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 الباب الثاين

 نظرايت البحث

 

 التعليموسائل مفهوم  .أ

 التعليمتعريف وسائل  .0

سائل اليت بنيت لتلبية خمتلف احتياجات وسائل التعليم هي و 

متعلمني لغة األجنبية، وتؤثر بشكل كبري املتعلمني اكتساب اللغة. وفقا جلمعية 

تعليم الوطنية قيل، أن الوسائل هيئة االتصال، إما حرفيا أو مسعيا أو بصراي 

تقنّية  0وكذلك املعدات. وتنبغي وسائل أن تستطيع أن ترى، تسمع وتقرأ.

االستعمال الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية إىل ظهور اجتاه حديث نسبيا 

 يف جمال تعليم اللغات الثانية يتبىن فكرة االعتماد عليها يف تعليم اللغة.

ويستهدف أن يوضح معاين الكلمات والرتاكيب واملفاهيم الثقافية 

عن طريق استعمال الصوار واخلرائط والرسومات والنماذج  اجلديدة، وذلك

احلية، والبطاقات، وغريها مما يساعد على تعريف الدراسني بدالالت الكلمات 
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عصري، انتشر تكنولوجي سريعا. والوسائل خمتلفة منها:  يف الزمان ال  6األجنبية.

 3كاسيت، وفيديو، و معامل لغات، و راديو، و شرائح، و حاسوب.

 التعليمأنواع وخصائص وسائل  .6

 خمتلفة وفقا للغرض أو اخلصائص أو صفات الوسائل التعليمية،

، أن (Arif) يف عريف( Schramm) ثال اجملموعة وفقا لشرامجمموعتها. م

وسائل التعليم تصنيفها وفقا خلصائصها االقتصادية، واألهداف، وسهولة 

من خالل  خصائص الوسائل التعليمية  أن تنظر أيضامتكن  4اإلستخدام.

 قدرة التحفيز حواس البصر والسمع واللمس والذوق والشم.

 (Arif( يف عريف )Kemp) خصائص هذه الوسيلة كما قال كيمب

التعليمية حمددة. وفقا له، تصنيف  هي أساس اختيار الوسائل وفقا حلالة

  تنفصل يف دحديد إسرتاتيييةالوسائل، خصائص و اختيار الوسائل  وحدة ال
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وفيما يلي، خصائص أنواع الوسائل العادة اليت استخدامها يف  5التعليم.

 2أنشطة التعليم يف إندونيسيا:

 وسائل الرسومات .أ

 وسائل خدماملرئية. تست الرسومات مبا يف وسائل وسائل

خدم ستلم الرسالة. تستئل من املصدر إىل املالرسومات لتوجيه الرسا

، توضيح أو تزيني احلقيقة اليت قد لتوضيح األفكار الرسومات وسائل

أشكال التوضيحية فهي الصور و الرسومات  وسائل . أما نسي بسرعة

 و رسم البيانية و رسم املتحركة، وامللصقات واخلرائط وغريها.

 وسائل السمعية .ب

ة مع حاسة السمع. تسليم الرسائل برموز ترتبط وسائل السمعي

أما وسائل السمعية فهي الراديو و الة . السمعية اللفظية أو الشفهية

 التسييل و معمل اللغة، وغري ذلك.

 

 

 وسائل اإلسقاط الصمت .ت
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هي تسليم الرسالة أو مادة التعليم جبهاز  الصمت وسائل اإلسقاط

إسقاط و إخنفاض، الفيلم جهاز منها  الصمت أنواع وسائل اإلسقاط. العرض

 العرض، ميكروفيلم، والتلفزيون، والفيديو.

ابإلضافة إىل بعض من هذه اخلصائص، وفقا لغريالخ و آيل 

(Gerlach dan Ely) يف األزهر (Azhar ،هناك ثالث خصائص الوسائل ،)

تثبييت )هذه اخلصائص لتسييل وختزين وحفظ عن  منها: خصائص

تغاللية )حدث التحويل ميكن أن يكون ممكنا خصائص االس احلوادث(،

األحداث اليت وقعت أايم ميكن  2ألن وسائل لديه خصائص التحويلية.

