
١٨ 

  الباب الثاىن 

  النظر�ت

هذا الباب حول األسس النظرية اليت تشتمل على مفهوم يدور البحث يف   

 (Mimicry-Memorization)تعليم اللغة العربية و مفهوم طريقة التكرار واحلفظ طريقة ال

 .ومفهوم تعليم املهارة الكالم

 مفهوم طريقة التعليم  . أ

 طريقة التعليم .١

 –مبعىن َجاَوَز  Meta" "قة من لغة التينية مشت" الطريقة"كلمة كانت  

الطريقة  ,يف اإلستعمال العام ١٧.( cara/jalan)مبعىن طريق  Hodos" "ُجيَاِوُز و 

ام احلقائق و املفهوم بشكل هي كيفية إجراء أنشطة أو عمل �ستخد

  ١٨.منهجي

رأى وينا  منها كما, تعريف طريقة عند العلماء كثرية و متنوعة

ت يف األنشاطة الطريقة هي وسيلة مستخدمة لتنفيد اخلطة اليت أعد سنجا�،
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عند هنري أن الطريقة  ١٩.أهداف الدراسة املنشودة الكاملةلتحقيق , الظاهرة

  ٢٠.هي خطة شاملة لتقدمي مواد اللغة وهي أنيق ومنظم

 (ajar)  "عّلم "تقة من مش (Pembelajaran)" التعليم"وكانت كلمة 

 ”pe“ وزيدت ب .يعَطى إىل الشخص كي يعلمه أويطيعه مبعىن اهلُدى الذي

عملية أو فعل  اليت  مبعىن”pembelajaran“ فصار يف أخريها ”an“ يف أوهلا مث

فاصطالح التعليم اصطالح جديد  ٢١.طريقة التعليم كي يتعلم الطالبأو 

   ٢٢.يستخدم إلشارة على أفعال املدرس والطالب

أحسن الطريقة واكثرها جناحا يف إن املعلم اجليد هو الذي يعرف 

التعليم /وطريقة التدريس. الطالب الدرس أو الفكرة اليت يريد توصيلها. إفهام

تعين االسلوب الذي يتبعه املدرس مع تالميذه يف عرض الدرس والوصول إىل 

  ٢٣.وهنا عدة طرق للتدريس سوف نذكرها �لتفصيل. حتقيق أهدافه

التعليم يؤسس بكفاءته يف اختيار جناح او فشل املعلم يف عملية 

املواد ولكن مل  وجد� من املعلم مبعرفة واسعة من. واستخدام طرق التدريس

                                                           
19 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hal. 140 
20 Ukiran Taniredja, Strategi Pengajaran dan pembelajaran Bahasa (Bandung: 

Angkasa,1993), hal.3 
21 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan AILKEM, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 142 
22 Ibid., hal. 212 

  ٤٩. ص ،)٢٠١٣األردن، : إربد( ،تعليم اللغة لغري الناطقني بغريهاعبد الرحيم الشيخ،   ٢٣



٢٠ 
 

عوامل هذه االسباب هي عدم كفاءته من طرق من . تنجح يف التدريس

كفاءت من طرق   ولذلك،. ية طريقة التعليم للمعلمهنا ينظر إىل أمه. التعليم

  ٢٤.اح املعلمالتعليم هو شرط أسسي حتديد جن

التنفيد . فانك الطريقة يف سلسلة من نظام التعليم حيمل دورا هاما جدا

الناجح السرتاتيجية التعليم تعتمد بشكل كبري على كيفية استخدام املعلمني 

ميكن تنفيد اسرتاتيجية التعليم فقط من خالل  كما, طريقة التدريس

  ٢٥.استخدام اساليب التعليم

 وظيفة طريقة التعليم  .٢

  :، منهاأجزاء عدة منمن طريقة يتكون  وظيفة أما    

  خارجية حتفيز كأداة طريقة  ) أ

 التحفيزية �ألدوات املقصود فإن نهى،ال أويل يف سردمان قال      

 عادةً . اخلارجية التأثريات بسبب والفعالة النشطة الدوافع هو اخلارجية

 من العديد ِقبل من األساليب �ستخدام وثيًقا ارتباطًا هذا يرتبط ما

 املختلفة، طريقة استخدام يف ألنه. التعلم أنشطة يف أكثر أو املعلمني

 .خارجية حتفيز كأداة استخدامه ميكن
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 تعليمية كاسرتاتيجية طريقة  ) ب

