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 يناالباب الث
 األساس النظري

 
 " خريطة الفكرة" تعريف الطريقة  عندراسة  :الفصل االول

 " خريطة الفكرةال" تعريف الطريقة  . أ
هي  )Mind Mapping(تسمى برسم الفكرة  خريطة الفكرة

 ) Strategi Belajar Kognitif(ستراجية التعلم المعرفية إمن 
الى آفاءة الطالب في فهم    )Orientasi(الجديدة التي تتوجه 

 خريطة الفكرةتطور طوني بوزن  1970في السنة . الدرس
عن آيف طريقة عمل دماغ  (riset) بأساس التجربة العلمية

لذلك تستعمل هذه الطريقة المدخل يستفيد دماغ . حقيقة اإلنسان
كثيرة في وجه أو يجعل الكالم ال أنآامال ويستطيع  اإلنسان

و أالت ) visual(مال صورة بصرية و باستع. وقت واحد
اثر  خريطة الفكرةفيعطي ) perangkat grafis(الغرافية األخرى 

 1.آبير
هي  خريطة الفكرة: منها, آثير خريطة الفكرةأما تعريف 

ايا أفكار في زو ستلمإو, طريقة لتنمية الفكرة في جميع أوجه
, آفاءة الكتابةويحّسن , بتكارياإوهذه الطريقة لتنميه الفكرى 

 2.يزّود آفاءة تنظيم الشيء
هي الوسيلة التدريسية في ترقية مهارة  خريطة الفكرةو

الكالم التى تنصر الطالب لجعل الكالم سهولة ورغبة بتخريج 
الطريقة أهمية في هذه  نأفكارهم ويتكلمون وال يخافوا خطاء أل

                                                            
  :يترجم من   1

Bobbi Deporter & Mike Hernacki, Quantum Learning (Bandung: Kaifa, 2000), 152. 
 :يترجم من  2

Joyce Wycoff, Menjadi Super Kreatif Melalui Metode Pemataan Pikiran (Bandung: Kaifa, 2002. 
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. ذن هذه الطريقة تسهل لجعل الكالمإ, آثيرةليجمع فكرة 
في هذا البحث طريقة لتنميه الفكرى التى  خريطة الفكرةو

 .فكارهمألجعل الكالم سهولة ورغبة بتخريج تنصر الطالب 
. خريطة الفكرةأعطى الباحثون فكرتهم ورأيهم عن 

سهل لنا هي مالحظة مبدعة ت خريطة الفكرة, توني بوزن: منهم
, يأما عند روغر سفير  3.على حد تعبيره, ستدآارالمعلوماتإ

هي مالحظة فنية بتنظيم الفكر الذى يصم ال  خريطة الفكرة
وخطية , ترتيب, عدد, شباع حاجة الدماغ بأسره ليس مع آلمة

 4.ووعي المجال, بصري, يقاعإ, بعد, بل لون, فحسب
و  خريطة: آلمتين هما 2هنا تتكون من  خريطة الفكرة

فكرة هي جزء من أما . خريطة هي مفهومة غير خطية .فكرة
اذن   5.يكتم آل شيئ ننظر و نسمع و نشعر عمل الدماغ الذى
رة هي طريقة المالحظة باستفادة الدماغ بأس خريطة الفكرة

خر لتكوين الفنية بإستخدام صورة بصرية وتصوير ثانوى أ
 6.التأثير

, خريطة الفكرةأعطى الباحثون فكرتهم ورأيهم عن 
مبدعة تسهل خريطة الفكرة هي مالحظة  أنتونى بوزن : منهم
 7.على حد تعبيره, ستذآار المعلوماتلنا إ

هي مالحظة فنية بتنظيم الفكر : أما عند روغر سفيري
, عدد, الذى يصم ال شباع حاجة الدماغ بأسره ليس مع آلمة

                                                            
 :يترجم من  3

Bobby Deporter, Quantum Teaching,( Bandung: Kaifa, 2002), Hal. 176 
 :يترجم من  4

Tony Buzan, Use Your Head( Batam Center: Interaksara, 2006), Hal. 143. 
 :يترجم من  5

Milly R. Sonneman, Mahir Berbahasa Visual,(Bandung: Kaifa 2002), Hal. 148. 
 :يترجم من  6

Bobby Deporter, Quantum Learning,( Bandung: Kaifa, 2002), Hal. 146.  
 :يترجم من  7

Bobby Deporter, Quantum Learning,( Bandung: Kaifa, 2002), Hal. 176. 
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ووعي , بصري, يقاعإ, دبع, بل لون, و خطية فحسب, ترتيب
 8.المجال

 (Active Learning)" التعلم العملى" في آتابه  انمل سلبرم
تاج فكرة نتخريط الفكر هو طريقة مبدعة للدارسين فرديا إل

ستخدام هذه بإ. لدرس أو تصميم البحوث الجديدةالمالحظة ل
يثبتوا جليا وابداعيا ما درسوا و  أنتسهل الطالب , الطريقة
 9.خططوا

فّهم فكرة التى وجدها تونى طريقة لت خريطة الفكرةوفي 
أعمال الدماغ لتخزين  علىيرتكز هذه الفكرة . نابوز

الدماغ التخزن المعلومات في  أنوتظهر النتائج . المعلومات
الخاليا  علىالخاليا العصبية مربعات مرتبة بل جمعها بدقة 

من هذه . العصبية التى فروعها لو يرى سيبدو فروع األشجار
تخزن الشخص المعلومات فعبارته  آانفظهرت اذا , الحقائق
وأفضل المعلومات المخزنة في الدماغ , آيفية عمل الدماغ مثل

نبحث في . تصبح عملية التعلم سهال, وباالطبع, وتؤدي الغاية
هي الوسيلة  خريطة الفكرةهذا البحث العلمي عن الوسيلة 

التدريسية التى جعلها الباحثة من القرطاس وفيها خطوات في 
وتصل بين الفكرة , جعل ترقية مهارة الكالم باألشكال والصور

توضع في  الفكرة األول, األولى والألخرى ارتباط بالخطوط
 .الوسط ويكون تفصيلها فروعا
ذلك لتكمل عملية المخ أو  علىوتشتمل هذه الوسيلة 

لذلك من يستعمل هذه الوسيلة فيعمل دماغه . الدماغ آامال
فيها  أنلتنكير مباشرة عن األشكال والصور والرموز واأللو

                                                            
 :يترجم من  8

Tony Buzan, Use Your Head, ( Batam: Enter Interaksana, 2006), Hal. 143  
 :يترجم من  9

Malvin L. Silberman, Active Learning, (Yogyakarta: Nusa Media, 1996), Hal. 181.  
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, تعلق بالموضوع حتى يحفظها في الدماغ حفظا قوياالتى ت
وتسهل لفهم وذآر , في تدريس اللغة العربية وأيظا تنشأ رغبة
 .ولذلك سميت هذه الوسيلة برسم الفكري. المعلومات الكثيرة

الدماغ اليمين : ينقسم الى قسمين اإلنساندماغ  أنعرفنا 
, لمنطق لحةالدماغ اليسار , ويختلف منافعها, والدماغ اليسار

 .وتحليل, نظر تفصيليا, زرم, مستقيم, ترآيب, رقم
, شكل, موسيقي, لون, خيال, أما الدماغ اليمين فلصورة

خريطة " استنادا الى هذا االموتطور . والشعور, نظر اجماال
أحسن أعماله حتى  علىليكون وعملية المخ قادرا "  الفكرة

 10.وصل الى حصول جيد وآامل
آيفية رسم الفكرى أوال يكتب  أن, ومن الشرح السابق

المرآز ويفكر في  /الشخص الموضوع الرئيس آنقطة مرآزية
فروعة أو مواضيعة مستمدة من نقطة الوسط ويبحث عن 