التوزيع  وخصائص  عرضها على الطالب يف وقت قصري، أو ابلعكس(،

 (وادث دون أن تقتصر من قبل الزمان واملكان)متكن الوسائل لتوزيع احل

 أهداف استخدام الوسائل .3

يف ( Benny) بيين( يف Kemp dan Dayton) كيمب ودايتونيعرض  

  ٩، وهي:الوسائلثالثة أهداف يف استخدام  (Aziz) عزيز
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  )لتحفيز(دحفيز  .أ

  )لإلعالم(نقل املعلومات  .ب

  ()ملعرفةم يتعل .ت

 هدف املؤثرة األخالق، قيمة، استخدام الوسائل هلدف الدافع، تتضمن

والعواطف. وسائل السمعية والبصرية، مثل األفالم والفيديو، لديه القدرة على 

 إاثرة عواطف الطالب.

 فوائد استخدام الوسائل .4

م، استخدام الوسائل لغرض إرسال املعلومات سيوفر فوائد بشكل عا

  ١:للمستخدمني، منها

 املعلومات قياسية  .أ

 عرض املعلومات جاذبية  .ب

  جودة املعلومات أحسن .ت

 . التعليم إفراديّة عملية .ث

 وظيفة الوسائل التعليمية .5

 01ية هلا وظائف، منها:ميوسائل التعلال 

                                                 

 23نفس املراجع ص. 9



05 

 

 م يمصادر التعل .أ

رسالة، والناس واملواد واألدوات منها  نظام التعليم مقوم مصدر التعلم هي

 والتقنيات والبيئات، حيث ميكن أن تؤثر على نتائج تعلم الطالب. 

 وظائف الداللة .ب

 ومعنهاوز لفظية( وهي القدرة على إضافة وسائل يف تعليم املفردات )رم

 .طالبليفهم حقا 

 وظيفة علم النفس  .ت

ميكن  وظيفة من االهتمام ( أ)كثرية، منها: وظيفة علم النفس  كانت 

للموضوع. الوسائل  وطالبة دحسني االنتباه طالبا أن يةميتعلاللوسائل 

شفافيات. عرض الالالتعليمية املستخدمة من قبل هذه الوظائف هو جهاز 

 ب أن يالحظوادرة على شرط الطالخالل وسائل املرئية قذلك أنه من 

تثري  هيوظيفة العاطفية  ب() حصول حمتوايت الدرس أكرب.يف  يذكرواو 

أي مشاعر والعواطف. ومستوى القبول أو رفض الطالب إىل شيء. أمثلة 

 يم.على وظيفة الوجدانية التلفزيون كوسيلة للتعل
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يتعلمون من خالل وسيلة وظيفة اإلدراكي هي الطالب الذين ( ج)

للتعلم واكتساب واستخدام أشكال التمثيل )الدولة( اليت متثل أغراض اليت 

وظيفة اخليال هي ( د)واجهتها. إما يف شكل الناس أو وقوع األحداث. 

الدافع  وظيفة( ه)التعليمية أن دحسني وتطوير خميلة الطالب.  ميكن لوسائل

فيز الطالب أن تشارك بنشاط يف تشييع و متكني ودح املدرس أن هو سعي

االجتماعية والثقافية هي التغلب على أي  وظيفة( و)عملية التعليم. 