 أو األطفال استيعاب وقدرات قدرات أن نفهم أن جيب كمعلم    

 م،يالتعل أنشطة القيام عند لذلك،. البعض بعضها عن ختتلف الطالب

 هذا الظواهر مع للتعامل املناسبة الطريقة استخدام إىل املعلمون حيتاج

  .هو

 هدف لتحقيق كوسيلة طريقة  ) ج

 التوجيهي املبدأ هذا يقدم. تعليمي نشاط كل هي األهداف    

 من اهلدف هذا حتقيق أجل من. والتعليم التعلم ألنشطة كدليل

 وتطوير القيام األحيان من كثري يف املعلمني على جيب م،يالتعل

  .والتعلم التدريس أنشطة من االبتكار

. املستخدمة التعلم طريقة تطوير هو املعلم بذهلا اليت اجلهود أحد

 من لذلك،. ميالتعل هدف لتحقيق واحدة أداة هي الطريقة ألن

 حبيث. ميالتعل أنشطة يف طريقة وتطوير استخدام للمعلمني الضروري

  .ميالتعل أهداف لتحقيق كأداة الطريقة استخدام ميكن

 مع تتوافق ميالتعل طريقة أن طاملا ،جيدة ميالتعل الطرق مجيع    

 إذا مناسبني النشطني الطالب يكون لن. الطالب وخصائص املواد خصائص
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 هلذا. �مللل يشعرون سوف أل�م احملاضرة، طريقة بواسطة تدريسهم مت

 تفعيل يف ميالتعل طريقة من العديد استخدام أيًضا للمدرسني ميكن السبب،

 ٢٦.ميالتعل اسرتاتيجيات

 صفات الطريقة اجليدة يف التعليم .٣

 أن تثري تفكري الطالب وجتذب انتباههم  ) أ

أن تشرك الطالب مع املدرس يف عرض الدرس فتقوم على نشاط    ) ب

 التلميذ

 أن �تم �ملناقشة واحلوار، واستخدام الوسائل التعليمية املناسبة   ) ج

 بني التالميذأن تراعي الفروق الفردية   ) د

أن تثري ميول التالميذ، أي أن تقوم الطريقة على تنبية رغبة يف نفس   ) ه

التلميذ، اي حفزه إىل أن يرغب يف شيئ من نتيجته أن يتعلم، فعلى 

حقيقيا . خربا يف جريدة، أو موقفا ما: املدرس أن يذكر للطالب، مثال

 أو مصطنعا، يثري رغبة التالميذ يف تعلم الدرس
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يقة التعليم على أساس أن يكون للتلميذ غاية يريد أن يصل أن تقوم طر   ) و

إليها من التعليم مما يدفع التلميذ إىل العمل بنشاط ليصل إىل حتقيق هذا 

 الغرض

أن تعتمد هذه الطريقة على خطوات  حمددة يسري فيها املعلم والتلميذ   ) ز

 ٢٧للوصول إىل الغرض

 أنواع الطريقة التعليم .٤

ألهداف خاصة فرمبا تكون طريقة أحسن من وكل طريقة أنشئت     

األخرى يف جمال خاص، وألهداف خاصة لكل من اإلمكان أن تكون 

إن الطرق اليت . عيو�ا أكثر من مزا�ها عندما نواز�ا مع الطرق األخرى

أنشئت يف خمتلف األحيان متعددة وبعضها ختتلف من بعضها كليا وبعضها 

داف وبعضها أكثر تطورا مع البعض وهي  تتالءم تتشارك مع االخرى يف األه

  ٢٨:كما يلى

 طريقة الرتمجة و القواعد  ) أ

 طريقة املباشرة  ) ب

 طريقة السمعية الشفوية   ) ج
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 طريقة التوليفية  ) د