وهذا يعني في آل مرة يتعلم . اتصاالت بين المواضيع المستقمة
, الرئيسية ت امواضيعآانالى ما اذا شيئا عن ترآيز يوجه 

ووضع آل من هذه , والنقاط الرئيسية للمواضيع الرئيسية
 أنوبهذه الطريقة يستطيع . النقاط وايجاد العالقة بين آل نقطة

يكون فكرة من األشياء ما نعرفه با لفعل وما هي المجاالت 
 .التي ال تزال غير مضبوطة تماما

آل طريقة التدريسية له المنهج المعينة وال سيما  أن
اما . ها مهمة جدا لمعرفتهاأن"  خريطة الفكرة" ة مناهج للوسيل
في هذا البحث العلمي آما "  خريطة الفكرة"  مناهج الوسيلة

 :يلي
a. اللون 

                                                            
 :يترجم من  10

Joyce Wycoff, Menjadi Super Kreatif Melalui Metode Pemetaan Pikiran, (Bandung: Kaifa, 2002) 
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اللون هو جزء من الدماغ اليمين الذى يسهلنا لحفظ 
اللون يستطيع  أنعرفنا من التجربات . الموضوع او الكلمة

. والشئ المللون أفضل من دون اللون, يفرحنا ويهدئنا أن
 .ملّونة متنّوعة خريطة الفكرةوالمعلومات في الوسيلة 

b. الخطوط 
. خريطة الفكرةمنهج الخطوط هو اساس من المناهج  أن

ومنافع هذه الخطوط لتربط اولوصل بين الفكرة و الكليمة 
لخص ب ذلك أنبج. وايضا مساعدة لفهمها, حتى تتعلق بينها

ويفرق هذا . الخطوط المعلومات الكثيرة في وجه واحد
والخالصة العامة او "  خريطة الفكرة" المنهج وسيلة 
 .الوسيلة االخرى

c. الصورة 
تذآر الشيئ او  أنهي شكلة من االبتكارية التي تساعدنا 

وفي هذه الوسيلة الصورة تتعلق بالقصة . فهمها مفرحة
اماالقصة فيحتاج , يمينالصورة في الدماغ ال أن. القصيرة

لذلك , في القصة تحليل المعنى نالى عملية الدماغ اليسار أل
هذه الخريطة تناسب بين عملية الدماغ اليمين واليسار اذا 

حفظ قوي  علىيعمل الدماغ اليمين واليسار معا فيحصل 
 .وسريع

d. القصة 
وذآر في هذه القصة . القصة هي من طرائق الحفظ السريع

وهذه القصة لها عمل , تتعلق بترقية مهارة الكالمآلمة التي 
وليست طويلة لتسهل , مضحك او غير معقول او غريب

 .وقوة الحفظ
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 طريقة قصة تساعد جدا: " سوغيارطو أنآما قال ايو
تجعل القصة القصيرة  أنفينبغي لك . آفاءة حفظكترقية ل

ت آانتستطيع جمع األوامر المخفوظ بتعليق األشياء التي 
 11.لقصةفي ا
وسجل آل , الكالم تساعد شخص في جعل حياته معنا أن

 .يوم األشياء التي اعجابي به
الكالم يفّهم الموضوعات الرئيسية  آان, ألغراض التدريسية
يتكلمون األشياء التي ت األطفال آان. التي تجري دراستها

اعفاء بضع دقائق بالنسبة . وا في الفصلآانأمتصت عندما 
تقدم التشجيع والدعم . شيئ يدخل عليها أي" بناء " لهم 

لألطفال الذين يتعلمون لربط المواضيع مع معهد تكنولوجيا 
 .المعلومات قد اآتسبت الخبرة الموجودة في حّد ذاته

من المؤآد , ت األطفال قد فعلوا ذلك من قبل المعلمآاناذا 
 .ربط العلم علىالكالم تساعد . يفهمون علومااألطفال  أن

آيفية جعل القصة في , المهمة في منهج القصةاألشياء 
 :الوسيلة

 اجمع االسمين في القصة القصيرة )1
 استعجل الفاعل المتغير في القصة )2
 لها العمل والحرآة )3
أو شديد , الغريب, غير معقول, لها األشياء المضحكة )4

 .الذى يسهل للحفظ
 12.آةوبدون الحر, المتحّيرة, ابتعد القصة الطويلة )5

                                                            
 :يترجم من  11

Iwan Sugiarto, Mengoptimalkan Daya Kerja Otak dengan Berpikir Holistik & Kreatif, (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 66. 

 :يترجم من  12
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وسيلة تؤآد بالصورة المللونة التي تساعد القصة في هذه ال
القصة فيها التعليل الذى  أنو. عملية التفكير لدماغ اليمين

واذا عمال الدماغ اليمين . دماغ اليسار يحتاج الى عمل
 .حفظ قوي علىواليسار فيحصل 

 
 

 خريطة الفكرةال طريقة عناصر . ب
 :منها خريطة الفكرة عناصراما 

a(  صورة او رمز او صورة  علىمرآز الذى يحتوي
وضعت في وسط , المشكلة المعينة من المعلومات

 .الصفحة
b( تد فقت الفكرة بحرية. 
c( الكلمات الرئيسية المستخدمة في التعبير عن األفكار. 
d( مفتاح واحد في آل سطر مكتوب آان. 
e(  بخطوط المرآزيةأفكار رئيسية متصلة. 
f( أآيد األفكار والت علىالمستخدمة لتسليط الضوء  أناأللو

 .أهمية فكرة على
g(  علىوالصورة والرموز التي تستخدم لتسليط الضوء 

 13.األفكار وتحفير العقل من أجل تشكيل رابطة أخرى
 :وهي, خريطة الفكرةاألمور المهمة في  منبعض 

                                                                                                                                                                          
Dra. Ida Hanif Mahmud, M.Pd.I, Drs. Hanifudin Bahadun, M.Ag, Metode Praktis Menghafal Cepat 
Abad 21 Model Kontruktivisme,( Jombang: Komunikasi dan Layanan Pelatihan LRTC, 2006), Hal. 

15. 
 :يترجم من  13

Joyce Wycoff, Menjadi Super Kreatif Melalui Metode Pemetaan Pikiran ( Bandung: Kaifa, 2003), 
Hal. 67-68. 
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a(  علىيقع في منتصف  الموضوع الرئيسي أنتأآد من 
ورّبما نأخذ الموضوع الرئيس , نأخذ الموضوع, المثل

 .عن المدرسة
b( سوف تظهر المواضيع المشتقة , عن الموضوع الرئيسي

, ال تزال ذات الصلة الى الموضوع الرئيسي في مدرسة
, وتأنح, الحقل: ثم المواضيع المشتقة قد تتكون من

 .وما الى ذلك, والمكتبة
c(  وعالمة مع  العالقة بين آل موضوع علىالعثور

المستدمة من آل موضوع . أو الرموز أنواأللوالخطوط 
ى أنسوف يظهر مّرة أخرى موضوع من المشتق الث

الخطوة التالية هي للعثور  أنلذلك ف. والثالث وهّلم جرا
العالقة القائمة بين آل موضوع من المواضيع  على

أو , والسهام أنيستخدم الشخص الخطوط واأللو, المشتقة
وغيرها من أشكال رموز أخرى لوصف العالقة الفروع 

ماط هذه العالقة سوف أن. بين مواضيع هذه المشتقات
 خريطة الفكرةآما . فهم المواضيع علىتساعد الشخص 

