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 الثاين الباب

 النظرّيات

 طريقة احملاورة .أ

 طريقة مفهوم .7

أو  السرية أو احلالة أو املذهب هيج طرائق د، فإن الطريقة جنوفًقا للقاموس امل

 د.الطريقة هي شريف القوم وأمثلهم للواح .احلط يف الشيء أو نسيجة مستطيلة

تقول قصيدة  75يقول "هو طريقة قومه وهم طريقة قومهم او وهم طرائق قومهم".

فاترومان أن "الطريقة تعين حرفًيا" الطريق". يف املعاين العامة، يتم تعريف الطريقة 

اا ". وفًقا وينا ساجنإجراء يستخدم لتحقيق أهداف معينةعلى أهنا طريقة أو 

 كالم ميكن أن ت ،السرتاتيجيات املوضوعة. وابلتايل"ُتستخدم الطريقة لتحقيق ا

 76".تخدام عدة طرقاتيجية التعلم ابساسرت 

 طريقة احملاورة مفهوم .2

ابللغة العربية ميكن أن يعين الرّد، ويعين السؤال واجلواب، احملاورة.  احملاورة

وغالبا ما تستخدم هذه املعاين األخرية لتسمية نوع من طريقة التدريس. يف القرآن 

                                                           

 565(، ص. 2222: دار املرشريق،  ، )بريوتيف اللغة و األعالم ملنجدا 15 
16 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif : Referensi Guru Dalam Menentukan Model 

Pembelajaran, (Medan : Media Persada, 2011), hlm. 1. 
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 35هناك ثالث آات تستخدم كلمة "احملاورة"، وهي يف سورة الكهف األعداد 

آيتان يف سورة الكهف، تتعلق حبوار مالك احلديقة مع صديق ال ميلك  .31و 

 ثروة بنفس قدر مالك احلديقة، وهي:

 "(35االَ َوأََع ُّ  نَ َفرًا )اَََن َأْكثَ ُر ِمْنَك مَ  ُيحَاِورحهح وََكاَن لَُه ََثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو "

 ِمْن نُْطَفٍة ُثَ َسوَّاَك َأْكَفْرَت بِلَِّذْي َخَلَقَك ِمْن تُ رَاٍب ُثَّ  ُيحَاِورحهح قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو "

 ."(31َرُجالً )

أمحد مصطفي املعراجي يعطي معىن لكلمة "حاور" لسورة الكهفي مبعىن "راجع 

 71الكالم" وهو "حمادثة".

هي تبادل  احملاورة  حسب اللغة هي حمادثة أو حوار أو حديث. اورةحم

يعين مصطلح "احملاورة"  األفكار أو اآلراء حول موضوع معني بني اثنني أو أكثر.

املصطلح "تصحيح" يف حمادثة جتري بني شخصني أو أكثر هتدف إىل نقل 

 اورةاحملاملعلومات أو إقناع اآلخرين يف جو هادئ وليس حار. ميكن أن يكون هذا 

أو ميكن أن يكون هناك طرف واحد نشط  إشراًكا مباشرًا ونشطًا لكال الطرفني،

 فقط، بينما يستجيب الطرف اآلخر فقط بكل مشاعرهم وتقديرهم وشخصيتهم.

                                                           
17 Ahmad Mushtafa al-Marogi, Tafsir al-Maragi,Jjilid 10, ..., hlm. 147. 
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تعلم حماوروه  لكل من األطفال واآلابء. مهارة الكالمهي أساس  اورةاحمل

من الكالم  )الكالم ( يف  التالميذاهلدف هو أن يتمكن  تعلم اللغة العربية أواًل.

 71والصالة.ام اللغة العربية وقراءة القرآن،يومية ابستخدال احملاورة 

هي طريقة لتقدمي الدروس يف  اورةجيادل أبن طريقة حم سيفلي حبري مجرة

كن ميكن ، ولالتالميذملدرسني إىل شكل أسئلة جيب اإلجابة عليها، ال سيما من ا

ة اَن أن طريقيف حني تعتقد َنَن سودج .71ملدرسنيإىل ا التالميذأن تكون أيًضا من 

هي طريقة التدريس اليت تتيح التواصل املباشر الذي هو حركة املرور يف  اورةحم

تعتقد رستية  و 22.التالميذملدرسني و اجتاهني ألنه يف الوقت نفسه هناك حوار بني ا

طرح على احلصول على أفكارهم ل التالميذهي تقنية لتحفي ُّ  احملاورةأن طريقة 

 27إلجابة.ا التالميذملدرسني طرح األسئلة األسئلة، أثناء االستماع إىل الدروس، أو ا

 طريقة احملاورة فوائد و أهداف .3

يف عملية أنشطة التعلم، األهداف هي األشياء الرئيسية اليت جيب أال 

 تعلم، فإنه يشري إىلألنه مع األهداف يف عملية ال تتجاهلها كل مؤسسة تعليمية.

                                                           
18 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia terlengkap, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 307. 
19 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Edisi Revisi, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 94 
20 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru 

Algensind, 2010), Cet. 11, hlm. 78. 
21 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta 2001), Cet. 6, hlm. 129 
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أن عملية التعلم لديها اجتاهات وأهداف واضحة ملا أصبح املثل األعلى املراد 

لتحقيق هدف، ابلطبع، جيب أن تكون هناك عالقة متناغمة بني املكوَنت  حتقيقه.

و  لتالميذاووسائل اإلعالم التعليمية و  طريقةاملشاركة يف التعلم. مثل األهداف وال

 ملدرسني.ا

ملثل مع التعلم ابستخدام طريقة حماورة، فإن اهلدف هو شيء واحد واب

د يصبح األولوية الرئيسية اليت جيب حتقيقها. األهداف اليت جيب حتقيقها وفًقا ألمح

 إزان هي:

( ابللغة كالمعلى التعود والطالقة يف احملاداثت )ت  التالميذتدريب لسان   (أ

 العربية.

 .العربية عن أي حادث يف اجملتمع والعامل الدويل معروفماهراً يف الكالم  ابللغة  (ب

القدرة على ترمجة حماداثت اآلخرين عن طريق اهلاتف واإلذاعة والتلف ُّيون  (ج

 ومسجل الشريط وغريها.

تع ُّي ُّ الشعور ابحلب واحلب ابللغة العربية والقرآن حىت يكون هناك استعداد  (د

 للتعلم وتعميقه.

عات . من خالل الرتكي ُّ على املوضو التالميذداع  أن تثري إب اورةميكن لطريقة حم

 األفكار اإلبداعية اليت ميكن أن احملاورةذات االستخدام العايل، سيحف ُّ منوذج 
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عندما ينظر إليه  .التالميذتنمو جنًبا إىل جنب مع الدافع الذي يتطور لدى  

و أنه ه بشكل عام فإن الغرض من متارين الكالم  للمبتدئني واملستوات املتوسطة

ميكن للتالميذ التواصل شفهياً ابللغة العربية البسيطة. يف حني أن اهلدف النهائي 

ملمارسة النطق هو التعبري عن التعبريات، وهو التعبري عن األفكار / األفكار / 

 الرسائل لآلخرين.