 طريقة اإللفائية  ) ه

 طريقة التكرار واحلفظ  ) و

ولكن علينا أن نتعرض الطرق املشهورة املستعلمة أكثر من الطرق الىت     

  .أفل شيوعا واستخداما

 ميالتعل ةقيطر  من تؤثر اليت العوامل .٥

. أخرى بعوامل تتأثر ولكنها مبفردها، الطريقة تقف ال كطريقة،   

 �ا، اخلاصة والظروف للمواقف مالءمة الطرق أكثر بسهولة املعلم سيحدد

 بعدة يتأثر وحتديدها الطريقة اختيار فإن. طريقة كل خصائص فهموا إذا

 على تؤثرالداعمة و العوامل العائقة اليت  عواملال هناك ،درينطا وفًقا عوامل،

  ٢٩:يلي كما وهي ،التعلم نتائج

 الداخلية عواملال  ) أ

 الطالب حالة أو الروحية أو البدنية احلالة أي هي الداخلية العوامل

  :منها

 الصحية املالع )١
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 الشخص صحة تعطلت إذا الشخص تعلم عملية تتعطل سوف    

 تدخل هناك أو احلماس، قلة أو بسهولة، سيتعب أنه جانب إىل ،

 .وجسده حواسه يف

  النفسية املالع )٢

 الذكاء  ) أ(

 ، الطالب ذكاء أو ذكاء مستوى يف الشك ميكن ال  

 ارتفع كلما. الطالب تعلم مستو�ت جناح مستوى حيدد فهو

 وقدرة النجاح، فرصة زادت الذكاء، على الفرد قدرة مستوى

  .للنجاح فرصة وأقل الذكاء، على األقل الشخص

 االهتمام   ) ب(

. ما لشيء كبرية رغبة أو كبري ومحاس ميل تعين مصلحة      

 يف مصلحة لديهم الذين الطالب أن قال لسالمطا وفقا

 لبعض االهتمام من املزيد إلعطاء إىل متيل معني موضوع

  .املوضوعات

  ةاملوهب) ج(
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 بعبارة أو التعلم على القدرة هو موقفه أو هيلجارد موهبة  

 تلك تتحقق سوف. التعلم على القدرة هي املوهبة أخرى

 .التدريب أو التعلم بعد حقيقية مهارات يف القدرة

 املوقف) د(

 ميل شكل يف عاطفي بعد هلا داخلية ظاهرة هو املوقف    

 األشخاص لكائنات نسبًيا �بتة بطريقة االستجابة أو للرد

 .سلبية أو إجيابية كانت سواء ذلك، إىل وما والسلع

  الدافع) ه(

 أو البشر اجليد احلي للكائن الداخلية احلالة هو الدافع    

 احلالة، هذه يف. ما شيء فعل على تشجعه اليت احليوا�ت

 بطريقة يتصرف) إنرجايزر( الطاقة مورد أن يعين الدافع فإن

  .موجهة

 الداعمة اخلارجية عواملال  ) ب

 .للطالب الذات خارج الظروف وهي اخلارجية، العواملو     

 الطالب

 دفاهل )١(
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. تعليمي نشاط لكل املقصود اهلدف هو اهلدف  

