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 خلفية البحث .أ

حلاجة اإلنسانية إىل التعليم ىي شيء مطلق يف احلياة، وال ميكن فصل البشر عن إن ا

التعليم ىو جهد واع وسلطط لو خللق جو من عملية التعلم والتعلم  1األنشطة التعليمية.

حىت يتمكن الطالب من تطوير إمكاانهتم بنشاط للحصول على القوة الروحية الروحية، 

والتحكم يف الذات، والشخصية، والذكاء، والشخصية النبيلة، وادلهارة اليت حيتاجوهنا 

 2ألنفسهم واجملتمع واألمة والدولة.

يرتبط التعليم بنقل ادلعرفة . التعليم فيما يتعلق ابلتطور والتغَتات يف سلوك الطالب

التعليم ىو . وادلواقف وادلعتقدات وادلهارة وغَتىا من جوانب السلوك إىل جيل الشباب

 3.وفًقا دلا يتوقعو اجملتمع عملية تدريس وتعلم أمناط السلوك البشري

للتعليم دور مهم يف زايدة جودة ادلوارد البشرية ووفًقا لتوقعات اجملتمع يف تغيَت 

وإدراًكا ألمهية التعليم، قامت . ادلواقف وادلعرفة وادلعتقدات وادلهارة واجلوانب األخرى
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احلكومة وال تزال تسعى جاىدة لتحسُت جودة ادلوارد البشرية من خالل حتسُت ادلناىج 

 .ونظام تقييم التعليم

. لذلك، جيب حتديد األىداف ادلراد حتقيقها مقدًما حىت تتم عملية التعلم جيًدا

 22كما ىو مذكور يف القانون رقم . وابلتايل، سيتم حتقيق األىداف التعليمية بسهولة

بشأن أىداف التعليم الوطنية اليت تنص على  2223لعام  22 قانون الدويل رقممن ال

  يهدف التعليم الوطٍت إىل تطوير إمكاانت الطالب ليصبحوا أشخاًصا ذوي إميان و"

 4"اتقياء، مؤىلُت، خالقُت، مستقلُت، اصبحوا مواطنُت للدميقراطية وادلسؤولية 

يف التعليم، ضلن على دراية مبصطلح التعلم، والتعلم ىو عملية تفاعل الطالب مع 

ا ادلعلمون حبيث ميكن التعلم ىو مساعدة يقدمه. ادلعلمُت وموارد التعلم يف بيئة تعليمية

وتشكيل ادلوقف . أن حتدث عملية اكتساب ادلعرفة وادلعرفة وإتقان ادلهارة والشخصية

 5مبعٌت آخر، التعلم عملية تساعد الطالب على التعلم جيًدا. والثقة يف الطالب

يف تعلم اللغة العربية، ىناك أربع مهارة جيب أن يتقنها الطالب، مبا يف ذلك مهارة 

مهارة )، ومهارة الكتابة (مهارة القرة)، ومهارة القراءة (مهارة اإلستماع)االستماع 
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ىذه ادلهارة األربع مًتابطة  6(.آل عبد الكالم( مهارة القرآن) ، ومهارة الكالم(الكتاب

وأحد ادلعايَت لقدرات الطالب على اللغة كمنهج تعليمي ىو قدرة . مع بعضها البعض

يكون كل طالب قادرًا على التعبَت عن أي أنو من ادلتوقع أن . الطالب على الكالم

 .األفكار أو األفكار أو األفكار شفهياً يف األماكن العامة

مهاراة الكالم ابللغة العربية ىي القدرة على ترتيب اجلمل الصحيحة اليت تظهر يف 

أفكار ومشاعر الشخص جبمل صحيحة وواضحة أو مبعٌت آخر قدرة الطالب على 

شكل صحيح وبطالقة، وميكن استخدامها للتواصل مباشرة مع الكالم ابللغة العربية ب

األكثر متعة للطالب ليكونوا قادرين على إتقان  الكالم ىو وسيلة 7.أشخاص آخرين

 8واستخدام اللغة اليومية ، وخاصة العربية

د ثعيمة أبن ادلقصود بتعلم مهارة الكالم ىو شلارسة أو شلارسة وجادل روسي أمح

لذلك يف تعلم الكالم، ادلهم يف ادلمارسة ىو كيفية التواصل مع شخص ما، مثل . الكالم

وفًقا لعبد الرمحن إبراىيم فوزان، عندما يكون تعلم الكالم مبثابة . طرح األسئلة واآلراء