 ، مبا يف ذلك:احملاورةذكر حممد عطية األبرشي عدة أهداف لطريقة 

 على إصدار آرائهم التالميذشجع  (أ

يف عملية التعليم والتعلم هي خلق جو ديناميكي.  املدرسواحدة من مهام 

من خالل هذا اجلو الديناميكي، من املمكن خلق جو تعليمي أكثر تفاعلية، 

 لتالميذابروح إبداعية. أحد أنواع اإلبداع هو أن هؤالء  التالميذحيث يتمتع 

 مناسبة جدا جللب اجلو. حملاورة ااعتادوا على إصدار آرائهم. طريقة 

 على ممارسة إجياد املشكالت وحلها التالميذاطلع  (ب

أقل حساسية ملختلف املشكالت  التالميذتكون العادات املوجودة لدى 

املوجودة فيما يتعلق ابملوضوع الذي يتلقونه. من َنحية أخرى، يكونون يف بعض 

األحيان أقل قدرة على التعلم إذا صادفوا مشاكل تتعلق ابملوضوع الذي يتلقونه. 
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  ني أن يكونوا قادرين على تقدمي أمثلة حولاملدرسيف هذا اجلو، يتعني على 

 ن املشكالت وحلها.كيفية البحث ع

 التالميذي ُّيل الشكوك يف عقول  (ج

ح هي أهنم عادة ما يرتددون يف توضي التالميذالسمة اليت توجد عادة يف 

حمتوات عقوهلم. هذا ابإلضافة إىل الشعور ابلنقص ويع ُّى أيًضا إىل عدم وجود 

قل أ التالميذ. على الرغم من أن هذه اخلصائص جتعل التالميذشجاعة لدى 

 هي التدريب ويف الوقت نفسه تقدمي أمثلة املدرسًحا. لذلك فإن مهمة انفتا

على الشجاعة يف التعبري عن األفكار. آلية من خالل توفري التحفي ُّ يف شكل 

 عندما يسألون. التالميذأسئلة أو العكس يعطي اإلجاابت اليت يريدها 

 حول كيفية التفكري جيًدا التالميذتوجيه  (د

تادين على . هذا ألهنم ليسوا معالتالميذري شائع يف ارتباك التفكري ليس غ

 لتالميذاالتفكري بشكل جيد ، وهذا هو التفكري املنهجي. من أجل أن يكون 

اء أمثلة مل ًُّما إبعط املدرسمعتاًدا على التفكري جيًدا )بشكل منهجي(، يكون 

من  ووكذلك توفري وسيلة خللق األجواء املعنية. ميكن إنشاء هذه العادات واجل

 .احملاورةيف طريقة  للتالميذ املدرسخالل توفري التحفي ُّ من قبل 

 كيفية اختاذ القرارات وحتليلها  التالميذإرشاد  (ه
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إن الطبيعة البطيئة للتفكري ستولد بدورها انعدام الشجاعة الختاذ قرارات 

الذين اعتادوا على مثل هذا النمط من االرتباك  التالميذمعينة. نتيجة لذلك، 

يد اجل املدرساحلاجة الختاذ قرارات بشأن بعض املشاكل. جيب على عند 

 ليصبحوا معتادين على حتليل املشكالت الختاذ قرارات واضحة. التالميذتدريب 

ميكن للمدرس تطبيق الوسائط الصحيحة يف عملية التعليم والتعلم من خالل 

ليتم االنتهاء منها أو اختاذ القرار  التالميذمثال لتحليل كل مشكلة قدمها 

 الصحيح.

 البحث عن معرفة جديدة واالستفادة منها (و

تفادة كوسيلة لتفسري املعرفة اجلديدة مع االس  احملاورة ميكن استخدام طريقة 

منها. بسبب الطريقة اليت مت احلصول عليها رؤى جديدة خمتلفة. يتم احلصول 

ني املدرسة وكذلك إجاابت من على رؤية جديدة من خالل أسئلة خمتلف

 كصورة لتوسيع الفكر.  التالميذو 

 ممارسة مهارات االستماع (ز

هناك طرق خمتلفة الكتساب املعرفة على نطاق أوسع. واحدة من هذه 

هي من خالل أنشطة االستماع. عادة ما تكون هذه األنشطة خفف  طريقةال

الستماع إىل الواقع ابيف  للتالميذ احملاورة. تسمح طريقة التالميذبسهولة يف 
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امل ُّيد من املعرفة من اآلخرين، أي من خالل األسئلة أو اإلجاابت، سواء من 

 الذي يدرس. املدرساآلخرين أو من  التالميذ

 على التقدم والتطور التالميذشجع  (ح

وتطورهم هو منحهم احلرية للتعبري عن  التالميذأحد الدوافع وراء تقدم 

ون عن أفكارهم للوصول إىل أفكار أخرى. يف م كالآرائهم. هبذه احلرية سيت

 لتالميذامبثابة إمكاَنت كبرية لتحفي ُّ تقدم  احملاورةهذا املصطلح، تعد طريقة 

 22، خاصة فيما يتعلق مبعرفتهم.تطورهمو 

 طريقة احملاورةخطوات  .5

 يف تعلم اللغة العربية له خطوات التدريس التالية:احملاورة تطبيق منهج 

 املواد احملواروة بعناية وحتديد املوضوع املراد تقدميه.أواًل: حتضري  (أ

ال تعط  .يذالتالماثنياً: جيب تعديل مادة احملاورة على مستوى التنمية وقدرة  (ب

 موهنا.وال يفه  التالميذابلكلمات واجلمل الطويلة اليت ال يفهمها   احملاورة

املدرسية  رطاسية، مثل إدخال القالتالميذابدأ ابلكلمات واجلمل اليت يتقنها 

واألجه ُّة املن ُّلية، بعد أن تتقدم اللغة العربية إىل حد ما، مما ي ُّيد من تكوين 

                                                           
22 Muhammad Athiayh al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyyah wa al-Ta’lim, (Kairo: Darr Ihya 

al-Kutub al-Arabiyyah, 1950), hlm 282-283. 
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ث يستمر توسيع نطاق املوضوع بشكل  الكلمات وتسلسلها إىل مجل مثالية.

 مت ُّايد، ويتم تطويره دائًما.

اثلثًا: استخدام الدعائم كدعم للمحاورة. ألنه مع الدعائم ميكن أن تفسر  (ج

رات األطفال حول املعىن والنية الواردة يف احملاورة. إىل جانب ذلك ميكن تصو 

 ودا ال تشبع.  التالميذأن جتذب انتباه  

عن  رابًعا: جيب على  املدرس أواًل شرح معىن الكلمات الواردة يف حماورة. (د

لب  املدرس مفهومني، يط  التالميذطريق كتابتها على السبورة. بعد اعتبار  

التدرب أمام الفصل. واألصدقاء اآلخرون يستمعون وينتبهون   ميذالتالمن  

 .قبل أن حيني دوره التايل

ثر، أدوار أك  التالميذ، يكون لدى  التالميذخامًسا: على مستوى أعلى من   (ه

بينما حيدد  املدرس املوضوعات اليت جيب أن يكون عليها. وبعد بدء الربَنمج، 

ارة. من أجل أن تكون الشبكة راضية يكون دور  املدرس فقط كمنظم للمه

 وتعمل وفًقا لألهداف احملددة.

سادساً: بعد اكتمال "احملاورة"، يفتح  املدرس بعد ذلك منتدى لألسئلة  (و

واألجوبة واألمور اليت جيب مناقشتها حول "احملاورة" اليت اكتملت للتو. إذا  

ري مرة رس التفسوفهمها، يكرر  املد  التالميذكانت هناك أشياء مل يفهمها  
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 تسجيله يف دفرت  التالميذأخرى، ويسجله على السبورة ويطلب من  

 مالحظات.

سابعاً: التمكن النشط من اللغة، وهذا أمر جيد وَنجح، وليس إتقانه  (ز

السليب فقط. إذا قابلت شخًصا عربًيا، فلن تتمكن من الكالم  / التواصل 

 . التالميذمع  

ي، جيب على  املدرس الكالم  ابللغة العربية. الدراسياثمناً: يف الفصل  (ح

 الم كأن يتقنوا اللغة العربية إذا كان  املدرس ال يت  التالميذيستحيل على  

 / َندرًا اللغة العربية.

اتسًعا: إذا كان احملاور سوف يستمر يف االجتماع التايل، فيجب أن يكون   (ط

ك. دميه بعد ذلاملدرس قادرًا على وضع حدود واملوضوع الذي سيتم تق

من إعداد أنفسهم بشكل أفضل. احملاورة هو أهم   التالميذحىت يتمكن  

 شيء يف تعلم اللغة العربية.

عاشرا: إهناء اجتماع الدرس، من خالل إعطاء احلاف ُّ والتشجيع للتالميذ  (ي

 للتعلم بشكل أكثر نشاطا.

النحو  لىعاحملاورة يذكر الدكتور أمحد بن عبد هللا البشري خطوات طريقة 

 التايل:
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رسال إب املدرسمتهيد، مت قبل بدء الدرس، على سبيل املثال، يقوم  (أ

 التحيات، أو طرح بعض األسئلة.