 وهناك خمتلفة، أنواع من هي والتدريس التعليم يف األهداف

 واألهداف الدراسية، املناهج وأهداف تعليمية، أهداف

 الطريقة تتوافق أن جيب. الوطنية التعليمية واألهداف املؤسسية

 لألهداف ووفًقا الطالب قدرة مستوى مع املعلم اختارها اليت

 .احملددة

 الوضع )٢(

 هي ليست املعلم خيلقها اليت والتعلم التعليم أنشطة حالة  

 طريقة اختيار املعلمني على وجيب ، آلخر يوم من دائًما نفسها

  .إنشاؤه مت الذي املوقف مع تتناسب تعليمية

  املرافق )٣(

 التعلم طريقة اختيار على تؤثر اليت األشياء هي املرافق    

 على املدرسة، يف الطالب تعلم تدعم مكتملة املرافق. وحتديدها

 استخدام يدعم ال العلوم ملمارسة خمترب وجود عدم املثال، سبيل

  .التجريبية الطريقة

 علمامل )٤(
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 على املعلم تعليم خلفية. خمتلفة شخصية لديه معلم كل  

 من خمتلفة أنواع إتقان عدم يصبح الكفاءة على تؤثر أ�ا

  .وحتديدها الطريقة اختيار يف عقبة الطريقة

 طريقة التكرار و احلفظ  مفهوم  . ب

 التكرار و احلفظ طريقة ظهور نظرية .١

 The " كتابه خالل من مرة ألول" ميم" كلمة دوكنز صاغ      

Selfish Gene  "امليم" من" ميم" مصطلح �يت. ١٩٧٦ عام يف "

 للجني مشا�اً  ويبدو ،)يقلد/  يشبه ما( )Greek: �إلجنليزية(

)gene.(٣٠  

 املتحدة للوال�ت الربي النقل اعترب الثانية، العاملية احلرب خالل      

 مثل آخر تعليم إىل �إلضافة أجنيب تعليم إجراء الضروري من أنه

 ملصاحلها ذلك إىل وما اإلقليمية والدراسات والفيز�ء الر�ضيات

 تنفيذ جيب املتنافسة، للغات �لنسبة خاصة. املختلفة االسرتاتيجية

 اللغات مع بطالقة التواصل من يتمكنوا حىت الناس لتثقيف الربامج

 الوال�ت جيش عقد السبب، هلذا. قصرية زمنية فرتة يف األجنبية
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 أكثر يدرس تعليمًيا بر�ًجما ١٩٤٤ إىل ١٩٤٣ من الفرتة يف املتحدة

 �سم الرب�مج يُعرف. اليا�نية اللغة ذلك يف مبا أجنبية لغة ٢٠ من

 الرب�مج هذا يستخدم. )ASTP( املتخصص اجليش تدريب بر�مج

  .للتدريس كطريقة) اليا�نية( األجنبية اللغات وتعليم التعليم عامل يف

 األجنبية اللغات لتدريس طريقة هي اجليش أو ASTP طريقة      

 خالل عسكرية ألغراض املتحدة الوال�ت جيش يستخدمها اليت

 املتعلمون يتكلم أن هو الطريقة هذه من اهلدف. الثانية العاملية احلرب

. األصلي املتحدث به يتحدث الذي الصحيح الكالم بنفس بطالقة

 �للغة يتعلق فيما متاًما املتعلمون يسمع أن هو اآلخر اهلدف

 من الشفوية اللغة مهارات على بشدة التأكيد يتم لذلك،. املكتسبة

 يف الطريقة هذه يف والتعلم التدريس أنشطة تبدأ. الطريقة هذه خالل

 مخسة كل واحدة ساعة ملدة السن كبار قبل من والنطق القواعد شرح

 وسؤال الذاكرة تقليد أساليب استخدام يتم الشفوية، للتمارين. أ�م

 حيث الفصل، يف فقط التعليمي النشاط �ذا القيام يتم ال. وجواب

 مستقل بشكل التمرين إجراء الفصل خارج املتعلمني من يُطلب

 مع اليومية األنشطة تنفيذ يتم ما وغالًبا التسجيالت، �ستخدام
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 يف يستخدم والذي مًعا، الطعام تناول يف املثال سبيل على. املخربين