                                                           
6
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta; Raja Grafindo Persada 

2014)  Cetakan  I, hlm. 85 
7
Mainizar, dkk. (2014). Penerapan Strategi Pembelajaran Learning Cell Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Mahaaroh Al-Kalaam Pada Siswa Madrasah 

Tsanawiyah  Di Provinsi Riau. Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17 No.2, hlm. 239-253. 
8
D.A. Dithiya, Pandai Berceramah, (Jakarta Timur : PT. Wadah Ilmu,2011),hlm.2 



لى التواصل مع شخص ما ىي اذلدف الرئيسي يف قدرة أساسية يف اللغة، فإن القدرة ع

 9.تعلم زلرم الكالم

هم أن يقوم أحد ادلعلمُت بتدريس مهارة الكالم جيب أن مينح حىت يتسٌت لنا أن نف

الطالب الكثَت من الفرص دلمارسة وشلارسة أنشطة الكالم، وليس رلرد االستماع إىل ما 

جيب أن تؤدي دتارين الكالم إىل اتصال ثنائي االجتاه وليس . يتحدث عنو اآلخرون

امو واآلخر صامت فقط دون اتصال أحادي االجتاه، مثل طالب واحد يتحدث فقط أم

وتعلم مهارة الكالم ال حيدث إذا كان ادلعلم . أي استجابة تؤدي إىل اتصال ثنائي االجتاه

 12.أكثر ثرثرة، يف حُت أن الطالب أكثر صامتة أو االستماع

وادلعلم سلطئ . مع الشرح أعاله، غالًبا ما يكون ادلعلمون خطأ يف مهارة الكالم ىذه

 تطبيق األساليب يف تدريس مهارة الكالم، مثل ادلعلم يفًت  أن الطالب قد دتكنوا يف

من الكالم عندما يتمكنوا من تقليد الكالم الذي ميارسونو، حيث يُعترب الطالب 

وغالبا ما . يتحدثون إذا كان قادرًا على نطق النصوص يف كتابو ادلدرسي ابللغة العربية
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اح عندما يتمكن الطالب من قراءة حوار النص الذي مت افًت  النج حيدث ىو ادلعلم

 11.تدريسو عن طريق حفظو

إذا كان ادلعلم، على غرار ادلثال أعاله، يعترب انجًحا يف تعلم مهارة الكالم، فوفًقا 

ال يزال ىذا النشاط . للنقاح، فإن ىذا النشاط ال يشمل أنشطة الكالم ابدلعٌت احلقيقي

ى أنشطة شلارسة النطق، ألن نشاط الكالم الفعلي ىو تعبَت شفهي عن على مستو 

لذلك، ادلقصود بتدريس مهارة الكالم ىو تدريب . األفكار ادلوجودة يف أذىان الطالب

 12.الطالب على التعبَت عن أفكارىم بشكل متواصل، من خالل أنشطة احلوار ومناجاه

ا بعض ادلشكالت يف كل طالب على حدة، بدًءا من يف ىذه احلالة، ال توجد أيضً 

 (كالم)أعرا  انعدام األمن اليت ميكن رؤيتها من عدة خصائص، وىي صعوبة الكالم

والتلعثم واالرتباك وإغالق نفسو والعار وعدم اجلرأة وعدم القدرة على التفكَت بشكل 

 13.مستقل ويشعر أن ىناك شرًا وخطرًا ويزيد من اخلوف والقلق

. مهارة الكالم ال أتيت على ىذا ادلنوال، ولكن جيب تدريبهم ابنتظام للتطوير األمثل

يتم تدريب . ال ميكن اكتساب ادلهارة وإتقاهنا إال عن طريق ادلمارسة والكثَت من ادلمارسة
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تبدأ . الكالم هبدف تسهيل فهم النوااي اليت ينقلها اآلخرون يف التواصل ىذه القدرة على

