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 الباب الثاين

 النظريات البحث

 الدراسة عن:

 طريقة املباشرةال -١

 الطريقة املباشرة مفهوم. أ

من طرق تدريس اللغة العربية. الطريقة  إحدى الطرق هيباشرة الطريقة امل          

 14املباشرة تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد هبا لغته األوىل.

، يتعلم التالميذ اللغة عن طريق األوىلاثلة لتعليم اللغة ممالعربية صورة  تعلم اللغة

 سمى.واملاإلسم  بنياألشياء وما يطلق عليها من أمساء أي  بنياشرة باملالربط 

 املباشرة نشأة الطريقة -ب

مجة اليت كانت تعامل والت ذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو هظهرت        

كانت كائنات ميتة، بزلو بساما من احلياة. ولقد ظهرت دعوات   لو اللغات كما

ل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة عجيتنادى  ۸۱٣٠ ة منذ سنةكثي 

جذرية يف طرق تعليم اللغات األجنبية. ولقد  اتبتغيي ذه الدعوات هوطالبت 

                                                             
،)مكة الدكرمة: جامعة ام أخرى اجلزء األولاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات رشدى أمحد طعيمة،   14

 .۳٦٠(. ص. ۸٩۱٦القرى، 
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طرق تدريس اللغات األجنبية من  تلفة منملخذه الدعوات أمسدة لطرق هت اختذ

النفسية  والطريقة( Natural method) الطبعية ذه األمساء: الطريقةه

(Psychological method) والطريقة الصوتية (method (Phonetic اخل. إال . . .

15أن املصطلح الذي انتشر بصورة سرع فقد كان اسم الطريقة املباشرة.
  

ويذكر شيلدرز أن هذه الطريقة تعود يف أسسها إىل أحد كبار اللغوين 

إىل استخدام نتائج  الذي دعى (Wilhelm Victor)األملان وهو فليلهم فيكتور 

م الصوتيات يف تدريس نطق اللغات األجنبية ظهرت يف فرنسا ألول مرة سنة عل

ومسيت باطريقة املباشرة وكذلك يف الطريقة الرمسية لتدريس اللغات  ۸٩٠۸

 (the official modern language teaching ۸٩٠٩األجنبية يف ألدانيا سنة 

(method  عن  ۸٩۸۸ية سنة وقد أخذت هذه الطريقة للواليات املتحدة األمريك

ت أحد تالميذ العامل األلداىن فيلهلم وقد أخذت هذه الطريقة طريق ماكس وأل

لتعليم اللغات للتجارة والسياحة والعمل  (Berlitz)شكاًل عمليا يف مدارس برلتز 

 والعالقات الدولية.

 

 

                                                             
 .٣٣٩رشدى أمحد طعيمة، املرجع السابق. ص.   25
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 املباشرة ج. مداخل الطريقة

 :هامهداخل من أاملعدد من  إىلذه الطريقة هتسند 

أن الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد  (۸

 األوىل.ه هبا لغت

( يستند تعلم اللغات إىل نتائج دراسات علماء النفس التابطيني ٩

(associationist psycology). 

وقف السابقني ينبغي تدريس اللغة أصواتاً ومجاًل يف إطار م املنطلقنييف ضوء  ( ٣

طبيعي ترتبط به هذه األصوات واجلمل بددلوالهتا سواء عن طريق جتسيد الفعل 

من املعلم أو لعب الدور أو عن طريق إحصار عينه من األشياء الىت تدل عليها 

  .الكلمات وذلك بالطبع يف حدور البيئة الىت يتحرك الدراس فيها

اللغة الثانية هذه املنطلق نفسه يتمشى مع ما سبق تقريره من أن تعلم 

لتعليم اللغة األوىل. والطفل كما نعلم من أمساء. . أى بني االسم  صورة مماثلة

ي الىت أعطت هذه الطريقة امسها )الطريقة هواملسمى. هذه العالقة املباشرة 

 املباشرة(.

تيب الطبيعى يف تعلم مهارات اللغة الت أن  نطلقات أيضااملذه هعلى  ربيت ( 4

ذا أن الفرد ينتظر ه معىنستماع فالكالم فالقراءة فالكتابة. ليس يلى: اال و كماه
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تيب أن الفرد اليكتب إال ما الت قصود هبذا املا وإمنبال قراءة حىت ينتهى الكالم. 

 .اليهقرأ، وال يقرأ إال ما نطق، وال ينطق إال ما استمع 

 أهداف ومسات الطريقة املباشرة د.

 صة. وتلك األهداف هي:املباشرة أهداف ومسات خاللطريقة 

مع الناس  ( اهلدف من يتعلم اللغة الثانية وفقا هلذه الطريقة هو اإلتصال هبا۸

 بشكل طبيعي عفوي.

 احلرص على أن يقود تعلم اللغة اهلدف إىل التفكي هبا يف أقصر وقت ممكن.( ٩

 .االهتمام كثيا بلجوانب الشفهية من اللغة، وتأثي اجلوانب املكتوبة منها( ۳

بتعلم املفردات واجلمل الشائعة يف حميط الطالب وامللرتبطة حباجته  االهتمام  (4

 اليومية يف املدرسة مث يف املنزل مث االنطالق إىل احلياة العامة.