  ٣١.التحدث متارين

 تعريف طريقة التكرار و احلفظ  .٢

من   Mimicry-Memorization)( تتكون الطريقة التكرار و احلفظ

 Memorization مبهىن حتاكي أو التكرار و "Mimicry"كلمتني، مها 

غالبا، هذا . احلفظ أو عملية التذكري شيء �ستخدام قوة الذاكرة مبعىن

كذلك بسبب التدريبات  يسمى طريقة التدريب الطريقة مسي �ملخربين

   ٣٢.يف اللغة العربية، تسمى هذه الطريقة طريقة االستماع واحملافظة اليت

 املفردات قليدي التكرار و احلفظ، الطالب ميتعل طريقة يفو 

. وتكرارا مرارا اتقليد املعلم النشاط هذا ويتم. املعلم ألقاها اليت واجلمل

 املفردات قول على حًقا قادرين الطالب جعل إىل التكرار هذا يهدف

 خالل من ذلك، إىل �إلضافة. وصحيحة بطالقة جيًدا، اجلمل أو

 هذا فإن الطالب، قلده الذي املعلم قبل من اجلمل قراءة تكرار

 يعرفوا أن دون اجلملة وحفظ ذكر يف سهولة أكثر الطالب سيجعل

  .ذلك
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 informantdrill" التكرار و احلفظ �سم طريقة تُعرف ما غالًبا

method" .من وأيًضا املعلم، إىل �إلضافة التمارين تنفيذ يتم ألنه 

 يف األنشطة تتخذ. .(native informan)أصلي متحدث خمرب خالل

 اجلملة، قواعد او بنية او وتدريبات مظاهرات شكل الطريقة هذه

 أو املعلمني تقليد أو متابعة خالل من املفردات، ومتارين الكالم ومتارين

 حني يف. احلفظ حىت التدريب وإعادة األصليني للمتحدثني املخربين

 مناذج خالل من مباشرة غري بشكل اللغة قواعد أو النحو تدريس يتم

  .اآلية

 طريقة التكرار و احلفظ أهداف  .٣

 طريقة يستخدم الذي احلفظ التكرار و طريقة شرح عن استناًدا

 اللغة استخدام هو الطريقة هذه من الرئيسي الغرض فإن شفهية،

 الطالب أن يؤمل ،املتكررة التدريس بعملية. متواصل بشكل املستهدفة

 التعلم نظرية يف يعتقد كما. تلقائًيا العربية اللغة استخدام على يستطيع



٣٢ 
 

 يؤمل ، عديدة مرات املفردات بتكرار لذلك. عادة اللغة أن السلوكي

 ٣٣.للطالب العربية اللغة على التعود تعزيز إىل هذا يؤدي أن

 طريقة التكرار و احلفظخصائص  .٤

٣٤:طريقة التكرار و احلفظ منهاخصائص       
  

القواعد و تر كيب اجلملة، ظاهرة، تدريب ملأنشطة التعليم �  ) أ

ممارسة يف   (Pronunciation drill)،التدريب الكالم أو النطق

أو    املدرس أو الناطقني  استخدام املفردات بطريقة شبيه

 (native speaker)الناطقني �ا 

 و املخرب األصلي )(native speakerالتدريب، الناطقني  حني  ) ب

 (native impormant)عامل التدريب مبثابة (drill master)  يعين

حىت  )�لتكرار(بعض اجلمل وحياكي الطالب مرارا  بطريقة نطق

 .حيفظونه

 كاملثال ةتعليم القواعد بطريق غري مباشرة من خالل مجل املختار   ) ج
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 Zaimatul ulfa, Implementasi  metode Mimicry-Memorization dalam 
menghafalkan Mufrodat di MI al-Khoiriyyah 2 Semarang, skripsi (Semarang: FTIK IAIN 
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34 Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab…, hal. 216 