الرموز تنطابق مع وهذه , التي تم تعديلها مع الرموز
خريطة سيكون أآثر جدية واثارة لالهتمام من , األذواق
 .لون الفقراء الفكرة

d(  يستخدام الشخص األحرف الكبيرة سوف تدفعنا لمجرد
وقراءة الجملة . خريطة الفكرةآتابة النقاط الهامة فقط في 

ت القضية من آانفي الصورة سيكون أسهل بكثير اذا 
صغيرة يمكن تطبيقها  يستخدام أحرف. أحرف صغيرة

 .النقاط يشرح فيه النقاط الرئيسية على
e( خريطة الفكرةالكالم ب. 
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 خريطة الفكرةال طريقة الوسيلة أهداف . ت

وسائل التعليمية لها أهداف التى سيحصل  آل أن عرفنا
 خريطة الفكرةأما أهداف الوسيلة . عليها من الذى يستخدمها

 :هيف
a(  لنشأة رغبة نشاط الطالب في تدريس اللغة العربية في

 .خصائص بمهارة الكالم
b( لمساعدة الطالب حفظ المادة قويا. 
c(  بين الطالب في تعليم اللغة العربية جيدالتسهيل الكالم. 

بل  أنوليست مالحظات المعلم جمودا بمناسبة سير الزم
مرونة تغيير مالحظات الدرس وتزويدها بسرعة 

 .وبسهلة
d( وتعطي فهما أعمق ال الى  لتسريع وقت عملية التدريس

 .الطالب عن تلك المراد
استعمال الوسائل التعليمية في  أن )1987(قّدم هماليك 

و التعليم يجلب الرغبة الجديدة والتشويق  التدريسعملية 
للتدريس بل األثار السيكولوجيا في نفس  )stimulus(والمثير 
 )orientasi(في توجيهة استعمال الوسائل التعليمية . التالميذ

في التعليم يساعد فّعالية عملية التعليم واتصال المادة الدراسية 
تساعدهم , اضافة الى تجليب تشويق التالميذ ورغبتهم. الحال

ات جّذابا متأمنا أنالوسائل التعليمية الى ترقية األفهام ليقّدم البي
 14.ات والمعلوماتأنوتسهل تفسير البي

الوسيلة الدراسية  أنا أنا سوجأنوقال أحمد رفاعي و ن
وفي , الدراسةب في ترفع فعالية تدريس الطال أنتستطيع 

                                                            
 :يترجم من  14

Azhar Arsyad, Media Pengajaran ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 15. 
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ترفع نتيجة الدراسة العالية في ارادة حصول  أنأخرها ترجى 
الوسيلة الدراسية تجعل الدراسة  نأل,الشيئ المقصود على

وطريقة , وتجعل الدرس سهال ليفهمه الطالب, جّذابة للطالب
والطالب مستجبون بما أعطاه المدرس , التدريس أآثر نوعه

 15.من المادة
لتطوير  خريطة الفكرةي فوائد أنوهناك ثم, وفوقال ويك

 :الذات
, تساعد المؤلف أنيمكن  خريطة الفكرة. في مجال الكتابة )1

في آسر الحواجز أمام الكتابة بحيث البرامج , على المثال
 .المكتوبة لتتم بسرعة و سهولة والتدفقات

تساعد  أنيمكن  خريطة الفكرة. في منطقة المشروع )2
ة يمكن بعد ذلك الشخص آسر المشروع الى أجزاء صغير

 .تشرق بالتفصيل
شطة العصف الذهني يقوم أن. الثراء النشاط العصف الذهني )3

 خريطة الفكرةالمتطابقة مع تقنيات , اما على جماعة أو فرد
 .من التدفق الحّر

مديرون يحتملون احتماال  آان. لتبسيط االءجتماع )4
 آان, أناذ. الءستخدام عملهم مرة لحضور االءجتماع

 .تاجية آثيرةأنولجعل االءجتماع فاعلية  رةخريطة الفك
على قوائم مهمتنا  أنفي بعض األحي. تقديم قائمة من المهام )5

 .نفعل ذلك بشكل صحيح وجيد أنليست ملهمة لنا 
سوف مواد العرض أال يغيب عن . اجراء عرض ديناميكية )6

البال أآثر سهولة وجعل الجمهور الحصول على عرض 
 .مادة غنية ومتنوعة

                                                            
 :يترجم من  15

Nana Sudjana dkk, Media Pengajaran ( Bandung: CV. Sinar Baru, 1997), Hal. 2. 
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وتسجيل األسلوب الذى يجمع . فسهمأنمذاآرة لتمكين  تقديم )7
رسم شخص صورة ما سوف يساعد بين النص والعقل ثم 
فضال , واضافة ورابطة والجمعيات, على ادارة المعلومات

 .عن جعل المعلومات أآثر دائم في الذاآرة
تعتاد على  أنشخص ما يمكن  آاناذا . فسهمأنلتعريف  )8

فاءنها تؤخذ له , في مجاالت عاشت خريطة الفكرة, استخدام
 .الداخليةأعمق في النفس 

هناك أدلة آثيرة  Gordon Dryden dan Jeanette Vosوقال 
, واعطاء طرق, و ثورة في التدريسية. خريطة الفكرةفي جعل 
 :من بينها, وتمكين, والخيال

a(   تخيل الخاليا ) آمثل شجرة) الخاليا بسيطة العصبية ,
 .المعلومات المتعلقة فروعهاوتحزين آل 

b(  من أي موضوع , يرتب الشخص عودة النقاط الرئيسية
 علىورقة بيضاء  على, الشخص يريده او استيعاب آان

 .المتفرعة) العصبية الخاليا( شكل شجرة 
c(  وعادة مع رمز واحد, يبدأ الشخص مع األفكار األساسية ,

اذا يريد . ثم رسم فرعا منتشرة حوله, في وسط الصفحة
اذا يراسم . واستخدام تمثال موناس" جاآرتا"موضوعا عن 

 .استخدام المبنى اشبح مصغرة, دونغأنبمدينة 
d(  في محاولة لتسجيل آلمة واحدة فقط أو رمز لكل نقطة ,

 .واحد لكل فرعموضوع رءيسي 
e(  آل فرع , وضع النقاط المتعلقة الفروع الرئيسية نفسها

 .تشكيل
f( يستخدام األقالم المللونة أو عالمات ليوّصل المواضيع. 

g(  آثير من الصور أو عالمات. 
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h(  ودائرة مع خطوط ملونة, عند اتمام آل فرع. 
i(   أنف, اساس منتظم على خريطة الفكرةتطوير ويعقد آل 

خريطة يع فروع آثيرة ويمكننا منفصلة لية توسكانهناك ام
 16.جديدة العقل وهّلم جرا الفكرة

 
 خريطة الفكرةال طريقة عن مزايا  . ث

 خريطة الفكرةو, و بين المزايا التى ثم ذآرها سابقا
 :بما في ذلك, أيضا مزايا خاصة الءطالق الكالم

a(  عدام أنالحواجز لكالم األعظم هو . يعطى حرية مطلقة
و يشجع الشخص يؤّيد , خريطة الفكرةالمن خالل . الثقة
ه أنالتدفق الى أي نقل في وقت الحق دون خوف  على

 .خطاء علىبتعميمه 
b(  وفقا . بالتازر أداء نصنفي الدماغBobbi Deporter  &Mike 

Hernacki  التى تنتجها والكالم الجّيدة هي , في الكم التعّلم
خريطة . اليمين والدماغ اليسار والدماغ, نصفي الدماغ

