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 التمهيد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت الذم جعل اللغة العربية افضل اللغات. كالصالة كالسالـ 

 على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعلى آلو كاصحبو أمجعُت.

"ربليل طريقة تدريس مهارة قد سبت الباحثة يف كتابة ىذا البحث ربت العنواف 

اليزاؿ اهلل أف يوىب العناية إُف  "الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندمالكالـ يف مدرسة 

الباحثة من األكؿ حىت آخره إلكماؿ كاسباـ ىذا البحث. كلذا تشكر الباحثة دائما غَت 

 هناية على كل نعمو الذم قد انعم اهلل علي.

كتب ىذا البحث آداء لشرط من الشركط للحصوؿ على نيل شهادة اجلامعة يف  

 لية علم الًتبية كالتدريس اجلامعة احلكومية سومطرة الشمالية.ك

كقد من اهلل على إنتهاء إعداد ىذا البحث العلمي سبحانو باحلمد كالثناء، كبعده 

أف تقدـ الباحثة بالشكر كالتقدير كالعرفاف إُف الذين كاف ذلم فضل يف كتابة ىذا البحث 

 ثة الشكر كالتقدير إُف:خبصوص على عدة ادلشرفُت، فلذلك تقدـ الباح

الذين ذلما الوقت للتشجيع كيؤتا  ك أمي رتنا كايت أيب مشسوؿ حبركالدم احملبوبُت  .1

 اجتهادا يف زماف فاهلل رزاؽ ادلتُت عسى أف يؤتيمها اهلل رزقو من حيث ال ػلتسب.



 
 

 

أخيت رزقيا أنندا بوترم ك أخيت نور كسيلة ك  ك أخيت إنداه لستارم اتاحملبوب وايتأخ .2

 كجلميع أسريت ىم الذين شاجعوين يف انتهاء ىذا البحث.خيت حنيفة السبيلة أ

امعة اإلسالمية اجلفضيلة رئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية العلـو الًتبية كالتعليم ب .3

 احلكومية سومطرة الشمالية ميداف، الدكتور سالـ الدين ادلاجستَت.

 كادلشريف األكؿ ك ادلاجستَت الدين لوبيسحلم احلاج اندكس الدكتور األستاذ فضيلة  .4

الثاين، الذاف قد أشرفا للباحثة كأعطى  كادلشريف  ادلاجستَت األستاذ ألفُت سَتغلار

 اإلرشادات كالتوجيهات الغالية يف كتابة ىذا البحث.

مالية ميداف، الذين زلاضركف للجامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الش فضيلة .5

 كثَتة.يعلموف علوما  

 يف الدراسة كيف إسباـ كتابة ىذا البحث. كشاجعوين الذين ساعدكين لكل أصحابك  .6
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 المقدمة

 

 خلفية البحث .أ 

اىداؼ التعليم تطوير القدرة كربسُت األخالؽ كحضارة األمة. كمن اىدافو ايضا 

كؼللقوا باألخالؽ الكرؽلة كيصحوا  تعاُف يصَت التالميذ أف يكونوا مؤمنُت كمتقُت باهلل

 كيكوف متعدين كمبتكرين كمستفلُت كيكوف دكاعيا دموقراتيا كمسؤلية.اجسامهم 

اللغة العربية احدل من اللغات الدكلية عليها تنوع اللغة. اللغة العربية ليس كلغة 

. يف اإلتصاؿ عادة للمسلمُت بل ىي لغة مهمة يف الدنيا. ألف ادلسلمُت ػلتاجوف إليها

اإلندكنيسية اىدل من الدكؿ اليت فيها كثَت من امتها يعتنق بُت الناس كعبادة اهلل تعاُف. 

 اإلسالـ لذلك اللغة العربية ليس غربية ذلم.

حرفا دبخارج  28اللغة العربية ذلا ادلزيدة من اللغة األخرل. منها عدد حركفو 

ة ىي اللغة السامية تنشأ من السعودل احلركؼ اليت ال توجد يف غَتىا. اللغة العربي

تقسيم اللغة.  27العربية. ىذه اللغة عندىا أكثر ادلتكلمُت تقسم اللغة العربية اُف 

 ينطقها يف اضلاء العاَف كيعرؼ العربية الفصحة يف كل الدنيا. 
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مازالت اللغة العربية صعوبة يف التالميذ اإلندكنيسية. دلاذا حدث ذلك؟ ألهنم 

. فواعدىا  يستصعبوهنا كتعليمها كشلارستها. العائق ادلهم للتالميذ اللغة العربية قلة مفهـو

لكن التالميذ اليريدكف اف ؽلارسوىا ألف خائفُت كلو يعتقد الناس اف األىم منها شلارسة 

اف ؼلطؤ يف قواعدىا. كمن ذلك البد للتالميذ اف يهتموف القواعد منها النحو كالصرؼ 

 كغَت ذلك.

ة اللغة العربية ىي اللغة األجنبية. ادلثاؿ يف نظاـ كزير شؤكف الدينية عند احلكوم

كتعليم اإلسالمي كاللغة العربية. النطاـ يقاؿ فيو اف عن معيار كفائة  2118سنة  2رقم 

 اىداؼ مواد دراسة اللغة العربية منها.

دلهارات تطوير قدرة االتصاؿ باللغة العربية، اما شفيها اك كتابة اليت تشمل فيها ا .1

 األربعة كىي االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة.

يف تنمية الوعي عن أىم اللغة العربية ىي كاحدة من لغة األجنبية لألدة االكُف  .2

 التعلم. خاصة يف فهم ادلصادر اإلسالمية. 

تطوير مفهـو ادلتعلقة بُت اللغة كالثقافة. لذلك يرجى التالميذ اف يتكلموا فكرة  .3

 رطة يف تنوع الثقافة. عميقة كيتو 

كثَت من الناس اآلف ال يريدكف اف يعرفوا اللغة العربية حُت اف يتكلموا بينهم 

كيتعبدكا باهلل. يستخدموف لغة األـ بعد كالدهتم كلغة يومية. كحُت اف يدخلوا يف ادلدرسة 
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كر الوقت تسبب تطوير زماف التالميذ اليبالوف لغة األـ. كدبر ية غلفيها تأثَت البئة التخار 

  ىم يفضلوف كلمات اليت يزعموهنا حسنا. كيفضلوف اف يأخذكا من اللغة األخرل. منها

   اللغة اإلصلليزية كما تسمع الباحثة مرارا حينما ال يسمع ماذا يقاؿ اصدقائهم فيقوؿ

“what”.كغَت ذلك ، 

، ادلدرسة تعلم اللغة العربية اما ادلدارس من ادلدرسة اإلبتدائية، ادلدرسة الثانوية 

العالية كاجلامعة ستواجو مشاكل متساكم. كمن مشاكل العربية يف اندكنيسيا ىي شكل 

اخللفيات اإلجتماعية كالثقافية. الكتابة أك النطق أك اشكل النطق كاجلمل ككذلك سلتلف 

كىذه القيود ىي ادلخاطر ادلصادفة كغلب أف يبحث عن أفضل احللوؿ من جانب االفراد 

 عملية تعليم اللغة العربية. ادلشكاة عموما سبكن اف تكوف اللغويات اليت أك ادلؤسسات يف

تشمل النحوم، ادلفردات، كتابة، اجلملة كادلعٌت، فضال عن الشواغل غَت اللغوية ام من 

األجنبية دبا يف ذلك تعلم العربية حيث اإلجتماعية كالثقافية. كل من يتعلم اللغات 

ثالث مشاكل، كىي مشاكل اللغويات، كاإلجتماعية إلندكنيسيا، كغالبا ما تواجة 

 كالثقافية، كادلنهجية.

الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم ىناؾ عملية تعلمها يدرؾ بعض  مدرسة

الثانوية اإلسالمية األىلية  مدرسةاللغة العربية كىي مادة صعوبة للتالميذ ادلشاكل.حيث 
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سة يف ادلدرسة، ادلختلفة اخللفية للخارجُت،  جبل ىندم. كذلك ألف اقل االىتماـ بالدرا

 كاف ىناؾ عنصر إكراه للوالدين حىت ال توجد نية للتعلم.