٣٣ 
 

طة القيام به عن طريق أنش ،(advance)املتقدمة  يف مستوى) د

 .املناقشة أومسرحية

يستخدم تسجيل احلوار أو تدريب اليت طريقة متنوعة ألن   ) ه

 .السمعية الشفوية تسمى الطريقة

 نقصان من طريقة التكرار و احلفظالزا� و امل .٥

  ٣٥:كما تلى  ،أما مزا� هذه الطريقةــ      

 .بصحيح كلمةالطالب يستطيعون نطق ال  ) أ

 .بصحيح كلمةالطالب يستطيعون حفظ ال   ) ب

 .معا كلمة، أل�م ينطقون الونشطانالالطالب    ) ج

 .الطالب قادرون على الكالم �للغة العربية وفقا ملواد درسهم   ) د

على متييز صوت األلفاظ و هم قادرون  ا،تدريب الطالب ذاكر     ) ه

 .بصحيح و الكلمات

  ٣٦: كما تلي  وأما نقصان هذه الطريقة    

 .كتابته الطالب أكثر تر كيزا على الكالم دون معريفة  ) أ

 .إتقان ما مسعوا من قبل املعلم وحده  ) ب
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٣٤ 
 

 .املفردات مبعىن واحد طالبيفهم ال  ) ج

 .الطالب ميكنون تفعيلها إذا طلبوا من قبل املعلم  ) د

 ٣٧.ال تنمو الطالب أل�م مييلون خشية إذا خطئوا بكالمهم  ) ه

 خطوات طريقة التكرار و احلفظ .٦

. حمددة خطوات لديها التكرار و احلفظ ليس طريقة األساس يف

 هناك فستكون كبريًا اهتماًما أولينا ما إذا فهمه، خالل من ذلك، ومع

 :يلي كما خطوات

 �التصال اجلديد املوضوع بتدريس الذي املعلم سيقوم اإلدراك،  ) أ

 من الطالب يتمكن حىت السابقون الطالب درسها اليت �ملواد

 .بسهولة اجلديدة املادة فهم

 . صحيح بشكلاملفردات أو اجلملة  املعلم يقرأ  ) ب

 .الطالب فظحي حىت وتكرارًا مرارًا املعلم كلمات الطالب حياكي  ) ج

 .الطالب ذكر�ت من قيللتحق الطالب احد من املعلم يطلب  ) د

  .تنفيذها مت اليت التعلم أنشطة من استنتاجات املعلم قدم  ) ه

 تعليم مهارة الكالم  مفهوم  ) ج
                                                           

37 Moh. Fakhri Zainul Haq, Efektifitas Penggunaan Metode Mim-Mem (Mimicry 
memorization) untuk meningkatkan kemahiran berbicara , Skripsi, (Bandung: Program 
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٣٥ 
 

   تعريف مهارة الكالم  .١

هناك اختالف جوهري بني مهارة الكالم واملهارات األخرى، 

ففي حني ان الواحد منا يستطيع ان يقرأ مبفرده وأن يكتب مبفرده 

ويقوم �إلستماع إىل املذ�ع أو مشاهدة التليفزيون مبفرده، إلال أننا ال 

إال إذا كان هناك طرف ) اإلتصايل(نستطيع ان منارس عملية الكالم 

وكما ذكر� يف القصل السابق . رى نتبادل معها احلديثاو أطراف أخر 

وجها لوجه أو ها  –فإننا جند دائما ان املتكلم والسامع أثناء احلديث 

  ٣٨.يتبادالن األدوار، فاملتكلم يصري مستمعل و�لعكس -تفيا

يري اللغويون أن احملادثة من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار 