 االهتمام بتقدمي العبارات واجلمل اجلاهزة من خالل سياقات طبيعية شائعة. ( ٣

وس إىل اجملرد، ومن املعلوم إىل اجملهول التدرج يف تقدمي املادة اللغوية من احملس( ٦

 ومن السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املقعد.

بيان معاين الكلمات من خالل املرادفات، وتعليم العبارات واجلمل من ( ۷

 خالل الصور واحلركات والتمثيل، وليس عن طريق الشرح أو التمجة.
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علم بنفسه من خالل األمثلة ال تدرس القواعد مباشرة بل يوصل إليها من امل( ۱

 والنصوص املقروءة واملواقف الطبيعية.

االلتزام باستعمال اللغة اهلدف منذ اللحظة األوىل واستبعاد اللغة األم أو أي ( ٩

لغة وسيطة، واالعتماد على كثرة القراءة من نصوص سهلة ومكتوب باللغة 

 اهلدف.

درس ألهنما وضعا وفق معايي االهتمام بالكتاب املقرر وااللتزام خبطة ال (۸٠

 املدروسة.

إعطاء املدرسني فرصا كافية ملمارسة اللغة اهلدف داخل الفصل، وأن يكون  ( ۸۸

 كالمهم أكثر من كالم املعلم.

 ه. مبادئ الطريقة املباشرة

من طريقة القواعد أت النظرية الطبيعية إىل اللغة وتعليمها نتيجة التذمر نش

، وأن هذه النظرية بدأ تطبقيها يف باد  املنطيقية الفلسفيةمجة القائمة على املوالت 

أوائل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تطورت الدراسات العلمية يف علم 

اللغة وعلم النفس اللذين اتضحت معاملها وتكونت مناهجها ومدارسهما، مث 

كان االعتقاد انذاك بدأت تئثر يف ميادين التعليم وخباصة تعليم اللغة األجنبية، و 

هو أن تطبيق املعارف العلمية يف علم اللغة وعلم النفس على التعلم اللغة سوف 
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يكون أسرع يف التعلم وأفضل يف النتائج من االعتماد على تقدمي اللغة بطريقة 

عفوية غي معدة وال خمطط هلا، كما هو احلال يف الطريقة الطبيعية، تطبيقا هلذه 

الت جادت لإلفادة من مزايا الطريقة الطبيعية وتنظيمها املباد  بدأت حماو 

وتقنينها بناء على ما تواصلت إليه الدراسات والبحوث يف علم اللغة وعلم 

الطريقة املمياشرة يف هناية القرن التاسع عشر النفس، فكانت النتيجة ظهور 

 1٦وبداية القرن العشرين.

 املباشرة إجراءت الطريقةو.  

ال تعليم العربية يف عدد من اخلطوات جمه الطريقة يف ذهاستخدام  يسي

 ها:مهمن أ

و تنمية قدرة الدراس على أن هذه الطريقة هدف األمسى الذي تنشده أن اهل(  ۸

 .األوىلباللغة العربية وليس بلغة  يفكر

 .ينبغى تعلم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة ( ٩

فراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف اجملتمع األ بنيوار احل ( ٣

أو  شخصني بنيينبغى البدء يف دروس العربية كلغة ثانية حبوار  مثومن  .اإلنساىن

                                                             
م(، ص. ٩۰۰٩، )الرياض: جامعة أم القرى،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىعبد العزيز العصيلي،   22

٦۰-٦۸ 
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راد املهارات واملكيب اللغوية والت فردات املذا احلوار على هيشتمل  أكثر على أن

 .تعليمها للدارس

واقف يستمع مللتعلم العربية كلغة ثانية  وىلاأليتعرض الدراس يف البدايات ( 4

 .واضع ودالالت يستطيع الدراس إدراكها معىنة ذات كاملمجل  إىل فيها 

يتم تعليم النحو العرىب  مث. ومن وضبطهاللغوى  التعبتالنحو وسيلة لتنطيم  ( ٣

 .ا يف احلوارذكرهت واجلمل الىت يرد التعبيامباشر من خالل  غي بأسلوب

من  فيهتعرض الدراس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما ال ي( ٦

 قراءتهيد جيومفردات وتراكيب. وال يبدأ الدراس يف كتابة نص قبل أن  أصوات

 .وفهمه

ذه الطريقة فال ينبغى أن تزاحم العربية أية ه ترفضهالعربية أمر  وإىلمجة من لت ا( ۷

 .أخرى لغة

االستقراء  عند الدراس مثل القدرة على القياسةهارات العقلية املإن تنمية  (۱

 باشرة.املاألفكار أمور ال تشغل بال أصحاب الطريقة  واستنتاج

ا من خالل عدة وحدهكيب الصعبة باللغة العربية والت يتم شرح الكلمات ( ٩

 (أضداد)ا أو ما يقابلها من كلماتهلا أو ذكر مرادف معناهمثل شرح  أساليب
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ذلك من أساليب ليس من بيتها على أية حال  غيآخر أو  سياق يف اذكرهأو 

 .وسيطة استخدام لغة

ويف اإلجابة على  اجلراسنيعلم معظم الوقت يف طرح أسئلة على امليستغرق  (۸٠

 .أسئلتهم

 اإلمالء substitution يقضى معظم الوقت يف تدريبات لغوية مثل: اإلبدال( ۸۸

dictation  السرد القصصى narrative احلر يلتعبوا. 