ادلدرسة اإلبتدائية صلوا على تعلم اللغة العربية يف قالوا بعض التالميذ الذين َف ػل

حىت صعوبات يف قبوؿ الدركس العربية. كلكن ليس ادلطالبة بامكانية اف التالميذ الذين 

أيت من مدرسة اإلبتدائية كالثانوية سيجدكف صعوبة أيضا يف قبوؿ الدركس العربية ي

كخاصة يف التحدث، كأيضا بسبب دكافعوف الذين ال يزالوا منخفضوف، البنية التحتية غَت 

كعدـ  كاملة مثل الكتب الذم ػلتوم على ادلفردات، شلارسة احملادثة، نقص الكالـ

س حىت قدرة التالميذ أقل مؤىال. مث عدـ اإلىتماـ كعقلية االحًتاؼ ادلعلمنب يف التدري

من بعض التالميذ الذين يعتربكف اللغة العربية ليست مهمة للتعلم كقدًن كيهتم اللغة 

اإلصلليزية كلغة باردة حىت سبنع التالميذ يف تعلم اللغة العربية. ككاف كل ذلك ألف التالميذ 

 1ية للمستقبل.َف يفهموا ما فوائد تعلم اللغة العرب

الثانوية اإلسالمية األىلية جبل  مدرسة على أساس ادلقابلة مع إحدل ادلعلمُت يف

تعلم اللغة العربية بسبب صعوبة يف ىندم كجدت ادلشاكل اليت كاجهت التالميذ يف 

تلقي شرح من ادلعادلة يف توفَت ادلواد التعليمية، عدـ اىتماـ كالًتدد كاقل جهد كاقل ركح، 

 تعلم اللغة العربيةيف بلملل، كاالحراج يف التحدث،كنقص ادلهارات اللغوية.  كالشعور

اكثر من القيود اليت كجدت خاصة يف التحدث. اما مشاكل اليت تواجو يف التحدث 
                                                           

1
 ( 2112ٌناٌر  11المقابلة مع المدّرسة مدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة األهلٌة جبل هندي. )  
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مثل: اكثر من التالميذ َف يتقوا ادلفردات، َف يستطيعوا اف يتحدثوا بسبب االحراج، عدـ 

     أيضاالدكافع يف احملادثات، ك  نطقو، كعدـ كجود الثقة، كسوؿ للتحدث، كادلشبع مع

بسبب خلفية من ادلتعلمُت سلتلفة، كعدـ كجود أساليب يف التحدث. أصل ادلدرسة يؤثر 

تتعلم اللغة العربية يف احلديث خاصة للتالميذ من تأثَتا كبَتا على قدرة التالميذ يف 

حد من ادلشاكل من بعض التالميذ، ال ادلدرسة اإلبتدائية كالثانوية. إتقاف ادلفردات ىي أ

دامها، ألهنا َف تغلب استخداـ اللغة العربية. عدـ يعرفوف الكلمات الصحيحة الستخ

استخداـ ىذه اللغة جعلهم خاطئة كيشعركف بالثقة. اف الفرقة يف التصريف مشكلة جدا 

 يف ذلم، ألهنم اقل مفهـو التصاريف من األكزاف. الفرؽ من الضمائر جعلهم مالال

 الكالـ. احيانا نسيوا حىت اليعرفوا الضمائر ما ؽلكن استخدامو للتحدث.

يف الناطقة من ادلشاكل السابقة، مث ػلتاج إُف حل ادلشكالت بادلعلمُت كالتالميذ 

بالعربية. ألف اللغة ىي أداة عظيمة لالتصاؿ كل شيئ ليعيش احلياة. دكر معلمُت اللغة 

على صعوبة أك مشكلة يف عملية تدريس اللغة العربية  العربية مهم جدا حلل ادلشكالت

كخاصة يف اللغة كينيغي اف يكوف يشجعوف التالميذ، كربفيز كتغيَت العقليات السلبية 

مع اجلهود الدؤكبة كغَت عادية، لكي  للتالميذ لتكوف متعة يف عملية تعلم اللغة العربية

 الوصوؿ الزائد التالميذ يف اللغة سباما. 
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ىي  الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم درسةيف ادللباحثة تفتس السبب ا

يف ادلفردات، الكالـ الكسوؿ كغَتىا. نأمل البحث ادلشاكل يف تعلم اللغة العربية كنقص 

على طريقة تدريس مهارة الكالـ يف ادلدرسة سيعرؼ يف صعوبة، عيوهبا كاألشياء اليت 

 يف تدريس اللغة العربية بتطبيق طريقة مهارة للتالميذ كادلعلمُت غلب اف تكوف مستعدة

 الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم. مدرسةالكالـ يف 

 

 تحديد البحث .ب 

كما تقدـ ادلعلومات السابقة كانت ادلشكلة يف ىذا البحث ىي: عدـ اىتماـ 

ت اخللفية التعليمية، التمكن من ادلفرداالتالميذ يف التحدث اللغة العربية، ادلواد، 

كاألساليب ادلستخدمة ىي أقل مالءمة. هتتم الباحثة الزباذ ادلوضوع على "طريقة تدريس 

الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم". من أجل دراسة الطريقة  مدرسةمهارة الكالـ يف 

الواردة يف ادلدرسة أك ما ىي الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت للمدرسة يف تقدًن ادلواد  

 مية باللغة العربية. التعلي
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 أسئلة البحث .ج 

كبناء عال ربديد مشكلة البحث أعالء كالباحثة تكوف صياغة مسئلة البحث 

 على النحو التاِف:

  كيف طريقة تدريس مهارة الكالـ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم؟ .1

ة الثانوية اإلسالمية ما مشكلة اليت تواجو التالميذ يف تدريس مهارة الكالـ يف مدرس .2

 األىلية جبل ىندم؟

 كيف فعالية تدريس مهارة الكالـ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم؟ .3

 

 أهداف البحث .د 

 أما أىداؼ البحث العلمي فهي:

 دلعرفة طريقة تدريس مهارة الكالـ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم .1

ها التالميذ يف تدريس مهارة الكالـ يف مدرسة الثانوية دلعرفة مشكلة اليت تواجه .2

 اإلسالمية األىلية جبل ىندم

 دلعرفة فعالية تدريس مهارة الكالـ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم .3

 

 

 



2 
 

 

 فوائد البحث .ه 

 يرجى أف يكوف ىذا البحث يفيد للباحثة كللقراء على الفوائد التالية:

 فوائد النظرية: .1

فة نظريات طريقة تدريس مهارة الكالمة ادلستخدمة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية دلعر 

 األىلية جبل ىندم

 فوائد العملية: .2

أف عثر على نظريات من االحباث ؽلكن تطبيقها أك ؽلارس يف ادلهاجع كادلؤسسات 

 من تدريس اللغة العربية يف كال الرمسية كغَت الرمسية األخرل.
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 نيالباب الثا

 الدراسة النظرية

 

 اإلطار النظري .أ 

 مفهـو اللغة العربية .1

اللغة: ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم. كاللغات كثَتة، كىي سلتلفة 

من حيث اللفظ، متحدة من حيث ادلعٌت، أم أف ادلعٌت الواحد  ؼلاًف ضمائر 

 الناس كاحد، كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين. 

عربية: ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، كقد كصلت كاللغة ال

إلينا من طريقة النقل، كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كما ركاه 

 2الثقات من منثور العرب كمنظومهم.

ىناؾ العديد من احلجج العلمية اليت  تفسر يف القرآف الكرًن ىو مكتوب 

 باللغة العربية، ىي: 

  .                لسامية أنو اليـو ال تزاؿ الكماؿلغة العربية األصوؿ يف اللغة اال (أ 

كمن ادلعركؼ العربية لديها ميزة أنو من العصور القدؽلة كحىت الوقت احلاضر   (ب 

ىي لغة حية ككاملة كشاملة لشرح عن األلوىية، أشكاؿ تصريف اللغة العربية 

                                                           
2
 .27. جامع الدروس العربٌة. القاهرة : دار السالم، ص. 2119مصطفى الغالٌٌنى  

9 
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تغيَت كلمة، مثل ىناؾ  3111شكل اسع جدا لتكوف قادرة على الوصوؿ إُف 

 البد يف لغات أخرل. 

أنزؿ اهلل القرآف على النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم باللغة العربية لكي تكوف  (ج 

جلمع ادلعجزة اخلالد كتصبح مصدرا للتوجية جلميع الناس يف كل عصر كمكاف 

 .الناس من الظلمات إُف النور

لغة قومو أهنم يعرفوف، عندما الوحي كل من النيب دعا الوحي لرجل من خالؿ  (د 

ىي اللغة معقدة، اطلفض تستخدـ اللغة العربية. على الرغم من اللغة العربية 

     3كيتكوف اآلالؼ من اآليات كمع ذلك، ؽلكن للمسلمُت حفظ بعناية كبدقة.