ن يعطيها اهتمامه، وأن يهيئ لتالميذه والكبار، لذا فعلى املعلم أ

اللغة الشفوية  يرى �ديت ٣٩.الفرص املتتابعة كي يتحدثوا ويناقشوا

أساسا لكل تعليم لغوي، فالطالب القادر على الكالم سيصبح قار� 

�جحا، ولديه امكا�ت حسنة للكتابة، ويعد االستماع األساس الذي 

ابة، حيث يشكل الطلبة خربا�م يبىن عليه تعليم الكالم والقراءة والكت

                                                           
٣٨

  ١٦٧ .ص ،)م  ١٩٩٦جامعة امللك سعود، : الر�ض( ،اختبارات اللغة ،دمحمعبد اخلالق  
، دراسات يف تنمية مهارات التحدث و الكتابة لطلبة املرحلة األساسيةالدوكتور امحد ابراهيم صومان،   ٣٩

  ١٠: ، ص)٢٠١٠دار جليس الزمان للنشر والتوزيخ، : فاكيس(



٣٦ 
 

ويكاد يتق املربون على  ٤٠.من خالل اللغة الشفوية اليت يسمعو�ا

ضرورة االهتمام �لتعبري الشفوي، وإيالئه العناية القصوال، النه ميثل 

أن التعبري الشفوي يستمطر  الوظيفي من الغة، إذ يري أندرسوناجلاب 

يف مواجهة املوافق، األفكار، وخيرجها بكلمات منظمة، ويسعف 

  ٤١.ويقود إىل الثقة �لنفس، والتعزيز الذايت

. للطالب مهمة نتائج له سيكون الكالم على والتعود التدريب

 يف. عارة �سة تعلم يف املهمة املكو�ت أحد هو الكالم سيما وال

 �لكلمات واملشاعر األفكار بتداول املهارة هذه ترتبط احلالة، هذه

 مبوقف أيضا الكفاءة يرتبط ذلك، إىل �إلضافة. الصحيحة واجلمل

. واحلق الصحيحة اللغة مع وشعر فكر هو ما قول على القدرة

 والنحوية املعجمية النظام بقدرات وثيًقا ارتباطًا الكفاءة يرتبط و�لتايل،

 الكلمات من معينا قدرا تتطلب القدرات هذه كل. والصوتية والداللية

 الكثري يتطلب الذي األمر فيه، املرغوب املوقف تناسب اليت واجلمل

 ممارسة هي العربية �للغة النطق ممارسة أن حىت. والتلفظ املمارسة من

 نطق �إلمكان يكن مل إذا آخر، مبعىن. للغاية مهمة لغويةال هاراتامل
                                                           

  ١٠.ص ،...املرجع السابق  ٤٠
  ١١.ص... املرجع السابق  ٤١



٣٧ 
 

 اخلاطئ النطق فإن لذا،. املعىن تغيري فيمكنها لذلك، وفًقا الكلمة

 األشخاص مع التواصل عند فهم سوء يسبب أن ميكن للكلمات

 على جيب و�لتايل. التدريس كلغة العربية اللغة يستخدمون الذين

 على للحصول اللغة أصوات نطق ممارسة األحيان من كثري يف املعلم

  .جيد الكالم مهارات

 أهداف تعليم الكالم  .٢

 .أن ينطق أصوات اللغة نطقا صحيحا واضحا  ) أ

 .واملتشا�ةطق االصوات املتجاورة أن ين   ) ب

  .أن مييز يف نطق بني احلركات القصرية، واحلركات الطويلة  ) ج

أن ينطق الكلمات واجلمل املقدمة يف الكتاب نطقا صحيحا   ) د

 .معربا

 .ان يعرب عن فكرة مستخدما الصيغ املناسبة  ) ه

  .أن يعرب عن مواقف ترتبط �الخرين مستخدما الصيغ املناسبة  ) و

 .مبواقف احلياة اليومية السائدة أن يسأل كثريا من االسئلة املتعلقة  ) ز

أن يعرب بصوته عن املوافق املختلفة للكالم، مثل مواقف   ) ح

 .االستفهام، و االخبار والتعجب



٣٨ 
 

ان يشرتك يف حمادثة عامة هن موقف عام، مثل احلديث يف   ) ط

