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  الباب الثاني

  النظريات البحث

، اليت تستخدم كأساس للحل مشكلة البحثويعرض هذالفصل بعض النظريات 

 .هارة الكالمم دخل مهارات القرن الواحد وعشرين ومفهومم يتضمن مناقشة مفهوم

  دخل مهارات القرن الواحد وعشرينم مفهوم. ا

  دخل مهارات القرن الواحد وعشرينم تعريف) ا

 ، تعد مهارات القرن الواحد وعشرين هي مهارات مهمةيقوله ويان ردهانا وفًقا ملا 

مهارات القرن  ١.والعشرينالواحد تقنها اجلميع يف مواجهة احلياة يف القرن اليت جتب أن ت

، يتم إنتاجها من قبل مؤسسات تدار نتطلب موارد بشرية عالية اجلودة نوالعشري واحدال

تعرفها من أجل مهارات القرن الواحد وعشرين  ٢.فائقة بطريقة احرتافية لتحقيق نتائج

ا والعشرين مثل مهارات  واحدجمموعة املهارات الالزمة للنجاح والعمل يف القرن ال: بأ

 ٣“التعلم واالبتكار، والثقافة املعلوماتية واإلعالمية والتكنولوجية، ومهارات احلياة والعمل

                                                        
1  Wayan Redhana, 2019.  Mengembangkan Ketrampilan Abad  ke 21 Dalam Pembelajaran 

Kimia. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Vol 13, No 1, hal:2246 
2 Wijaya, Y. E, Sudjimat, A. D., & Nyoto, A.(2016). Tranformasi Pendidikan  Abad 21 

Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global, 1:263 
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والعشرين هي  واحدال، فإن مسة القرن وزارة الرتبية والتعليم والثقافةوفقا ل

ميكن الوصول إىل مجيع  تنفيذ آالت قادرة )املعلومات(توافرهااملعلومات أينما ومىت 

وجد أنه يف  ).االتصاالت(جتري من أي مكان ويف أي مكان  )األمتتة(األعمال الروتينية 

لوجيا املعلومات كان هناك حتول يف تطوير التعليم حنو تكنو .السنوات العشرين املاضية

وهذا يشمل  كإحدى اسرتاتيجيات إدارة التعليم يف القرن احلادي والعشرين واالتصاالت

  .بشري احلكم واملوارد

 يتطلب هذا القرن حتويل التعليم بشكل عام حبيث يتم بناء جودة املعلمني القادرين

 ٤.حتقيق الطالبو  تطوير املعرفة والتدريب واجلودة لدى الطالب

جعلت  التعلم يف القرن احلادي والعشرين يف مناقشة التعليم الذي ينفذرؤية  

 ، )أن تعرف التعلم(تعلم الكيفية ) ۱:أركان الرتبية وهي أربعة (UNISCO)اليونسكو 

 حتقيق أنفسهم كأفراد مستقلني تعلم(تعلم أن تكون ) ۳، )افعل تعلم(تعلم أن تفعل ) ۲

إطار  تعليم يبين الكفاءة). العيش سويا يفتعلم ك(تعلم العيش معا ) ۶، )الشخصية

 ٥"والعشرينالواحد شراكة التعلم للقرن "عمل 

املهارات واملعارف  والعشرين الذي يتطلب من الطالبالواحد قرن بتعلم  

ال التكنولوجيا واإلعالم واملعلومات ومهارات التعلم واالبتكار  والقدرات يف هذا ا
                                                        

4 Kemendikbud, 2018. Peningkatan Proses Pembelajaran dan Penilaian Pembelajaran 
Abad 21 dalam Meningkatkan Kwalitas Pembelajaran SMK. Hal 7 

5 Ibid., hal.8 
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وحل املشكلة اليت  يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على التحدي .واملهارات احلياتية

وعمل املعلم لتوفري بيئة  ، الدورتبعا لذلك. اإلمكانات اليت لديهااستخدام  .واجهها

 .احصل على املعرفة الصفات متكني تطوير استخدام املتعلمني احملتملني تعليمية

ثل األمة، وهي شعب  إىلواحد وعشرين  يهدف التعليم الوطين للقرن  حتقيق مُ

من  ، يتمتع مبكان مشرف ومتساٍو مع الدول األخرى يف العامل،إندونيسي مزدهر وسعيد

أراد  ، وهي شخص مستقل،اجلودةخالل تكوين جمتمع يتكون من موارد بشرية عالية 

  ٦.لتدرك طموح األمته وقادر

 ويتكون من كتابه  كما قال أندرسون يف، املهارات القرن واحد وعشرين أساسية  

 Conceptual(معرفة املفاهم و (Factual Knowledge) هي معرفة الوقعي اربع أبعاد املعرفة