ذه الطريقة بتنمية قدرة الدراس على نطق األصوات هتمام هفإن ا ياوأخ( ۸٩

تمامها جبوانب أخرى هتتم هبا طريقة النحو اهمهارات الكالم يفوق  واكتسب

 17.مجةوالت 

 . وسائل الطريقة املباشرةز

إن من الضروري أن يستفيد املعلم من الةسائل املعينة يف التدريس عموما 

 18:خصوصا. ومن بعض تلك الوسائل املعينة ما يأيت العربية ريس اللغةتد

 السبورة -١

 :عونا كبيا يف جماالت خمتلفة وهيتقدمي السبورة 

                                                             
22 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3S, 1122), hlm. 33. 

 ١۷١م(، ص ۸٩۱٩، )الرياض: اململكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةمد علي اخلول، حم 22 
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 ( يكتب املعلم الكلمات اجلديدة ومعانيهاأ

 يكتب املعلم التاكيب اجلديدة (ب

 ( يكتب املعلم األسئلة بقصد التمرين أة اإلختبارج

 ملعلم السبةرة لرسم األشكال بقصد التةضيح( يستخدم اد

 ( يستخدم الطالب السبورة يف املسابقات أو أية أغراض تعليمية أخرىه

 الكتاب املدرسي -٢

يعترب الكتاب املدرسي وسيطا من وسائط التعليم، وليس اهلدف األساسي 

منه بالنسبة للكالب أن يستوعب ما ورد فيه من معلومات ومعارف حيفظها 

بل للكتاب املدرسي وظائف عدة منها: أن يقدم املعرفة العملية للطالب فقد، 

يف صورة منظمة فيساعدهم علي استعاهبا، وإدراك التابط بني أجرائها، وللكتاب 

املرسي دور أساسي يف حتديد موضوعات الدراسة ومداخل تدريسها ةأساليب 

 .1٩ تقومي الطالب يف حتصيل هذه املوضوعات

 ومالصور والرس -۳

منذ من تسعة وثالثني قرنا استخدم العرب الصور والرسوم واخلطوط البينية  

كوسائل إيضاح يف كتاباهتم العلمية واألدبية، ويف كتب التاث العريب اإلسالمي  

                                                             
 4١۸م(، ص. ١٩٩٦قاهرة: الدار املصرية البنانية، ، )التعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،   22
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كان اإلستخدام الصور والرسوم يف إضاح القصص واملسائل العلمية علي السواء 

يف تدريس اللعة األجنية يتزايد  استخدام الصور والرسوم شائعا ومعروفا، وأخذ

ويتعاظم منذ أةائل القرن العشرين مع ظهور الطرائق املباشرة يف تعليم اللغة 

 ٩٠.األجنبية

ة العظمي من لعامل املشتك األساسي يف الغالبوالصورة التعليمية عي ا

العروض الضوئية، والعروض املباشرة، والكتب املدرسية، لذلك فهي إحدى 

ام تعليمي، ولكي يتضح دور الصورة يف تعليم األساسي ينبغي دعامات أي نظ

  ٩1.التعرض لبعض اجلوانب املهمة فيها، وصلتها بالتبية األساسة

( أمناط الصور التعليمية الثابتة يف مصفوفة من مخسة أمناط ١٩۱۳حدد )برون 

( بوصة، )ج( ٩×٩عي: )أ( الصور الفتوغرافية املعتمة، )ب( الصةر الشفافة )

 Stereo( الصور اجملسمة )٣( بوصة، )د( األفالم الثابتة، )4×۳ 4/١صور )ال

Reels). 

 

 
                                                             

، )مصر: منشورات املنظمة التقنيات يف تدريس اللغة العربية لغي الناطقني هباعلي القاسم وحممد علي السيد،   13
 ۸٩۷م(، ص ۸٩٩۷اإلسالمية للتبية والعلوم والتقافة إيبكو، 

 ۳٩م(، ص. ٩٠٠٩)القاهرة: دار عريب،  املواد التعليمية،تكنولوجيا إنتاج عبدالعظيم عبد السالم الفرحاين،   12
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 مزايا الطريقة املباشرة -ح