مواعيد الطائرات، والبنوك وتقدمي وجبات الطعام، واحلديث عن 

 ٤٢.املناخ والطقس بصفة عامة

إىل ) أو حىت قبيل �ايتها(ا جتاوز التلميذ هذه احللقة فإذا م  

احللقة الثانية من مراحل التعليم العام، فإلن منهج اللغة جيب أن يعطى 

  ٤٣:التالميذ فرصة كاملة لتنمية املهارات االتية

 .اداب احملادثة واملناقشة وطريقة السري فيهما  ) أ

 .التحضري لعقد ندوة وإدار�ا  ) ب

او يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئه أو القدرة على أن خيطب   ) ج

 .مجاعة من الناس

 .القدرة على قص القصص واحلكا�ت  ) د

 .القدرة على إعطاء التعليمات و التوجيهات  ) ه

 .القدرة على عرض القارير عن أعمال قام �ا أو مارسها  ) و

 .القدرة على التعليق على األخبار واألحداث، وعلى املدخالت  ) ز

 .وجماملتهم �حلديثالقدرة على جمالسة الناس   ) ح
                                                           

٤٢
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٣٩ 
 

 .القدرة عرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة  ) ط

يم يف مصادرها القدرة على عرض عن احلقائق واملعلومات واملفاه)  ي

 .املختلفة واملتاحة

ويف كل االحوال فإنه ينبغى تعليم وتدريب التالميذ على   

اإلسرتخاء أثناء الكالم، وجتنب االنفية، واخلشونة والصوت احلاد 

والصراخ، كما نعلمهم االعتدال ىف الوقوف أو اجللوس أثناء الكالم، 

والتحكم يف الصوت وتدريب جهز النطق على اإللقاء السليم القوى 

 .اجلذاب

 أمهية تعليم مهارة الكالم .٣

صوت مناسب ميكن الإلهتمام يف  وإلنتاج الكالم واحلديث يف    

  ٤٤:الكالم ببعض االمور منها تعليم

التلميذ التحكم يف جلسته وتنفسه فاجللوس أو الوقوف مع م ان نعلّ   ) أ

رفع الرأس واألكتاف اىل اخللف والتنفس بعمق يساعد كثريا على 

 .تنمية وضوح الصوت
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 .ص ،) جامعة عني الشمس: لية الرتبيةك( ،العربية والرتبية الدينيةأساسيات تعليم اللغة  ، دمحم كامل الناقة  

١٣٩-١٣٨  



٤٠ 
 

م التلميذ كيف يستمع اىل األشخاص الذين يتمتعون بصوت أن نعلّ   ) ب

قوى جذاب وحياول تقليدهم تقليدا واعيا ففي ذلك مساعدة له 

 .على تنمية صوته

أن نوجه التالميذ اىل أن اسرتخاء احلنجرة والشفاه ميكن أن يساعد  )  ج(

  .كثريا على اخراج أصوات دافئة وعريضة

أن نوجه التالميذ اىل جتنب األنفية واخلشونة والصوت االىل واحلاد )   د(

  .والصراخ

ان نبني للتلميذ أن االستخاء امر اسسي يف كل تدريبات احلديث، )  ه(

 .يف العضالت املستخدمة يف احلديث ليس فقط

واذا كانت التلقائية والطالقة من أهم أهداف التعليم التعبري، فينبغي 

ان نؤكد أن من أهم ما يتعني علينا أن �دف اليه من تعليم الكالم، هو 

تعليم املتحدث أدب احلديث، ومىت يتحدث وميت حيجم عن الكالم، 



٤١ 
 

تعني عليه التحدث فيها، وتلك اليت يتوخي وتبصريه �ملوافق و�ألماكن اليت ي

 ٤٥.فيها السكوت ويلوذ �لصمت
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