Knowledge(  وإجرية املعرفة)(Procedural Knowledge املعرفه ما وراء املعريف و

Metacognitive Knowledge)(.والشرح على النحو التايل ٧: 

  (Factual Knowledge)عيمعرفة الوق )۱

                                                        
6 http://teoribagus.com/paradigma-pendidikan-indonesia-abad-21 diakses pada hari rabu, 

13 November pukul 14.00 
7 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., 

Pintrich, P. R., et al. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
Assissing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.  
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جيب أن يعرف الطالب العناصر األساسية لدراسة ختصص الوقعي هي معرفة    

 ٨.أو حل املشكالت يف هذا التخصص واحد 

  ( Conceptual Knowledge)معرفة املفاهم) ۲

ا   حبيث يتم  ٩.العالقات بني العناصر يف هيكل كبري يسمح لعناصر بالعمل معً

  .والتعاون لتحقيق اهلدف الرئيسيحتقيق التفاعل بني العالقات 

 ( Procedural Knowledge)إجرية املعرفة ) ٣

كيفية القيام بشيء ، وممارسة طرق البحث ومعايري استخدام املهارات   

 ١٠.واخلوارزميات والتقنيات واألساليب

 (Metacognitive Knowledge)   املعريف وراء ما املعرفه) ۶

متعلق مبا يعرف عن شخص الذي يتعلم وكيف ما وراء املعريف هو مصطلح  

حبيث وهو أيضا شكل من أشكل قدرة علي النظر إيل نفسه  .يضبط سلوكة و يضبطه

ما وراء املعريف هو وقال اندرسون أن  ١١.ميكن التحكم يف ما يفعله علي النحو األمثال

 ١٢معرفة اإلدراك بشكل عام والوعي ومعرفة اإلدراك الذايت

 
                                                        

8 Anderson dan krathwol, Kerangka landasan untuk  pembelajaran,….hal. 67 
9 Ibid., Hal.71 
10 Ibid., Hal.77 
11 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III: 

Pendidikan Disiplin Ilmu, Jakarta: Grasindo,2007), hal. 167 
12 Anderson dan krathwol, Kerangka landasan untuk  pembelajaran,….hal. 68 
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  مهارات القرن الواحد وعشريندخل م تاريخ )ب

ا على إعداد أجيال من  الواحدجيب أن يكون التعلم يف القرن   والعشرين قادرً

الشعب اإلندونيسي للرتحيب بتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلياة 

تمع من وقت . االجتماعية تعلم القرن احلادي والعشرين هو يف الواقع ضمنا لتطور ا

تمعات الزراكم. آلخر تمعات البدائية إىل ا تمع تطور من ا عية، مث ا هو معروف أن ا

تمعات الصناعية تمع اإلعالمي . ، واآلن يتحول حنو جمتمعات إعالميةإىل ا يتميز ا

حىت اآلن منت بسرعة مع استخدام أجهزة الكمبيوتر  ۱۹٦۰من عام . بتطور الرقمنة

 .واإلنرتنت واهلواتف احملمولة

تمع من جمتمع غري متصل ب   بالنسبة  اإلنرتنت إىل جمتمع عرب اإلنرتنتتغري ا

مليون  ٨٨‚۱، فقد زاد عدد  ۲۰۱۵ملستخدمي اإلنرتنت القياسيني يف إندونيسيا يف عام 

تمع ، ال . مليون شخص ۱۳۲‚۵ شخص إىل بسبب التطور السريع املتزايد للرقمنة يف ا

 ١٣.املدارس يف إندونيسيا باستمراربد أن يتعلم التعلم يف 

ا إىل التقومي   ،  ۲۰۰۱التقومي اجلورجي للقرن احلادي والعشرين بدأ يف / استنادً

وال يستخدم رقم العد ) ۱۲٣....(ألن التقومي اجلورجي يبدأ باألعداد الصحيحة 

                                                        
13 Edi Syahputra, Pembelajaran Abad  21 Dan Penerapanya di  Indonesia, Prosiding 

Seminar Nasional SINASTEKMAPAN (E-Journal)., hal 1277 
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هذا  .م )۱۰۰(سنة املئة م إىل ) ۱(األوىل  يبدأ يف سنةالقرن  ،بعد ذلك) ۰۱۲٣....(

  .سنوات قبل إنشاء التقومي اإلسالمي هو

 ،بدأ العقد األول قبل امليالد يف التاريخ أول يناير من سنة األوىل م وبالتايل،    

، حبيث حدث القرن الواحد وثالثني ديسمرب  من سنة املئة م وانتهى يف التاريخ واحد

ا وهو يف زمان اآلن أي زمان ال١٤.م ۲۱۰۰إىل  ۲۰۰۱وعشرين يف عام  ذي حقق تقدمً

االت بدأت تكنولوجيا املعلومات  والعشرين الواحدبداية القرن ولكن  .يف خمتلف ا

يف تطبيق هذا  ۲۰۲۰، وبدأت يف عام واالتصاالت تتطور وتستمر يف الزيادة حىت اآلن

مثل ندوات النظام التعليمي بالكامل وتركيزه على الطالب من خالل الوسائط الرقمية 

 .أنظمة الشبكات األخرىالويب أو 

قام القرن الواحد والعشرون بقمع احلياة البشرية ، وبعبارة أخرى كانوا يتنافسون   

م عن طريق مهارة كانت مفيدة لالستفادة من التطور البيئي احلايل يف . على تلبية احتياجا