لمساعدة شخص ما في الكالم باستخدام نصفي  الفكرة
 .الدماغ

c(   أنأي شخص يريد  آانفي وقت مبكر اآتشاف ما اذا 
 .يكلم المادية التى تتوّفر في غضون ذلك الشخص أم ال

d(  ت استخدام تفنيا علىسابقا . لشبكة الفكر خريطة الفكرة
هذا  أنتبّين  .الشخص توجز عندما التكون الكتابة

 .أضم مادة مع مادة اخرى أناألسلوب ال يمكن 

                                                            
 :يترجم من  16

Hernowo, Mengubah Sekolah, (Bandung: Penerbit MLC, 2005), Hal. 218. 
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e(   ه القوة أنوابتكايا . الشخص ابتكاريا خريطة الفكرةيساعد
 خريطة الفكرة. تحّقق أشياء جديدة أنالعظمى التى يمكن 

 .استكشاف تفرد الذات علىيساعد الشخص  أنيمكن 
f(   قبل اآتشاف . في الكالم مرتبة خريطة الفكرةيساعد

ماالذى سوف يكتب أو فارغة عادة , رةخريطة الفك
, خريطة الفكرةمن خالل , ناأل. تظار أمام الكمبيوترناأل

ذلك في االعتبار يشجع الشخص و يدّفق أي أسرع 
 .والمشاعر

g(   الشخص آتابة عميقة وذات  خريطة الفكرةيساعد هم
واحد مدعوون  خريطة الفكرةمن خالل . مغزى

 خريطة الفكرة. ت لهاقدأنالشتكشاف بعيدة عما هي التى 
والمسألة هي عميقة جدا يقع , أي شيئ علىيحفز الشخص 

وطول للوصول . هو مثل حادة جد خريطة الفكرة. نفسه
واألفكار , اأنوأحي. الى مصدر المياه أفكار فريدة من نوعها

أبدا الينابيع الجافة وتألق دائما  خريطة الفكرةمن خالل 
 17.أشياء مختلفة من قبل

 
 الكالم عن المهارة تدريس: ىي أنالثلفصل ا
 مهارة الكالم ممفهو . أ

ي من فنون اللغة األربعة بعد أنيعتبر الكالم الفن الث
عما  أنهو ترجمة اللسو. االستماع و قبل القراءة و الكتابة

هو و. عن طريق االستماع و القراءة و الكتابة اإلنسانتعلمه 

                                                            
 :يترجم من  17

Hernowo, Mengubah Sekolah (Bandung: Penarbit MLC, 2005),Hal. 217.  
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 نو ذلك أل. من سائر المخلوقات أنسنمن العالمات المميزة لأل
واللفظ هو الصوت المشتمل . هو اللفظ و االفاضة اإلنسانآالم 
معنى من  علىهي ما دلت  االفادة أنبعض الحروف آما  على
 18.ىأنالمع

ى القائم بالنفس يعبر عنه والكالم عد المتكلمين هو المعن
المفيدة معنى تاما مكتفيا  و عند النحاة هو الجملة19.بالفاظ
 20.بنفسه

اما التعريف االصطالحي للكالم عند اللغويين فهو 
المنطوق الذى يعبر به المتكلم عما في نفسه من هاجسه او 
خاطره وما يجول بخاطره من مشاعره او احساساته وما 

يزود به غيره  أنبه عقله من رأيه او فكره وما يريد  يزخر 
سياب مع صحة في أنذلك في طالقة ومن المعلومات او نحو 

 21.بير و سالمة في األداءالتع
 :ومن ابرز معنى مهارة الكالم 

نطق الحروف من مخارجها األصلية ووضوحها عند   )1
 المستمع

اليه المتكلم و ترتيب الكالم ترتيبا معينا يحقق ما يهدف  )2
 السواء علىالمستمع 

تسلسل األفكار و ترابطها بطريقة تجعل الموضوع   )3
 متدرجا في فهمه

آل ما يقوله خاصة فيما يتعلق  علىالسيطرة التامة   )4
 بتمام المعنى

                                                            
 85. ص.  1992, دون مطبعة: رياض. المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها, أنأحمد فؤاد محمود علي  18
 86. ص, المرجع نفسه  19
 14. ص,  1986, دارالفكر: بيرت, جامع دروس اللغة العربية, مصطفي الغالييني  20
 86. ص, المرجع السابق, أنعليأحمد فؤاد محمود   21
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 الضبط النحوى و الصرف  )5
 االءقتناع و قوة التأثير  )6
 اءستخدام المفردات اللغوية  )7
تباههم بمرا عاة أناءثارة السامعين و شد  علىقدرة ال  )8

 تالؤم معهمحالتهم وال
اءجادة فن االلقاء بما فيه من تنغيم للصوت و تنويعه و   )9

 علىما يراد الضغط عليه و تنبيه السامع  علىالضغط 
 المواقف

لتأثير فيه بما ال يترك مجاال استقطاب المستمع وا )10
 للعزوف عنه او الملل منه

مية استخدام الوقفة المناسبة والحرآات الجس علىالقدرة  )11
 22.ائل المساعدةالمعبرة والوس

 
 :اهداف مهارة الكالم هي . ب

 تطلب المتعلم شيئا ما أن  )1
 يستعلم عن االماآن واالوقات واالشخاص أن  )2
 يطلب من االخرين عمل شيئ ما أن  )3
 يقيم عالقة الفة مع اصحاب اللغة أن  )4
 او تقول شيئا ما لالخرين, يحكىي قصة بسيطة أن  )5
 شيئ ماوعد يشغل الجالسين بالحديث حتى يحين م أن  )6
 يفهم االخرين ويوجههم و يرشدهم أن  )7
يقضي حوائجه اليومية و يؤدي ما يطلب منه من  أن  )8

 اعمال
 

                                                            
دار الثقافة : القاهرة, أساسيات في تعليم اللغة الربية: الذي قطعة المؤلف من فتحي علي يونوس 99-96. ص, المرجع نفسه  22

 134. ص,  1981, للطباعة والنشر
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 23.الكالم دريسب المهمة في تأنالجو . ت
 النطق  )1

اذ يرى , ب الصوتيأنالج, بأنمن اهم الجو
التربويون االهمية الكبرى لتعليم النطق منذ البداية تعليما 

اللغة صعوبة في تغيره او فالنطف اآثر عناصر , صحيحا
 .تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
ه ليس المطلوب في أن أنوليكن واضحا في االذه

 علىأي يسيطر , ينطق الدراس بشكل آامل تام أنالنطق 
ولكن السيطرة هنا , الصوتي للغة سيطرة متحدثيهاالنظام 

اءخراج األصوات بالشكل الذى يمكن  علىتعني القدرة 
كالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة المتعلم من ال

 .الكاملة في اءخراج أصواتهم و نبراتهم و تنغيمهم
 المفردات  )2

الثروة اللغوية هدفا من اهداف أي خطة تعد تنمية  
المفردات هي أدوات حمل  أنذلك , لتعليم لغة أجنبية

فبا لمفر , تفكيرها في ذات الوقت وسائل الأنآما , المعنى
يفكر ثم يترجم فكره الى آلمات  أندات يستطيع المتكلم 

الغة  فية ما تكتسب المفردات وعاد, تحمل ما يريد
ت االستقبال و هي االستماع و األجنبية من خالل مهارا

المجال  أنثم تأتي مهارتا الكالم والكتابة فتفسح, القرأة
 أنهذا  معنى, استخدامها علىلتنميتهما و التدريب 

أي من خالل , الكلمات ال تعلم اال من خالل السياق
, شفوية أو موضوعات للقراءةاستخدامها في مواقف 

ولذلك يفضل تقديم الكلمات للدارسين من خالل 
                                                            

 . 135-131. ص. المرجع السابق, محمود آامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة  23
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بحيث تتناول هذه , موضوعات يتكلمون فيها
 .ب مهمة من حياتهمأنالموضوعات جو