 ، ويغلق الكتاب.التلميذاملوضوع، ويستمع  املدرسيقرأ  (ب

ة ، يتم فتح الكتاب، واالهتمام ابألمثليستمع التالميذ إىل قراءة املدرس (ج

 والصور املوجودة يف الكتاب.

 تب.أثناء النظر إىل الك التالميذقراءة جيدة، بينما يستمع  املدرسيقرأ  (د

، ، ث يقلدوهنا ويكرروهنا، يف جمموعاتاملدرسإىل قراءة  التالميذيستمع  (ه

 أثناء النظر يف كتاب.

ر يف  ، ث يقلدوهنا ويكرروهنا مًعا أثناء النظاملدرسإىل قراءة  التالميذيستمع  (و

 كتاب.

ين االستماع، ث يقلد ويكرر ما يقرأه تلميذأو  تلميذمن  املدرسيطلب  (ز

 . مت أثناء النظر يف كتاب.املدرس

 اورة احملمن عدة طالب أن يتناوبوا إلظهار  املدرس. يطلب احملاورة إظهار  (ح

 23أمام الفصل، ابلنظر إىل أدوارهم.

  : ورةااالقرتاحات اليت جيب مراعاهتا يف احمل

                                                           
23 Ahmad bin Abdillah al-Basyir dkk,  al-Muwajjih, Ma’had al-Ulum al-Islamiyyah wa 

al-Arabiyyah fi Indonesia, 1991, hlm.16. 
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من خالل التخلص من مشاعر  احملاورة أواًل: جترؤ على القيام / ممارسة  (أ

 اخلجل واخلوف من أن تكون خمطًئا.

املفردات يف  72اثنياً: زادة املفردات واجلمل ابستمرار. على سبيل املثال  (ب

 اليوم.

 اثلثًا: ممارسة أدوات السمع والنطق بشكل روتيين لتصبح بطالقة وطالقة. (ج

 العربية.رابعاً: اقرأ ابستمرار الكثري من الكتب ابللغة  (د

 خامساً: خلق بيئة يف جو عريب. (ه

واألصدقاء الذين جييدون اللغة العربية، اجعلهم  املدرسنيسادسا: أحب  (و

 أصدقاء خملصني. يف حلظات معينة، ميكن صنعها كمكان للسؤال.

 تتبع فقط ابللغة العربية، وال كالم سابعاً: تعليم وتدريب األطفال على الت (ز

 القواعد العربية.

 ضعف يف طريقة احملاورةم ُّاا وال .5

كل طريقة تدريس هلا دائما م ُّاا وضعف. لذلك، يف تنفيذ التعلم، هناك 

طريقة ون من التعامل بشكل جيد. امل ُّاا والضعف التالية لاملدرستقييم حىت يتمكن 

 .احملاورة 

 



21 
 

 م ُّاا طريقة احملاورة (أ

 هي: احملاورة حسب َنَن سوجاَن فإن م ُّاا طريقة 

 .التالميذ( ميكن معرفة مدى إتقان املوضوع وفهمه من قبل 7

 وحف ُّهم على التفكري. التالميذ( شجع 2

 25عد.لطرح األسئلة واملشاكل اليت مل يتم فهمها ب لتالميذ ( توفري الفرص ل3

 آراء خرباء آخرين مثل سيف حبري حبري مجرة وهي:

 لتالميذاوترك ُّ عليه، حىت لو كان  التالميذ( ميكن أن جتذب األسئلة انتباه 7

 صاخبني، فإن الظهر النائم صعب وخاس من النعاس.

 رة.على تدريب وتطوير قوة التفكري، مبا يف ذلك قوة الذاك التالميذ( حتفي ُّ 2

 25يف اإلجابة والتعبري عن اآلراء. التالميذ( تنمية شجاعة ومهارات 3

 شمل:ت احملاورة  طريقةا ذكر ماين بن عبد الع ُّي ُّ املاين أيًضا أن م ُّا

( يتم تقدمي املواد بشكل حيوي، ألن كال الطرفني يشاركان بشكل مباشر 7

يف حالة حوار متبادل، حبيث يكوَنن قادرين على إحياء األجواء يف 

 ي وتقليل امللل.الدراسيالفصل 

                                                           
24 Nana Sudjana, Dasar- Proses Belajar Mengajar ..., hlm. 78. 
25 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 95. 
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 ( القدرة على إاثرة اهتمام خاص والرتكي ُّ، ألن النادي يفيد املهيمنة فيه.2

( القدرة على احلفاظ على استقرار االنتباه والرتكي ُّ، ألن كال الطرفني 3

 حىت يتوصال إىل خامتة. احملاورة سيظالن مهتمني ويريدان متابعة 

 ابملوضوع. التلميذ( للمعلمني ملعرفة مدى اهتمام 5

( القدرة على ملس واستحضار املشاعر، واليت بدورها ستساعد على منو 5

 تشري إىل حتقيق اهلدف النهائي من التعليم. موقف قوي وشخصية

 .حملاورةا( القدرة على خلق وترك انطباع أقوى يف أذهان الطرفني املشاركني يف 6

( القدرة على احلفاظ على استقرار االنتباه والرتكي ُّ، ألن كال الطرفني سوف 1

 26ة.للوصول إىل خامت احملاورة تستمر يف االهتمام وترغب يف متابعة 

 ف طريقة احملاورةالضع (ب

هي   اورة احمليقول ماين بن عبد الع ُّي ُّ املاين إن أوجه القصور يف طريقة 

 كما يلي:

 الميذ لتاإلجابة، ميكن ل -وال يعرف اجتاه السؤال  املدرس( إذا مل يهتم 7

 اخلروج من موضوع املناقشة.

                                                           
26 Mani bin Abd al-Aziz  al Mani dkk, Mudzakarah al-Daurath al-Tarbawiyyah al-

Qashirah, (Ma’had al-Ulum al-Islamiyyah wa al- Arabiyyah fi Indonesia,1412 H), hlm.  4 
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غري قادر على احلصول على إجاابت كاملة وتصحيح  املدرس( إذا كان 2

 األخطاء وربط أحدمها ابآلخر، فلن تكون النتائج مرضية.

أن  أحياًَن وقًتا طوياًل للغاية، يف حني احملاورة ( يستغرق استخدام طريقة 3

 املواد املقدمة حمدودة للغاية / أقل مقارنة ابلوقت املستخدم.

، ينتهي يف بعض األحيان دون الوصول ( حوار طويل وموجه بشكل سيء5

 21إىل نتيجة أو هدف التعلم املخطط.

 تشمل: احملاورة صرح حممد عطية األبرشي أيًضا أن قلة 

، العاطفيةوقمع املواقف املتعصبة و ( هتيئة ظروف جيدة لتوفري حرية الفكر، 7

. درسامليف النشاط، يتطلب مهارة وإعدادًا دقيقًا من  التالميذوإشراك 

 املبدعني ورعايتهم. التالميذ تلميذيو 

ن املواد وقًتا طوياًل جًدا، يف حني أ احملاورة ( أحياًَن يستغرق استخدام طريقة 2

 .املقدمة حمدودة جًدا / أقل مقارنة ابلوقت املستخدم

( احملوَّر املطوَّل واألقل توجيهاً، ينتهي يف بعض األحيان دون الوصول إىل 3

 21خمطط له.نتيجة أو هدف تعليمي 

 وفًقا لسيفلي حبري مجارة، وهي:

                                                           
27 Ibid, hlm. 4. 
28 Muhammad Athiayh al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyyah wa al-Ta’lim  ..., hlm 283. 
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 أقل قدرة على تشجيع املدرسابخلوف، خاصًة إذا كان  التالميذ( يشعر 7

ولكنه  ،، من خالل خلق جو غري متوترعلى التحلي ابلشجاعة التالميذ

 مألوف.

 سهولة فهمه.و  التالميذ( ليس من السهل طرح أسئلة مناسبة ملستوى تفكري 2

تطيعون ال يس التالميذ( يضيع الوقت يف كثري من األحيان، خاصة إذا كان 3

 اإلجابة على األسئلة لشخصني أو ثالثة أشخاص.