قاؿ اهلل  اذا أنزؿ القرآف باللغة العربية،يف القرآف كىناؾ أيضا فقرة أف يفسر دل

                                                          3 يف سورة الزخرؼ األية: تعاُف

 4(3: الزخرؼ) إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف

اللغة العربية لديها خصوصيات اليشاركو فيها لغات أخرل. ىناؾ عدة أنواع 

 ، كىي:من خصائص اللغة العربية

 دلفردات كمًتادفات.اللغة العربية غنية جدا مع ا (أ 

يف اللغة العربية ىناؾ كسيلة لتطوير شكل كلمة دعا إشتقاؽ أف التغَتات   (ب 

 اليت ربدث يف شكل الكلمات يف الكلمة نفسها.
                                                           

3
 .2بندونج : جٌت فوستك مٌدي فرنتٌس، ص. علوم القرآن. . 2111أسنٌل عائدة رٌتونج.  

4
 .3القرآن الكرٌم فً سورة الزخرف األٌة:  
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يف اللغة العربية ىناؾ أكزاف، فعل، إسم، كحرؼ اجلر شلا غلعل أصبحت  (ج 

 العبارات العربية كاضحة كموجزة كالصلبة.

 اعد اللغة العربية.يف اللغة العربية ىناؾ قو  (د 

هناية الكلمة يعتمد على كإعراب نظاـ جود بغَت الصوت أك أسهم  (ق 

 5كظيفتها يف اجلملة.

تقييم موضوعي اللغة ؽلكن أف تلد بعض العناصر مثل: النحو كالصرؼ، 

يف اتصاؿ مع تنفيذ تعليم اللغة العربية،  6األصوات، كعلم جرا.علم الداللة، علم 

 7لنظر فيها ما يلي: الواقع كالتوجو، كاآلفاؽ كالتحديات.كاجلوانب اليت ينبغي ا

 مفهـو الطريقة .2

يلحظ أف لفظ "الطريقة" أكثر انتشارا أك شيوعا يف االستعماؿ العادم من 

جوانب احلياة الفردية كالعملية، فهناؾ لفظ "التدريس"، الستعمالو يف الكثَت من 

سَت، كللدراسة، كللشراء "طريقة" للكالـ، كللطعاـ، كللشراب، كللجلوس، كلل

ىو "األسلوب  –فيما سبق  –"طريقة" كللقاضي ... إٍف، كاجلميع يدرؾ أف معٌت 

لكنو ليس الذم من عادة الفرد أف يقـو بو يف أداء عمل ما،" كىذا ادلعٌت صحيح ك 

دقيقا من حيث الصياغة العلمية، إذا قورف مع التعريف الذم يقًتحو أحد الباحثُت، 
                                                           

5
Sahkholid Nasution, 2011. Tarbiyah : Jurnal Pendidikan dan Keislaman. Medan : 

Fakultas Tarbiyah IAIN-SU, h. 112.  
6
Sahkholid Nasution, 2010. Pengantar Linguistik Analisis Teori-Teori Linguistik Umum 

dalam Bahasa Arab. Medan : IAIN Press, h. 8. 
7

  .5ٌوغٌاكرتا : موتٌارا مٌدي، ص. تعلٌم اللغة العربٌة. . 2111ٌوٌو وهٌوالدٌن. 
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( يف معاملة الناس كاألشياء  ؽلكن تكراره "بالطريقة ظلطا أك أسلوبا )كىو أف يغٍت 

كال شك أف  8"ضلو ربقيق ىدؼ ما. –توجيها مقصودا ككاعيا  –كاحلوادث موجها 

ؼلتلف عن اعتبار "الطريقة ما ىي إال الوسيلة اليت تتبع للوصوؿ إُف  ىذا التعريف

 9غرض معُت."

 الطرائق يف تعليم اللغة العربية .3

 لطريقة القواعد كالًتمجة ا (أ 

طريقة القدؽلةػ، ذلذه الطريقة أمساء عدة أخرل. فيدعوىا البعض ال

 الطريقة التقليدية. كمن أىم ىذه الطريقة دبا يلي: كيدعوىا اآلخركف

هتتم ىذه الطريقة دبهارات القراءة كالكتابة كالًتمجة، كال تعطي  (1

 االىتماـ الالـز دلهارة الكالـ. 

طريقة لغة األـ للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة تستخدـ ىذه ال (2

 ادلنشودة.

هتتم ىذه الطريقة باألحكاـ النحوية، كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية  (3

 كضبط صحتها.

 

 
                                                           

2
 .36الرٌاض : عمادة شؤون المكتبات، ص. طرق التدرٌس. . 1923ن. رونالدت هاٌما 

9
 .26. القاهرة : مكتب القاهرة الحدٌثة، ص. فً التربٌة الرٌاضةطرق التدرٌس . 1963حسن سٌد معوض.  
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 الطريقة ادلباشرة   (ب 

 ردا على طريقة القواعد كالًتمجة، ظهرة الطريقة ادلباشرة اليت سبتاز دبا يلي:

كلوية دلهارة الكالـ بدال من مهارات القراءة تعطي الطريقة ادلباشرة األ (1

 كالكتابة كالًتمجة، على أساس أف اللغة ىي الكالـ بشكل أساس. 

موجب ىذه الطريقة، فإف لغة األـ ال مكاف ذلا يف تعليم اللغة  (2

 األجنبية.

ال تستخدـ ىذه الطريقة األحكاـ النحوية، ألف مؤدم ىذه الطريقة  (3

 يف إكساب ادلهارة اللغوية ادلطلوبة. يركف أف ىذه األحكاـ التفيد

 الطريقة السمعية الشفهية  (ج 

كلقد استفادات ىذه الطريقة شلا كصل إليو علماء اللغة من نتائج فيما 

يتصل بدراسة األصوات كالًتاكيب اللغوية: النحوية كالصرفية، كالدراسات ادلقارنة 

كشلا استفادات منو ىذه  كالتقابلية بُت لغة ادلتعلم كاللغة اجلديدة اليت يتعلمها

 الطريقة ما توصلو إليو علماء اللغة من اخلصائص كاحلقائق اآلتية:

إف اللغة حديث كليست بكتابة، كلذلك يدرسوف اللغة كما ىي ككما  (1

                      ينطق أىلها هبا ككما يسمع من أىلها كىذا يناقص طريقة النحو كالًتمجة.
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من العدات، إذإف اللغة مكتسبة كما أف إلف اللغة رلموعة منتظمة  (2

ريق االحتكاؾ ك مراقبة العادات مكتسبة ك ؽلكن فهم ىذه اللغة عن ط

 .السلوؾ

إف اللغة ىي ما يتحدثها هبا أصحا هبا بالفعل كليس ما ينبغي أف  (3

 .يتحدث بو

 إف للغات خصائص كىي زبتلف بعضها عن بعض. ك تعتمد اللغة على (4

      تؤخذ اللغة كما يريدىا البعض.السمع ك ادلشافهة كلذلك 

 الطريقة االنتقائية (د 

 تأيت الطريقة اإلنتقائية ردا على الطرؽ الثالث ىذه الطريقة ىي :

كل طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها ك ؽلكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  (1

 األجنبية.

وب كحجج التوجد طريقة مثالية سباما أكخا طئة سباما كلكل طريقة مزايا ك عي (2

 ذلا ك حجج عليها.

ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم كحاجتو، ليس الوالء لطريقة  (3

 11تدريس معينة على حساب حاجات ادلتعلم.

 
                                                           

11
 .9-3اللغة العربٌة مجلة علمٌة محكمة متخصصة فً تعلٌم اللغة العربٌة. ص.  تعلٌممحمد اٌفان ألفٌان.  