 
 

 القواعد  )3
آثيرا ما يهمل المهتمون بتعليم اللغة األجنبية  

أما , بل نرى بعضهم ينكرها تماما, االءشارة الى القواعد
القواعد  أنفكثيرا ما يصرحون بالمتعلمون للغة أجنبية 

أي ليست , ليست ضرورية في تعلم استحدام اللغة
و مهما يكن األمر فثمة , ضرورية في التحدث باللغة

اللغة تحكمها مجموعة  أنوهي , ارهاكأنحقيقة ال يمكن 
والتي , يعرف جيدا المتكلم بها أنمن القواعدالتي ينبغي 

يعرفها الراغب في تعلمها سواء تم ذلك  أنيجب أيضا 
وسواء تم بوعي أو غير , في وقت مبكر أو وقت متأخر

ما نقرره و نحن واعون أنو نحن اذ نقرر هذا , وعي
د ال تحل و ال يتم صعوبات تدريس القواع أنتماما ب

فالقواعد شيئ ضروري , التغلب عليها بتجاهل المشكلة
 .اللغةلتعلم مهارات 

 التحدث والحديث والمحادثة  )4
التحدث هو الفن الذي بوساطته يتسّنى للمتكلم نقل  

معتقداته اتجاهته و مشاعره و أفكاره و تجاربه الى 
وهو الكالم المنطوق الذي يعبر عن احاسيس و  24.غيره

يحصله من  أنمشاعر و خواطر الفرد وما يريد 
و التحدث هو . معلومات وأفطار لألخرين بأسلوب سليم

                                                            
 42. ص, دون سنة, القامريمكتبة : أنعم, األطر واالجراءات: تعليم اللغة العربية ,القادر أبو بكر عبد اللطيف عبد  24
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النشاط اللغوي األول الذي يعتمده الطفل في قضاء 
استخدام  علىه غير قادر نحاجاته و تسيير أمور حياته أل

 25.الكتابة
واصطالحا هو آل مايتحدث الحديث لغة الجديد  

ويطلق أيضا عتي آالم رسول اهللا . به من آالم وخبر
و عند المحدثين هو ما أضيف الي . صلى اهللا عليه وسلم

يرا أو فعال أو تقر النبي صلى اهللا عليه وسلم قوال أو
 .والحديث هو الشق االجتماعي الخالق  26.نحوها
ي تجرى الحرة التلقائية التالمحادثة هي المناقشة  

ولها ثالث مستويات  27بين فردين حول موضوع معين
نماذج من المحادثة األول تحفيظ التالميذ الدراسين الجدد 

ى ما أوسع من األول من تحفيظ أنالعربية الصحيحة والث
التعبيرات أو االصطالحات مع التعدية الى التوظيف 

مستويات بصورة الحقيقي و المستمر والثالث ما أعلي 
 28.ائية بين فردين حول موضوع معينمناقشة حرة تلق

 
 مهارة الكالم دريسأهمية ت . ث

فهو غاية بينها , الكالم من أهم فرع من اللغة الععربية أن
ت آانفاذا . وما الفروع األخرى اال وسائل معينة عليه. جميعا
ت آانطالعة تزود القارئ بالمادة اللغوية الثقافية واذا الم

ت القواعد النحوية آانالنصوص متبعا للثروة األديبة و اذا 
االمالء وسيلة  آانوالقلم عن الخطأو اذا  أنوسيلة لصون اللس

                                                            
 142. ص, مكتبة التوبة, طرائق تعليم اللغة العربية ,محمد ابراهيم الخطيب  25
, )شرح منظمومن علم األثر للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي(منهج ذوى النظر  ,محمد محفوظ بن عبداّللة الترسمي  26

 8. ص,  1981, دارالفكر: بيروت
 392. ص, جامعة أم القرى: رياض, القسم ااألول, المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ,رشدي أحمد طعيمة  27
 497-495. ص, المرجع نفسه  28
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التعبير غاية هذه  أنلرسم الكلمات والحروف رسما صحيحا ف
هذه آلها  29.ائلمثلها هو غاية تحقيق الوسالفروع مجتمعة 

 عن باقى فروع الكالم ليس فرعا لغويا معزوال أنبمعنى 
 .اللغة العربية بل هو الغاية من دراسة آل فروع اللغة العربية

والقم من  أناللس أنفدراسة النحو والصرف تصون
الخطأفي ضبط بنية الكلمات وأواخراها والقراءة تزيد من 

المعرفة والثقافة ليتمكن  أنوتزوده بألواللغوية  اإلنسانثروة 
 أنواألدب والنصوص منبع من التعبير عن حاجاته ومشاعره

علي  أنبأسلوب المتكلم وتساعد أنللثروة األدبية وترتقي
ها أناالجادة والبالغة هي مطابقة الكلم لمقتضى الحال آما 

تجمل الكلم وترصعه بالعبارات الرشيقة والجمل البديعة 
آل أفراع اللغة العربية خادمة  أنوالخيال المحلق وهذا يعنى 

  30.النهائية لكل الدراسات اللغوية للتعبير فهو المصلة
للكلم منزلة خاصة بين فروع اللغة العربية وهو  آانولما 

 :منها. ه الغاية من آل فروع اللغة وله أهميات آثيرةأن
تكلم  اإلنسانالكالم وسيلة اهفام سبق الكتابة في الوجود ف  )1

 الكالم خادم للكتابة أنولذلك ف. يكتب أنقبل 
الطالقة في التعبير عن  اإلنسانالتدريب علي الكالم يعود   )2

 الجماهير ومواجهةأفكاره والقدرة علي المبادأة 
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة في حاجة ماسة   )3

الي المناقشة وابداء الرأي والقناع والسبيل الي ذلك اال 
 بالتدريب الواسع علي التحدث الذي يؤدى الي التعبير

 الواضح عما في النفس

                                                            
 200. ص, المرجع السابق, ي حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم عباس الوائليطه عل  29
 87. ص, المرجع السابق ,أنأحمد فؤاد محمود علي  30
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في  نة أهليهم وذويهم ألأنة الناس وطمأنالكالم وسيلة لطم  )4
 تقطاع التصال بداية الخطرأن

المتكلم ومعرفة مستواه  علىالكالم مؤشر صادق للحكم   )5
 نوذلك أل, الثقافي وطبقته االجتماعية ومهنته او حرفته

 .المتكلمين يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم
واالفهام بين المتكلم والمخاطب الكالم وسيلة االقناع والفهم  )6

ويبدوا ذلك واضحا من تعدد القضايا المطروحة للمناقسة 
بين المتكلمين أو المشكالت الخاصة والعامة التي تكون 

 محال للخالف
تعبير الفرد عن  نه ألأنوسيلة لتنفيس الفرد عما يع الكالم  )7

ألزمة التي يعاينه نفسه عالج نفسي يخفف من حدة ا
 يتعرض لهاالمواقف التي 

ي يقوم به الصغير والكبير والمتعلم أنسأنالكالم نشاط   )8
ثى حيث يتيح للفرد فرصة أآثر في نوالجاهل والذآر واأل

 التعامل مع الحيات والتعبير عن مطالبه الضرورية
الكالم وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف   )9

مادة من  يستغنى عنه معلم في أية أنمراحلها اليمكن 
 31.المواد للشرح والتواضيح

 
 مهارة الكالم دريسأساس ت . ج

طائفة من المبادئ والحقائق التي تتعلق : يقصد باألسس
ها ما هو بكالم الناس وهذه األسس منها ما هو نفسي ومن