، قد ال يكون الوقت الكايف إلعطاء أسئلة لكل التالميذ( يف عدد كبري من 5

 21.تلميذ

 حتصيل تعليم .ب

 حتصيل تعليم مفهوم .7

حتصيل التعلم هي القدرات اليت يتم احلصول عليها من قبل األفراد بعد 

إجراء عملية التعلم، واليت ميكن أن توفر تغيريات يف السلوك سواء املعرفة والفهم 

حتصيل التعلم  حبيث يصبح أفضل من ذي قبل. التالميذواملواقف واملهارات لدى 

من  32.لمجتربة أنشطة التع بعد التالميذهي تغيريات يف السلوك حصل عليها 

                                                           
29 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar ..., hlm. 96. 
30 Catharina Tri Anni, Psikologi Belajar, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2004), hlm. 

4. 
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خالل قياس نتائج التعلم وعمليات التعلم، سيتم معرفة مدى حتقيق أهداف التعلم. 

ميكن مالحظة هذه التغيريات بعد املشاركة يف برَنمج تعليمي ذي معىن بعد حضور 

 لتالميذانتائج التعلم هي أيًضا مستوى إتقان  أنشطة التدريس والتعلم يف الفصل.

 يف املشاركة يف برامج التعليم والتعلم، وفًقا لألهداف احملددة.

التعلم  ، ونتائجنىن سوجاَنطرح اخلرباء عدًدا من التعريفات األخرى مثل 

وفًقا ل دميايت و  37بعد تلقيهم خلرباهتم التعليمية. التالميذهي قدرات ميتلكها 

ى الذي ميكن ة ملعرفة املدموجيهونو، ميكن فهم أن املقصود بنتائج التعلم هو عملي

من إتقان التعلم بعد املشاركة يف أنشطة التدريس والتعلم، أو النجاح الذي  للتالميذ

عض بعد املشاركة يف أنشطة التعلم اليت تتمي ُّ ابألرقام واحلروف، أو ب التالميذحققه 

 الرموز املتفق عليها من قبل م ُّود التعليم.

ع أهداف ين يف خمطط عريض قام بتجميبنيامني س. بلوم يف إيفلني وهارات

 التعلم يف ثالثة جماالت، وهي اجملال املعريف، واجملال الفعال، واجملال احلركي النفسي.

ا يتكون اجملال املعريف فيما يتعلق بنتائج التعلم الفكري من ستة جوانب، مب

 يف ذلك ما يلي:

                                                           
31 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 22. 
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ها يف تعلمها وخت ُّيناملعرفة، الوصول إىل قدرة الذاكرة حول األشياء اليت مت  (أ

، املبادئ ،الذاكرة. املعرفة مرتبطة ابحلقائق، األحداث، فهم القواعد، النظرات

 .طريقةأو ال

 الفهم، يشمل القدرة على فهم معىن ومعىن ما مت تعلمه. (ب

مع املشاكل  والقواعد للتعامل طريقةالتنفيذ، مبا يف ذلك القدرة على تطبيق ال (ج

 احلقيقية واجلديدة. على سبيل املثال ابستخدام املبادئ.

التحليل، مبا يف ذلك القدرة على تقسيم الكيان إىل أج ُّاء حبيث ميكن فهم  (د

 اهليكل العام جيًدا. على سبيل املثال تقليل املشكلة إىل أج ُّاء صغرية.

درة على د. على سبيل املثال القالتوليف، ويشمل القدرة على تشكيل منط جدي (ه

 ترمجة الربَنمج.

التقييم، مبا يف ذلك القدرة على تكوين آراء حول عدة أشياء بناًء على معايري  (و

 32معينة. على سبيل املثال، القدرة على تقييم نتائج االختبارات.

سة لم الفكري املكونة من مخاجملال العاطفي فيما يتعلق بنتائج التع

 أمور أخرى، هي كما يلي:، من بني جوانب

 ، والقدرة على طلب القيمة املقارنة واملقارنة العكسية.تلقي (أ

                                                           
32 Eveline dan Hartini, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm. 11 
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 االستجابة، مبا يف ذلك تقدمي ردود على التفاعالت اليت مت تنفيذها. (ب

 احلكم، والقدرة على احلكم على عمل صديقه. (ج

 زراعة وتطوير ما مت احلصول عليه يف عملية التعلم. (د

هم الدرس بشكل أفضل عن طريق تدوين نقدر، لديهم القدرة على ف (ه

 .33املدرساملالحظات والقيام ابملهام اليت قدمها 

يتعامل اجملال النفسي احلركي مع نتائج التعليم الفكري الذي يتكون من 

 مخسة جوانب، مبا يف ذلك ما يلي:

 تقليد، والقدرة على مراقبة احلركة من أجل االستجابة. (أ

التوجيهات، وحركات االختيار والداعمني من التطبيق، والقدرة على اتباع  (ب

 خالل مقارنة حركات اآلخرين.

التع ُّي ُّ، القدرة على توفري االستجاابت أو االستجاابت الصحيحة مع وجود  (ج

 أخطاء حمدودة أو ضئيلة.

 ترتيب وتنسيق سلسلة من احلركات من خالل وضع القواعد الصحيحة. (د

قة احلد األدىن من الطا التجنس، وحركات نفذت بشكل روتيين ابستخدام (ه

 .35البدنية والنفسية

                                                           
33 Ibid, hlm. 12 
34 Ibid, hlm. 13. 
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من بني النظرات العديدة املذكورة أعاله حول فهم نتائج التعلم، فإن  

لسلوكية: ة هي نتائج التعلم )التغريات االدراسينتائج التعلم املشار إليها يف هذه 

تائج ن اإلدراكية والعاطفية واحلركية( بعد االنتهاء من عملية التعلم كما يتضح من

 35التقييم يف شكل عالمات.

 التعلم حتصيلالعوامل املؤثرة يف  .2

 تشمل العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم:

العوامل الداخلية هي العوامل اليت تنشأ من داخل الشخص واليت ميكن أن تؤثر  (أ

ي. من بني العوامل الداخلية اليت ميكن أن تؤثر على الدراسيعلى التحصيل 

 من بني أمور أخرى: نتائج التعلم،

 عامل الصحة. (7

 ذكاء (2

 فائدة (3

العوامل اخلارجية هي العوامل اليت ميكن أن تؤثر على حتصيل الفرد للتعلم، وهو  (ب

مشتق من اخلارج نفسه. من بني العوامل اخلارجية اليت تؤثر على نتائج تعلم 

 :التالميذ

                                                           
35 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), hlm. 3. 
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 حالة البيئة األسرية (7

 حالة البيئة املدرسية (2

 اجملتمعيةحالة البيئة  (3

وابلتايل فإن هذه العوامل مهمة جًدا لتحديد جناح التلميذ يف متابعة عملية 

 .36التعليم والتعلم

قال سيامسو أيًضا أن القدرة على التعلم والتكيف مع األفراد حمدودة 

ابلسمات املتأصلة يف الكائن احلي نفسه، مثل القدرات البدنية )القامة والطاقة 

ل القدرة الفكرية )ذكية أو عادية أو متخلفة(. وتتأثر أيًضا ابلعواموالقوة واجلاذبية( و 

 .31البيئية )البيئة األسرية، املدرسة، األقران ووسائل اإلعالم

 لتالميذايف الوقت نفسه، وفًقا ملولياسا، فإن العوامل اليت تؤثر على جناح تعلم 

هي: وجود املواد، العوامل البيئية، العوامل الفعالة، العوامل الفردية للتالميذ وعوامل 

 عملية التعلم. ميكن وصف هذه العوامل على النحو التايل:

 

 

                                                           
36 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.20. 
37 Syamsu Yusuf, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 22. 



31 
 

 املواد املستفادة (أ

ابلفعل أو  يفهمون التالميذوهي تتعلق ابملواد املقدمة للتالميذ. إذا كان 

سريع عملية ، فسيؤدي ذلك إىل تالتالميذة يعرفون ابلفعل املفاهيم يف جترب

 إتقان املادة.