 االجتماعية والثقافية للتواصل بني الطالب يف عملية  التعليم. مشكالت

 التعليمية وسائلال فوائد.  6

قاال  (Azharيف األزهار ) (Sudjana dan Rivaiلسوجاان و رفعي ) وفقا

 :منهام ييف عملية التعل يةميتعلال وسائلال ئدفوا أن

 يصري التعليم املزيد من االهتمام وذلك لتحفيز الطالب على التعليم .أ

 .جدا حبيث ميكن فهمها بسهولة ظاهرمواد التعليمية ستكون  .ب

 ملل ، وخاصةالطالب ال حيصلون على اب ، يصريوختتلف طرق التدريس  .ت

 .تعليمعملية ال عندما 
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أنشطة أخرى مثل جمرد  التعليم، و ميكن أن يتعلم الطالب نشاط .ث

 00.ستماع إىل املدرساال

ائل التعليمية يف بعض الفوائد العملية من استخدام الوسفلذا، هناك 

 عملية التعليم، منها:

وسائل التعليم أن توضيح عرض الرسائل واملعلومات وذلك لتسهيل  .أ

 التعليمعملية 

مزيد  ،ميكن وسائل التعليمي تعزيز وتوجيه انتباه الطفل و للدافع التعليم .ب

أن يتعلم من التفاعل املباشر بني الطالب والبيئة، وإمكانية للطالب 

 . بنفسهم وفقا لقدرهته و راغبنهم

تغلب على القيود املفروضة على احلواس، أن  م يتعلالميكن لوسائل  .ت

 . الفضاء، والوقت

يف توفري جتربة مشرتكة للطالب حول أحداث أن م يميكن لوسائل التعل .ث

 .بيئتهم

إن وسائل التعليمية هلا دور مهم جدا لدعم القدرة على التفكري 

اإلبداعي من الطالب لفهم املعرفة والقدرة. يف هذه احلالة ال سيما يف دراسة 
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مت تقدميها. حىت مع استخدام اللغة العربية ستوفر سهلة لفهم وتذكر املواد اليت 

 الوسائل التعليمية للمسامهة يف أنشطة تعليم اللغة العربية.

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمفهوم  .ب

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعريف .1

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو التكنولوجيا املعتمدة على 

تصاالت هو دراسة أو استخدام جهاز تكنولوجيا املعلومات واال. احلاسوب

فيه  إعالماإللكرتونية، وخاصة أجهزة الكمبيوتر، لتخزين ودحليل وتوزيع أي 

  28الكلمات واألرقام والصور.

يشري هذا املصطلح إىل عملّية استخدام خمرجاِت وتطبيقاِت التكنولوجيا 

ائَل مسعّيٍة وبصريٍّة وغري ذلك، واالستفادة املختلفة، من أدواٍت وأجهزٍة، ووس

تكون )التكنولوجيا يف التعليم(  ّسسات التعليمّية املختلفة، لذلكمنها يف املؤ 

واملستحداثت  عن استخدام األجهزة جزءًا من )تكنولوجيا التعليم( فهي تعرّب 

 .التكنولوجّية يف ميدان التعليم، وإدارة املؤّسسات التعليمّية

االتصاالت يسري بسرعة كبرية وزايدة التأثري على أمناط  تكنولوجيا

االتصال يف اجملتمع. أدوات مصنوعة من تكنولوجيا االتصاالت مثل األقمار 
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الصناعية والتلفزيون والراديو والفيديو والشريط والكمبيوتر يعطي معىن خاصا 

جيا لعملية التواصل بني البشر. فضال عن التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولو 

االتصاالت ال تعرف احلدود اإلقليمية، األيديولوجيا والدين والعرق والتكنولوجيا 

 03قد يقلل بشكل كبري املسافة يف الزمان واملكان.

من أجل حياة اإلنسان. التعليم هو وسيلة لتحويل العلم والتكنولوجيا 

استخدام تكنولوجيا االتصاالت ألغراض التعليم وتكنولوجيا التعليم واحتياجات 

ألن املنهج العلمي، املنهيي والعقالين،   04.الرتبية اإلعالمية من أجل التعليم

كما هو مطلوب من قبل التكنولوجيا التعليمية هلذا السبب، واألهداف 

 ية الفعالة ميكن أن يتحقق بكفاءة.التعليم

االتصال هو عملية إيصال املعلومات من شخص إىل آخر عن طريق 

استخدام وسائل اإلعالم أو رمز أو التوقيع على دحقيق أهداف معينة. وفيما 

يتعلق ابلتعليم واالتصاالت يهدف إىل زايدة املعرفة واملهارات واملواقف 

شي مع التغريات يف اجملتمع، وينبغي أن تستهدف الطالب يف سياق معني. ومت

توجه تقدم العلوم والتكنولوجيا يف دحسني نوعية اجملتمع. تبذل جهود مع كيفية 
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االستفادة من تكنولوجيا التعليم، وخاصة عملية التعلم من خالل النهج 