 32.تربوي ومنها ما هو لغوي
                                                            

 88-87. ص, المرجع السابق ,أنأحمد فؤاد محمود علي  31
 92-89. ص, المرجع نفسه  32
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 :ومنها الألسس النفسية
بطبيعته ميال الى التحدث عن نفسه  اإلنسان )1

يحكى لزمالئه عن بعض  أنفتعلم الكالم يكون ب.ومشاهداته
 .مشاهداته وما فعله في يومه

يكون الحديث استجابة لدافع نفسي يصدر من المتكلم  أنو  )2
ه ينطلق في حديث هو تترآز الحوافز والدوافع ويجعل

يه هذه النفسية حول التعبير عن مواقف الحياة وما تستدع
حديث حول مطالب األسرة ومطالب الحياة المواقف من 

 اليومية من البائعين والموظفين وغيرهمز
غلبة الخجل والتهيب عند بعض المتكلمين بتشجيع األفراد  )3

الخجولين واغرائهم بالكالم وأخدهم باللين والصبر وايجاد 
 الدافع للكالم

, بطبيعته يرغب في المحاآاة والتقليد بغيره اإلنسانو )4
ا أخر أعجبه أنسأنيقلد أستاذا أو  أنفيطلب من المتكلم 

 ويجب تقليده
تكون موضوعات الكالم داخله في خبرة  أنويجب 

 .المتكلمين وليست بعيدة عن ثروتهم اللغوية
 :ومن االساس التربوية

حرية المتكلم في عرض األفكار التي يريد التعبير عنها   )1
 ويكون حرا في اختيار العبارات التي يؤدى بها أفكاره

يتنوع الكالم ويتشعب ويفتح مجاالت متعددة وافاقا متنوعة  )2
 آي يسترسل المتكلم في الكالم

 الصدق في التعبيز علىيتعود المتكلم  أنو  )3
يكون التدريب في أوقات  أنيحدد في الكالم وقت معين ب  )4

 مواقف متعددةمختلفة ومن خالل 
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تختار موضوعات الكالم من مجال خبرات المتكلمين مثل   )5
 .الحديث عن المجتمع وما فيه من تفاعل وأحداث

 :ومن األسس اللغوية
قلة المحصول اللغوي لدى المتكلمين وال يتم هذه المشكلة   )1

دبية ذات اال بكثرة القراءة للقصص أو المقاالت األ
 األسلوب المرتفع

ى أنيهتم المتكلم بالمع أنبد االهتمام بالمعنى قبل اللفظ فال   )2
 قبل اهتمامه باأللفاظ التي تخدم المعنى

الكالم الشفوي قبل الكتابة فالحديث الشفوي في الموضوع   )3
 قبل المتكلم فيه توسع من دائرة الكالم

وتخطيط الموضوع وتقسيمه الى المقدمة بطريقة مثيرة   )4
تباه السامع والعرض بطريقة سليمة أنومشوقة تجذب 

 والخاتمة بطريقة جيدة 
اختيار الكلمات والجمل والتعبيرات الالزمة لكل فكرة   )5

بحيث تتضف بسالمة الترآيب والموضوع واالآتمال و 
 .صحة استخدام ادوات الربط بحسب المعنى

 
 33.الكالم مهارة عمليةطبيعة   . ح

 علىتاجية تتطلب من المتعلم القدرة أنالكالم مهارة 
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام , استخدام األصوات بدقة

يقوله في  أنالتعبير عما يريد  علىترتيب الكلمات التي تساعده 
الكالم عبارة عن عملية ادراآية  أنأي , مواقف الحديث

ثم نظام لغويا , حديثثم مضمونا لل, تتضمن دافعا للتكلم
وآل هذه , بوساطته يترجم الدافع والمضمون في شكل الكالم

                                                            
 127-126. ص, المرجع السابق ,محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة  33
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العمليات ال يمكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا 
 .الرسالة الشفوية المتكلمة

الكالم أو عملية  أنوقال علي أحمد مدآور بعبارة اخرى 
ما عملية معقدة تتم في عدة أنالتحدث ليس حرآة بسيطة و

 34.نطق, صياغة, تفكير, استشارة: يآما يلخطوات وهي 
فهناك , فعالية اجتماعيةأنالكالم يعتبر عملية  أنآما 

الكالم هو  أنمعنى هذا , واالتجاه الذي تقال له, مصدر لألفكار
عملية تبدأ صوتية وتنتهي باتمام عملية اتصال مع متحدث من 

و من هنا فالغرض من الكالم , أبناء اللغة في موقف اجتماعي
 أندون ه ليس هناك اتصال حقيقي أنوالحقيقة , نقل المعنى

و هما , فعالية اجتماعيةأنتتوافر في الرسالة ناحية عقلية وناحية 
ولعله يمكننا في , لة أهميتها ومعناهاللرسا أنتعطي أنناحيت

 .ضوء هذا فهم عملية الكالم التي سنعلمها
هل يتكلم الطالب عندما نسمعهم يقلدون األصوات التي  )1

 يقدمها لهم المعلم؟
 هل يتكلمون عندما يعيدون تمثيل حوار محفوظ؟ )2
 هل يتكلمون وهم يرددون تدريبات النطق النمطية؟ )3

ونطق , ومتابعة نموذج لغوي وترديده, تقليد األصوات أن
صوتية و بعض األمناط اللغوية آل هذه العمليات عمليات 

نا أنأي , الكالم هو التعبير عن األفكار أنذلك , آالميةليست 
يستطيع المتعلم االتصال الشفوي  أننعلم الكالم من أجل 
يتساوى المتعلم مع  أنمعنى هذا وليس . المباشر مع أبناء اللغة
الكالم و في سرعته و في طريقة  علىابن اللغة في القدرة 

ولكن يكفينا في ذلك مستوى يمكن المتعلم من , نطقه و تنغيمه
                                                            

 89. ص) م 2002 /ه 1423, دارالفكر العربي: القاهرة( , تدريس فنون اللغة العربية ,علي أحمد مدآور  34
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لذلك , التعبير عن أفكاره و من تبادلها مع سامعه و محدثه
الغرض هو تنميه  أنندرك  أنفعلينا عندما نعّلم هذه المهارة 

د الذي يستطيعون معه ند الدارسين الى الحالقدرة الكالمية ع
 علىالرسالة أآثر من الصيغة اللغوية أي الترآيز  علىالترآيز 

 .المضمون أآثر من الشكل
 
 35.المالك دريسلت المناسبالوقت   . خ

, البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل تعتبر`
فالبداية الصحيحة تجنبنا آثيرا من االجراءات االصالحية 

نعلم اللغة منذ البداية  أن علىفاذا صممنا , واألعمال العالجية
نا بذلك نكون قد عرفنا طريقنا الى تشكيل أنتعليما سليما ف

 أن اإلنسان علىه السهل أن, العادات السليمة الستخدام اللغة
ولذلك , صل عادة قديمةيستأ أنجديدة سليمة من  يكو ن عادة

فاألمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكالم منذ البداية تعليما 
حين سيكون األمر صعبا جدا عندما يحاول ذلك  على, سليما

 .بعد بداية خاطئة يكون المعلم قد آّون فيها عادات خاطئة
تعليم الكالم تدعون لالجابة عن ولعل تحديد البداية في 

 ؟متى نبدأ تعلم الكالم: السؤال التالي
يعمل  آانالبعض  أنو في االجابة عن هذه السؤال نجد 

في الماضي لتأخير الكالم حتى المراحل المتقدمة من دراسة 
االستخدام الصحيح للغة في  علىو ذلك اصرارا منهم , اللغة