 العوامل البيئية للتالميذ (ب

مفيدة، فهي  . إذا كانت البيئةالتالميذهذا يعين أن العوامل املتعلقة ببيئة 

ؤثر على بسرعة أكرب يف إتقان املواد وت التالميذمكملة وقادرة على التأثري على 

 أو حتصيل التعلم. التالميذحتصيل 

 عوامل مفيدة (ج

. على لتالميذاوهي تتعلق ابملرافق والبنية التحتية املوجودة أثناء تعلم 

مدرسية،  يف شكل كتب التالميذسبيل املثال، وسائط التعلم، واكتمال أدوات 

 .التالميذوكذلك رعاية الوالدين يف حتقيق اكتمال تعلم 

 عوامل مفيدة (د

. على لتالميذاوهي تتعلق ابملرافق والبنية التحتية املوجودة أثناء تعلم 

مدرسية،  يف شكل كتب التالميذسبيل املثال، وسائط التعلم، واكتمال أدوات 

 .التالميذوكذلك رعاية الوالدين يف حتقيق اكتمال تعلم 
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 عملية التعلم (ه

مل التخطيط ايرتبط أبنشطة التعليم والتعلم يف املدارس. يشمل هذا الع

 ريقةطوالتنفيذ واملتابعة يف التعلم. ستؤثر إدارة الفصل وفًقا للخطوات واملواد وال

 31.التالميذواستخدام الوسائط املوجودة على حتول قيم التعلم لدى 

قال حمي الدين سيح أنه على الصعيد العاملي، ميكن تقسيم العوامل اليت أثرت 

 إىل ثالثة أنواع، وهي: التالميذعلى تعلم 

(، وهي احلالة املادية / الروحية / حالة التالميذالعوامل الداخلية )العوامل لدى  (أ

 .التالميذ

اخلارجيني(، وهي حالة البيئة احمليطة  التالميذالعوامل اخلارجية )عوامل من  (ب

 .لتالميذاب

اتيجيات اليت تشمل االسرت  التالميذعوامل هنج التعلم، وهي أنواع جهود تعلم  (ج

 لتنفيذ أنشطة التعلم. التالميذاملستخدمة من قبل  طريقةوال

                                                           
38 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 

hlm. 3. 
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 لتالميذابناءً على الوصف أعاله، ميكن االستنتاج أن نتائج التعلم اليت حققها 

 التالميذ من والعوامل اليت أتيت التالميذتتأثر بعاملني رئيسيني، مها: العوامل داخل 

 .31اخلارجيني أو العوامل البيئية

 التعلم حتصيل فوائد .3

 الم كيقال إن التعليم والتدريس َنجحان إذا كانت التغيريات اليت ت

نفيذها للتالميذنتيجة لعملية التعليم والتعلم اليت يتعرضون هلا، وهي العملية اليت يتم ت

من خالل الربامج واألنشطة اليت صممها ونفذها املدرس يف التعلم واليت توفر فوائد 

 مبا يف ذلك:

 للتالميذ (أ

 دافع كبري مبا يكفي للدراسة جبدية أكرب، حبيث يف التالميذسيكون لدى 

 قدم مالحظات للتالميذ املرة القادمة سوف حيصلون على نتائج مرضية مرة أخرى.

واملدرسني هبدف حتسني التعليم والتعلم، وإجراء حتسينات وإثراء للتالميذ، ووضع 

 هم.األكثر مالءمة وفًقا ملستوى القدرة لدييف مواقف التدريس والتعلم  التالميذ

 

 

                                                           
39 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar ..., hlm. 105. 
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 للواليد (ب

ف يف التعلم هبد التالميذإعطاء معلومات للواليدحول مستوى جناح 

إعطاء معلومات للواليدحول  حتسني أو استكشاف أو توسيع نطاق تعلمهم.

 يف التعلم هبدف حتسني أو استكشاف أو توسيع نطاق التالميذمستوى جناح 

 تعلمهم.

 للمدرسة (ج

نتائج التعلم هي مرآة جلودة املدرسة. ميكن أخذ املعلومات الواردة من 

ية للمدرسة يف االعتبار عند الدراسياملدرس حول مدى مالءمة املناهج 

التخطيط للمدرسة يف املستقبل. ميكن استخدام املعلومات املتعلقة بنتائج 

واء كانت س التعلم اليت مت احلصول عليها من سنة إىل أخرى كدليل للدرسة،

املدارس قد استوفت املعايري أم ال. سيتم تنفيذ املعايري من خالل األرقام اجليدة 

 52.التالميذاليت حصل عليها 

  :ل ض املوقف لألفضل، لذلك فهي مفيدةلذلك، ميكن لنتائج التعلم أن تعر 

 ( إضافة البصرية7

 ( حتسني الفهم2

                                                           
40 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), 

hlm.6-8. 
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 ( مواصلة تطوير إمكاَنهتا3

 وجهات النظر حول أشياء جديدة ( القدرة على عقد5

 ( امل ُّيد من االحرتام من قبل5

يث تكون حب التالميذميكن استنتاج أن مصطلح حتصيل التعلم هو تغيري من 

 هناك تغيريات من حيث املعرفة واملهارات واملواقف.

 مهارة الكالم  .ج

 مهارة الكالم مفهوم .7

 ابلنفس مالقائ املعىن هو: املفيدة األصوات : عن عبارة اللغة أصل يف الكالم

 املركبة ملةاجل النحاة: اصطالح ويف كالم،  نفس يف يقال أبلفاظ، عنه يعرب الذي

 واألحاسس املعتقدات نقل مهارة أبنه  كالمالت يعرف الشتاء. جاء حنو: املفيدة

 طالقة يف األخرين إيل  كالماملت من واألحداث واألفكار واملعاين واالجتاهات

 االصطالحي التعريف أما 57األداء. يف وسالمة التعبري يف صحة مع وانسياب

 هاجسه، من: نفسه يف عما املتكلم به يعرب الذي املنطوق الكالم ذلك فهو: للكالم

 أىر  من: علقه به ي ُّخر وما وإحساسات، مشاعر من خباطره جيول وما ه،خاطر  أو

                                                           

 ه 7522 ،الراض السعود، امللك جامعة املكتبات، الشؤور عمادة ،النفسي اللغة علم منصور، أمحد سيد اجمليد عبد57 
 .253 ص
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 انسياب،و  طالقة يف ذلك، حنو أو معلومات، من غريه به ي ُّود أن يريد وما فكر، أو

 .52األداء يف وسالمة التعبري يف صحة مع

وميكن تعريف الكالم أبنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء 

املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبناء على هذا، له داللة يف ذهن 

فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال يعد كالما بل هي 

بينما مهرة الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات  .53أصوات ال معىن هلا

ت أو أو آراء أو رغباالتعبري أو الكلمات للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار 

هو نظام من العالمات اليت  كالم مشاعر للشخص اآلخر. ابملعىن األوسع، الت

ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية للجسم 

 .55البشري لتوصيل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم

 أو ن أصوات التعبريهي القدرة على التعبري ع مهارة الكالم حسب هرمان

الكلمات للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار وآراء ورغبات ومشاعر لشريك 

. ابملعىن األوسع، الكالم  هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها كالم يت

                                                           

 7 ص .2273، 7رقم.  5ف.  "، عربىي، مهارة الكالم وتعليمها"حممد إيفان ألفيان،   52 
 2 ص. نفسه، املرجع  53 
 7 ص نفسه، املرجع 55  
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واليت تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان لنقل 

 جاهتم.األفكار من أجل تلبية احتيا

 قادرين التالميذإىل جعل  مهارة الكالمبشكل عا، يهدف  حسب هرمان

على التواصل بشكل جيد لفظًيا وبطبيعة احلال مع اللغة اليت يتعلموهنا. جيدة 

ومعقولة تعين نقل الرسائل إىل أشخاص مقبولني اجتماعًيا. ولكن ابلطبع للوصول 

ه طة تدريب كافية وداعمة. هذإىل مرحلة مهارات االتصال املطلوبة تتطلب أنش

األنشطة ليست مسألة سهلة لتعلم اللغة، ألهنا جيب أن ختلق أواًل بيئة لغة توجه 

 يف هذا االجتاه. التالميذ

 مهارة نهأل وذلك العربية، اللغة تعليم منهج يف أساسيا ج ُّءا الكالم يعترب

 اللغة متعلم أن جند ما اوكثري  اللغة، لتعليم والتطبيقي العملي اجل ُّء ميثل فهو إجيابية