 : ٩٩وأما املزايا هذه الطريقة املباشرة فهي ما يلي

 أكدت هذه الطريقة علي اجلوانب السمعية الشفهية يف تعليم اللغة -١

ونبهت إىل حطورة املواقف اللغوية اهتمت باملعىن واجلانب الطبعي من اللغة،  -٩

 االجتماعية املصنوعة، اليت ال تؤدي إيل تعلم حقيقي

نادت بتكييف األمشطة داخل حجرة الدراسة، وحتريل الفصل إيل جو شبيه  -۳

 باجلة العام يف بيئة اللغة اهلدف

شجعت الطالب علي التفكي باللغة العدف الذي عو أرقى مستويات  -4

 لتمجة اليت غالبا ما تقود إيل التداخل اللغويالتعلم، وحذرت ا

كثي من أنشطة هذه الطريقة يساعد علي بناء الكفاية اللغوية إذا طبقت  -٣

 .تطبيقا سليما

اإلهتمام بالنحوي الوظيفي وإختيار الكلمات والعبارات واجلمل الشائعة،  -٦

بطريقة سليمة، وتقدمها باألساليب املتدرحة، يساعد يف فهم اللغة واستعماهلا 

 ويشجع املتعلمني علي االستمرار يف الربنامج

                                                             
م(، ص 1٩۱٩)الرياض: اململكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة الثانية،حممد علي احلويل،   ٩٩

۷۸-۷٠ 
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يعتقد أن عدم تصحيح األعطاء يف أثناء الوقوع فيها جانب إجيايب ومطلوب  -۷

يف مرحلة اللغة، ألن يشجع املتعلم علي التعلم والتواصل باللغة اهلدف، ويقود 

 ايل مزيد من الطالقة اللغوية.

 يقة املباشرةر عيوب الط -ط

 : ا عيوب الطريقة املباشرة فهي ما يليوأم

اإلعتقاد بأن األجنيب يستطيع تعلم اللغة الثانية بالطريقة اليت ميتسبها الطفل . ١

 .لغته األم، وتلك مغالطة صرحية وإغفال الفروق بني املتعلمني يف احلالتني

افتضت الطريقة أن جمرد تقدمي اللغة اهلدف باألساليب اليت رمستها ومنع . ٩

املعلمني والطالب من التمجة أو احلديث باللغة األم، ومنع تداخل اللغة األم يف 

اللغة اهلجف، وهذا األساس غي سليم ألن للتداخل أسبابا أخرى كثية، تتصل 

بالتفكي والتنشئة اإلجتماعيةوالتقافية للمتعلم، وهذه األمور ال ميكن التحكم 

 .فيها وال عزهلا عن شخصية املتعلم

بالغت يف مهموم العالقة املباشرة بني الكلمة الشيئ وبني العبارة والفكرة . ۳

واهتمت باملفردات وأهكلت دراسة التاكيب النحوية، وهذا مما يؤدي إيل فقدان 

 .التوازن بني عناصر اللغة
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أكد أصحاب هذه الطريقة على جتنب التمحة ما جيعل املعلم حمصورا يف . 4

 .حمدودة وحمسوسة مفردات وعبارات وتراكيب

التعليم هبذه الطريقة إىل معلم ذي كفائة عالية يف اللغة اهلدف مع مهارة يف . ٣

 عليهم. التعامل مع الطالب وقدرة على توزيع األدوار

املعلم ال يشعر بلحرية يف التصرف يف املواد اللغوية واألنشطة الصفية، ألن . ٦

 .قررهذه األمور حمددة له يف املنهج والكتاب امل

هذه الطريقة ال تراعي الفروق الفؤدية بني املتعلمني، وإن ادعى أصحاهبا غي . ۷

 .ذلك، وأن هذه الطريقة تفتض أن الطالب يفهمون بدرحة واحدة

إهتمام أصحاب هذه الطريقة بالطالقة، ومطالبة املتعلم باحلديث واإلجابة . ۱

حيث يضطر الطالب عن االسئلة، كل ذلك رمبا يؤدي إىل تعلم شكلي خاطئ 

إىل استعمال عبارات ومجل بطريقة خاطئة فيقبلها املعلم، حتقيقا ملبتدأ )الطالقة 

 (من الصحة

قد ال تصلح لتعليم الصغار لغة ثانية، بيد أهنا ال تصلح  ةإن هذه الطريق. ٩

لكثي من املتعلني الكبار لصعوبة استمرار الكبي يف برنامج اللغة فتة طويلة 

 . بعض األنشطةومشاركة يف
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هذه الطريقة اليصلح للفصول الدراسة ذات األعداد الكبية من الطالب، . ۸٠

 .بل ينبغي أال يتعدى عدد طالب الفصل مخسة عشر طالبا

عندما ال تستخدم هذه الطريقة اللغة األم يف تعليم اللغة األجنبية، فإن كثيا . ۸۸

  .نت اجلهد يبدل وكثيا من الوقت يضيع

إدخال تعديالت على بعض  هذه العيوب جلأ أصحاب هذه الطريقة إىل ولتاليف

أنشطتها داخل حجرة الدراسة كاالستعانة بالتمجة عند احلاجة وشرح القواعد 

النجوية والصرفية وتكشيف التدريبات عليها واالستعانة بالنصوص املقروءة يف 

  .مراحل مبكرة

قوا حيت األن طريقة جديدة صحيحة إن مدرسي اللغة العربية يف إندونسيا مل يطب

على الطلبة حني تعليمهم اللغة العربية، بل إن طريقة القواعد والتمجة هي األكثر 

 تطبيقا من غيهاأ، وهذا حيدث يف أغلب املدارس يف إندونيسيا.
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 مهارة الكالم -٢

 مهارة الكالممفهوم . أ

وعند املتكلمتني هو: الكالم يف اصل اللغة عبارة عن: األصوات الدفيدة، 

املعىن القائم بانفس الذي يعرب عنه بألفظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح 

 ٩3النحاة: اجلملة املركبة املفيدة.