التكنولوجي. تكنولوجيا التعليم لديها بعض اخلصائص اليت هي ذات أمهية كبرية 

 لتعليم.ض األغرا

تكنولوجيا التعليم لديها وظائف واسعة، ال يقتصر على احتياجات 

أنشطة التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية، ولكن أيضا كمدخل للتنمية وتطوير 

املناهج ودراستها علميا ومنطقيا، منهيية وعقالنية وفقا ملتطلبات العلم 

 والتكنولوجيا.

 05ومات واالتصاالت كثري. منها:وسائل تكنولوجيا املعل و كما عرفنا،

 (hardware( )سوت وير)تكنولوجيا احلاسوب، كل من األجهزة  .أ

. ويشمل هذا املعاجل )معاجلة (software( )سوفت وير)والربجميات 

، قرص البياانت(، وسائط ختزين البياانت / املعلومات )القرص الصلب

مدمج، أقراص فالش، وذاكرة، وبطاقات الذاكرة، وما إىل ذلك(، وجهاز 

الكاتب(، وأجهزة اإلدخال )لوحة املفاتيح، والفأرة  تسييل )قرص مدمج

واملاسح الضوئي والة التصوير، وما إىل ذلك(، وجهاز اإلخراج )شاشة 

 وطابعة، وجهاز عرض، و الة املكرب الصوت، وما إىل ذلك(.

                                                 

05 Sahid, Pengembangan Media Berbasis ICT.pdf. hlm. 5 



60 

 

ولوجيا املتعددة، مثل الكامريات الرقمية وكامريات الفيديو، ومشغل تكن .ب

 .الصوت والفيديو العب، اخل

 (.اإلمييل)الربيد اإللكرتويّن  تكنولوجيا االتصاالت واهلواتف، .ت

التكنولوجيا شبكة الكمبيوتر، كل من األجهزة )انرتنت، واي فاي، وما إىل  .ث

إلنرتنت، والربيد اإللكرتوين، ذلك(، و تطبيق الشبكة مثل شبكة ا

 02.تطبيقات قواعد البياانت، اخل

وسائل التعليم تُعّرف الوسائل التعليمية أبّّنا تلك األدوات واألجهزة، 

واملواد اليت يستخدمها املعّلم، واملتعّلم يف العملّية التعليمّية؛ من أجل دحقيق 

قاً، وهي تشمل كذلك العناصر البشريّة، والبيئّية، األهداف التعليمّية احملّددة ساب

واملاديّة، املستخدمة يف الغرفة الصفّية، واليت تسّهل دحقيق األهداف التعليمّية. 

ويعّد مفهوم وسائل التعليم أحد أكثر املفاهيم تداخاًل مع مفهوم تكنولوجيا 

 .التعليم، وهو جزٌء منه وأقدم منه

ة( و)التكنولوجيا يف التعليم( جزٌء من إذن فإّن )الوسائل التعليميّ 

تكنولوجيا التعليم، والوسائل التعليمّية والتكنولوجيا يف التعليم بينهما جزءٌ 

مشرتٌك وهو استخدام املواد، واألدوات، واألجهزة التعليمّية؛ لتحسني عملية 
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ا تطبيقات تكنولوجيا التعليم هناك تطبيقات عديدة لتكنولوجي .التعليم والتعّلم