 بعد لثانيةا املهارة هو فالكالم اللغة، هبذه  كالمالت من التمكن إىل يهدف العربية

 منهج يف اأساسي ج ُّءا الكالم الشفهيةيعترب املرحلة معا ويشكالن االستماع مهارة

 لتعليم والتطبيقي يالعمل اجل ُّء ميثل فهو إجيابية مهارة ألنه وذلك العربية، اللغة تعليم

 هبذه  كالمالت من التمكن إىل يهدف العربية اللغة متعلم أن جند ما وكثريا اللغة،

 لةاملرح معا ويشكالن االستماع مهارة بعد الثانية املهارة هو فالكالم اللغة،

 الشفهية.
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  كالمالت هارةم ابسم إليها يشار ما الغالب ويف ابلتعبري يسمى هو الكالم مهارة

 فوية،ش القدرة هو الكالم يف التأكيد، يف اختالفا ما ذلك ومع الكالم. مهارة أو

 لكتابة.ا أشكال من شكل يف تتحقق أن شفوا إضافة أيضا التعبري يف ولكن

 لديهما ريري.حت وتعبري شفهية تعبري اسطالحان، العربية اللغة تعلم يف ولذلك،

 املمارسة يف إلنسانا به يفكر ما يف هو ما عن التعبري يف تنشط اليت األساسية نفس

 على يطرةالس على والقدرة االستماع قدرة على أوال يستند احلديث، بدء العملية

 رسالة مبثابة عملي املتكلم سياق يف عقله. يف هو ما عن للتعبري والشجاعة املفردات

 أخبار .ائلالرس أو اإلخبارية الرسائل على حاصل وهو املتلقي أن حني يف ،املرسل

 لغرضا يه والرسالة املرسل، نقلها اليت املعلومات بواسطة إنشاؤها مت رسائل أو

 .55املتلقي من فعل ورد األخبار تلقي بعد أييت الفعل ردود البالغ. من

ذكر : فمهارات الكالم وتتعدد مهارة الكالم تبعا لعوامل متعددة: جنس املت

يف الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر ال ُّمين: فمهارة الصغار يف 

يوخ ختتلف عن مهارات الشالكالم ختتلف عن مهارات الشباب، ومهارات الشباب 

ومنها مستوى التعليمي: فمهارات املستوات التعليمية وختصصها ختتلف  وهكذا،

عن بعضها يف الكالم، ومنها اخلربات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب موضوع 

                                                           

 711. ص تدريس اللغة العربية حممد صاحل الدين علي جماور.55 
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منه، أو بعده عن جمال ختصص املتكلم، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك  كالم املت

 .56من عوامل أخرى

 مهارة الكالم ائدفو  .2

 فوائد عملية (أ

 يف الكالم  بلغة بطالقة. التالميذتعرف على  (7

على تطوير مجل جيدة تنشأ من قلوهبم ومشاعرهم جبمل  التالميذاطلع  (2

 صحيحة وواضحة.

على اختيار الكلمات واجلمل وترتيبها يف بنية لغة مجيلة  التالميذتعويد  (3

 واالنتباه إىل استخدام الكلمات يف املكان.

 فوائد النظرية (ب

فائدة النظرية هي تثقيف احلواس اخلمس، والقدرة على تصحيح االنتباه 

والقدرة على التفكري. من أجل حتقيق الفوائد املذكورة أعال، جيب مراعاة األشياء 

 التالية:

 .التالميذالكالم  بطالقة أمام  (7

 يف مجل مثالية. التالميذويؤكد على إعداد إجاابت  (2
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 .التالميذجيب النظر يف تصحيح أخطاء خطاب  (3

 حفظ اجلمل احملددة، وفًقا ملستوى تفكريهم. التالميذجيب على  (5

تكرار السؤال هبيكل مجلة خمتلف، حيث تتطابق اإلجابة مع منوذج السؤال   (5

 كلما أمكن ذلك.

 األسئلة املطروحة هي حول تلك املوجودة ابلفعل يف معرفة التلميذ. (6

 واد مناسبة لسنهم وقدرهتم.جيب أن تكون امل (1

جيب على املدرس اختيار الكلمات الصعبة اجلديدة اليت تتوافق مع  (1

 معرفتهم.

جيب على املدرس استخدام جمموعة متنوعة من الوسائل التعليمية الشائعة  (1

 51لتسهيل فهمهم للدرس.

 أهداف مهارة الكالم .3

 هلا ماك  املعني، التعليمي الربَنمج مستوى على عامة أهداف الكالم ملهارة

 صياغة النوعني هذين من نوع ولكل الداراسية، ابحلصة عادة ترتبط خاصة أهداف

 مهارة متعلي عند أهدافه يصوع هو و املدرس على و االخرى عن ختتلف لغوية

                                                           
47 Abubakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), hlm.58-59. 
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 ملهارة العامة األهداف يلي وفيما األهداف. هذه بني الصياغة يف ميي ُّ أن الكالم

 التطبيقيني: اللغة علماء من كثري  بذلك يشري كما  الكالم

 صحيحا. نطقا األصوات نطق (أ

 املختلفة تغميمال و النرب أنواع يؤدي أن و العربية، اللغة أصوات املتعلم ينطق أن (ب

 العربية. أبناء من مقبولة بطريقة ذلك و

 املناسب. ويةالنح الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن (ج

 مستواه و مرهلع املناسبة و املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن (د

 نع األساس املعلومات بعض يكتسب أن و عمله، طبيعة و االجتماعي

 اإلسالم. و العريب الرتاث

 الفكرية و عمليةال حياته يف ميارسها الىت املختلفة الكتابية األعمال يتقن أن (ه

 51املدرسة. داخل

إن الكالم  بلغة أجنبية هو مهارة أساسية هي هدف  وفقا لكوسويو،

العديد من أهداف تدريس اللغة. احلديث هو وسيلة للتواصل مع اآلخرين. الغرض 

 من تعلم مهارة الكالم يتضمن عدة أشياء منها ما يلي:
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 سهولة الكالم (أ

على فرصة عظيمة للتدرب على الكالم  حىت  التالميذجيب أن حيصل 

يتمكنوا من تطوير هذه املهارات بشكل طبيعي وسلس وسرور، سواء يف 

الثقة اليت  إىل تطوير التالميذجمموعات صغرية أو حبضور مجهور أكرب. حيتاج 

 تنمو من خالل املمارسة.

 وضوح (ب

 ةبشكل صحيح وواضح، كل من صياغ التالميذيف هذه احلالة، يتكلم 

اجلمل وإمالءها. جيب أن يتم ترتيب األفكار اليت يتم الكالم  هبا بشكل 

جيد، حبيث ميكن حتقيق وضوح يف الكالم، ويستغرق جمموعة متنوعة من 

التمارين املستمرة واملتنوعة. ميكن أن يكون من خالل املناقشة واخلطب 

يقة رة طر واملناقشات. ألنه مع مثل هذه املمارسة سوف تكون قادرة على إدا

 تفكري الفرد بشكل منهجي ومنطقي.

 كن مسؤوال (ج

لكالم  مسؤوالً عن ا كالم تشدد تدريبات الكالم  اجليد على أن يكون املت

من  ، والغرض احملاورة بشكل مناسب، والتفكري جبدية يف ما هو موضوع 

 قت.وال ُّخم يف ذلك الو  احملاورة ، ومن يتم الكالم  إليه، وما هو وضع احملاورة 
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سيمنع هذا التدريب أي شخص من الكالم  بطريقة غري مسؤولة أو عن 

 لسان خيدع احلقيقة.