نظرًا لعدم . شلارسة مهارة الكالم يف وقت مبكر يف البيئة ادلدرسية حيث يتعلم الطالب

اكتساب مهارة الكالم من تلقاء نفسها، جيب تطوير ىذه القدرات من خالل القناة 

 14.من خالل برامج مت التخطيط ذلا خصيًصاادلدرسية 

واحدة من األنشطة اخلاصة اليت ذلا أتثَت كبَت يف تعلم مهارة الكالم ىو نشاط 

-حاضر" ة العربية من كلمةأتيت احملاضرة من اللغ"احملاضرة، من الناحية األخالقية 

الدين لطيف احملظرة ابللغة يُعّرف نصار  15.واليت تعٍت وجود أو تقدمي "زلاضرة-حياضر

 .ترمجة دينية أو تبليغ أو خطبة"اليت ىي 

 حُت أن الشخص الذي يقوم يف 16يف اللغة اإلندونيسية ىو خلطابة، احملاضرة 

ابلعمل يسمى ادلستشار أو اخلطيب ألنو يف احملاضرة يطلب من الطالب أن حياضر مع 

ىو العلم الذي يدرس خصوصيات  خلطابة أفضل إتقان للتقنيات وادلواد وأسلوب اللغة.

ة وعموميات الكالم، حبيث يولد من اخلطابة زلادثة جيدة، مثَتة لالىتمام وقادرة يف هناي
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ادلطاف على جذب انتباه ادلصلُت لالستماع واالنتباه إىل رسالة )ادلواد( من اخلطبة 

  17نفسها.

بة وىو قدرة اخلطيب أو الواعظ من حيث ىناك اعتبار آخر جيب مراعاتو يف اخلطا

ادلنطق ، والسبب ىو أن كل متكلم ال ينقل فقط بل يتطلب أيًضا شكاًل من 

االستنتاجات حبيث ميكن هبذه الطريقة جتنب استنتاج خاطئ من اجلمهور أو ادلستمعز 

 يف احلقيقة اخلطب مبا يف ذلك فن مناجة يف مهاراة الكالم(keraf groys).وفقا لكرف 

األحادي موجودة يف أايم اخلطابة احلديثة. يف اخلطاب احلديث، مناجة ىو علم فن 

الكالم يف مناجة. يف مناجة يتكالم شخص واحد فقط إىل رلموعة من الناس. الشكل 

 18الرئيسي للعلم ىو الكالم

أشكال من ادلهارة الكالم، لذلك، يتطلب الكالم وإعطاء األولوية تعد احملاضرة أحد 

للتعبَت عن األفكار وادلنطق ابستخدام اللغة ادلنطوقة اليت تدعمها اجلوانب غَت اللغوية، 

اخلطاب ىنا ىو تقدمي 19. مثل تعبَتات الوجو ، وجهات االتصال، والتجويد الصويت
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من خالل التعبَت عن ادلعلومات بوضوح أمام اجلماىَت ( مشكلة)ف شفهي دلسألة وص

 22.أو اجلماىَت يف وقت معُت

َت عن احملاضرة ىي أحد أشكال األنشطة اللغوية الشفوية اليت تؤكد على التعب"

، (تعبَتات الوجو)األفكار وادلنطق ابستخدام لغة منطوقة تدعمها اجلوانب غَت اللغوية 

واإلمياءات، أو لغة اجلسد، وجهات اتصال جهات االتصال، واللغات غَت الشفهية 

، احملاضرة ىي فن الكالم، شلا جيعل الناس "الدعوة اإلسالمية"يف كتاب آخر، . األخرى

 21.ىتمامعلى دراية ومثَتة لال

وفًقا ألرسجاد . احملاضرة ىي أيضا زلاولة لصب ادلعلومات يف شكل شفوي وكتايب

". احملاضرة ىي وسيلة إللقاء بيان أو معلومات أو وصف دلشكلة أو قضية لفظية"