وهذه النظرة , ة من تعلم اللغةالكالم وهذا ال يتأتي اال بعد فتر
االستخدام الصحيح للغة في الكالم لن يتأتي اال اذا  نقاصرة أل

فمنذ البداية , استخدمت اللغة فعال منذ البداية المبكرة لتعلمها
                                                            

 128-127. ص, المرجع السابق ,محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة  35
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استخدام محتوى الدرس  علىيكون الدارسون قادرين  أنينبغي 
الدرس تقال الى نفسهم قبل األأناألول في التعبير الشفوي عن 

فتقديم تعّلم الحديث في فترة مبكرة من تعّلم اللغة أمر , يأنالث
فالدارس يقبل , منها ما يتعلق باالدافعية, عديدةمهم ألسباب 

و عندما تمّر , تعلم اللغة و في ذهنه االستخدام الشفهي لها على
, يتمكن من الكالم بها يحدث له نوع من االحباط أناأليام دون 

, التحدث بهذه اللغة أمر صعب بعيد المنال أنويتنابه شعور ب
يكون  أنالحديث بل يجب  علىخير التدريب لذلك ال ينبغي تأ

 علىوباالصرار , نشاطا طبيعيا منذ الدرس األول لتعلم اللغة
آل جزء يقدم  علىالبدء من الدرس األول و تدرج السيطرة 

عندما يبني أسسا صلبة للمستقبل  أنيستطيع المعلم . من المقرر
وهناك . أهدافه القريبة من تعلم اللغة تتحقق شيئا فشيئا أنيرى 

يكتسب مهارة اللغة اال اذا  أنالفرد اليستطيع  أنحقيقة تقول 
ومثل هذا التعبير ليس ممكنا فقط , سها في التعبير عن نفسهمار

 .منذ البداية بل هو أساس
من  التي البد أن": تدريس فنون اللغة العربية " وقال في 

تطوير وعي : تحقيقيها وخاصة في المرحلة األولى ما يلي
اثراء ثروة اللفظية , الطفل بالكلمات الشفهية آوحدات لغوية

 36.والى غير ذلك, سين هجائة ونطقهحت, اللغوية
 
 37.عامة لتدريس الكالم توجيهات . د

و فيما يلي مجموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم 
 :يةأنالكالم في العربية آلغة ثفي تطوير تدريس مهارة 

                                                            
 93. ص, المرجع السابق ,تدريس فنون اللغة العربية, علي أحمد مدآور 36
 162-160. ص, قالمرجع الساب ,رشدي أحمد طعيمة  37
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 أنيقصد بذلك : تدريس الكالم يعني ممارسة الكالم   )1
 أنيتعرف الطالب بالفعل الى مواقف يتكلم فيها بنفسه ال 

تكلم  أنالكالم مهارة ال يتعلمها الطالب  أن. يتكلم غيره عنه
من هنا نقاس آفاءة المعلم في . المعلم وظل هو مستمعا

توجيه الحديث  علىحصة الكالم بمقدار صمتة و قدرته 
 .وليس بكثرة آالمه واستئثاره بلحديث

يقصد بذلك أال يكلف الطالب : يعبر الطالب عن خبرة أن  )2
يتعلم الطالب  أنينبغي . لديه علم بهبالكالم عن شيئ ليس 

يكلف الطالب  أنومن العبث . يتحدث عنهلديه شيئ  أن
. هذا يعطل فهمه أنبالكالم في موضوع غير مألوف اذا 
 .وقد ال يحد في رصيدة اللغوي ما يسعفه

ليس الكالم نشاطا اليا يردد : تباهنتوجيه األ علىالتدريب   )3
الكالم  أن. فيه الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم

صوات تمييز األ علىتلزم القدرة ه يسأن. نشاط عقل مرآب
تعرف التراآيب  علىوالقدرة . عند سماعها وعند نطقها

الكالم  أن. ختالفها يؤدي الى اختالف المعنى أنوآيف 
يكون واعيا لما  أنباختصار نشاط ذهني يتطلب من الفرد 

وقديما قبل . صدر عنه حتى ال يصدر منه ما ال يالم عليه
 .أنأفتك من عثرات السن أنعثرات اللس أن

من أآثر األشياء حرجا : عدم المقاطعة و آثرة التصحيح  )4
هذا  آانواذا . يقاطعه االخرون أنللمتحدث واحباطا له 

المتحدثين في لغاتهم األولى فهو أآثر صدقا  علىيصدق 
لديهم من العجز في  أن. يةأنبالنسبة للمتحدثين في لغات ث

ل في الحديث أو اخراجه اللغة ما يعوقهم عن االسترسا
 أنالعجز  و لعل مما يزيد في احساسه بهذا, بشكل متكامل
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و يرتبط بهذا أيضا أالُيلح المعلم في تصحيح . يقاطعه المعلم
 .أخطاء الطالب

من المعلمين من تزيد توقعاته آما سبق : مستوى التوقعات  )5
, فبظل يراجع الطالب, ات الحقيقة للطلبكانالقول عن االم

لم يكن عند  أناستيفاء القول ثم يلومه  علىثه ويستح
ها معلم يعرف أنالحقيقة التي ينبغي  أن. مستوى التوقعات
تعلم العربية وهو  أنخاصة , األجنبي أنية أنالعربية آلغة ث

يصل الى مستوى العرب عند ممارسته  أنبندر , آبير
, وهذه ظاهرة ال تختص بتعلم العربية وحدها. مهارة الكالم

المعلم اذن  علىو. يةأنما تشمل آافة الدارسين للغات الثأنو
يميز بين مستوى  أنو. يكون واقعيا أنو, يقّدر ذلك أن

يصدر الكالم الذي يصدر عن الناطقين بالعربية وذلك الذي 
 .عن الناطقين بلغات أخرى

, آما قلنا. الكالم أن, ينطبق مبدأ التدرج هنا أيضا: التدرج  )6
وتعلم هذه المهارة ال , عقلي متكاملمهارة مرآبة ونشاط 
ها عملية أن. وال بين عيشة وضحاها, يحدث بين يوم وليلة

تستغرق وقتا وتطلب من الصبر و الجهد والحكمة ما ينبغي 
هيئ من مواقف الكالم ما ي أنوعليه . يملكه المعلم أن

 :يناسب مع آل مستويات الدارسين آالتالي
a.  تدور مواقف  أنكن يم: بالنسبة للمستوى االبتدائي

. طرحها المعلم ويجب عليها الطالبالكالم حول أسئلة ي
تقاء أنومن خالل هذه االجابة يتعلم الطالب آيفية 

 أنويفضل . الكلمات وبناء الجمل وعرض األفكار
يرتب المعلم هذه األسئلة بالشكل الذي ينتهي بالطالب 

ومن المواقف أيضا تكليف . الى بناء موضوع متكامل
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و حفظ بعض , الب باالجابة عن التدريبات الشفهيةالط
الحوارات واالجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص 

 .قرأوه
b.  يرتفع مستوى المواقف التي يتعلم : المستوى المتوسط

من هذه المواقف لعب . الطالب من خاللها مهارة الكالم
والمناقسة , وادارة االجتماعات )Role Playing(الدور 
واعادة , وقعت للطالبووصف األحداث التي , الثنائية

رواية األخبار التي سمعوها في التلفاز واالذاعة 
واألخبار عن محادثة هاتفية جرت أو القاء تقرير مبسط 

 .و غيرها
c.  وهنا قد يحكي الطالب قصة : المستوى المتقدم

أو , ر الطبيعةأو يصفون مظهرا من مظاه, أعجبتهم
أو يتكلمون  )Debate(طرة يلقون خطبة أو يديرون منا