 إنشاء السمع النقدي (د

تعد ممارسة الكالم  اجليد أثناء تطوير مهارات االستماع بشكل مناسب 

هنا إىل  الميذالتونقدي هي األهداف الرئيسية هلذا الربَنمج التعليمي. حيتاج 

، ى تقييم الكلمات اليت مت الكالم  هبا، والنية عند احلديثأن يتعلموا القدرة عل

 .احملاورة والغرض من 

 عادات شكل (ه

أنفسهم.  ذالتالميال ميكن أن تتحقق عادة الكالم  ابللغة العربية دون نية 

ميكن أن تتحقق هذه العادات من خالل التفاعالت مع الناس أو أكثر اليت 

مت االتفاق عليها من قبل، وليس ابلضرورة يف اجملتمعات الكبرية. يف خلق 

عادة الكالم  ابللغة العربية، هذا الت ُّام، ميكن أن يبدأ هذا االلت ُّام من نفسك 

ا هو ما ابلعربية بشكل مستمر. هذ كالم ث يتطور إىل اتفاق مع اآلخرين للت

 51يسمى خلق بيئة لغة حقيقية.

                                                           
49 Kuswoyo, “Konsep Dasar Pembelajaran Maharah Al-Kalam”. Vol. 4 No. 1,  Juli 

2017, hlm 2-4 
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هناك أهداف كثرية ومتنوعة من ، حممد إيفان ألفيان يف جملة تعليم اللغة العربية

تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم تشرتك مع أهداف اللغة العربية العامة، وهناك 

 : أهداف عامة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي

 إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اجملتمع، (أ

والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرد فن اللغة 

اء يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثن حيث وقواعدها،

 الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة.

ليمة. ما يشاهدونه بعبارة سمتكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو ع (ب

ذلك بت ُّويدهم ابملادة اللغوية، لترتقى لغتهم، وتكون لديهم القدرة على  ويكون

لك ألن املناسب، وذ الطريقة توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسبة، و 

 األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.

ا وذلك إبقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبسيع دائرة أفكارهم، تو  (ج

يضفي عليها مجاال وقوة أتثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم 

 إىل غريهم من الناس، واإلابنة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم.

 تعويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري والتعبري (د

،وكيفية مواجهة املواقف الطائرة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبريهم عن 
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 طريق تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط

 بعضها ببعض.

 وتنمية الثقة ابلنفس، واإلعداد للمواقف احليوية القدرة على مواجهة اآلخرين، (ه

اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق 

يف احلديث والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعبري عما يف النفس جبرأة 

 وصدق، وتنمية القدرة على االستقالل يف الرأي.

حلياة، ابعتبار أن الكالم يتضمن كثريا منها:  اتساع دائرة التكيف ملواقف ا (و

كالسؤال واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيهات، 

 واملناقشات، والتعليق على األخبار وغري ذلك. احملاورةوإدارة 

إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها،  (ز

ا ابته، ولكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذفالفرد يدقق يف كتا

اإلتقان جيب أن يتصف ابلسرعة املناسبة، مع انتقاء األلفاظ املناسبة للمعاين، 

وكذا الرتاكيب والعبارات، والت ُّود هبا، ألن املتكلم سيحتاج إليها يف حياته 

 اللغوية.



53 
 

حيح عن والتعبري الص  هتذيب الوجدان والشعور،  وممارسة التخيل واالبتكار، (ح

 52واضح راق ومؤثر. طريقة األحاسيس واملشاعر واألفكار يف 

وهناك أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما 

 يلي :

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة  (أ

 العربية.وذلك بطريقة مقبولة من أبناء 

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. (ب

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. (ج

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. (د

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية  (ه

 خاصة يف لغة الكالم.

أنيث اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل التذكري والت أن يستخدم بعض (و

 ومتيي ُّ العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يل ُّم املتكلم ابلعربية.

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن  (ز

 يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية.

                                                           

 5-3 ص . 2112، 2رقم  5عربيى. ف. "مهارة الكالم وتعليمها".  حممد إيفان ألفيان،  52 
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أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  أن يستخدم بعض (ح

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث 

 العريب واإلسالمي.

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. (ط

ل ومرتابط متصهبا بشكل  كالم أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والت (ي

 57لفرتات زمنية مقبولة.

 اإلطار النظري .د

ة ون لغة صحيحة ومناسبة ابإلضافكالم ميكن ملهارة الكالم أن جتعل األطفال يت

إىل أن األطفال ميكنهم التعبري عن األفكار أو اآلراء وميكنهم اإلجابة عن األسئلة بشكل 

يس التعلم غري املناسبة يف شعور األطفال ابمللل ول طريقةصحيح. ميكن أن تتسبب 

األمثل يف أنشطة تعلم اللغة. سيكون أكثر مالءمة وفعالية إذا استخدمنا يف الفصل 

  يف حتياهتم. التالميذأيًضا طريقة احملاورة حىت يتسىن هلا مساعدة 

علم اللغة ت تصبح طريقة احملاورة دورًا مهًما للغاية وميكن استخدامها كوسيلة لتعلم

العربية. ألن تعلم اللغة العربية ال ينفصل عن املمارسة واملمارسة. ميكن العثور على هذا 

ا، من خالل ابستخدام اللغة العربية أيضً  احملاورة التالميذيف طريقة احملاورة حيث يتعلم 

                                                           

 5-5.ص نفسه، املرجع  57 
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 ااملفردات من السهل إىل الصعب. ال ميكن إنكار أن تعلم اللغة يتم يف عقلك فقط، لذ

كالم  ابللغة حىت اآلن يف ال التالميذسيكون من الصعب التعبري عنه، فهذه هي عقبة 

 العربية. لذلك، مع طريقة احملاورة، سيتم شحذها وساعدهم يف الكالم.

 دراسة أتثري  هذه الدراسية علىبناءً على هذه املعلومات، مت تشجيع الباحثني يف  

ع صورة املخطط م الكالم لتالميذ الصف السابع طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة

 التايل:

 ياإلطار النظر الرسم  2,7 الصورة

 

  
 املدرس

 َندرًا ما يستخدم تعلم اللغة العربية يف الفصل طريقة حماور ة ومييل إىل أن يكون رتيًبا

 
 إىل إتقان مهارة الكالم التالميذيفتقر  .7
 ال يوجد أي شكل من أشكال املمارسة الناطقة ابلعربية .2

 نتائج التعلم منخفضة

احملاورة يف تعلم اللغة العربية طريقةاستخدام   

 مهارة الكالم أن يصبحوا أفضل وقادرين على إتقان املفردات ميكن للتالميذ

التعلم حتصيلزادة   
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 البحوث السابقة  .ه

لصف يف املواد العربية على تالميذ مهارة الكالم لاحملاورة فاعلية تطبيق منوذج        .7

سائل مكندال من حصن املوصرة. ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الثامن 

 ة هو منوذج حمادثة جمانية حول املواد العربية فعال لتحسنيالدراسييف هذه  البحث

كندال مية  ة احلكو ابملدرسة املتوسطة اإلسالميالفصل الثامن  التالميذمهارة الكالم 

ارة ة هو تطبيق منوذج حرية التعبري ميكن تدريب وحتسني مهالدراسيونتيجة هلذه 

 .التالميذالكالم 

بني فئة التحكم والطبقة  القبليميكن مالحظة أن متوسط االختبار 

. من متوسط 61.12عنصر حتكم بينما الطبقة التجريبية  61.15التجريبية هو 

 ميكن استنتاج أنه ال يوجد فرق كبري يف متوسط قيمة ،القبليقيمة االختبار 

وهكذا ميكن القول أن متوسط  البياَنت األولية بني الطبقة التجريبية وفئة التحكم.

