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 الثاني الباب 

 النظريات

 وىى ادلبحث ادلباحث، ثالثة الباحثة يّبني وفيو ادلكتبية، النظرية الباب ىذا يتناول

وادلبحث  كالم،ال مهارة عن الثاين وادلبحث العربية، احملادثة اليومية اللغة البيئة عن ااّلول

 .الكالم مهارة الستتعاب العربية البيئة عن الثالث

 

 لعربيةاالمحادثة اليومية اللغة برنامج المبحث األّول : 

 تعريف البرنامج .أ 

الربنامج عبارة عن سلسلة من التعليمات ادلستخدمة يف مؤسسة لتحقيق 

زلدد يتم تنفيذ الربنامج بشكل متسق مع زبصيص . إن برنامج أىداف معينة

 .مسبًقا من أجل ربقيق النتائج واألىداف ادلثلى

 تعريف المحادثة .ب 

زلادثة ىي ادلهارة اليت ربتاج كتافة من التالميذ اليت يتعلم الكفاءة مفصل 

صحيحا و تنظيم اللغة، مجلة او الكلمات حيت ليساعها ايل تشابو الذي يريد  

 ادلتكلم.
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س لتقدمة مادة درس اللغة بوسطة طريقة احملادثة ىي ادلنهج اليت عامل ادلدر  

احملادثة، يتحدث بني الطالب او ربّدث بني الطلب و ادلدرس اليت تزداد ادلفردات 

 جديدة يف احملادثة ادلستمرة.

 تدريجات طريقة المحادثة  .ج 

اىداف احملادثة  خبصائص يف مرحلة االويل و ادلتوسطة ىي لطالب 

 تستطيعون باتصال لسان اللغة العربية :

 يب اختالط و تعّرفتدر  (1

 تدريب النموذج اجلملة (2

 تدريب احملادثة (3

 خطوات تطبيق طريقة المحادثة .د 

 تعليم اللغة العربية بأستخدام طريقة احملادثة خبطوات كما يلي:

 استعّد مادة احلوار و يثبت ادلوضوع اليت سيبلغ بادلكتوب .1

 احملادثة ينبغي ادلناسبة بتقدم و قدرة التالميذ .2

 يف احملادثةاستخدام  واسطة  .3

 ينبغي للمدرس لتبنّي عن ادلعين الكلمة يف احملادثة مناسبة باادلعّرض. .4

 دلرحلة بعدىا، ثابت ادلدرس عن ادلادة و ينظم الدراسي فحسب. .5
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 وجب للمدرس استخدام اللغة العربية  حيث يعمل الدراسي. .6

 .البد ادلدرس ليثبت احلديد ادلادة يف التدريس القدم، حيت الطالب يستعدىا .7

 

 المبحث الثاني : مهارة الكالم

 تعريف مهارة الكالم .أ 

مهارة الكالم ىو احدى ادلهارات اللغوية ادلتعلقة دبحال النطق او احلوار 

مهارة الكالم وسيل منهم لبناء التفاىم  1الذي يكون وسيال التصال اإلجيايب.

اللغة واإلتصال اإلجيايب حيث تصري اللغة وسيلة ألداء ذالك. ويكون ذالك يف 

العربية اهنا وسيلة مهمة ايضا. وكان الكالم احدى مهارات يف اداء إلتصال 

 باستعمال اللغة العربية كوسيلة لو.

اّن مهارة الكالم احدى ادلهارات اللغوية اليت يراد حصوذلا يف تدريس اللغة 

 العربّية يف اندونيسيا. وانشطة الكالم يف الفصل ذلا رلال اتصال على وجهني : بني

فلذالك فينبغي تدريب الكالم انيسبق اوال باالمور   2ادلتكلمني وادلستمعني بالتبادل.

 األتية :

 القدرة على اإلستماع .1

                                                           
1
 Fuad Efendi dan Fahrudin Djalal, Pendekatan Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa 

Arab. (Malang: Sub Proyek Penerbitan Buku Pelajaran Ikip Malang, 2891) Hal.  54  
6
 Ibid,.hal.  26  
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قبل ان يطلب تعليم الكالم عليهم ان يقدروا على اإلستماع اجليد مناسب ما 

 يعرّب ادلتكلم.

 القدرة غلى النطق .2

ث فية، القدرة على الكالم بصوت مناسب للمكان الذي يتحد (أ 

 واستخدام صوت سار ولطيف.