ى سنة اليت ستأيت األمة عن طريق استخدام وتطوير عتبة يقدر على مستو  مسة عشراخل

هذا هو ما يكمن وراء تطوير مهارات القرن احلادي . الكبار سيكون مجيع الناس منتجني

  .والعشرين

  

                                                        
14 http://teoribagus.com/paradigma-pendidikan-indonesia-abad-21 diakses pada hari rabu, 13 
November pukul 14.00 
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   دخل مهارات القرن الواحد وعشرينم أنواع) ج

نقالً عن سييت زبيدة يف جملتها قالت ) ۲۰۱۲باري، (وفًقا لـ بنظر إىل اهلداف،   

املتحدة وحتديد إيل عشر مهارات اليت حتتاجها أن جمموعة أبولو التعليمية ومقرها الواليات 

الطالب للعمل يف القرن الواحد والعشرين، وهي مهارات التفكري النقدي والتواصل 

والقيادة والتعاون والقدرة القدرة على التكيف واإلنتاجية واملساءلة واالبتكار واملواطنة 

مت . املعلومات وحتليلها وتوليفهاوالقدرة على الوصول إىل  العاملية والقدرة وروح املبادرة

م يف املهارات  تطويره بشكل جيد للغاية يف عملية التعلم للطالب لتطوير قدرا

 ١٥.املختلفة

ا إىل تصنيف بلوم الذي متت مراجعته بواسطة  إ    )Krathwoll(كرتوول ستنادً

 واحدفإن القدرة اليت حيتاج الطالب إىل حتقيقها يف القرن ال )Anderson(أندرسون و 

مهارة التفكري ، ، أي أن يعرف ويفهم)LOST( وعشرين ليست فقط مهارة التفكري األدىن

التطبيق والتحليل ولكن جيب أيًضا حتسينها إىل مهارات أي  ،)MOST( يف منتصف األمر

١٦.، أي التقييم واإلبداع)HOST( التفكري العليا
 

                                                        
15 Siti Zubaidah., Keterampilan Abad Ke-21, Keterampilan yang Diajarkan Melalui 

Pembelajaran, (Universitas Negeri Malang: 2017), hal. ٢   
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 واحدهلا ملهارات القرن الحددت الشراكة اليت تتخذ من الواليات املتحدة مقراً  

ا اليت اس US-based Partnership for 21st Century Skills (P21)والعشرين  تشهدت 

ا الشركات "، وهي والعشرين واحدال، الكفاءات الالزمة يف القرن سييت زبيدة يف مذكر

م هذه الكفاءات مهمة يت. ، وهي االتصال والتعاون والتفكري النقدي واإلبداعاألربع

 واحدالتدريسها للطالب يف سياق جماالت املواد األساسية وموضوعات القرن 

  ١٧.والعشرين

يف عملية التعليم اللغة  مهارات القرن الواحد وعشرينأن  يف الواقعكما عرفنا  

يصف وايان رضاانا . بسبب العديد من اآلراء املختلفة، ولذالك .كثريةينقسم إىل   العربية

(Wayan Redhana)  واحد وعشرين يتكون من التفكري المهارات القرن يف مذكرته أّن

وحمو  وحمو األمية اإلعالمية وحمو األمية املعلوماتيةالتواصل و النقدي واإلبداع والتعاون 

واملرونة والقيادة واملبادرة واإلنتاجية  (ICT) األمية يف التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت

   ١٨.واملهارات االجتماعية

 :املوصوفات كما يليواحد و عشرين المهارات القرن   

  لتفكري النقديا ).۱

                                                        
 17 Siti Zubaidah., Keterampilan Abad Ke-21, Keterampilan yang Diajarkan Melalui 
Pembelajaran, (Universitas Negeri Malang: 2017), hal. 3   

18 Wayan Redhana., Mengembangkan Ketrampilan Abad ke 21 dalam Pembelajaran Kimia, 
Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol 13, No 1, 2019, hal. ٢٢٤٤ 
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ألن  التفكري النقديوالعشرين حيتاج إىل  واحدالالذين يعيشون يف القرن  