السبورة أو اللوح الذكي، فهو يتفاعل مع  :التعليم يف املؤّسسات التعليمّية، منها

استخدام وسائل التواصل  .الطالب وجيعل التعّلم أكثر تشويقًا ومتعةً 

االجتماعّي يف عمل صفحات ملشاريَع علمّية، أو املشاركة يف مشروٍع كبرٍي بني 

  ة، وأجهزة احلاسوب اللوحيّ تطبيقات اهلواتف الذكيّ  .طالب الصّف الواحد

(Tablets)، تناقل  .حيث ميكن استخدامها يف األلعاب التعليمّية وغري ذلك

 02(.اإلمييل)املعلومات بسهولٍة ويسٍر، من خالل خدمات الربيد اإللكرتويّن 

ي الوسائل التعليمّية وسائل التكنولوجيا يف التعليم وسائل تقليديّة: وه

مواد تعليمّية تُعرض بذاهتا، مثل: العينات ،  :وميكن تصنيفها لفئتني، مها

واللوحات التعليمّية، والنماذج، والدمى، وامللصقات، والصور املسطحة، 

مواد تعليمية تُعرض  . والرسوم البيانية والتخطيطّية، واملطبوعات، واخلرائط

واألفالم املتحركة، واألفالم  مثل : الربجميات الصوتّية،بواسطة األجهزة التعليمّية، 

  .الثابتة والشرائح الشفافة

وسائل حديثة: هي الوسائل اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، 

الوسائط املتعددة، والتلفاز، واهليربميداي، والفيديو التفاعلّي، وشبكة  :مثل
                                                 

 ، موضوع.وسائل تكنولوجيا التعليم احلديثة 27 
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 أيضا يساع اإللكرتوين يدالرب  كماو . املعلومات، واالتصاالت، واإلنرتنت

 وكذلك الدراسية املقررات مفردات مجيع إلرسال والطالب املعلم بني كوسيط

 أخرى مرة وإرساهلا وتصحيحها الطالب من واستالمها املنزلية الواجبات

 .0٩إليهم

 

 وسائل 0١وأما االتصال فهو تكلم عن أشياء مع شخص اآلخر.

يسعى املعلم دائمًا إىل زايدة التفاعل والتواصل بينه  االتصال وتكنولوجيا التعليم

وسائل االتصال أبشكاهلا املختلفة، حيث ساعد تطّور  خالل وبني الطالب من

طريقة التعليم، فقد ظهرت تكنولوجيا التعليم إىل  وسائل االتصال على تطّور

حيث أصبح من املمكن تدريس الطالب بوسائل  جانب التعليم التقليدّي،

خالل املدارس، أو اجلامعات، أو يف بيوهتم من  متعّددة سواًء كانوا موجودين يف

بني الطالب واملعلم أو غري بشكٍل متزامن  ما يعرف ابلتعّلم عن بعد سواء

 .متزامن

                                                 

 29، ص. (2102، دراسة حالة: جامعة اخلرطوم)استتخدام تكنولوجيا املعلومات يف تعليم عن بعد، إبرهيم حممد علي،  0٩ 
0١ Ngainun Naim, Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 

6100), hlm. 02 
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قد تكون مصادر تكنولوجيا التعليم تقليديّة  تكنولوجيا التعليم مصادر

النماذج، والدمى، واخلرائط، والرسومات وغريها،  أو حديثة، فتتمثل التقليديّة يف

ابإلعتماد على احلاسب، حيث يعتمد  مباشرة أو أما احلديثة فقد تكون إما

التواصل بني املعلم والطالب بشكل مباشر من  التعليم اإللكرتوين املباشر على

املختلفة املعتمدة على اإلنرتنت كشبكة  خالل استخدام وسائل التكنولوجيا

 .التفاعلّي وغريها من الوسائط املتعّددة االجتماع ابلفيديو عن بعد، والفيديو

 ليم اإللكرتوين ابالعتماد على احلاسوب فيكون ذلك من خاللأّما التع

األقراص  االستعانة ابحلاسوب لشرح املادة التعليمّية، أي ميكن وضع املادة على

 .التعليمّية املضغوطة لتصل إىل الطالب ويستفيد منها

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت / تكنولوجيا  وبذلك، تنقسم

. وانب تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالتاملعلومات جانبني من ج

اة، والتالعب، كل ما يتعلق العملية، تستخدم كأدتكنولوجيا املعلومات اليت  

 وإدارة املعلومات.