أكد . ميكن أن تكون وسيلة لنقل فكرة لكثَت من الناس ويوضح البيان أن احملاضرات

ميكن . عن طريق الفم أرسجاد على أنشطة احملاضرات اليت مت تنفيذىا على نطاق واسع

 22أن تكون احملاضرات أيًضا بديالً عن تقدمي بيان شفهي
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وأوضح ىذا الرأي ". زلاضرة ىو نشاط التواصل الشفوي"دتشيا مع رأي نورىاايتُت، 

وترتبط مهارة الكالم أيضا مع التواصل . أيًضا أن احملاضرة كانت نوًعا من مهارة الكالم

لقول أيًضا أن عندما يستطيع شخص ما إتقان مهارة الكالم جيًدا، ميكن ا. اللفظي اجليد

 23.شخًصا ما لديو اتصال شفهي جيد

تعد احملاضرة أيًضا منوذًجا للنشاط يف مراحل شلارسة الكالم او الكالم، وىذا ضروري 

لذلك . ألن نشاط احملاضرة دائًما ما يكون رمسًيا بطبيعتو ويتطلب أسلوب لغة أفضل

علم يف ىذه احلالة قادرًا على غرس جيب أن يكون ادل. يستغرق وقتا كافيا التحضَت

لتحقيق ذلك ، ميكن للمدرس ربط أنشطة االستماع . مشاركة ادلستمع مع السماعة

على سبيل ادلثال، يتعُت على الطالب كتابة ملخص حملتوايت خطاب من كل . والكتابة

منذ فًتة طويلة ميارس نشاط الكالم كوسيلة أو شكل من أشكال تدريس . متحدث

 24وكانت النتيجة جيدة جدا. عربية يف ادلدارس الداخلية ادلختلفةاللغة ال

الكالم، ابلطبع من الضروري أيًضا معرفة الغر  من / بعد معرفة معٌت احملاضرة 

.  احملاضرة سيجعل أنشطة احملاضرة أكثر تركيزًاإن وجود أىداف يف. احملاضرة نفسها

يف جوىرىا، . حبيث يف ادلمارسة العملية، لن تكون احملاضرات مستهدفة بشكل خاطئ
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. كل األىداف لنفسك واجلمهور. جيب أن يكون لكل تنفيذ مهارة الكالم ىدف

مها ىو أحد. وابدلثل مع احملاضرات، ابلطبع ىناك بعض األىداف اليت يتعُت حتقيقها

 25.جعل اجلمهور أو ادلستمع يتمتع مبحاداثت احملاضرات اليت جتري

رى أو إن العالقة بُت مهارة الكالم والتدريب على احملاضراة ىي تقنية أخ

نشاط داعم لتعليم مهارة الكالم، ألنو يف احملاضراة يطلب من الطالب إتقان مهاراة 

الكالم يف األماكن العامة ابلثقة. لذلك، من خالل ىذا التدريب، ميكن أن يساعد 

الكالم من حيث األنشطة خارج الفصل. ابإلضافة إىل  الطالب بسهولة يف تعلم مهاراة

محد فؤاد أفندي يف احملاضراة، تشمل: التدريبات النقابية والتعرف التدريبية اليت ألقاىا أ

على اذلوية، ودتارين احملادثة، ورواية القصص، وادلناقشات، وادلقابالت، وتدريبات 

 26احملضرة.