15 
 

 

  مفهـو التدريس .4

يعترب لفظ )) التدريس (( من أكثر األلفاظ شيوعا ك استعماال يف احلياة 

يع فئات اتجمتمع ك طبقاتة، العملية ك االجتماعية، حيث انتشر التعليم لدل مج

كزادإقباؿ الناس عليو، كصار يتم يف مؤسسات كثَتة ك سلتلفة، كبوسائل متنوعة ك 

سلتلفة، كمع ذلك فلو سألت عن معٌت )) التدريس (( لوجدت  إجابات متعددة 

كمتفاكتة، كلكها مجيعا ال تزيد على أنو )) عملية إيضاؿ ادلعلومات إُف أذىاف 

ف ىذا ادلعٌت صحيح كلكنو ال يعتَت ادلعى العلمي الدقيق. مثلو يف الدارسُت ((, إ

ذلك اتفاؽ أكثر الناس على أف معٌت )) الصالة (( عملية االتصاؿ بااهلل تعاُف, 

بينما ىي يف التعريف العلمي )) أقواؿ ك أفعاؿ سلصوصة، منتتحة بالتكبَت، سلتتمو 

 11با لتسليم ((.

جد ك إف َف ػلصل تعلم لدل الطالب، ينفيد أف)) التدريس ؽلكن أف يو 

 كلكن بشرط توفو القصد لدل ادلدرس اإلغلاده ((، كمن أصحاب ىذالرأل: 

مسيث، ب. أكثانيل: حيث يقوؿ: إف التدريس )) نظاـ من األعماؿ يقصدبو  ( أ

 12أف يؤدم إُف التعليم ((.

                                                           
11

 .255: مطعة الحكومة، ص.  مكة. كشاف القناع عن متن اإلقناع. 1394الٌهوتً.  منصور 
12

 .5المرجع السابق. ص.  
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فالتدريس ىو اإلجراء أك اإلجراءات  ))اللقاين كرضواف: حيث يقوالف:   ( ب

خططة اليت يتبعها ادلدرس يف تعاملو مع التالميذ بقصد جعل التعلم سهال ادل

 13مبسورا.

 مفهـو طريقة التدريس .5

 با الطريقة يف العملية كالًتبوية – كحديثا – قدؽلا – إف اىتماـ علماء الًتبية

يستوعب اجلزء األكرب من كتب الًتبية، كمن يتتبع تاريخ التفكَت الًتبوم غلده  ))

 14.(( تصلة يف سبيل الوصوؿ إُف الطريقة الصاحلةزلاكالت م

إف طريقة التدريس بعد ذلك ىي عملية يؤدىا الطالب هبدؼ تغَت سلوكو إذ 

تساعده على التكامل بشخصيتو. كىي أيضا تعٍت اعداد اسًتاتيجية معينة بإزباذ 

علية موقف تعلمي معُت. كإذا أراد ادلعلم أف ػلسن يف طرائقو ك أساليبو التعليمية ف

أف يلتـز بعلمو من ادلبادئ كاألمور اليت تكوف دبثابة مفاتيح لعملية التدريس كمنها أف 

تكوف طرائقو كأساليبو قائمة على نشاط الطالب. كأف ينحصر دكرة يف طريقة 

لتدريس بوصفة منظم للعملية التعليمية إذا تقع على عاقتو مسؤكلية تنظم احملتول 

عليم كبشكل يراعي يف عملية تنظم ادلعرفة اخلصائص بطريقة تساعد على تفريد الت

                                                           
13

 231القاهرة : عالم الكتب، ص. تدرٌس المواد اإلجتماعٌة.. 1979احمد حسٌن اللقانً وبرنس احمد رضوان.  
14

 .31لقاهرة : دار المعارف بمصر، ص. االموجه الفنً لمدرسً اللغة العربٌة. . 1967عبد العلٌم إبراهٌم.  
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ار ذلك ثالنمائية للمتعلمُت من خالؿ مراعات القدرات كاإلستعدادات كادليوؿ كاست

 15مارا صحيحا.ثاست

 أنواع طرؽ التدريس ك تقسيمها .6

( أهنا كثَتة كمتنوعة، منها يستخدـ منذ  يلحظ الباحث يف ) طرؽ التدريس 

 الشرح – احملاضرة - كاإللقاء - كالتسميع -التحفيظ -التلقُتالقدًن، ضلو:) طريقة: 

 كىناؾ ... القراءة،دلناقشة، كادلناظرة، كاإلمالء، ك كاحلوار، كا - القصة – الوصف -

أيضا الطريقة القياسية، كاإلستقرئية، اٍف( كمنها ما مت استخدامو حديثا  ضلو: )  -

كالتعلم  لتعيينات، كالوحدات،كا كادلشركعات، كادلشكالت، الطريقة: ىربارت،

...  الذايت، كاالستكشاؼ، كسبثيل الدكر، كمباريات احملاكاة، كادلسرحية اإلجتماعية

 16كغَت ذلك(.

) من الصعب إذا ما  كؼلتلف ادلربوف يف تقسيم طرؽ التدريس لدرجة أنو

اطلع الباحث على كتب الًتبية، اف ؼلرج بتقسيم كاضح ذلذه الطرؽ، إذا ؼلتلف 

تاب يف كجهات نظرىم يف التقسيم، فنجد أف البعض يقسم الطرؽ كفقا ألنواع الك

الدركس، ؼلص كل نوع بطريقة مناسبة لو. كػلاكؿ البعض األخر أف بييت التقسيم 

على العمليات الفكرية اليت تستلزمها كل طريقة، كيضع الدركس ربت الدكرس اليت 

                                                           
15

. االردن : دار  طرائق تدرٌس األدب والبالغة والتعبٌر بٌن التنظٌر والتطبٌق. 2114سعاد عبد الكرٌم الوانلً.  

 .27الشروق للنسشر والتوزٌع، ص. 
16

 : عالم الكتب. القاهرةالتدرٌس: أهدافه، أسسه، أسالٌبه، تقوٌم نتائجه وتطبٌقاته. . 1971فكري حسن رٌان.  
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ما يغلب على طريقة بعينها من  تناسبها. كػلاكؿ فريق ثالث أف يقسم الطرؽ كفق

 17صفات. كؼللط البعض ىذه الطرؽ بعضها ببعض.

كىكذا ؼلتلف الباحثوف يف تقسيم تلك الطرؽ تبع للمعيار الذم يستعمل 

طرؽ ك  ) طرؽ تدريس عامة( يف التقسيم، كمن أىم التقسيمات، أهنا تقسم إُف

يف الدكائر الًتبوية  تدريس خاصة(، كإف كاف) ... الرأم ؼلتلف بُت احلُت كاألخر

حوؿ ما إذا كانت توجد ىناؾ طرؽ عامة للتدريس ؽلكن تطبيقها يف تدريس كل 

ادلواد: إنسانية كانت أـ عملية، أـ فنية، أك أف ما يوجد إظلا ىو طرؽ خاصة بادلواد 

العلمية، كأخرل بادلواد اإلنسانية، كثالثة بادلواد الفنية كىكذا، كقد يذىب ادليل إُف 

ببعض ادلربُت إُف ما ىو أبعد من ذلك، فيجعل لكل فرع من فرع ادلادة  التخصص

اإلنسانية كالتاريخ كاجلغرافيا... طيقة خاصة كىكذا، كاحلق أنو توجد طرؽ عامة 

 18للتدريس، كأخرل للتدريس، كأخرل خاصة، كثالثة أخص إف صح ىذا التعبَت((.

كيد أنو من الصعوبة لدرجة  كمع القبوؿ ىذا االذباه األخَت إال أنو ينبغي التأ

كبَتة أف يعتقد أف )) ادلهارات التدريسية كاألنشطة (( اليت تستخدـ يف )) الطرؽ 

العامة (( ال ؽلكن أف تستخدـ يف )) الطرؽ اخلاصة (( أك العكس، كإظلا الذم 

إف )) طريقة التدريس (( اليت تصمم لدرس )) احلديث  –يف ىذا  –ؽلكن أف يقاؿ 

                                                           
17

القاهرة : دار المعارف بمصر، التربٌة وطرق التدرٌس. . 1976عبد العزٌز عبد المجٌد.  صالح عبد العزٌز و 

 .  239ص. 
12

 ح.-رونالدت هاٌمان. المرجع السابق. ص. المقدمة : ز 



19 
 

 

ال ؽلكن أف تطبيق ذاهتا يف درس )) الفقو ((، أك )) التوحيد (( كلكن  –مثال  –(( 

نشاطات كمهارات )) األسئلة كاألجوبة ((، ك )) التقوًن (( ك )) الربط ((  –مثل 

ؽلكن أف تستخدـ كلها أك بعضها يف أثناء استخدـ )) طريقة تدريس عامة أك 

 الفارؽ بينهما: خاصة ((. كلعل التعريفُت التاليُت يسهماف يف توضيح

ادلهارات  –األكؿ: طرؽ التدريس العامة ىي: ))نظاـ اخلطوات التدريسية 

اليت ؽلكن أف تستعمل يف تدريس أية مادة دراسية لتحقيق أىدافها  –كاألنشطة 

التعليمية((. كيرل )جلربت ىايت( أف ))أكرب طرؽ إيصاؿ ادلعرفة كاإلبانة عنها 

أما الطريقة الثانية فتستند إُف احلوار... كؽلكن أف ثالثة... فأكذلا احملاضرة ... ك 

نسميها ادلناقشة... كالطريقة الثالثة أف يعُت للتالميذ فصال يذاكركنو بادئ البدء، مث 

يأخذ ادلعلم يف شرحو كإيضاحو كيناقشهم يف ثنايا درسو ليعرؼ ىل فهموه 

 19كاستوعبوه...((.