يف حني تكنولوجيا االتصاالت هي كل شيء املرتبطة ابستخدام 

ن األدوات الالزمة ملعاجلة ونقل البياانت من جهاز إىل آخر. وابلتايل فإ
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تكنولوجيا االتصاالت شامل املعلومات وتعين أن مجيع األنشطة املتعلقة بتيهيز 

  61ونقل املعلومات بني وسائل التعليم.والتالعب، وإدارة، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  ريف من وسائلوهكذا أن التع

جيا املعلومات واالتصاالت يف عملية تعليم اللغة تعلم اللغة العربية / تكنولو 

وجود هذه و (. املادةالعربية ابستخدام التكنولوجيا كوسيلة لنقل املعلومات )

 .الصحيحةشيئ التكنولوجيا ينبغي أن تستخدم على أفضل 

 .أساسي تعليم مهارة الكالم بوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .2

نولوجيا املعلومات واالتصاالت، هناك بعض يف استخدام وسائلى تك

 60األساسي اليت ينبغي أن تكون معروفة، وهي: 

التصاالت ينبغي أن تنظر فعالية وكفاءة. استخدام تكنولوجيا املعلومات وا .أ

م الفعال، مبا يف ذلك اكتساب املعرفة يالتكنولوجيا من حيث التعل فوائد 

 املعقولة، كل من الوقت والتكلفة.ار والراحة واألسع

م على األقل أن ياألمثل. ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعل .ب

تكون قيمتها "أكثر" من دون استخدامه. وتعطى قيمة تكنولوجيا املعلومات 

                                                 

61 Pambudi, Model Pembelajaran.., hlm. 2 
 8-7نفس املراجع ص.  82
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واالتصاالت هو اتساع نطاق التغطية، واحلاضر )حىت اآلن( واحلداثة 

 واالنفتاح. 

م يف الفصول الدراسية ستكون يتع. وهذا يعين أنه من حيث املبدأ، والتعلمم .ت

 .أكثر إاثرة لالهتمام

دحفيز تفكري الطالب. ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلبتكار.   .ث

ابلطبع هو متوقع من الطالب قادرين على تعزيز قدراهتم اإلبداعية إىل أقصى 

الذي لديه مستوى عال من اإلبداع هو ابلتأكيد  حد الواردة فيها. فالطفل

خمتلفة من الطالب الذين لديهم اإلبداع منخفضة. سيقوم الطالب مع اإلبداع 

عالية ستكون ابلتأكيد قادرة على حل املشكلة بسرعة والرد على املشاكل اليت 

 تنشأ. والعكس ابلعكس مع اإلبداع اخنفاض عدد الطالب. 

 يف تعليم مهارة الكالم املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  تقنيات  .3

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويشمل كل التقنيات اليت ميكن 

يف تعليم مهارة الكالم. وأما  مثال خطوات يف استخدام وسائل  استخدامها

 66، منها:تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                                                 

 ة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجخطوات التدريس للمدرسة اللغة العربية يف املدرس 88 
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تعرض املدرسة الصورة على جهاز العرض، وتقدمي بعض املفردات عن املواد  .0

 اليت يتم تسليمها. 

  تدّرب املدرسة املفردات بصوت عال و إظهار .6

 على جهاز العرض املدرسة أن يعيد للطالب املفردات تسأل .3

 ادثة ويطلب للطالب لتقليد املدرسة حم تقراء .4

 الطالب عن املفردات يف حمادثة غري معروفة  املدرسة إىل تسأل .5

تقسم املدرسة الطالب إىل قسمني وفقا لصفوف اجلدول لقراءة حمادثة النص  .2

 الوارد على الشرائح. 