و هنطوق الذي يعرب املأما تعريف اإلصطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم 

ول خباطره من مشاعر جي، أو خاطره، وما هاجشهمن:  نفسهعما يف  تكلمامل

من  يغ همن: رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به بو عقل حاسيس، وما يزخروأ

وسالمة يف  بينسابب، مع صحة يف التعاا و  و ذلك يف طالقةحنمعلومات، أو 

 ٩4.األداء

 مهارة الكالم عليم. أمهية تب

اولة لتمثيل الكالم، حمي الكالم، أما الكتابة فهي هاللغة يف األساس، 

  ٩5يلي:على ذلك ما والدليل

                                                             
 ۷٩3(، ص. ۸٩۷3جمموع اللغة العربية، املعجم الوسيط، )تركبا مكتبة اإلسالمية،  ٩3
 .٩۳۳(، ص.۸٩۱٠، )الكةبت: دار القلم، 1، ط. تدريس اللغوية العربية بالدرحلة اإلبتدائيةالدين، حممد صالح  ٩4
،)سعود، دروس الدورات التدريبة ملعلمي اللغة العربية لغي الناطقني هبا اجلانب النظريعبد الرمحن بن ابراىيم الفوزن،  ٩5
  8٩(، ص. مؤسسة الوقف

 .۳4-۳۳(، ص . ۸٩٩٩: اإلسالمي و مشروع العربية للجميع
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عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت ( ۸

 .متأخرة من تريخ اإلنسان ةفت الكتابة 

يتعلم طفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند ( ٩

 .عهدامل دخول

من  يكبمجيع الناس األسوياء، يتحدسون لغاهتم األم بطالقة، ويوحد عدد  ( ۳

 .اليعرفون الكتابة يف لغاهتم الناس

و بناء على ما تقدم من  .مكتوبة غيناك بعد اللغات ما زالت منطوقة ه ( 4

داف يف تعليم اللغة األه مأهعل من تعليم الكالم أحد جنأسباب، ينبغي أن 

  .العربية

 إتقائها يف اللغات إىلهارات األساسية، اليت يسعي الطالب املالكالم من 

ة األخرة، عندما زادت الفت هارة يف املذه إىل هألجنبية. ولقد اشتدت احلاجة ا

كان عند تعليم اللغة العربية، مبالناس. ومن الضرورة  بنياالتصال الشفهي  يةأمه

مدرس اللغة  يسلكهاه الذي نرجو أن جتو االهذا وهباجلانب الشفهي،  تمامهاال

ب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة الطال ممكناألول،  مهه علجيالعربية، وأن 

ن يهمل اجلانب الشفهي، ، و ال حجة ملالعاملالناس يف ماليني اتصال، يفهمها 
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ا، وال أحد اللغة العربية الفصيحة ال وجود هل و يهتم باجلانب الكتايب، مدعيًا أن

 يتكّلمها.

 مهارة الكالم عليم. أهداف ت۳

 ٩٦داف تعليم اللغة.أهاألساسية من هارة املتكلم اللغة األجنبية من 

الصحيح باللغة  التعبيو أن نعود الطالب هرئيسي يف تعلم الكالم  دفوه

 ٩7راحلهم.مبت اليت تالئم والتعبيام ببعض الكلمات ونزودهالصحيحة، 

دافا أه لهالكتايب، فإن  التعبيعن  -أداء–الشفهي يتميز  التعبيا كان مل

 :ا يليمبا ميكن حتديده خاصة

 .اورهتم بلغة عربية سليمةحمتشجيع الطالب على مواجهة اآلخرين و  (١

 حتوضيول دون الذي حيالتغليب على عامل احلياء الزئد عند بعض الطالب  (٩

 .مخواطرهول يف جتاين اليت عوامل األفكار

 ا من مواقف حياتية تستديعها.هلا ملتنمية القدرة اخلطابية، ( ۳

م هال الكالمي وشحذ البديهة عند أصحاهبا، لتساجتر تنمية القدرة على اال( 4

 .األفكار واخلواطر يف توالد

                                                             
 .۸٠5... ص.  طرق تدريسإبراىيم حممد،   ٩٦
. ، (۸٩۱1،)القاىرة :مكتبة لبنان، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح الدين عبد اجمليد العريب،  ٩7

 .1۳۱ص. 
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م أقوال الناس الذين واحتاتعويد الطالب على قواعد احلديث واإلصغاء  ( ٣

 .الفوه يف الرأي واإلجتهادخنوإ ،إليهيتحدثون 

 .عاىناملثيل تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومب ( ٦

 .نطيقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها بعضامل التفكيالتالميذ  تعويد( ۷