 السبب يكون وحل املشكالتهي تتضمن مهارات الشخص يف  التفكري النقدي

  .إلنتاج املنتجاتاستخدام أنظمة التفكري لدراسة تفاعالت النظام .حسب الواقع

حتليل وفهم و حتليل وإثبات األدلة ودحضها ومقنعها  :وضع االعتبارات والقرارات

ً على توليف وإنشاء اتصاالت التواصل االستنتو وجهات النظر البديلة  اجات بناء

 التفكري يف العمليات و خربة التعلم أفضل التحليل و

   اإلبداع واالبتكار ).۲

دد كبري من تقنيات استخدام ع هو قدرة املرء اليت تشمل واالبتكاراإلبداع قدرة     

صياغة وحتليل وتقييم أفكار املرء لتحسني ار جديدة  و توليد أفكو  إنشاء األفكار

 .وتعظيم اجلهود اإلبداعية

  التعاون  ).۳

الية واحرتام خمتلف أعضاء القدرة على العمل بفع هو قدرة املرء علىالتعاون   

يظهر املرونة والرغبة يف أن يكون مفيدا يف تقدمي تنازالت لتحقيق األهداف و . الفريق

 .حتمل املسؤولية يف العمل التعاوين وتقدير مسامهة كل عضو يف الفريقو  املشرتكة

  التواصل ). ۶
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التواصل هو شكل ملموس من النجاح  .هو احلد األدىن من التفاعل بني طرفني    

 ،من ممارسي التعليم من أجل حتسني جودة التعليمالتعليمي مع وجود تواصل جيد 

واكتساب اللغة هو أحد أهم . تواصل اجليد ميكن أن يعزز العالقات بني الطرفني

م على التعبري عن  األجزاء لذلك جيب إعطاء الطالب الفرصة الستخدام قدر

  ١٩.أفكارهم شفهيًا وكتابيًا ويف الوسائط املتعددة

  املعرفة املعلوماتية). ۵

تتضمن مهارات الشخص يف الوصول إىل املعلومات   هي املعرفة املعلوماتية

التقييم النقدي  ،الثاين .ول إىل املعلومات بكفاءة وفعاليةالوص ،األول .وتقييمها

او  .للمعلومات استخدام املعلومات بدقة  ،األول .يتضمن استخدام املعلومات وإدار

من إدارة تدفق املعلومات من عدد ، الثاين. وإبداع لعدد من املشكالت أو املشكالت

القانونية يف الوصول إىل املعلومات  أوفهم املشكالت األخالقية  ،الثالث. املصادر

 ٢٠.واستخدامها

  الثقافة اإلعالمية). ٦

فهم   ،األول .من مهارة الشخص يف حتليل الوسائطتتضهي الثقافة اإلعالمية   

فحص تفسري الرسائل املختلفة ، الثاين. رسالة اليت تبنيها وسائل اإلعالمأمهية وغرض ال

                                                        
19 Ibid. 
20 Ibid., hal. ٢٢٤٥ 
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م وسلوكهم، وإشراك القيم ، وتأثري وسائل  فهم   ،الثالث. اإلعالم على معتقدا

 .القانونية يف الوصول إىل الوسائط واستخدامها أوالقضايا األخالقية 

   (ICT) واالتصاالتحمو األمية يف التكنولوجيا واملعلومات  ).۷

تتضمن مهارة هي  (ICT) حمو األمية يف التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت

استخدام التكنولوجيا    ،األول .شمل تطبيق التكنولوجيا بشكل فعالي الشخص يف

استخدام التكنولوجيا  ،الثاين .فكار وتنظيمها وتقييمها وإيصاهلاكأداة الستقصاء األ

االتصال والشبكات االجتماعية املناسبة للوصول إىل وإدارة ودمج الرقمية وأدوات 

فهم القضايا األخالقية  ،الثالث. وتقييم وتقييم إنشاء معلومات لتعمل بشكل صحيح

   .القانونية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/ 

   املرونة والقدرة على التكيف). ۸

املرونة والقدرة على التكيف . حيتاج كل إنسان إىل املرونة والقدرة على التكيف

التكيف مع عدد من ، األول. درة الشخص على التكيف مع التغيريتتضمن قهي 

 .العمل بفاعلية يف مناخ غري مؤكد، الثاين. واملسؤوليات الوظيفية والسياقات األدوار

 الفهم والتفاوض وموازنة اآلراء، الثاين. تقدير املديح والنقد، األول. تتضمن املرونة

 ٢١.واملعتقدات املختلفة للوصول إىل حلول ميكن استخدامها

                                                        
21 Ibid. 
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   والتوجيه الذايت مبادرة). ۹

تتضمن مهارات الشخص يف إدارة اهلدف هي  والتوجيه الذايت مبادرةأّن 

املوازنة بني ، الثاين. ف مبعايري جناح مرئية وغري مرئيةحتقيق األهدا، األول .والوقت