ادلهارات  –وات التدريسية الثاين: طرؽ التدريس اخلاصة ىي: نظاـ اخلط 

اليت تستعمل يف تدريس مادة معينة من ادلواد الدراسية كتتمشى  –كألنشطة التدريس 

مع طبيعتها، كأىدافها اخلاصة((، كيؤكد ىذا التعريف أف ))كجود طرؽ خاصة 

للتدريس قائم على أساس تنوع ادلادة ادلدرسية، أك اليت ستدرس للطالب، كعلى 
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كما تطلب من أساليب كمهارات كأنشطة كأدكات التتطلبها  21،اختالؼ طبيعتها((

ادلواد األخرل، كلذا صلد يف ادلكتبة الًتبوية مؤلفات كثَتة تتعلق بطرؽ التدريس 

 إُف جانب مؤلفات أخرل تتعلق بطرؽ التدريس العامة. 21اخلاصة للمواد التدريسية،

 مفهـو مهارة الكالـ .7

مهارة. ادلراد فيها االستطاعة. كأما  –ؽلهر  -ادلهارة ىي مصدر من مهر  

الكالـ ىو تعترب من أعلية ادلهارات بالنسبة إُف اللغة األجنبية  22الكالـ فهو القوؿ.

كتعترب من أىم ادلهارات اللغوية. ألف الكالـ جزء عملى الذم ؽلارسو التعلم. 

ذا فالكالـ جزء أساسي يف منهج تعليم اللغة األجنبية كيعترب كالقائموف على ى

ادليداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة األجنبية ذلك أنو ؽلثل يف الغالب اجلزء العملى 

 23كالطبقي يف تعليم اللغة.

مهارة الكالـ تًتكب من كلمتُت كىي ادلهارة كالكالـ. كادلراد بادلهارة 

استعداد خاص أقل ربديدا من القدرة، فهي استعداد خاص الكتساب شيئ معُت. 

يصدر عن اإلنساف ليعرب بو شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم كأما الكالـ ما 

 24كالسماع.
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لقد عرفنا أف دلهارة اللغوية تتكوف من أربع مهارات، مهارة الكالـ كمهارة 

االستماع كمهارة الكتابة كمهارة القراءة. كمهارة الكالـ تعترب من أىم ادلهارات 

ما يهدؼ إليو ىو الكالـ هبذه اللغة اللغوية ألف كثَتا شلن يتعلم اللغة األجنبية أكؿ 

كتعترب أيضا أكثر احتياجا من الوسائل كادلعينات ألف اخلجل كالًتدد كاخلوؼ من 

 25ارتكاب األخطاء تلعب على ادلتعلم كتعوقة على االشًتاؾ يف النطق كاحلديث.

الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت 

بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ يف نفسي كالـ، أما التعريف االصطالح  القائم

للكالـ فهو: ذلك الكالـ ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسو، 

أك خاطره كما غلوؿ خباطره من مشاعر كإحساسات، كما يزخر بو عقلو من رأم أك 

أك ضلو ذلك، يف طالقة كانسياب،  فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات،

 26مع صحة يف التعبَت كسالمة يف األداء.

يعترب الكالـ الفن الثاين من فنوف اللغة األربعة بعد اإلستماع، كىو ترمجة 

اللساف عما تعلمو اإلنساف من طريق االستماع كالقراءة كالكتابة، كىو من العالمات 

لكالـ ىو اللفظ كاإلفادة، كاللفظ ىو ادلميزة لإلنساف فليس كل صوت كالما، ألف ا

الصوت ادلشتمل على بعض احلركؼ، كما اإلفادة ىي: ما دلت على معن من 
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ادلعاين، على األقل يف ذىن ادلتكلم، صحيح أف ىناؾ أصواتا تصدر من بعض 

احليوانات كالطيور ربمل بعض الدالالت يف بعض ادلواقف اليت يستدؿ هبا ىن 

ذه احليواف، كقد تفهم معاين أخرل، كلكنها قليلة، كمرتبطة احلاجات )البلوجية( ذل

 27دبواقف زلدكدة.

كمهارة الكالـ بعض من كفاءة اللغة إُف أف يتحقق يف تعليم اللغة العصرل 

أك اللغة العربية. كالكالـ كسيلة مهمة للًتكبُت ادلعاشرة، التعبَت بالتبادؿ كباستعاؿ 

 28اللغة.

 أنواع تعليم مهارة الكالـ .8

نقسم تعبَت )الكالـ( من حيث ادلوضوع إُف نوعُت: التعبَت الوظيفي ي 

كالتعبَت اإلبداعي. كما ينقسم من حيث األداء إُف نوعُت أيضا كعلا: التعبَت 

 التحريرم كالتعبَت الشفوم.

. الكالـ 2. الكالـ الوظيفي، 1ينقسم الكالـ إُف قسمُت رئيسُت : 

 اإلبداعي :
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 الكالـ الوظيفي  (أ 

يؤدم غرضا كظيفيا يف احلياة يف زليط اإلنساف، الكالـ الوظيفي  ىو ما 

ىو الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم، كقضاء 

حاجاهتم، مثل : احملادثة، كادلناقشة، كأحاديث اإلجتماعات، كالبيع كالشراء، 

كاألخبار،  كأحاديث ادلتطلبات اإلدرية، كإلقاء التعليمات، كاإلرشادات،

 كادلناظرات كالندكات، كاخلطب السياسية كاإلجتماعة كأحاديث السمر. 

كالكالـ الوظيفي ضركرم فيو احلياة، ال يستغٍت عنو إنساف، كال ؽلكن أف 

تقـو احلياة بدكنو، فهو ػلقق ادلطالب ادلادية كاإلجتماية، كال ػلتج ىذا النوع ال 

واقف احلياة العملية يف الوقت ستعداد خاص، كاليتطلب أسلوبا خاصا، كم

احلاضر تتطلب التدريب على ىذا النوع من التعبَت الذم ؽلارسو ادلتكلم يف حياتو 

 يف العمل، كيف األسواؽ، كيف كسائل اإلعالـ ادلسموعة كادلرئية.

 الكالـ اإلبداعي  (ب 

يقصد بو : إظهار ادلشاعر، كاإلفضاع عن العواطف كخلجات النفس،  

ت ادلختلفية بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة كترمجة اإلحساسا

دبا يتضمن صحتها لغويا كضلويا، حبيث تنقلها إُف األخرين بطريقة مشوقة مثَتة 

ىي األديب، كحبيث تنقل سامعها أك قارئها إُف ادلشاركة الوجدانية دلن قائلها، كي 
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سن ىو بو مثل : التكلم يعيش معو يف جوه، كينفعل بانفعاالتو، كػلس دبا أح

عن مجاؿ الطبيعة، أكادلشاعر العاطفية، أكالتدكؽ الشعرم، أك النثر القصصي، أك 

 التكلم عن حب الوطن. 

كىذا النوع ضركرم يف احلياة، فعن طريقة ؽلكن التأثَت يف احلياة العامة 

 بإثارة ادلشاعر، كربريك العواطف ضلو اذباه معُت، فأسلوبو األديب من خصائصة

إثارة األحاسيس، كربريك العواطف، ككم من كلمات ذلا فعل السحر يف نفوس 

الناس. كينبغي مالحظة أف كال النوعُت من التعبَت الوظيفي ك اإلبداعي، ال 

ينفصل أحدعلا عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلتقياف، فكل موقف تعبَتم ىو 

َت الوظيفي بدرجات موقف للتعبَت الوظيفي، كاإلبداعية صفة تلحق بالتعب

 متفاكتة.