 يف الفصل الضابطة والطبقة التجريبية هو نفسه يف األساس. التالميذذكاء 

يمة ق متوسط اختبار االختبار بني فئة التحكم والفئة التجريبية هو متوسط

. من احلساب ابستخدام 12.25بينما الطبقة التجريبية هي  15.65فئة التحكم 

ودرجات احلرية  33=بينما يف ن 5.11صيغة اختبار ت اليت مت احلصول عليها = 

dk 23=7-33  نظرًا ألنه يف جمال رفض ٪5مبستوى داللة قدره  7.611هي .
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0H ميكن قبول ،aH  جملاين ا احملاورة وميكن أن نستنتج أن التعلم ابستخدام منوذج

 52.التالميذمهارة الكالم يكون فعااًل يف 

 تالميذليف حتسني نتائج تعلم التلميذ من مهارة الكالم  احملاورة تطبيق طريقة        .2

استانغ الفاي ُّون وااتنج بون من قبل ه ابملدرسة املتوسطة اإلسالميةالفصل الثامن 

تعلم للتالميذ لتحسني نتائج ال احملاورة ة هي تطبيق طريقة الدراسينور. نتائج هذه 

يف مهارة الكالم من خالل البدء يف استخدام املفردات اليت ترتبط بسهولة إىل 

احلياة احلقيقية للتالميذ، وذلك ابستخدام مجل بسيطة وليس طويلة، وتتكرر 

 لتمارين.ا

ميكن مالحظة ذلك يف نتائج أداء العمل العملي يف الدورة األوىل أنه ال   

 ٪55( بعد اكتمال الدورة، يتم تضمني ٪2يوجد تالميذ يف فئة عدم الكفاءة )

املدرجة يف فئة املختصة  التالميذ 1أو  ٪32تالميذ يف فئة األقل كفاءة،  72أو 

ملدرجة يف فئة املختصة. هذه النتائج تشري تالميذ ا 5أو  ٪ 23مبا فيه الكفاية، 

 53.حملاورةاعلى الكالم من خالل تطبيق طريقة  التالميذإىل أن هناك زادة يف قدرة 

                                                           
52 Husnul Muasyaroh, Efektifitas Penerapan Model Percakapan Bebas pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII Mts Negeri 

Kendal, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014) 
53 Hastang Nur, Penerapan Metode Muhadatsah dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Maharah Kalam Peserta Didik kelas VIII MTs. Al-Faaizun Watang Palakka Kab. Bone, 

(Lentera Pendidikan, Vol. 20, No. 1, Desember, 2017) 



51 
 

طالب  72-72ابللغة العربية. مهارة الكالم تطبيق منوذج احملادثة اليومية لتحسني  .3

مشس مدينة ماجيالنج من قبل أمحد سوين  27الصف األول الثانوي يف الدولة 

دثة اليومية ة هي كيفية تطبيق مناذج احملاالدراسي. الصياغة البحثية يف هذه الدينن

يف  72إىل  72ابللغة العربية لدى طالب الصف العاشر من  كالم يف تعلم الت

ف ابللغة العربية لدى طالب الصمهارة الكالم ، كيفية حتسني 27 مدينة ماجيالنج

مدينة ماجيالنج بعد  27العاشر من العاشر إىل العاشر يف املدرسة اإلعدادية 

يف الفصل  لتالميذاتطبيق منوذج احملادثة اليومي، وكيفية االستجابة واالهتمام بتعلم 

 ابللغة كالم و تعلم التمدينة ماجيالنج حن 27من املدرسة اإلعدادية  72-72

 العربية من خالل تطبيق منوذج احملادثة اليومي.

ة هي متوسط قيمة كل اجتماع مت احلصول عليها من الدراسينتائج هذه  

خالل النسبة املئوية ملتوسط قيمة ال ُّادة من االجتماع األول إىل االجتماع الرابع 

،  ٪ 5.75يف متوسط القيمة بنسبة على التوايل، يف االجتماع األول والثاين زادة 

، ويف  ٪ 5.36يف االجتماع الثاين إىل الثالث زادة يف متوسط القيمة بنسبة 

. بناًء على ٪ 7.13االجتماع الثالث إىل الرابع زادة يف متوسط القيمة بنسبة 
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غة العربية ابللمهارة الكالم األحباث اليت أجريت، مت احلصول على أن ال ُّادة يف 

 55.٪1.16اشقه بلغت -ل منوذج حثقؤشنشحشى سثاشقهمن خال

لعاشر يف مواد الصف ا لتالميذ على خمرجات التعلم  احملاورة طريقةأثر تطبيق       .5

، بقلم مجال الدين سفري سيتومورانج. يف 7لعربية يف مدرسة العليا احملمديةاللغة ا

من مدرسة  2-72الصف لتالميذ صياغة حبثه هذا هو كيف أن خمرجات التعلم 

على املادة العربية قبل  2271-2271ي الدراسيميدان يف العام  7العليا احملمدية 

على  احملاورة قةطريوما إذا كان هناك أتثري يف تطبيق  احملاورةوبعد تطبيق طريقة 

 .ميدان 7من مدرسة املدية عالية احملمدية  2-72طالب الصف 

تبيان ت املشاركني حول االستتمثل نتائج البحث يف إعادة تلخيص إجااب 

املوزع واالختبارات اليت مت اختبارها، وميكن مالحظة أن بياَنت االستبيان من 

. وتصنف ٪ 11.17( تصنف على أهنا "جيدة" مع نسبة احملاورة)طريقة  Xاملتغري 

. ٪11.21( أيًضا "جيد بنسبة لتالميذ )نتائج تعلم ا Yبياَنت االختبار من املتغري 

( مجيعها Yو  Xنتائج اختبار الصالحية اليت أجراها املكوَنن املتغريان ) يف حني أن

 صحيحة، فإن نتائج اختبار املوثوقية معروفة أن كال الصكني موثوق هبما.

                                                           
54 Achmad Sony Syamsudin, Penerapan Model Muhadatsah Yaumiyyah untuk 

Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X 10 MAN 01 kota Magelang, 

(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013) 
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مع نتائج  Pearsonومن نتائج اختبار الفرضية ابستخدام ارتباط حلظية منتج  

مت احلصول  ٪7و  ٪5" حلظه القيمة عند مستوى األمهية rاملنتج يف اجلدول "

 ٪7و  ٪5على مستوى الداللة  tablerأكرب من قيمة  xyr  =0.923عليها أن قيمة 

( يتم H(. ث مع الصيغة املقارنة اليت هي البديل )511و  32.315. 2.115) 

( يتم رفض. وهذا يعين أن "هناك أتثريًا إجيابًيا" بني Hقبول والفرضية الفارغة )

يف مدرسة العليا احملمدية  2-72حوار على نتائج خمرجات التعلم للطلبة  طريقة

7.55 

تطبيق طريقة احملاورة  يف تعلم اللغة العربية من أجل زادة جناح تالميذ الصف        .5

بدادين اتسيكمادو لوكورو هداية امل احلادي عشر ابملدرسة الثناوية اإلسالمية

بواسطة إهلام نور خوليق. صاغ الباحث املشكلة، وهي كيفية قيام املدرس   ماالنج 

علوم االجتماعية ال بتطبيق طريقة احملاورة  على تالميذ برَنمج الفصل احلادي عشر

هداية املبدادين اتسيكمادو  يف تعلم اللغة العربية يف ابملدرسة الثناوية اإلسالمية

لوكورو ماالنج  وما إذا كان تطبيق طريقة احملاورة  قد ي ُّيد من جناح تالميذ الصف 

 املدرسة الثناوية اإلسالمية هداية املبدادين. العلوم االجتماعية احلادي عشر

                                                           
55 Jamaluddin Sufri Situmorang, Pengaruh Penerapan Metode Hiwar terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas X-2 pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MA Muhammadiyah 1 Medan, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018). 
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الية  نتائج حبثه هي تطبيق طريقة احملاورة  يف تعلم اللغة العربية، واليت هلا فع 

تم فقط من خالل حتقيق املواد التعليمية اليت يكبرية. لقد مت إثبات ذلك ليس 

إظهارها كمًيا من خالل نتائج االختبارات اجليدة، أو إثباهتا نوعًيا من خالل 

اهتمام التالميذ بعملية التعلم ث تلد الدافع لتعلم املوضوع. أكثر من ذلك، للتعلم 

ل صق من خالل تطبيق طريقة احملاورة  دور مهيمن ملساعدة التالميذ على

 56شجاعتهم الستخدام مهارات الكالم  أمام الفصل دون خوف من اخلطأ.

                                                           
56 Ilham Nur Kholiq, Penerapan Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Guna Peningkatan Keberhasilan Siswa Kelas XI MA. Hidayatul Mubtadiin Tasikmadu 

Lowokwaru Malang, (Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Islam, Vol VI, No. 1, 

September, 2014) 
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