استخدام الوقت وإدارة عبء العمل  ،الثالث. املدىاملدى وطويلة األهداف قصرية 

  .يشمل العمل بشكل مستقل املراقبة وحتديد اهلوية .بكفاءة

   املهارات والثقافة االجتماعية). ۱۰

 يف ،األول .تتضمن مهارات الشخصهي  املهارات والثقافة االجتماعيةتعريف 

بفاعلية مع خمتلف اعمل  .ا باحرتافافعل شيئ، الثاين. اكتشف واستمع وحتدث

أعضاء الفريق الذين يستجيبون للقيم واألفكار اليت تقدر االختالفات االجتماعية 

ا جديدة وتعزز االبتكار وجودة العمل  ٢٢.والثقافية اليت ميكن أن ختلق أفكارً

  القيادة ). ۱۱

هي قدرة املرء على التأثري وحتفيز القيادة  . القيادة ميكن للبشر احلصول عليها

أثري تشمل القيادة عملية الت. اآلخرين على القيام باألشياء وفًقا لألهداف املشرتكة

، والتأثري على فيز سلوك املتابع لتحقيق األهداف، وحتيف حتديد األهداف التنظيمية

موعة وثقافتها   حتسني ا

                                                        
22 Ibid., hal. ٢٢٤٦ 
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   اإلنتاجية واملساءلة). ۱۲

، األول .رة املشاريعن قدرة الشخص على إداتتضمهي  اإلنتاجية واملساءلةإن 

حتديد ، الثاين. حىت عند مواجهة العقبات والضغوط ،تنظيم وحتقيق األهداف

  .أولويات العمل وختطيطه وإدارته لتحقيق النتائج املتوقعة

  عالقة بين مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين ومهارة الكالم) د

جيب حتقيقها يف تدريس مهارات الكالم هي نوع واحد من املهارات اللغوية اليت  

ضيق  عالقة بني مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين ومهارة الكالم. اللغات احلديثة

امتالك القدرة على الكالم هو جناح الطالب يف تعلم التواصل ميكن لشخص ما ألن . جدا

القدرة  .أن ينقل ويفسر رسالة أو يتفاوض على معىن العالقات الشخصية يف سياق معني

ار واملناقشةحلل مهارة الكالم ميكن أن جتعل البشر من السهولة التواصل مثل نقل األفك

  ٢٣، وسيتم تقييمها واعتبارها متفوقة على الناس يف عصر األلفيةاملشاكل القائمة

، ميكن للمرء أن يعزز املهنية املهنية يف العمل ويصقل لكالممع قدرة مهارة ا 

القدرة مهارة . حتسن اجلودة الذاتية يف هذا العصر احلديث قدراته ، واليت بدورها ميكن أن

الكالم يستطيع أن زيادة األصدقاء واملعارف والشركاء التجاريني الذين ميكنهم توسيع 

                                                        
23 Sekolah Komunikasi Miracle, Manfaat bisa berbicara di depan umum diakses dari  

https://www. Sekolah komunikasi miracle.com pada hari selasa, 12 november 2019 pukul 13.00 WIB 

https://www.
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م يعرفون مكان وضع اللغة أو .شبكة املرء وقادرون على فهم املشكالت وحلها أل

ملذلك من السهولة التفاعل مع اآلخ. التواصل بشكل جيد  .رين و أسهل لتغطية نفقا

  مزايا وعيوب مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين) ه

زيادة يف الطبيعة احلرجة للقيادة  مزايا مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين هو 

ا وتفوقًا ميكن للبشر أن يتطوروا ويتبعوا  غري ذالك إن منو منط فكرة يصبح أكثر تقدمً

م يف اجلرمية  األوقات وعيوب مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين يسيء البشر إىل قدرا

  .األوسط الذي ال يزال منخفًضاويصبحوا أقرانًا للمستوى املتوسط 

ا  ا مهمً للوصول إىل شخص قادر . أصبح حتديد املهارات الالزمة للطالب أمرً

تقييم األداء املدرسي ، ركز إطار وهكذا .مع متطلبات مرحلة ما بعد املدرسةعلى التعامل 

ط بداية ، باالعتماد على مهارات القرن احلادي والعشرين ، واليت تعترب نقاعلى تطويره

ا قادرين على دعم املهارات للميدان واإلطار القياسي ، حبيث تنتج العملية التعليمية أفرادً

  افسة ومواجهة التحدياتاألكادميية واملهارات احلياتية داعمة وقادرة على التكيف واملن

 .يف عملية التعلم ظهور طرق تعلم جديدة ،مما يسهل على الطالب واملعلمنيو  

هي إساءة استخدام املعرفة  عيوب مدخل مهارات القرن الواحد وعشرينأما   

حنن نعلم أن التقدم يف التعليم ينتج أيًضا . رتكاب أعمال إجراميةلبعض األشخاص إل

    وعيوب. ذوي املعرفة العالية ولكن لديهم أخالق منخفضةأجياًال من األشخاص 
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ا على إتقان املعرفة يف القمثل اآلخر  رن احلادي والعشرين جيب على الشخص أن يكون قادرً