القدوة والكالم بصدق واحرتام للمستمعني واستخدام تعبريات مثل )   (ب 

_مع احرتامي لكالمك _ تسمح ىل -من فضلك، لو مسحت ىل 

 بكلمة(

ادلعرفة عن ادلفردات وامناط اجلمل اليت يتمكن للطالب من تعبري مقاصدىم   .3

 وافكارىم، اى :

ر وتنظيم زلتوى وافكار ادلوقف الذي اي: _ القدرة على اختبا (أ 

 يتحدث فيو.

القدرة على استخدام الكلمات ادلناسة اليت تعرب عن األفكار   (ب 

 بوضوح ودقة

القدرة على استخدام التعبري ادللمحى ادلناسب بالوجو واليدين وىيئة  (ج 

 اجلسم.
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 3القدرة على حكاية األشياء يف ترتيبها الصحيح. (د 

يب على الكالم استمرار من فلذالك ديكن القول اّن التدر 

التدريب على النطق. مهارة الكالم تساعد مهارة اللغات األخرى. 

وادلتكلم اجليد الصحيح ديكن  القدرة احلسنة اىل ادلستمع اجليد. 

 وادلتكلم اجليد يف تكلمو يسهل ادلستمع للفهم عن الكالم ادلسموع.

ةالنااس  الكالم من اىم الوان النشاط االغوى للصغار والكبار،

اهنم يتكلمون اكثر دبا  4يستخدمون الكالمم اكثر من الكتابة.

يكتبون ومن مث  يسستطيعون ان نعتربوا. اّن الكالم ىو ادلشكل 

الرئيسى لإلتصال بالنسبة اإلنسان، ومن ىنا فهو يعتربىم جزء يف 

شلارسة اللغة واستخدامها، ولقد تعددت رلاالت احلياة اليت  ديارس 

ها الكالم او التعبري الشفوى، فنحن نتكلم مع األصدقاء اإلنسان في

ويف زلاالت ذبارية، وحنضر االجتماعات ونتحدث مع األسرة، 

نسأل عن االحداث واألزمنة واألمكنة وغريىا. وبالكالم كل فرد 

قادرا على احلديث حبيث يستطيع ان يقدم  نفسو دبا يصلو 

 باألخرين ويصل اخلرين بو. 

                                                           
3
 246( ص : 1991فتحى على يونس، زلمود كامل النافة، رشدي امحد طيمة.  تعليم اللغة العربية ) اجلزء  األول :   

 143ص أساسيت تعليم اللغة العربية. فتحى على يونوس،   4
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اط طبقا لصورة صوتية ذىنية . اّن اكثر الكالم  الكالم اداء نش

الفردي البّد ان يكون مشروطا من الناحية اإلجتماعية، ويف كل 

نطق كالمي عنصر اجتماعي اال يف حالة الطفل الذي يناغ نفسة 

يف ادلعهد، او يف حالة الوحيد الذي يسلى نفسو بالغناء او الكالم 

كالمو مقياسا اجتماعيا   احملرف. وكل متكلم ال بد ان يطابق يف

فيتكلم كما يتكلم االخرون، فالبد لنا ذلذا السبب ان نراعى ميوذلم 

وما يرضيهم. الكالم حركات عضوية مصحوبة بظواىر صوتية، 

ويقول على دراستو فرغ خاص من فرغ الدراسات اللغوية ىو 

 األصوات.

 انواع مهارة الكالم .ب 

 احملادثة  (1

 5ستعملة إليصال ادلعلومات بطريقة احلوار.طريقة احملادثة ىي الطريقة ادل

وديكن ان جيرى احلوار بني ادلدرس والطالبات او بني الطالبات انفسهن. 

وىذه احملادثة تساعد الطالبات على حصول مهارة اللغة العربية يف زلال 

الكالم وكذالك تساعدىّن على فهم اللغة العربية. وذالك ألن احملادثة ربتاج 

 الكثرية، كلما ازدادت ادلفردات فتزداد ذبودة زلادثتني. اىل ادلفردات
                                                           

4
 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2881) hal. 282 
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 ادلطالعة (2

ادلطالعة ىي الطريقة ادلستعملة لغيصال ادلعلومات عن طريق قراءة النصوص 

ويرجى من ىذه ادلطالعة ان يقدر الطالبات  6العربية جهرا كان ام سهرا.

 على تلفيظ الكلمات واجلمل العربية تلفيظا فصيحا وطالقة فصيحا.

 احملفوظات (3

احملفوظات ىي طريقة ايصال ادلعلومات العربية بأمر الطالبات حيفظ اجلمل 

 7ادلكتوبة من الشعر والفصص واجلما الشائقة.