عهد أو امليف الفصل أو يف  زمالئهتنمية الثقة بالنفس من خالل مواجهة  ( ۱

 .عهداملخارج 

 .م من موضوعات مالئمةحوهلعما يدور  التعبيالتالميذ عن  متكني ( ٩

 ع ساعات التدريسدرس على برقيقها تباعا يف مجياملداف يعمل األهذه وه

يتم مباشرة عقب انتهاء  التعبيذا النوع من هالصفية وغَت الصفية. وتصحيح 

لغًة -ختلفة للحديث امل، بأساليب مناسبة، و يشمل اجلوانب حديثه التلميذ من

 ٩8.وسياقا ومعىن

 

 

 

 
                                                             

-٩٠4م(، ص. 1٩٩۱،)لبنان: دار النفائس، 5خصائص العربية وطرائق تدريسها، طز تابف لزمود معروف،  ٩8 
٩٠5 . 
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 مواد تعليم مهارة الكالم. د

 احملادثة . أ

هو مرسل  هي عملية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث

للفكرة، ومستمع هو مستقبل للفكرة. وكل منهما له دوره يف عملية اإلتصال، 

ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع 

 .٩٩بعض يف وحدات امحل فكرة واإلستفسار عن املعىن الغامض يف احلديث

ر، فإذا أضفنا إىل لذلك، أن احملادثة من أهم ألوان النشاط الصغار والكبا

ذلك ما تقتضية احلياة احلديثة من اهتمام باحملادثة، وجدنا أن احملادثة ينبغي أن 

حتظي مبكانة كبية يف املدرسة فال بد أن يتعلم التلميذأن تكون لديه قدرة على 

ومعرفة  جماملة غيه يف أثناء احملادثة، وأن يكون قادرا على تغيي جمرى احلديث،

وقات اليت ال ينبغي الكالمي فيها، وال بد أن يكون قادرا على تقدمي األماكن واأل

 3٠الناس بعضهم لبعض.

 

 

                                                             
 ۸٠٩م(، ص. ۸٩٩٩، )الرياض: دار املسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  ٩٩
 ۸4۷م(، ص. ٩٠٠۳، )الرياض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن ابراهيم اخلطيب،  3٠
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 املناقشة ب.

هي احلديث املشتك الذي يكون يف مؤيد ومعارض، وسائل وجميب. 

. وفيها املناقشات اليت 31وأساس املناقشة هي أهنا نشاط إلثارة التفكي الناقد

أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو عند تقدمي جترى عنداخلالف يف مسألة ما، 

عمل ما، كل هذه اجملاالت للمناقشة، وينبغي أن نلتفت االن للقدرات واملهارات 

  .وامليول اليت جيب أن نستهدفها يف تعليمنا

 حكاية القصص. ۳

هي حكاية نثرية تستمد أحدائها من اخليال أو الواقع أو منهما معا، وتبين 

اهلامة، فالقصة خي معني  وحكاية القصص من ألوان الكالم على قواعد معينة،

للقصص جيعلها عامال  للتمرين واملمارسة على مهارات الكالم، فحب اإلنسان

 . تقية الكالملمن عوامل 

  طرق تعليم مهارة الكالم .٣

 ةاألسلوب املباشر  . أ

 وهو من األساليب الشائعة اإلستخدام يف تعليم وتعلم اللغات األجنبية،

ولعل هذا األسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة املباشرة. والفكرة األساسية اليت 

                                                             
 11٠(، ص. 1٩٩٩، )الرياض: دار املسلم، ها وطرائق تدريسها، السابق املهارات اللغوية ماهيتأمحد فؤاد عليان 31
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يقوم عليها هذا األسلوب هي ربط الكلمات باألشياء الدالة عليها، مثا ربط 

األشياء بالسياق، مث ربط السياق بالتعبي يف اللغى املتعلمة، ومبا أن السياق قد 

نه يأيت بعد ذلك ربط السياق هبذا املعىن يكون فكرة أو حديثا حيويا كامال، فإ

 3٩باخلربة احلقيقية اليت أعطت الفكرة نبضه احلقيقي.

 ب. سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية

ومن مميزات هذا النمط أنه يقدم للدارسني ممارسة لغوية على درجة كبية 

ي من الصحة فاألخطاء عادة ما تكون قليلة ألن تسلسل األحداث حيكم التعب

وجيهه، فكل مجلة تؤدي للجملة التالية، وهذا املنطق والتسلسل جيعل الطالب 

 .قادرين على إدراك اخلطاء والتصحيح لبعضهم البعض

وكذلك أنه ميكن الدارس من السيطرة على معاين الكلمات بسهولة 

ووضوح الرتباط الكلمة مبعناها مباشرة إما يف شكل الشيء الدالة عليه، وهذا 

لدارس أيضا على أن يتذكر اللغة يف مواقف الكالم اجلديدة بشكل يساعد ا

 أسهل مما لو قدمت له معاين الكلمات يف مجل منفصلة أو يف مفردات منعزلة
33. 