 .، فسيكون عفا عليه الزمن وسيجد صعوبة يف حتقيق التقدم لتغطية نفقاتهإذا مل حياول

  هارة الكالمم مفهوم.ب  

 مهارة الكالم تعريف  ) أ

مها رة الكالم هو قدرة  .املهارة هى السرعة والدقة واالجادة ىف عمل من االعمال  

 ٢٤والقاصد اىل املخاطب، العاطفة تعبري عن الكلمات لتعبري األفكار و املشاعر و

، باستخدام فاهم املتبادل والتواصل املتبادلهو الوسيلة الرئيسية لتعزيز التخمارة الكالم  

 .اللغة كوسيلة هلا

واللغة يف األساس هي الكالم، أما . الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية

 :والدليل على ذالك مايلي ٢٥لكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالما

عرف األنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت ). ۱(

  .الكتابة يف فرتة متأخرة من تاريخ اإلنسان

الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأيف تعلمها عند يتعلم الطفل ). ب(

 .دخول املدرسة

                                                        
24 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2229),135. 
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هم األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من مج).ج( يع الناس األسوياء يتحّدثون بلغا

 .الناس ال يعرفون الكتابة يف لغتهم

 .هناك بعض اللغات مازالت منطوقة غري مكتوبة). د(

ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد وبناء على ما تقدم من أسباب، 

 .أهم األهداف يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

 مهارة الكالمخطوات ). ا

عند تدريس مهارات التحدث يف  اخلطوات اليت ميكن أن يستخدمها املعلم

  ٢٦:والعشرين تشمل الواحدالقرن 

  )املبدئي(للمتعلمني املبتدئني . )ا(

يبدأ املعلم يف ممارسة التحدث بإعطاء األعضاء أسئلة جيب أن جييب  .۱

  .عليها الطالب

ُطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات وترتيب يف نفس الوقت .۲ ، ي

  .اجلمل والتعبري عن األفكار

يطلب املعلم من الطالب اإلجابة على متارين شفيع أو حفظ احملادثات  .۳

  .قة مبحتويات النص الذي قرأه الطالبأو اإلجابة على األسئلة املتعل

                                                        
26Wa Muna., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Teras, 2011), hal. 120 
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  )متواصل(للمتعلمني املتقدمني . )ب(

  تعلم التحدث عن طريق لعب األدوار .۱

  ناقش املوضوع .۲

  يروي قصة األحداث اليت عاشها الطالب. ۳

  .خيرب عن املعلومات اليت مت مساعها من التلفزيون أو الراديو أو غريها. ۶

  )متقدم(للمتعلمني املتقدمني . )ج(

  خيتار املعلم موضوعًا ملمارسة الكالم. ۱

ا لالهتمام فيما يتعلق حبياة . ۲ ً جيب أن يكون املوضوع املختار مثري

  .الطالب

  أن يكون املوضوع واضحًا وحمدوداً . ۳

 يتمكن الطالب قم بدعوة الطالب الختيار موضوعني أو أكثر حىت. ۶

 .ما يعرفونهمن اختيار موضوع يتم التحدث عنه حول أخريا 

 مهارة الكالماألهداف ) ب

ولعل من ابرز هذه األهداف ما . هناك بعض األهداف اليت ميكن ان حيققها مهارة الكالم

  أهداف التعلم يف مهارة الكالم :يلي
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فالكالم . يعد التحدث بلغة أجنبية مهارة أساسية هدف العديد من أهداف تعليم اللغة

  ٢٧.وسيلة للتواصل مع اآلخرين

، على النحو من تعلم مهارة الكالم عدة أشياء، من بني أمور أخرى يشمل الغرض

  ٢٨:التايل

  سهولة الكالم. )ا(

جيب أن حيصل الطالب على فرصة رائعة ملمارسة التحدث حىت يتمكنوا من   

، يف جمموعات صغرية ويف حضور مجهور وممتعتطوير هذه املهارات بشكل طبيعي وسلس 

  .إىل تطوير الثقة اليت تنمو من خالل املمارسةحيتاج الطالب . أكرب

  الوضوح. )ب(

يف هذه احلالة، يتحدث الطالب بشكل صحيح وواضح، يف كل من صياغة   

ا بشكل جيد، وجيب ترتيب األفكاجلمل وقوهلا يق ، حبيث ميكن حتقار اليت يتم التحدث 

ميكن أن . واملتنوعة، ويتطلب جمموعة متنوعة من التمارين املستمرة الوضوح يف التحدث

ألنه مبمارسة كهذه ستكون قادرة على إدارة . يكون من خالل املناقشة واخلطب واملناظرات

  .طريقة تفكري املرء بشكل منهجي ومنطقي

                                                        
27 Abd.Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 93-94. Lihatjuga, WaMuna, Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Teras, 2011), 120. 