 اهداف مهارة الكالم .أ 

ىدف مهارة الكالم ىو احلصول على مهارة الكالم شفهيا بلغة عربية، وزيادة 

يف نفسها اإلرادة يف تعلمها  الرغبة واحلب اىل اللغة العربية والقرآن حيت عائد

 :وعّمفها. واىداف مهارة الكالم عند ايب بكر زلمد ىي

 . تدريب اللسان الطالب على ان يعتادوا بلحوار الفصيح باللغة العربية.1

. تعويد الطالب يف تركيب اجلمل السلبية الواضحة الصحيحة اليت انبعثت من 2

 نفسهم و شعورىم.

ر الكلمات واجلمل مع وضعها ىف تركيب ججميل مع . تعويد الطالب يف اختيا3

 اإلحتمام شعورىم.
                                                           

6
 Ibid... hal.281 

1
 Ibid... hal 281 
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ىذه يوافق كما قد ذكر زلمود كامل الناقة يف كتابو، ىناك اىداف عامة 

 لتعليم احلديث ديكن أن نعرض ألمهها يلي:

( ان ينطق ادلتعلم  أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم  1

 قة مقبولة من أنباء العربية.ادلختلفة وذالك بطري

 ( أن ينطق الصوت ادلتجاورة وادلتشاهبة.2

 ( أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.3

 ( أن يعرب عن افكاره مسخدما الصيع النحوية ادلناسبة.4

( أن يعرب عن افكار مستخدما النظام الصحيح الرتكيب الكلمة يف العربية 5

 يف لغة الكالم.خاصة 

( أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوى مثال التذكري 6

والتأنيث والتمييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغري ذالك شلا يازم 

 ادلتكلم بالعربية.

 ( ان يكسب ثورة لفظية كالمية ادلناسبة لعمره نضجة وقدراتو.7

ية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه ( أن يستخدم بعض اشكال اثقافة العرب8

االجتماعى وطبيعة عملو، وان يكتسب بعض ادلعلومات األساسية عن 

 الرتاث العريب واإلسالمي.
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 ( أن يعرب عن نفسو تعبريا واضحا زمفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.9

( أن يتمكن من التفكري باللغة والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط 11

 8ية مقبولة.لفرتات زمن

 أهمية الكالم .ج 

 9نظرا إىل أمهية الكالم سيحاول الباحثة أن يشرح أمهية الكالم كما يلي :

إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل  (1

 يكتب، ولذالك فإن الكالم خادم للكتاب.

والقدرة التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره  (2

 على ادلبادأة وموجهة اجلماىري.

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة، والبدء  (3

الرأي واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي 

 يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس.

بني ادلتكلم وادلخاطب أو بني ادلتكلم  الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام (4

وادلخاطبني، ويبدو ذالك واضحا من تعدد القضايا ادلطروحة للمناقشة، بني 

ادلتحدثني أو ادلشكالت اخلاصةوالعامة  اليت تكون زلال للخالف، وتعدد 
                                                           

2
-157)......، دار اإلعتصام، بالسنة( ص. أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل،  

158  
 (2115ديسمرب -العدد الثاين-د الثالث)التدريس: اجمللزلّمد توفيق، مهارة الكالم: الدوافع وادلوانع يف تعليمها 2
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وجهات النظر فيها فإ الغلبة فيها دلن ىو أكثر قدرة على إفهام واإلقناع كما 

ادلتكلم يف مجاعة ادلستمعني، ويطلب منو مهارة العالية يف  يبدء وايضا مع

 تقدمي احلجة، وعرض األدلة وقناعةالربىان، ليضمن لنفسو تسليم ادلستعني .   

 تعليم مهارة الكالم .د 

 يف تعليم مهارة الكالم خطوات، منها :

 ادلقدمة أو التمهيد واختيار ادلوضوع .1

وجيب عليو أن يساعد طالبو  شرح ادلعّلم ادلطلوب عملو يف ىذا الدرس،

بأنيذكر ذلم بعض ادليادين اليت خيتارون منها بعض ادلوضوعات، او ىو الذي 

 خيتار موضوعا معينا دييل أكثر الطلبة إىل التحّدث فيو أو مناقشتو.

 عرض ادلوضوع .2

يعرض ادلوضوع على السبورة مع عناصره األساسية، وعلى ادلعّلم ىنا أن يورح 

يقة مالئمة من حيث تتناول الفكرة واستخدام اللغة البسيطة ىذه العناصر بطر 

 واإلبتعاد عن األفكار الفلسفية واألخلية البعيدة.

