرس اللغة العربية ان ینمي مها
واحد  ،وهناك آيفيا لكثيرة لتنمينها. في تعلم اللغة العربية للتالميذ 

واستراتيجية التي محذب لتنمية  ،منها تطبيق الطرائق  المتنوعة
و یستطيع " . ختالط العالمةإ"مهارة الكالم هي استراتيجية 

 ".ختالط العالمةإ"المدرس ان یستعمل 

غرفة الصف لترقية مهاة  ویمكن للمعلم ان یدخل المرح الى
 :الكالم للتالميذ بعدة طرق منها 

 آثرأاستخدام زیادة المفردات للتالميذ  -

 استخدام الوسائل المعينة من بصریة و سمعية في التدریس -

 استخدام ترقية مهارة الكالم للتالميذ -

ومن التعریف السابق نعرف ان استخدام استراتيجية 
ن بالمزح ة مهارة الكالم ألنستطيع  لترقي" اختالط العالمة"

 ".اختالط العالمة"یجعل المهارة للتالميذ لتعلم 

االخيرة في اليوم المدرس تسبب المراء في ان الخصة 
ن حماس التالميذ للتعلم یكون في صعوبة خاصة بالنسبة للمعلم أل
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ن للتالميذ یكونون في حالة اجهاد وتعب وأل ،ادني مستوباته 
ن وأل ،نها على مقاعد الدراسي جسدي بعد ست ساعة بقضو

 .الوقت وحبة الغداء یكون قد حان ویكون الجوع قدد استددهم 

ان یذل جهدا مضاعفا سباب وجب على المعلم ولهذه األ
لعاب في هذا الحال األ. ليتغلب على الظروف المذآورة انفا 

 44.اللغویة احد من حل هذه المشكلة 
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