28 Kuswoyo .,Konsep Dasar Pembelajaran, An-Nuha Vol. 4, No. 1, Juli 2017., hal.2 
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  كن مسؤوال. )ج(

مسؤوالً عن التحدث بشكل يؤكد التمرين اجليد على أن يكون املتحدث   

والغرض من احملادثة، ومن الذي يتحدث أن يفكر جبدية يف موضوع احملادثة، ، و مناسب

مثل هذا التدريب سيمنع شخًصا من . ، وما هو وضع احملادثة والزخم يف ذلك الوقتإليه

  .التكلم بشكل غري مسؤول أو لسان خيدع احلقيقة

  أسس جلسة استماع ناقدة. )د(

تصبح ممارسة التحدث اجليدة أثناء تطوير مهارات االستماع بشكل مالئم   

رين هنا حيتاج الطالب إىل التعلم ليكونوا قاد. اهلدف الرئيسي لربنامج التعلم هذاونقدي 

  .، والغرض من احملادثةعلى تقييم الكلمات اليت قيلت، والنية عند القول

  عادات الشكل. )ه(

 ٢٩.عادة التحدث باللغة العربية ال ميكن أن تتحقق بدون نية الطالب أنفسهم  

  مهارة الكالم وادم) ج

، التعلم على بعض األنواع املختلفة، مبا يف ذلك الصوتحتتوي وسائط   

ون يف فإن الباحثني يف هذه الورقة متخصص ،الكذول .وغريها واملرئي والكمبيوتر,واملرئي

مبا يف ذلك الصوت  وهناك عدة أنواع من وسائط التعلم صور الوسائط ووسائط التعلم

                                                        
29 Kuswoyo .,Konsep Dasar Pembelajaran, An-Nuha Vol. 4, No. 1, Juli 2017., hal.4 
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ومع ذلك، اختار الباحثون استخدام الوسائط . وغريهاوالفيديو والوسائل املرئية والكمبيوتر 

  .املرئية ، أي الصور واحلركة

وسائط الصور هي وسائط مرئية ميكن رؤيتها فقط ، ولكنها ال حتتوي على   

، فإن وسائط الصور هي صورة تتعلق رأيه سادما عارف .عنصر صوت أو عنصر صويت

ميكن أن تساعد وسائط الصور . البمبوضوع مفيد لتوصيل الرسائل من املعلم إىل الط

هذه الطالب على التعبري عن املعلومات الواردة يف املشكلة حبيث ميكن رؤية العالقات بني 

  ٣٠.املكونات يف املشكلة بشكل أكثر وضوًحا

ا يف أشكال    ً ا أي شيء ميكن تطبيقه بصري يتم تعريف صورة الوسائط على أ

، مثل األفالم واللوحات تنوعة، على سبيل املثالبعاد كأفكار أو انفجارات مثنائية األ

 .والعروض التقدميية والصور الشخصية وغري شفافة جلهاز العرض والشرائط وما إىل ذلك

، ولكنها ال حتتوي على عنصر صوت هي وسائط مرئية ميكن رؤيتها فقط وسائط الصور

مبوضوع مفيد  ، فإن وسائط الصور هي صورة تتعلقرأيه سادما عارف .أو عنصر صويت

ميكن أن تساعد وسائط الصور هذه الطالب . لتوصيل الرسائل من املعلم إىل الطالب

على التعبري عن املعلومات الواردة يف املشكلة حبيث ميكن رؤية العالقات بني املكونات يف 

  ٣١.املشكلة بشكل أكثر وضوًحا

                                                        
30 Sadiman Arief., Media Pendidikan, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 21 
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  مزايا وعيوب صورة الوسائط). ۱(  

  ٣٢:فورونتو و عامل هومزايا وسائط الصور رأيهما 

  .الصور ميكن أن تتغلب على قيود املكان والزمان. ۱

، والصورة أكثر واقعية تظهر املشكلة الرئيسية مقارنة بالوسائط اللفظية الطبيعة ملموسة. ۲

  .وحدها

  .ميكن توضيح مشكلة يف أي جمال. ۳

  .ميكن لوسائط الصور أن تتغلب على قيود املالحظة. ۶

 .ل عليها واستخدامهاوسهلة للحصو رخيصة الثمن . ۵

  نقص الوسائط املصورة ).ب(  

 :مزايا وسائط الصور رأيهما فورونتو و عامل هو

  .الصور املعقدة أقل فعالية يف أنشطة التعلم. ۱

  .تؤكد الصورة إدراك العينني. ۲

  احلجم حمدود للغاية للمجموعات الكبرية. ۳

                                                        
32 Purwanto, N, dan Alim, D., Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Rosda Jayaputra, 1997), hal. 63 
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أما اإلعالم املتحرك فهو وسائل اإلعالم احلديثة اليت تتوافق مع التطور والتقدم   

البصر والسمع و  يشمل احلركةألن الصوت املرئي . يف عصر العلوم وتكنولوجيا املعلومات

  .عن طريق عرض صورة متحركة

 مهارة الكالم طريقة) د.