                                                             
، )إيسيسكو: منشورات املنظمة طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني هباحممد كامل الناقة ورشدي امحد طعيمة،  3٩

 1۳٦(، ص. ٩٠٠۳اإلسالمية لتبية والعلوم والثقافة، 
22 Ibid...231-233 
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 األسئلة واألجوبة ج.

تعترب هذه الطريقة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرها فعالية يف تدريس 

علم استخدام هذه األسلوب بأسئلة احملادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ امل

وإجابات قصية ومع منو قدرة الدارسني على اإلستجابة للمواقف الشفوية ينتقل 

املعلم اىل مراحل أكثر تقدما، فيتقدم من السهل إىل املعقد، ومن املواقف 

  34.الصغية إىل مواقف جوهرية تستغرق عدة دقائق

 و. تقومي مهارة الكالم

تائج الطريقة التعليمية. رأت سوهرسيمي أريكونطا أنه هو وسيلة ملعرفة ن

وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظرا إىل نتائج تعلمه، 

وهتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوياته املختلفة، 

حلالة ال بد أن وقد تكون األسئلة هنا شفهيا أو كتابية ولكن اإلجابة يف هذه ا

وخيترب التعبي  35تكون شفهية ألن هدف اإلختبار هو قياس قدرة الكالم.

 3٦:الشفهي بعدة الطرق منها

                                                             
22 Ibid...222-223 

 11۳م(، ص. ٩٠٠٠، )األردان: دار الفالح، اإلختبار اللغويةيل، حممد علي اخلو   35

 ۸٦5م(، ص. 1٩۱٩حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، )الرياض: اململكة العربية السعودية،  3٦ 
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يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه. ويقيم على أساس . ١

 .الطالقة والصحة

 .توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهيه تتطلب إجابات شفهية قصية. ٩

املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط ويتؤك بني كل سؤال  من. ۳

 .واخر وقت كاف لإلجابة

 .تقدم إىل الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها ضفهيا يف وقت حمدد. 4

يشتك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادية . ٣

 .حرة

ات الكالم ويف تقييم هذه املهارة، وال شك أن هناك صعوبة يف إجراء اختبار 

حيث أهنا تتطلب يف العادة اختبارات فردية مما يستغرق وقتا طويال. كما أن 

درجة اإلختبار الكالمي ستكون قريبة من الذاتية بعيدة عن املوضوعية يف العديد 

 37.من احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة

ب لنقيس كفاءهتم يف الكالم، وميكن أن نالحظ إىل احملاورة بني الطال

الحطة هي أداة من أداوات ( "أن املNgalim Purwantoوكما قال عامل فورواطا )

                                                             
22 Ibid..., 211 
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ويف ضوء تقومي نتيجة التعلم تستخدم املالحظات كتقنية التقومي لقياسي التقومي. 

 38عملية التعلم يف ناحية املهارات.

ا يلي منوذج لقائمة ويف اختبار مهارة الكالم فنحتاج إىل املعايي، وفيم

املعايي وشرح لقيمة من كل درجة حسب اختيار الكفاءة اللغوية كما قررها 

مدرسوا اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية دار الفالح بنديل جايت كولون سومبار 

 غمفول تولونج أجونج.

 ۸،٩جدوال 

 3٩وهذه معايي اختبار الشفهي )تقومي لنطق الطالب وحديثه(

 . النطق۸
 الدرجة املعايي النمرة
 ٣ مفهوم متاما يف النطق ۸
 ۳ بعض أخطاء النطق تستدعي إىل اإلنصات ٩
 ۸ يصعب فهمه لكثرة األخطاء يف النطق ۳
 
 . ترتيب اجلمل٩

 الدرجة املعايي النمرة

                                                             
22 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1112), hal. 32. 
-۸٣٩م(، ص. ۸٩۱۸، )لبنان: بيو، تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صالح عبد اجمليد العريب 22

۸۷۳  . 
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 ٣ يرتب ترتيبا صحيحا ۸
 ۳ بعض األخطاء يف ترتيب اجلمل ٩

ال ميكن فهم شيء كثرة األخطاء يف تدريب اجلمل  ۳
 مما يقوله

١ 

 
 . اإلحساس النحوي والصريف۳

 الدرجة املعايي النمرة
يرتكب األخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تؤثر يف  ١

 فهم املعىن
٣ 

 ۳ كثرة األخطاء النحوية حىت يصعب فهم ما يقوله ٩
لكثرة األخطاء النحوية ال ميكن فهم أي شيء مما  ۳

 يقوله
١ 

 
 فردات اللغوية. امل4

 الدرجة املعايي النمرة
 ٣ املفردات )يف األجوبة( مناسبة باألسئلة ١
 ۳ بعض املفردات غي مناسب بالسياق )يف األجوبة( ٩
 ١ جهلة بلكثي من املفردات جيعل حديثه غي مفهوم ۳
 
 . الطالقة٣

 الدرجة املعايي النمرة
 ٣ يتحدث بطالقة وبال جمهود واضح ۸
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 ۳ حدث مع البطء والفتات القليلةيت ٩
 ۸ يتحدث بفتة طويلة ال ميكن فهم ما يعنيه ۳
 