نيات احملاضرات ىي أيًضا تقنيات يف التعلم، يصف كارل طريقة سهلة لتنفيذ تق

التعلم عن طريق زلاضرات، وىي ترتب جدواًل زمنًيا زلدًدا للدرس للمجموعات من 

ميكن أيًضا مجع . خالل إعطاء وقت خاص لتدريس ادلوضوع الذي مت ختصيصو لآلخرين

يف ىذه احلالة، يقوم الطالب بًتتيب عمل . الطالب لالستماع إىل الكالم إذا لزم األمر
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خطاب، مث يقوم الطالب اآلخرون إبعداد ادلواد ادلراد مجاعي ويقوم أحدىم إبلقاء 

مث يلعب ادلعلم دور تصميم العمل اجلماعي من خالل اختيار . مناقشتها وإعداد األسئلة

األشخاص األكثر مهارة يف اخلطب، الذين يصممون ادلناقشات اليت تنظم استخدام 

/ من ىذه احملاضرة  ادلكتبة، والذين سيعدون وسائل اإلعالم ومن يقيمها، والغر 

الذي مت تسليمو للطالب يف وقت زلدود . اخلطاب العام ىو القضاء على تكرار ادلوضوع

عن طريق نقل ادلعرفة اجلديدة جلميع الطالب يف نفس الوقت ، وكذلك التدريب يف 

 27.بعض األنشطة التعليمية

وفًقا للوصف أعاله، يتعُت على الطالب يف احملاضرات إتقاهنم واعتيادىم على 

وابلتايل، ميكن . الكالم وإلقاء احملاضرات أبفضل إتقان للتقنيات وادلواد وأساليب اللغة

شحذ ألنشطة احملضرة اليت يقوم هبا الطالب تطوير ادلعرفة حول ادلعرفة اللغوية والوعظ ي

جيب تدريب الناطقُت ابللغة العربية قدر اإلمكان حىت يتمكن . ادلهارة يف اخلطابة

ال يتم تدريب الطالب من خالل . الطالب من التعود على تطوير إمكاانهتم يف الكالم

ىذه احملاضرة اإلضافية على الكالم وحدىم فحسب، بل يتعلمون أيًضا كيفية التجويد 

 .والتوصيل اجليد والصحيح
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بناًء على خربة الباحثة، تؤثر أنشطة احملاضرة بشكل كبَت على قدرات الطالب يف 

نظرًا ألن مهارة الكالم اجليدة ال يتم . تطوير مهارة الكالم واللغة والقدرات لدى الطالب

تنفيذىا تلقائًيا فحسب، بل جيب تكرارىا أيًضا، فإن أنشطة الكالم ترتبط أيًضا ارتباطًا 

لنفس واإلمياءات اجلسدية والتعبَت واألسلوب يف الكالم أمام اجلمهور، وثيًقا ابلثقة اب

 .حيث يعد التدريب على احملاضرات جيًدا جًدا للتدريب القدرة على الكالم

يف قرية جيوت، مقاطعة نليغوك  منطقة  2يف ىذه احلالة، اختار الباحثة معهد ادلودة 

ناىج الدراسية من غنتور وقسم الدين، اثنُت من ادل بليتار، حيث كانت ادلدرسة تستخدم

اللغة اإلصلليزية واللغة العربية منذ البداية بنشاط؛ يستمر استخدام  لذلك ىناك استخدام

ادلعٌت للمحادثة يف االرتباط حىت تصبح لغة التدريس يف العديد من ادلوضوعات، وليس 

عربية ، فقد أصبحت كما أنو ليس من ادلمكن الكالم ابللغة ال. فقط الفهم أو اخلامل

اللغة العربية بنشاط، ىي . اللغة العربية يف الفصل الثاين وما بعده لغة تعليم ادلعرفة الدينية

أحدث طريقة لتدريس لغة حية، شلا يعٍت أنو ميكن استخدامها يف احملاداثت اليت تبدأ من 

نشطة التعلم ليس فقط يف أ. الفصل الثاين، على الرغم من أن موضوع التعلم ليس عالًيا

ولكن استخدام اللغة العربية واللغة اإلصلليزية يستخدم أيًضا يف األنشطة الالمنهجية مثل 