 . حديث الطالب2

بعد أن تتكّون الطلبة فكرة واضحة عن ادلوضوع تبدأ ادلرحلة األساسية 

من التعبري الشفوي وىي حديث الطلبة خول ادلوضوع. ولكي يشجع ادلعّلم  
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لى احلديث يوجو ذلم بعض األسئلة، أن يبدأ باحلديث عن فكرة معّينة طالبة ع

يف ادلوروع، ويطلب من بعض الطالب إكمال ىذه الفكرة، أو اإلتيان بفكرة 

جديدة ذلا عالقة بالفكرة السابقة.... وىكذا. وادلّعلم الناجح يف ىذه اخلطوة 

 إلجابات حوذلا.ىو الذي تظهر مهارتو ولباقتو يف توجيو األسئلة وتنويع ا

إن نقد ادلعّلم للمتحّدث أو نقد زمالئو لو يساعد الطلبة اآلخرين  على 

ادلشاركة يف احلديث، والعمل على تصحيح أفكارىم باستمرار. وعلى ادلعّلم 

أيضا ان يكون موقفو يف ىذه ادلناقشات إجيابيا، فال يستأثر باحلديث أو يلقي 

يشعر الطالب يف ىذه احلالة بأنو يّؤدي على طالبو فيكون موقفو سليبا، واذا 

 11عمال القيمة لو.

 مشكالت تعليم مهارة الكالم .ه 

مهارة الكالم تأيت يف مقدمة ادلواد التعليمية اليت ينفر منها التالميذ، ويتهرب من 

تدريسها ادلعلمون. وقد يكون للطالب عذره وللمعلم تسويغة، اذاما نظرنا اىل طريقة 

واقع حالنا، وال يلغي وجود ادلشكلة قول بعضهم : اهنا مفلعة تدريس ىذه ادلادة يف 

وتعود اسباهبا اىل ادلنهج الذي يسري عليو. وحصرا ادلشكالت وربديدا ألبعادىا، 

 11ديكن دبا يلي :

                                                           
 2115)عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع، اللغة العربيةمناىجو وطرائق وتدريسها. طهعلي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   11

 .271 – 271م(. ص. 
 217نايف زلمود معروف، خصائص العربيةوطرائق تدريسها. )دار النفائس(. ص.   11
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 . نفور التالميذ من درس الكالم وانصرافهم عنو1

 . الضعف الشديد يف الكالم معم التالميذ2

اص بكل مرحلة من مراحل التعليم اإلبتدائية . عدم وضوح / ادلستوى اخل3

 . وادلتوسطة يف اذىان ادلدرسني

وقبل البحث ىف احللول ادلمكنة جيدر بنا اإلشارة اىل األسباب والعوامل اليت 

جعلت من تدريس ىذه ادلادة مشكلة، ذباوزت =حجما ونوعا = ما نعهده يف 

 لى :ادلواد التعليمية األخرى، واليت ديكن اجاذلا دبا ي

. اّن التعبري = اصال = ىو عمل شاق يطلب جهدا زائدا، إلكتساب ادلهارات 1

 الغوية الكافية من جهة، كما يطلب معاناة وسلاضا يف توليد األفكار.

. ضعف الطالب = امجاال = يف اللغة العربية اليت ىي اداة الكالم الواحيدة، 2

عن عمل اى شيئ يف ىذا وغياب الثرور اللغوية الكافية جيعل الطالب حائر 

 اجملال.

. اإلىتمام باللغة األجنبية على حساب اللغة األم فتارة يستخدم الطالب ىذه 3

 وطورا تلك. وىكذا يرياوح حائر بني اإلثنني.



02 
 

. عدم وضوح اىداف تدريس الكالم عند ادلدرس والطالب معا فادلعلم ال يراعى 4

اّن ادلردود الذي يعود عليو  مقضى احلال ىف عملو مع تالميذه والطالب يشعر

 ىو ادين بكثري من اجلهود اليت يبذذلا وادلعانات اليت يقدمها.

. سوء اختيار موضوعات التعبري وذالك حني يفرض ادلعلم على طالبو موضوعا 5

فوق مستوىم واحيانا كثرية تكون ىذا ادلوضوعات بعيدة كل البعد عن مدار 

 اىتمامهم اوال علم ذلم بأمثاذلا.

 . اساليب التدريس الفاشلة اليت يلجأ اليها العديد من ادلدرسني.6

.  ارىاق ادلدرسني ىف تصحيحمسابقات. الطالب وخباصة حينما جيد ادلعلم 7

 نفسو امام واقع يصعب التعامل معو.

 

 
 

 

 

 

 

 

 