 تسأل املدرسة بعض الطالب للعمل حمادثة أمام الفصل .2

اريف، أن وراء ذلك هناك بعض الصور اليت لديها صورة املظ تستعد املدرسة .٩

 عالقة للموضوع مهارة الكالم . 

 من هذه الصور، وطلب من الطالب لوصف وجعل احملادثة مع صديقهم و .١

 تشرح املدرسة للطالب تقنيات اللعبة 

 تبدأ اللعبة مع تشغيل املوسيقى   .01

مقلمة يطلب إىل امام نوع يف املوسيقى يتوقف، والطالب الذين حيملون  .00

 .الفصل، و  اختيار مغلف واحد من الصور املوجودة على جهاز العرض
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 الطالب وصف صور وراء املغلف، و تتحدث أو كالم ابللغة العربية.  .06

 وبعد لعب اللغة، سألت املدرسة إىل الطالب عن األشياء اليت يعرفها. .03

 .ختتتم املدرسة الدراسة ابلسالم .04

 

 الكالم ارية مهارةنظ .ج

الكالم هو النشاط الذي يتحدث الفعلي للمستخدم اللغة الذي يطالب 

واضح يف استخدام اللغة للتعبري عن أنفسهم شفهيا. يف هذا احلديث مبعىن هو جزء 

 Henryويف الوقت نفسه، وفقا هلنري جونتور اترجيان ) 63من قدرات نشطة ومنتية.

Guntur Tariganيف أوىل ) ( النهىUlin Nuha والكالم هو عوامل اجلسدية ،)

والنفسية والعصبية، الداليل واللغوي على نطاق واسع. ميكن اعتبار وسيلة من 

 64الرجل األكثر أمهية للسيطرة االجتماعية إذا جاز التعبري.

قدرة على التعبري عن التعبري األصوات أو الكلمات ليعترب مهارة الكالم هو 

العقل يف شكل أفكار واآلراء والرغبات، أو املشاعر إىل شريك احملادثة. هتدف 

                                                 

63 Rosyidi, Media...hlm. 25 
64 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

DIVA Press, 6106), hlm. ١١ 
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 جتعل الطالب يتكلمون لسان جيد ومعقولة مع اللغة اليت مهارة الكالم أن

 65يتعلموّنا.

إن مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية اليت يراد حصوهلا يف تدريس الّلغة 

العربّية خاصة يف اندونسيا الذى كان أكثر سكاّنا مسلمون. والكالم من أهم 

وسيلة من ذلك وسائل ألجل بناء التعارف واالتصال اإلجيايب حبيث تستخدم الّلغة ل

 االتصال.

 86ولعل من أبرز مهارات الكالم مايلي:

. نطق احلروف من خمارجها األصلية ووضوحها عند املستمع: وتلك مهارة هامة، 0

ف إذا مل ينطق نطًقا سليًما، فقد يفهم املعىن على غري وجهه الصحيح، ألن احلر 

فمثال كلمة: ذهاب، وكلمة زهاب. األوىل مبعىن التحرك من مكان قريب إىل 

مكان بعيد، والثانية مبعىن محل املتاع، وال ميكن التمييز بني املعنني إال إبخراج 

،  كلمتا )حرث و حرس(اللسان مع حرف الذال يف الكلمة األوىل، ومثلهما  

 وهكذا. )الثمن والسمن(.

                                                 

65 Hermawan, Metodologi... hlm. 035-032 

-١2( ص. 0١١6هيتها و طرائق تدريسها )الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع, ان, املهارات اللغوية ما أمحد فؤاد حممود علي 62 

١٩ 
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. ترتيب الكالم ترتيبًا معينًا حيقق ما يهدف اليه املتكلم واملستمع على السواء،  6

كتوضيح لفكرة، أو إقناع هبا، فاملتكلم إذا مل يكن ماهرا يف عرص فكرته بطريقة 

املبهم إىل مرتبة تنتقل من البسيط إىل املركب، ومن اجململ إىل املفصل، ومن 

املوضح، ومع االستشهاد ابألمثلة والشواهد، إذا مل يفعل املتكلم هذا مل ميكنه أن 

 يفهم السامعني أو يوصل ما يريد توصيله إليهم.

. تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضوع متدرًجا يف فهمه، فال خيرج من 3

املوضوع األصلي، وال  عن املوضوع األصلي إىل موضوعات فرعية تبعد السامعني

 تكون هناك فواصل يف الكالم تقطعه عن بعض.

. السيطرة التامة على كل ما يقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن، حبيث ال ينسى 4

مثاًل: اخلرب إذا بعد  عن املبتداء، أو جواب الشرط إذا بعد عن بقية أجزاء اجلملة 

 ها.الشرطية، كما ال ينسى ترابط األفكار وتتبع

. الضبط النحوي والصرف : وتلك مهارة متعلقة ابألداء اللغوي، ألّن ضبط بنيت 5

الكلمة مهم جّدا، فتغيري حركة واحدة من حركات الكلمة قد يغري معناها، مثل  

ة ة و َعربر و )َعررٌض و ُعررٌض و ِعررض، َعَرض(. فكل كلمة هلا  (كلميت: )عربر

يف، كما أن الضبط النحو ألواخر معىن، وهذا املعىن مرتبط بضبطها الصر 
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الكلمات له أتثري على املعىن، ألّن اإلعراب فرع املعىن. إّن الضبط النحوي 

مهارة البد منها لتوضيح املعىن وصحته، فرياعى التدريب عليها عن  والصرف

طريق تسييل املتكلم لكالمه مث إعادة التسييل، ليعرف األخطاء الىت وقع فيها، 

 بنفسه، مع مناقشته فيها. وحياول تصويبها

. اإلقناع و قوة التأثري: وتلك مهارة مهمة تتعلق بعرض األفكار، وعرض األدلة، 2

  يف املوضوع مع اآلخرين، و إدراك مواطن االتفاق، وتفنيد مواطن االختالف

وحماولة التأكيد على مواطن االتفاق، وتفنيد مواطن االختالف مع ذكر األدلة 

 ؤثرة، وخالية من التعصب املمقوت، أو االنفعال الزائد.املقنعة بطريقة م

استخدام املفردات اللغوية: تعد األلفاظ قوالب للمعاين، واللفظ الواحد قد  .2

يؤدي معاين خمتلفة، مثل: )املغرب: أحد أوقات الصالة، واملغرب: لزمن الغروب، 

خالل السياق، واملغرب: اسم لدولة(، اليدرك أي معىن من هذه املعاين إال من 

فعلى املتكلم أن حيسن استخدام املفردات اللغوية، ويضع كل لفظ يف مكانه 

 الصحيح.

جتري أنشطة الكالم يف الفصل مبا له من جمال االتصال على اجلانبني: 

جانب املتكلم واملستمع حيث جيري الكالم ابلتبادل. فلذا، فينبغى تدريب الكالم 
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: األول، القدرة على االستماع، والثاين، القدرة على أن جيري على الرتتيب التايل هو

 87النطق، والثالث، املعرفة عن املفردات وأنواع اجلمل.

 ميم الكالدعو الطالب لتعلأن يم يتعلارة الكالم هو مهيف  تعليم النشاط

ذلك أّنا تستخدم بنشاط الدماغ، وذلك إلجياد الكلمات أو العبارات ب بنشاط. و

ستخدام اللغة العربية بطالقة وسالسة، اب مكان، واإلجابة على أسئلةاليت تتوافق يف 

اط، م النشيتعليف احلياة اليومية. مع دحدثوا إىل مشكلة أن أو تطبيق ما هو جديد 

 الطالب الطريقة يشعر وهبذه  .يمعملية التعل  كلويدعو الطالب على املشاركة يف

 6٩متعة.
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