لذلك يرغب الباحث يف فحص أنشطة احملاضرة، . الكشافة واحملاضرات وما إىل ذلك



ألن ىناك ابلفعل أنشطة احملاضرة واستخدام اللغة العربية واإلصلليزية واإلندونيسية كلغة 

اإلسالمية الداخلية منذ  2مت إجراء أنشطة احملاضرات يف مدرسة ادلودة . دمةمستخ

إنشاء البوندوك، إىل جانب اختيار العديد من السانًتي ككوادر إللقاء زلاضرة سباق 

 .خارج الكوخ

وفًقا للمالحظات اليت قام هبا الباحثة يف ىذا اجملال، يتم إجراء أنشطة احملاضرات 

بليتار يف شكل دتارين كالمية منتظمة كل يوم  2 غواًي يف معهد ادلودةاليت دتثل نشاطًا ل

رلموعات وأنشطة يف شكل إعداد وتنفيذ  8مخيس ويوم السبت، وينقسم التنفيذ إىل 

ولكن ال يزال ىناك العديد من ادلشكالت اليت يواجهها الطالب الذين مل يتعلموا . التقييم

ون ابخلجل والًتدد عند التعبَت عن أفكارىم أو معظم الطالب يشعر . اللغة العربية بعد

ال يزال معظم الطالب خجولُت ويفتقرون إىل الثقة يف التعبَت عن . أفكارىم أو مشاعرىم

إىل جانب الصعوابت يف ترتيب الكلمات يف الكالم تصبح أيًضا عقبات أمام . اآلراء

 .الطالب يف آرائهم

تدريب  "اتب إبجراء حبث بعنوان لذلك، من خلفية ادلشكلة أعاله ، يهتم الك

احملاضرة لتعليم مهارة الكالم يف اللغةالعربية يف معهد املودة الثانية للبنات 

  "م9102/9191للعام لدراس  (BLITAR)ابليتار



 مسائل البحث .ب

 نظرا إىل ما سبق من خلفية البحث، وضعت الباحثة قضااي ىذا البحث كما يلي :

تعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية يف ادلعهد ادلودة الثانية كيف تدريب احملاضرة ل .1

 م ؟9102/9191للعام لدراس  (Blitar)للبنات ابليتار

يف ادلعهد  كيف نتيجة مهارة الكالم يف التعليم اللغة العربية بتدريب احملاضرة .2

 ؟ م9102/9191للعام لدراس (Blitar)ادلودة الثانية للبنات ابليتار

   البحثأعر  .ت

 إن يف كل البحث العلمي أعر ، ومن أعر  ىذا البحث العلمي ىي ما يلي:

دلعرفة تدريب احملاضرة لتعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية يف معهد ادلودة الثانية  .1

 .م9191ظ9102للعام لدراس  (BLITAR)للبنات ابليتار

يف معهد ادلودة  ية بتدريب احملاضرةدلعرفة نتيجة مهارة الكالم يف التعليم اللغة العرب .2

 .م9191ظ9102للعام لدراس  (Blitar)الثانية للبنات ابليتار

 فوائد البحث .ث

 من ادلتوقع أن تكون فوائد نتائج ىذه الدراسة مفيدة نظراًي وعملًيا:

 االستخدام النظري .1



،  ومن ادلتوقع ان تضيف نتائج ىذا البحث إىل معرفو القراء بشكل عام  . أ

وال سيما ادلعلومات ادلتعلقة بكيفية تطوير القدرة علي الكالم إىل 

 الطالب وفوائدىم يف احلياة.

 ومن ادلتوقع ان يكون البحث النظر يف ادلزيد من الدراسات البحثية.  . ب

 االستخدام العملي .2

ابلنسبة للمعلمُت، كمدخالت ومدخالت لتثقيف الطالب أساسا التعليم  .أ

 االويل يف تطوير مهارة الكالم. من الدرجة

ابلنسبة للطالب، كمنحو دراسية لكيفيو مهارة الكالم العامة اليت ميكن  .ب

استخدامها يف وقت الحق ابعتبارىا العر  الذايت يف عصر العودلة ان 

 العديد من التغيَتات

 توضح ادلصطلحات .ج

 التدريب احملاضرة  .1



لوك ادلوظف يف اجتاه لتحسُت األىداف التدريب ىو عملية منهجية لتغيَت س

التنظيمية. وقال اندلر واندلر إن التدريب ىو التعلم الذي يقدمو أصحاب العمل 

 28للعمال فيما يتعلق بعملهم احلايل.