 . فهم األسئلة٦

 الدرجة املعايي النمرة
 ٣ يفهم كل ما يقول بالسرعة ۸
 ۳ يفهم كل ما يقول بعد إعادة السؤال أكثر من مرة ٩
 ۸ جيد صعوبة شديدة وال يفهمون أسئلة املمتحن ۳
 
 ابة. سرعة اإلج۷

 الدرجة املعايي  النمرة
 ٣ أجاب كل سؤال املطروحة بالسرعة ۸
 ۳ أجاب كل سؤال بعد اإلعادة أكثر من مرة ٩
 ١ جيد صعوبة شديدة يف إجابة أسئلة املمتحن ۳

 
 وبعد أن يقدر كل ممتحن درجته مث يعترب النتيجة بالرموز األتية:

 الدرجة احملصولة
 x 1٠٠    ___________        النتيجة 

 الدرجة الكلية
 

 وملعرفة جناح الطالب فنحتاج إىل ما يسمى باملعيار األدىن لنجاح الطالب

(KKM)  الذي قرره املدرس نظرا إىل مهمة املادة( (Esensial والكفاءة األساسية
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إذا كانت    4٠ودرجة الصعوبة للمادة والوسائل التعليمية. (  (Intakeللطالب

من هذا املقياس فهم ناجحون وإذا كانت متساوية به أو  نتيجة الطالب أعلىال

 أدىن منه فهم غي ناجحني.

 تقومي تعليم مهارة الكالم . ز

قياس كفاءة الطالب يف مل  تقومي تعليم مهارة الكالم يهدف اإلختبار يف

و  هكفاءة الطالب على الكالم   مقياسصحيحة. ة الاستعمال اللغة العربي

يف اللغة العربية لسانا. ومن اإلختبار  كرة والشعورالف تعبيكفاءة الطالب يف 

 ما يلي:كي  يف الطريقة املباشرة هكفائة الطالب على مهارة الكالم   ملقدار

وصف الصورة، يطلب األستاذ الطالب لوصف الصورة باللغة  (2

 .العربية

 .وغيهامثل الرحلة  خربتهوصف اخلربة، يطلب األستاذ الطالب عن  (1

 .قابلةاملستاذ الطالب مباشرة باحلوار أو قابلة، يفتش األامل  (3

دقائق  5 7حرا حول  للتعبياحلر، يطلب األستاذ الطالب  تعبي  (1

 بالطالب. املنشودوضوع ، باملباللغة العربية

                                                             
23 H. Khaeruddin, et all. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan 

Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 1112), h. 131. 
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ذه الشرائح من صور هالشرائح الشفاقة واالفالم الثابتة. تتكون  (5

ن الورق ببيضاء وسوداء، أو ملونة، مثبتة يف إطار م إلغابية شفاقة،

 قوي.امل

   واحلوارمارسة النطق ملاأللعاب اللغوية، ومن األلعاب اليت تساعد ( ٦

و هالحظة، ماذا أعمل؟، من املالساقي، قوة  ي: لعبةه

 12صديقي؟.

 مهارات مهارة الكالم . س

مهارات الكالم كما تتنوع تبعا لعوامل منها جنس املتحدث، وعمر  تعدد

ته الثقافية، ورصيد اللغوي، وقرب موضوع الزمين، ومستواة التعليمي، وخربا

املتحدث فيه أو بعده من جمال ختصصه ودافعية املتكلم، إىل غي ذلك من 

 4٩عوامل أخرى ولعل أبرز مهارات التعبي الشفهي ما يلي:

 نطق احلروف من خمارجها األصلية ووضوحها عند املستمع. -١

املتكلم و املستمع على  ترتيب املعىن ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه -٩

 السواء كتوضيح لفكرة، أو إقناع هبا.

                                                             

 
12

 1٦8...، ص. تعلم اللغةصالح الدين عبد اجمليد، العريب،   
(، ص. 1٩٩٠)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  طروق التدريس اللغة العربية والتبية الدينية،ابراهيم حممد عطا،  4٩

111-11٩ 
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السيطرة العامة على كل ما يقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن حبيث ال  -۳

مثال اخلرب إذا بعد عن املبتداء، وجواب الشرط، إذا بعد عن بقية  –ينسى 

 كما ال تنسى ترابط األفكار وتتابعها.  –أجزاء اجلملة الشرطية 

إجادة من األلقاء مبا فيه من تنغيم الصوت وتنويعه والبضغط على ما يراد  -4

الضغط عليه وتنبيه السامع على مواقف التعجب واإلستفهام واجلمل 

 اإلعتاضية.

ومراعة حالة السامعني ولتالؤم معهم من سرعة وبطء وإجياز وإطناب  -٣

 صطراد.ومساواة وغي ذلك معا يناسب املستمعني كلسهولة واإل

القدرة على استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية املعربة والوسائل  -٦

 املساعدة.

إستقطاب املستمع والتأثي فيه مبا ال يتك له حماال بالعزوف عنه أو امللل  -۷

منه، ويتأتى ذلك بستخدام حسن الغرض وقوة األداء والثقة فيما يقوله 

 واإلقتناء به.

 

 

 