ككال التعبَتين الوظيفي كاإلبداعي، كما قلنا، ضركرم لكل إنساف يف 

اتجمتمع احلديث، فالتعبَت الوظيفي ػلقق لإلنساف حاجتو من ادلطالب ادلادية 

كاإلجتماعية، كالتعبَت اإلبداعي ؽلكنو من أف يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره 

 كشخصيتو. 

تقنيات كرلموعة متنوعة من التدريب ادلهٍت الذم مت تطويره العديد من ال

من قبل معلمي اللغة. كل هنج أك أسلوب أك تقنية الضغط ألنواع معينة. يف حُت 



25 
 

 

أف التواصل األسلوب، كالًتكيز على فهم رلموعة من احلوارات دبا يف ذلك كظيفة  

 29ؿ.كل عبارة كالسياؽ أك الوضع، مث يذىب مباشرة دلمارسة االتصا

 بُت أنواع التمارين اليت زلادثة على النحو التاِف :

 السؤاؿ كاجلواب  (1

أجاب أحد الطالب ادلدرسُت سؤاؿ كاحد، مع مجلة كاحدة، مث 

طالب كىلم  3سأؿ الطالب أكال، الطالب اجلواب الثاين، كاإلجابة على 

 جرا. 

 ربفيظ احلوار  (2

ؿ. يف توفَت ادلدرسُت حوار مكتوب لتسجيل الطالب يف ادلنز 

األسبوع القادـ أف طالبها أف يظهر يف الفصوؿ الدراسية مقدما أزكاج 

للتدليل على احلوار، كلكن أيضا تظاىر، مع األخذ يف االعتبار اجلوانب 

التعبَت كاإلؽلاءات كالتعبَت كالتجويد كفقا للنص من ادلناقشة. كينبغي تكييف 

رفية فيأف ادلواد احلوار إُف مستول كفاءة الطالب، كغلب أف تكوف الظ

امأخوذة من احلياة اليومية، مثل يف ادلنزؿ، يف ادلدرسة، يف السوؽ، يف 

احملطة، كىلم جرا ؽلكن لدعهم إغلاد حالة استخداـ أدكات مثل الصور 

 كالشرائح كاألفالـ.
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 زلادثات بنظاـ اخلاص (3

يف ادلناقشات ادلوجهة كادلدرسُت ربديد الوضع أك السياؽ. يتوقع من 

لتطوير خياذلم يف زلادثة مع زلاكره يتفق مع موضوع زلدد سلفا. إذا الطلبة 

يتم إعطاء الطالب الفرصة إلعداد يف ادلنزؿ، مث غلب عدـ تعيُت الزكج 

األكؿ ىذا ىو لتجنب إمكانية إعداد الطالب لكتابة احلوار كمث حفظو. إذا 

 كاف ىذا ىو احلاؿ سوؼ تقلل من قيمو العفوية.

  زلادثات ادلستقيلة (4

يف زلادثة أنشطة حرة، فقط ربديد ادلعلم ادلوضوع. يتم منح 

الطالب الفرصة إلجراء زلادثة حوؿ ىذا ادلوضوع حبرية. كتنقسم إُف 

رلموعات الطالب ينبغي عدة، يتألف كل منها من أربعة إُف مخسة 

أشخاص، حبيث ؽلكن للطالب ىناؾ فرصا كبَتة دلمارسة. ادلعلم يف ىذه 

ل رلموعة، كعن توفَت اىتماـ خاص للفئات اليت ىي احلالة لإلشراؼ ك

 ضعيفة أك أقل على ضلو سلس كتبدك أقل عاطفي يف احملادثة. 

 شيئ مهم ليحتّم  (5

ىناؾ العديد من اجلوانب اليت غلب مراعاهتا من قبل ادلعلم يف التعلم 

 علم الكالـ )مهارات التحدث(، من بُت أمور أخرل:
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تقدـ أمثلة من ادلدرسُت قبل احملادثات مع  يف ادلمارسة احملادثة، كينبغي .أ 

التجويد كالتعبَت اليت تصف حقا دبعٌت احلق. كينبغي يف ىذا احلوار عدـ 

نسياف جوانب من ثقافة العرب )الكتاب األصلي( اليت كانت سائدة 

 يف احملادثة كيعترب حسن اخللق يف تكوين اجلمعياف.

ماـ خاص للطالب الذين ىم غلب ادلدرسُت يف احملادثة احلرة إيالء اىت  .ب 

خجولة. تشجيعهم للظهور كالتحدث. أيضا لتجنب احكار من قبل 

 بعض الطالب احملادثات فقط.

كربدث عزاز التعلم فعالية العناصر الواردة من التفاصيل اللغوية كغَت  .ج 

 اللغوية، ادلدرجة يف جدكؿ التصنيف.

أف يكوف  يف ادلناقشات التالية أك أحاديث الطالب كادلعلمُت غلب .د 

ادلريض على عدـ التسرع كإعطاء الطالب تصحيح كل مرة ؼلطئ. 

االنتظار حىت انتهاء الطالب االنتهاء يتحدث أك حىت إُف النشاط 

بأكملو. ألنو بصرؼ النظر عن تعطيال لنشاط ردبا يؤثر أيضا على 

 شجاعة الطالب.

ركة غلب أف يتم تعديل تكوين الطبقة يف مثل ىذه الطريقة لتمكُت مشا .ق 

مجيع أفراد الطبقة يف أنشطة التعلم. رسم دائرة على شكل حدكة 
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حصاف أك شبو دائرة. كؽلكن أف يتم السماح حىت لو أنشطة يف زلادثة 

 مفتوحة خارج الفصوؿ الدراسية، كذلك لتجنب التشبع.

يف عملية تعلم مهارات التخاطب كادلدرسُت أيضا أف إجراء 

ء الطالب، كىناؾ جوانب التقييم يف التصحيحات مباشرة على جوانب أخطا

   هناية االجتماع.

 تصحيح جوانب يتحدث (أ 

يف رلموعة متنوعة من خطاب التدريب كاحلديث خاصة، كركاية 

القصص كادلناقشات كىلم جرا. ادلعلمُت غالبا ما ذبد أخطاء كأكجو القصور 

من الطالب سواء منجانب من جوانب لغوية كغَت لغوية. غالبا ما يشعر 

دـ االرتياح ادلعلمُت، كال ؽلكن االنتظار الصالحها. ىذا أمر مفهـو ألف بع

 ادلعلم قد تشعر أهنا مضطرة لعدـ السماح للطالب ادلستمر يف اخلطأ. 

كلكن ينبغي أف ندرؾ أف العاصمة اإلبتدائية يف الكالـ ىو الشجاعة 

سُت لقوؿ احلافلة نفسها للخطر الوقوع يف اخلطأ. كلذلك، فػإف تصحيح كرب

الشجاعة ادلتعلمُت التدريس ال إليقاؼ. كيقًتح اخلرباء أف يتم إعطاء 

التصحيح من قبل ادلعلم بعد أنشطة عامة، ال عند احلديث. كينبغي أيضا 
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أف نتذكر أنفي اللغة العامية، غلب أف يتم توفَت التطبيقات كايدا بناء اجلملة  

 كايدا )ضلو( فضفاضة. 