على الطالب تعلم التعلم يف مهارة الكالم ميكن أن جتعل من السهل  طرقة   

  ٣٣:مهارة الكالم من بني أساليب مهارة الكالم هي

م . أ هبة املطرية هي طريقة يستخدمها املعلم حىت يتمكن الطالب من التعبري عن جتار

  .اليت ال تزال مرتبطة بالنص الذي سيتم تدريسه

ا املعلمون حىت جيرؤ ال.ب َِصيَّةُ هي طريقة يقوم  ةُ الرِّي َ ي رْ طالب على نطق العربية تعبري العَ

  .بشكل عفوي وإبداعي

هي طريقة مناسبة للغاية لتكون قادرة على احلصول على مشاركة مباشرة يألب املدرس . ج

  من الطالب وتوفري الفرص للطالب لتعلم كيفية التصرف كمدرسني ألصدقائهم

  .هي طريقة تُستخدم لصقل أفكار الطالب وحتفيزهم على تقدمي احلجج جدل فعال. د

  

 
                                                        

33 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan media pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 
Malang Press, 2009), hlm. 63-68 



٤٣ 

 

 

 أنواع مهارة الكالم )ه

، ومل تذكر جمتمعة، وإمنا ذكرت متفرقة يف كتب طرق كثرة أنواع مهارة الكالم

وسنذكر أهم جمالت الكالم، وما يراعي . بعضها)مكي(تدريس اللغة العربية، قد حدد 

 ٣٤موجزة إىل ما جيب اتباعة عند التدريب على كل جمال منها فيها من مهارات، مع إشارة

  عن القصص الكالم) ۱( 

حكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني املتدريب على مهارة الكالم، 

 :لذالك ينبغي على املتكلمني أن يهتم مبواعاة اآليت عند التدريب على حكاية القصص

املتكلم أن خيتار القصة بنفسه، ألن ذالك يساعد على األداء فعلى : جتنت اإلكراه . ۱

  .اجليد

حيكي املتكلم حكاية عن نفسه من اخلربات أو األشياء اآلخر : إجياد املوافقة الطبيعي . ۲

 .الذي وقعت فيه

 مراعاة النطق السليم، وإخراج احلروف من خمارجها. ۳

 املتكلمةمراعاة التنغيم الصويت، بإظهار مواطن اجلمل . ۶

 التأكيد من معرفة القصة معرفة جيدة  ) أ

 الكالم احلر) ب( 
                                                        

  ١١٥- ١٠٦ ص) ١٩٩٢. دار المسلم: الریاض. (المھارات اللغویة ما ھیتھا والطرائق تدریسھا. أحمد فؤاد محمد عالیا ٣٤
 



٤٤ 

 

 

خصية، وهذا يشمل موضوعات متعددة، وهو التغيري عن األفكارة اآلراء الش

 .ومواقف خمتلفة، ووصف األحداث الواقعية، والتعبري عن الظواهر اإلنسانية البسيطة

 الكالم عن الصوار. ۱

لذهن من الصوار املرئية إىل العبارات واأللفاظ وهو الكالم الذي يغرض منه انتقال 

  .الرمزية اليت تدل عليه

  احملادثة. ٢

  .وهو العملية فيها املتحدث واملستمع أو أكثر، فمتحدث هو مرسل للفكرة

ومستمع هو مستقبل للفكر، وكل منهما له دور يف عملية االتصال، أما دور  

 .متحدث يتخلص يف توضيح أفكاره

  املناقشة). ۳( 

فيقصد باملناقشة احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وجميب، 

 . وهو نشاط إلثارة التفكري الناقد

يعرض لإلنسان من املوقف ايت تتطلب منه إلقاء كلمة فهناك مواقف لبتهتنئة، 

التقارير اليت ومواقف التعوزية، ومواقف تقدمي اخلطباء واحملاضرين، وحفالت التكرمي، وهناك 

 .تتطلب إلقاء كلمة عن املؤثرلت السابقة، مث إجنازه فيها



٤٥ 

 

 

و  فهناك نوعان مها االجتماعات الرمسية وهي اجتماعات منظمة ومنضبظة

االجتماعات غري الرمسية هي اجتماعات غري منظمة كاال جتماعات ملناسبة األفراح 

 .وغريها