أو غير , أو يلقون حوارا في تمثيله, في موضوع مقترح
 .ذلك من مواقف

يراعي المعلم الرصيد اللغوي  أنالمهم في هذا آله 
ومدى مالديهم من خبرة عند الدارسين و آذلك اهتمامهم 

 .عن موضوع الحديث
 

 الكالم دريستطرق  . ذ
تعليم مهارة الكالم ومن الممكن  فيهناك الطرائق العديدة 

 :نوجز أهّم الطرائق فيما يلي أن
 .الطريقة المباشرة  )1

هذه الطريقة تفترض وجود عالقة مباشرة بين الكلمة  أن
من غير حاجة إلى وساطة , والشيئ او بين العبارة والفكرة
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ومن إحدى أهدافها إهتمامها آثيرا با . اللغة األم او تدخلها
. ب المكتوبة منهاأنوتأخير الجو, ب الشفهية من اللغةأنالجو
اللغة سلك  نأالمباشرة الناحية النظرية ترى الطريقة  فيو

الكتابة  أنو, اللغة الكالم الشفهي فياالصل  أنطبيعي و
 38.اللغة علىوي طارئ أنمظهر ث

 .الطريقة اسمعية الشفهية )2
ها مجموعة من أن علىهذه الطريقة تنظر الى اللغة  أن

التي , ظمة الصرفية والنحويةنواأل, الرموز الصوتية
يتعارف عليها الناطقون , تربطها عالقات بنيوية شكلية

آما تنظر هذه الطريقة . لتحقيق االتصال فيما بينهم, بااللغة
وي أنالكتابة مظهر ث أنو, ها مظهر منطوقأن علىإلى اللغة 
لكل لغة  أنو, اللغات تختلف فيما بينها أنوتؤآد , طارئ

, سماتها وخصوصيتها التى تميزها من غيرها من اللغات
 أنآما تؤمن ب. ئية وأخرى متحضرةه التوجد لغات بداأنو

 .يتحّدثوا به أناللغة هي ما يمارسها أبنائها الما ينبغي 
ه اآتساب لعادات أن علىوتنظر هذه الطريقة إلى تعّلم اللغة 

المثير  علىويتعمد , يتم من خالل التقليد والمحاآاة, سلوآية
وفقا لهذه  -فاآتساب اللغة وتعّلمها. واالستجابة والتعزيز

سلسلة من المثيرات التي تعقبها استجابات   -نظرةال
ا عدا ذلك من االستجابات وينطفئ او ينسى م, صحيحة
 39.الخاطئة

 total physical)ستجابات الجسدية الكاملةطريقة اإل )3
response). 

                                                            
: معة االمام محمد بن سعود االسالميةجا( , طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, عبد العزيز بن ابراهيم العصيلي  38

 26. ص) م 2002
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. هي تربط النشاط البدني مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها
وذلك , اتباع إرشادات المدّرس علىوتقوم هذه الطريقة 

 :ومن مبادئ هذه الطريقة . باالستجاب الجسدي المشاهد
a( حتى يتمكن الطالب من , جيل تعليم المحادثة المباشرةتأ

 .فهم اللغة المتحّدث بها
b(  يتحقق فهم اللغة بها عن طريق جمل يقولها المدّرس

الطالب سيبدون  أنيمكن التوقع ب. بصيغة االمر
 40.للغةيحسوا بفهمهم  أنحّدث بعد تاستعدادهم لل

 
 الكالم مهارةتقويم  . ر

رأت . التقويم هو وسيلة لمعرفة النتائج التعليمية
ه وسيلة أو الطريقة المرتبة لجمع أنسوهرسيمي أريكنتو 

ورأى نور . نتائج تعلمه علىنظرا ات عن أحوال شخص أنالبي
الطلبة أو الوسيلة لنيل النتائج من وظائف التقويم هو  أنا أنآنج

م عن قدرة الطلبة بنتيجة مجموعة من الطلبة حتى يعرف المعل
 41.ثابتة

) الكالم(في اختبار التعبير الشفوي  أن 42.ويرى الخولي
 :منها, يكون بعّدة طرق

. لديه يتحدث عن موضوع مألوف أنيطلب من الطالب   )1
 .ويقيم أساس الطالقة والصحة

تطلب اجابات  توجه الى الطالب أسئلة آتابية أو شفهية )2
 .شفهية قصيرة
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شريط ويترك بين  علىتكون األسئلة مسجلة  أنمن الممكن  )3
وتضمن هذه الطريقة . آل سؤال واخر وقت آاف لالجابة

وي جميع الطالب في عامل الوقت و طريقة االستماع تسا
 .الى السؤال

يعلق عليها شفهيا  أنتقدم الى الطالب صورة يطلب منه   )4
 .في وقت محدد

حول موضوع أو أآثر في محاورة شفهية  أنيشترك طالب  )5
 43.معين أو في محادثة حرة

 
لترقية  خريطة الفكرةأهمية تطبيق الطريقة : لفصل الثالث ا

 مهارة الكالم
ه ناليومية عاجال او اجال أل اإلنساناما الكالم اآثر في حيات 

ذلك  بأناتصال بين افراد المجتمع في تبادل ارائهم و أفكارهم وبج
ه وسيلة لمعرفة أنو, الكالم وسيلة الربط بين الماض والحاضر

نحو الكالم مناسبة بمرور االزمنة وتعلقب  آانالثراث الثقافي لذا 
 .األجيال وآذلك بتطورها في تدريس اللغة العربية

اال لغة هو الصيغة الوحيدة . الكالم دائما مرتبطة باللغة آان
هو آفاءة األحكام الرئيسية في  هذا هو السبب في اللغة. للكالم

 أنها يمكن نأل, في االتصال اليومي نختاج آوسيلة, شطة الكالمأن
بالمقارنة مع الطرق , توفر امكنية وجود شعور واسع جدا

بل , رأس المال التى وردت في مدرسة المعرفة اللغوية. األخرى
 .شطةناستخدامها في الكالم األ علىومدربة تدريبا جيدا 

ورأس المال ويجب وضع , قيمة جدا رأس المال هذه هي
وتتكون ليس , في المجتمع. مزيد من التقدم في لغة الحياة الحقيقة
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ولكن هذه الممارسة في , المعرفة النظرية المطلوبة علىفقط 
 .الكالم

نعرف طريقة  أنوينبغي لنا , ولذلك نحتاج الطريقة المناسبة
اج المعلم الى الطريقة في تدريس الكالم يحت نتدريس الكالم أل

 خريطة الفكرةوهناك طريقة . التدريسية المناسبة بأحوال الطالب
أو آل ما له , أو تاريحا, حدثا, هي صناعة التخليص مسألة

ويحسن آفاءة , او طريقة لتنمية التفكير ابتكاريا 44.موضوع
 45.يزّود آفاءة تنظيم الشيئ, الكالم

هذاالبحث هي الوسيلة  في خريطة الفكرةوالمراد ب 
تدريس الكالم التى تنصر الطالب لجعل الكالم  فيالتدريسية 

قرطاسهم وال يجافوا  فيسهولة ورغبة بتخريج أفكارهم ويكتبون 
اذن هذه , هذه الطريقة ليجمع فكرة آثيرة فياهمية  نخطاء أل

 .الطريقة تسهل الكالم
ة ترجوا الباحثة بهذه الطريق, بااالضافة إلى ذالك 

 فيمناسبة لدرس اللغة العربية وتنصر الطالب " خريطة الفكرة"
تطبيق  فيفيه فّعالية  آان, تدريس الكالم نظرا باالحقائق السابقة

إلى تدريس اللغة العربية خصائص "  خريطة الفكرة" طريقة 
 .   لترقية مهارة الكالم
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