الطالب يف األنشطة الناطقة. كلكن  ادلعلمُت حباجة لتقييم أداء

ليست رلرد تقييم لقياس كتعيُت القيمة إُف نشاط التعلم، كلكن أيضا أف 

يفسر على أنو زلاكلة ربسُت جودة التحصيل العلمي الطالب أك ينبغي 

باإلضافة إُف تعزيز أقول الدكافع للتعلم. التقييم التشخيصي، كاذلدؼ من 

القصور كاألخطاء من الطالب، كلكن ذلك ىو ليس فقط دلعرفة أكجو 

ادلعرفة ادلعلمُت عن أكجو القصور كاألخطاء اليت مثلما ادلواد اليت سينظر فيها 

يف التخطيط ألنشطة أخرل من شأهنا أف تساعد نأمل تصحيح أكجو 

القصور كالضعف لدل الطالب. ذبدر اإلشارة إُف أنو يف تسليم نتائج 

ُت أف أؤكد فقط أكجو القصور من الطالب. التقييم، ينبغي أيضا على ادلعلم

كينبغي أيضا جوانب التقدـ كالنجاح أف يالحظ. كينبغي أف يتم انتقاد 

متوازنة مع الثناء. بذلك لن يكوف ىناؾ شعور بُت الطالب أهنم سبكنوا من 

فعل شيئ كىذا الشعور سوؼ تشجيعهم ألداء مهاـ يف كقت ال حق مع 

 العاطفة. 
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 جوانب التقييم  (ب 

اجلوانب ادلقررة يف هناية اإلجتماع الذم عقد يف أنشطة عامة، على 

 النحو الذم اقًتحو اخلرباء ىي كما يلي:

 جوانب اللغة (1

 لفظ .أ 

 دقة قراءات .ب 

 كضع الضغط .ج 

 ذلجة كإيقاع  .د 

 اختيار الكلمات .ق 

 اختيار التعبَت .ك 

 ىيكل اجلملة .ز 

 اختالؼ .ح 

 غَت اللغوية اجلوانب (2

 طالقة  .أ 

 التمكن من ادلوضوع .ب 

 ادلهارات .ج 
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 ق منط .د 

 شجاعة .ق 

 رشاقة .ك 

 النظاميات احملادثات .ز 

 تعاكف .ح 

كؽلكن استخداـ ىذا ادلقياس لتصنيف كتقييم الفردية اتجمموعة. ال ينبغي 

أف سبأل مجيع بنود التقييم يف كقت كاحد. ؽلكن للمدرسُت تبسيط عنصر 

 31القائمة أك ربديد ىذه البنود. ادلقررة يف النشاط.

ـ أك التحدث للصغار. ىي أف كلكن ادلشكلة احلقيقية يف تعليم الكال

من  –أم التعبَت الشفوم  –األغراض اليت تعلم التلميذ الكالـ كالتحدث 

  31أجلها غَت كاضحة كال زلددة.

 أعلية مهارة الكالـ .9

كال شك أف الكالـ أك التحدث من أىم الواف النشاط اللغوم للكبار  

كتابة يف حياهتم. أم كالصغار على السواء، فالناس يستخدموف الكالـ أكثر من ال

أهنم يتكلموف أكثر شلا يكتبوف. كمن ىنا ؽلكن اعتبار الكالـ ىو الشكل الرئيسي 
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لالتصاؿ اللغوم بالنسبة لالنساف. كعلى ذلك يعترب الكالـ أىم جزء يف ادلمارسة 

 32اللغوية كاستخداماهتا.

كلم قبل من الؤكد أف الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف ت (أ 

 أف يكتب، كلذلك فإف الكالـ خادـ للكتابة.

التدريب على الكالـ يعود اإلنساف الطالقة يف التعبَت عن أفكاره، كللقدرة   (ب 

 على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت.

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إُف ادلناقشة، كابداء  (ج 

لك إال بالتدريب الواسع على التحدث، الذم الرأم، كاإلقناع، كال سبيل إُف ذ

 يؤدم إُف التعبَت الواضح عما يف التفس.

 –خصوصا يف ىذا العصر الذم تعدد فيو كسائل النقل كادلواصالت  –الكالـ  (د 

 ليس كسيلة الطمأنة الناس ادلتنقليُت فقط.

الكالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب، كيبدؤ ذلك  (ق 

 اضحا من تعدد الفضايا ادلطركحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، ادلشكالت اخلاصةك 

 كالعامة اليت تكوف زلال للخالؼ.
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كلو كاف  –كالكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو  (ك 

عالج نفسي ؼلفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أك ادلواقف  –ػلدث نفسو 

 اليت يتعرض ذلا. 

كالكالـ كسيلة رئيسية فب العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها، ال ؽلكن أف  (ز 

 33يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.

 أىداؼ تعليم مهارة الكالـ  .11

 ىناؾ اىداؼ عامة لتعليم احلديث ؽلكن أف نعرض ألىم فيما يلي: 

 غة عربية سليمة. تشجيع الطالب على مواجهة اآلخرين كزلاكرهتم بل (أ 

التغلب على عامل احلياء الزائد بغض الطالب الذم ػلوؿ دكف توضيح   (ب 

 االفكار كادلعاين اليت ذبزؿ يف خواطرىم.

 تنمية القدرة اخلطابية، دلا ذلا من مواقف حياتية تستدعيها.  (ج 

تنمية القدرة على االرذباؿ الكالمي كشحذ البديهة عند أصحاهبا، لتساىم يف  (د 

 كار كاخلواطر.الد االفتو 

تعود الطالب على قواعد احلديث كاإلصغار كاحًتاـ اقواؿ الناس الذين  (ق 

 34يتحدثوف اليو، كإف خالفوه يف الرأم كاالجتهاد.
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التمكُت من التعبَت عن االفكار كادلشاعر كإدارة الشؤكف اخلاصة كالعامة بسهولة  (ك 

 كيسر كبثقفة.

 غجادة األداء اللغوم كاتقاف الصياغة كالنطق. (ز 

 لسيطرة على عملية التفكَت كتنظيمها زلتول كشكال كمضموما كأسلوبا.ا (ح 

 استعادة ادلعلومات كابقاؤىا حية خالؿ التحدث هبا. (ط 

 التحدث يساعد على أف يتبوأ ادلرء مكانة اجتماعية الئقة.  (م 

 أشباع الرغبة كالًتعة الذاتية للحوار مع اآلخرين. (ؾ 

 جل كالشعور بالنقص.تدريب ادلتحدث على ادلواجهة كالتغلب على اخل (ؿ 

  35تزكد الطالب أك ادلتحدث أيا كاف بفنوف اإللقاء ادلناسبة. (ـ 

 طرائق تعليم اللغة العربية .11

الطرؽ مجع من الطريقة. كالطريقة يف التعليم ىي نظاـ الذم يسَت ادلعلم يف 

يف  36إلقاء دراسىة ليوصل ادلعلومات أذىاف الطالب بشكل يتحسن اغراض الًتبية.

األجنبية طرؽ كثَتة كلكن ليست كلها مناسبة بتعليم احملادثة إال بعضها تعليم اللغة 

 كمنها:
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 طريقة ادلباشرة  (أ 

بانتشار فكرة النشاط يف ميداف الًتبية خالؿ القرف العشرين، استطاع 

أصحاب ىذه الفكرة أف ينشركا اعتقادا بأف الطالب ؽلكنهم تعلم فهم اللغة 

ا، كتعلم الكالـ عن طريق التكلم هبا مع عن طريق االستماع لكمية كبَتة منه

ربط الكالـ دبواقف مناسبة. كلقد الخظوا أف ىذه الطريقة ىي اليت كاف يتعلم 

هبا الطالب لغتهم الوطنية، كما أهنا كانت الطريقة اليت يتعلموف هبا اللغة الثانية 

 بدكف صعوبات كثَتة عندما ينتقلوف إُف بيئة أجنبية.

ع كتطوير يف كقت ما للطرؽ الشفوية كالطبيعية كلقد قامت حركة ذبمي

أدت إُف تشكيل طريقة جديدة ىي ما مسيت بالطريقة ادلباشرة اليت تعتمد على 

الربط بُت كلمات كمجل اللغة األجنبية كاألشياء كاألحداث بدكف أف يستخدـ 

 37ادلدرس أك التالميذ لغتهم الوطنية.

 طريقة السمعية كالشفوية   (ب 

االتصاؿ يف السنوات األخَتة تزداد بُت الدكؿ، فنما  لقد أخذت عملية

حجم التجارة، كانتشرت برامج اإلذاعة كالتلفزيوف، كاتسعت ادلشركعات 

كادلعونات الفنية، ككثرة عمليات التبادؿ الثقايف كالتعليمي بُت الدكؿ، شلا أدل 

تفت ىذا إُف زيادة اىتماـ الناس بتعلم لغات أخرل غَت لغاهتم الوطنية. كلقد ال
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االىتماـ بتعليم لغات أخرل إال أف يكوف اإلنساف قادرا على التكلم باللغات 

األجنبية كفهمها، كمن مث انعكس ذلك على الطرؽ اليت يتعلم هبا الناس قراءة 

اللغات األجنبية بطالقة، كالكتابة هبا يف دقة. كلقد أدل اىتماـ اجلديد ادلتزايد 

تصاؿ باللغة األجنبية إُف صياغة مصطلح بأف يكوف اإلنساف قادرا على اال

)السمعية كالشفوم( ليطلق على طريقة هتدؼ إُف إتقاف مهارات االستماع 

 38كالكالـ أكال كأساس إلتقاف مهارات القراءة كالكتابة ثانيا.