التدريب على احملاضرة ىو حتسُت ادلهاراة اليت أتقنها الطالب 

علم الت احملاضرة( أمام الطالب، بقصد معرفة الطالب وفهمهم وقبوذلم ومن)للكالم

الذي يتم عن طريق القيام أبنشطة التدريب اليت ميكن أن تزيد من الرباعة وادلهارة 

بينما يعرف مسيث التدريب  أعلى من ما مت تعلمو هبدف تعزيز ادلهارة لتصبح دائمة.

أبنو عملية سلططة يف تعديل ادلواقف أو ادلعرفة أو ادلهارة السلوكية من خالل خربات 

 29الفعال يف األنشطة أو عدد من األنشطة. " التعلم لتحقيق األداء

احملاضرة يف اللغة تعٍت اخلطابة أو احملاضرة، بينما تعٍت الدينية الدين أو 

نشاط للخطابة أو إلقاء اخلطب للتعبَت عن آرائهم ، أو تقدمي  احملاضرة ىي 32التنوع.

حملة عامة عن ادلسألة. عادة ما يتم إلقاء اخلطب من قبل طالب مبواد معدة خصيًصا 

وفًقا دلوضوع ما تريد أن تُعطى وفًقا الحتياجات اجلمهور. عادة ما يديل األشخاص 
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ياانت حول مناقشة مهمة أو الذين يلقون خطاابت، أو يطلق عليهم اخلطاابت، بب

جديرة. وعادة ما يستخدم اخلطب من قبل زعيم لقيادة وإلقاء اخلطب أمام اجلمهور 

 العام.

تعد احملاضرة أيًضا منوذًجا للنشاط يف مراحل شلارسة الكالم، وىذا ضروري 

ألن نشاط احملاضرة دائًما ما يكون رمسًيا بطبيعتو ويتطلب أسلوب لغة أفضل. لذلك 

ق وقتا كافيا التحضَت. جيب أن يكون ادلعلم يف ىذه احلالة قادرًا على غرس يستغر 

مشاركة ادلستمع مع السماعة. لتحقيق ذلك، ميكن للمدرس ربط أنشطة االستماع 

والكتابة. على سبيل ادلثال، يتعُت على الطالب كتابة ملخص حملتوايت خطاب من  

وسيلة أو شكل من أشكال كل متحدث. منذ فًتة طويلة ميارس نشاط الكالم ك

 31.تدريس اللغة العربية يف ادلدارس الداخلية ادلختلفة. وكانت النتيجة جيدة جدا

 تعليم ادلهارة الكالم .2

كالم( بـاالتعبَت. لكن كالمها مهارة ال) غالًبا ما يشار أيًضا إىل مهارة الكالم

ذلما أتكيدات سلتلفة، حيث )مهارة الكالم( تركز بشكل أكرب على قدرات الفم، 

بينما التعبَت إىل جانب لفظيا، ميكن أن تتحقق أيضا يف شكل مكتوب. ألنو يف 
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تعلم اللغة العربية، توجد مصطلحات "القدرة على الكالم" )القدرة على الكالم( 

ريري" )القدرة على الكتابة(، وكالمها ذلما أوجو تشابو أساسية تنشط وتعبَت "التح

 32للتعبَت عما يدور يف عقل شخص ما.

 مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات للتعبَت

عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر لشخص آخر. ابدلعٌت 

الواسع، الكالم ىو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم 

عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية للجسم البشري لتوصيل األفكار من أجل 

 تلبية احتياجاهتم.
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