 طريقة احملادثة أك احلوار  (ج 

ربتل احملادثة مكانة ىامة يف احلياة العلمية كاإلجتماعية، كاحملادثة فن 

ػلتاج إُف هتيؤ كإعداد كإال ربوؿ إُف ضرب من ضركب التثرثرة اليت ال طائل 

ربتها. من ىنا كاف ال بد من إعداد نفسي كثقايف كخلقي تربوم، إ نالحظ كثَتا 

من السلبيات اليت تؤدم إُف تفريغ ادلناقشة من مضموهنا، كمن افتها الًتبوية، 

ى من زلدثية فيحاكؿ أف االستعالء حيث يضع ادلتدث نفسو يف مكانة أمس

يفرض عليهم أراءه فرضا كبعناد كاصرار، كىنا من ػلاكؿ أف يسيطر على أجواء 

احلوار باالسًتساؿ يف احلديث كاالدعاء، لذا كاف التعاَف افة أخرىمن افات 

احملادثة، أضف إُف ذلك االستطراد كاخلركج عن زلور ادلناقشة مع اضطراب 

كاجب ادلدرسة أف تعود طالهبا على ىذا النوع من األفكار كعدـ تنظيمها، كمن 
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أنواع التحدث كذلك يضع على عائق مدرس اللغة العربية يف الدرجة األكُف مث 

على عائق مدرسي ادلواد األخرل، إذ البد من أف يهيأ للطالب الفرص الطبيعية 

  39كادلواقف العملية من خالؿ التفاعل احلي مع ادلادة ادلدرسة.

 اخلطوات االتية يف تعبَت الشفوم:ؽلكن اتباع 

 تدين رأس ادلوضوع، كقرائتو  (1

مناقشة التالميذ يهدؼ توضيح جوانب ادلوضوع كربديد أىم عناصره  (2

 كخصوصا يف ادلرحلة األكُف لتعليم التعبَت

 مطالبة التالميذ باحلديث يف كل عنصر مو توجيو (3

 حديث التالميذ باحلديث عن ادلوضوع ككل (4

عامة بعد فرغ التالميذ حديثهم. يف تعليم اللغة األجنبية مناقشة األخطاء ال (5

 طرؽ كثَتة كلكن ليست كلها مناسبة بتعليم احملادثة إال بعضها كمنها.
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 العوامل ادلؤثرة يف مهارة الكالـ .12

 أما العوامل ادلؤثر يف تدريس الكالـ، فهي كما يلي: 

 النطق (أ 

بويوف األعلية الكربل من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرل الًت 

لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة الصوتية أك 

تعبَتة أك تصحيحة بعد تعلمها بشكل خاطئ. كليس ادلطلوب يف النطق من أف 

ينطق الطالب بشكل كامل أم يسيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة 

قدرة على إخراج األصوات بالشك الذم متحدثها، كلكن السيطرة ىنا تعٍت ال

ؽلكن التعلم من الكالـ مع أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الوقت الكامل يف إخراج 

 41أصواهتم كنَتاهتم كتنفيذىم.

كيف النرب الصحيح فكاف ادلعلم يلفط بعض الكلمات اجلديدة اليت يريد 

تجزء من الًتكيب تعليمها للطالب. كلكنو قد ؼلطئ يف النرب. ألف الرب جزء ال ي

الصويت للكلمة. كاخلطأ يف النرب غلعل الكلمة غربية على السمع، كأحيانا كغَت 

مفهومة. كما يف كلمة ) مدرسة ( على سبيل ادلثاؿ، كاف يضع النرب القوم أم 

 41النرب الرئيسي على ادلقطع قبل األخَت تارة كعلى ادلقطع قبل األخَت تارة أخرل.
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يعتمدكف على ادلعلم كتقليدىم إياه يف تعليم النطق إف كثَتا من الدارسُت 

مع التسليم بسالمة نطق ادلعلم كدقتو إال أهنم زلتاجوف للتدريب ادلنظم على 

تقليد األصوات كإخراجها، كلذلك ينبغي للمعلم أف يساعد طالبو على إصدار 

األصوات اجلديدة الغربية. كيعُت طالبو على إظهار حركات اللساف كالشفاه 

على سبييز األصوات. فينبغي للدارسُت أيضا أف يسمع األصوات اجلديدة يشكل  ك 

كامل كتعود عقلم على استقباذلم كاإلستجابة ذلا، كبعد ذلك ينطق الطالب 

.  بنطق كيكرركهنا يف كل يـو

كما ذكرنا يف االستماع على أف تسمع   –إف األذف ينبغيب أف تدرب 

األصوات اجلديدة بشكل دقيق، ككثَت من الدارسُت الذين يظنوف أهنم يسمعوف 

األصوات اجلديدة بشكل جيد ىم ال يسمعوف يف احلقيقة سول تلك األصوات 

يستمع الدراسى يف لغتهم األـ القريبة من أصوات اللغة اليت يتعلموهنا. فهادة ما 

فقط أُف األصوات اليت تعود أذناه على مساعها: كتعود عقلو على استقباذلا 

كاالستجابة ذلا، أما معظم األصوات فتظل سلتلفة عن أصوات اللغة األـ كىي 

تلك األصوات اليت َف يسمعها على اإلطالؽ. كمن ىنا فعلى معلم العربية أف 

صوات. كػلدد األصوات العربية اليت يصعب يقـو بعملية تقوًن لنطق الدارسُت لأل

نطقها عليهم أك ينطقوهنا بشكل بعيد جدا عن نطقها الصحيح، مث يقـو 
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بتوضيح الفرؽ بُت نطقهم للصوت كالنطق الصحيح لو كاألسباب اليت أدات إُف 

تلك، مث يكشف ذلم عن اخلطأ الذم يرتكبوهنا يف ربريك اللساف كالشفاه، مث 

 42على النطق الصحيح.يدرهبم مرة ثانية 

 ادلفردات   (ب 

تعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا من اىداؼ أم خطة لتعليم لغة أجنبية، 

الوقت كسائل ذلك أف ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات 

يستطيع ادلتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إُف كلمات ربمل  للتفكَت، فبادلفردات

دلفردات يف اللغة األجنبية من خالؿ مهارات ما يريد. كعادة ما تكتسب ا

االستقباؿ كىي االستماع كالقراءة، مث تأين مهارة الكالـ كالكتابة فتفسحاف يف 

اتجماؿ لتنميتها كالتدرريب على استخدامها، معٌت ىذا أف الكلمات ال تعلم إال 

من خالؿ السياؽ، أم من خالؿ استخدامها يف مواقف شفوية أك يف 

قراءة، كلذلك يفضل تقدًن الكلمات للدارسُت من خالؿ موضوعات لل

موضوعات جوانب مهمة من حياهتم. كىناؾ كثَت من اخلربات كالطرؽ اليت ؽلكن 

استخدامها يف تنمية ادلفردات لتطوير القدرة على الكالـ لدل الدارسُت، من 

ذلك طرح رلموعة من األسئلة كاألجوبة، كتقدًن مواقف حوارية كقصصية تدكر  

كلها حوؿ مواقف من حياة الدارسُت، كخربات اجتماعية داخل الفصوؿ كداخل 
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ادلدرسة مثل ادلناقشات العامة كاستقباؿ الضيوؼ كاتجمامالت كاستخداـ األدكات 

ادلدرسية، كؽلكن أيضا استخداـ بعض قوائم ادلفردات الشائعة كعندما يلم 

عده على إعادة توظيفها الدارس دبجموعة كبَتة من الكلمات على ادلعلم أف يسا

  43مرة أخرل يف مواقف شفهية مشاهبة لتلك اليت جاءت فيها.

 القواعد  (ج 

كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إُف القواعد بل يرل 

بعضهم ينكرىا سباما. اما متعلموا اللغة األجنبية فكثَتا ما يركف أف القواعد ليست 

 ضركرية للتحدث باللغة.

كشلا ال ينبغي لفت النظر إليو أف ربكم اللغة دبجموعة من القواعد اليت 

يفًتض أف يعرفها جيدا ادلتكلم هبا. كنواعى أف صعوبات تدريس القواعد ال 

ربمل كال يتم التغاب عليها يتجاىل ادلشكلة. فالقواعد إذف لشيئ ضركرم لتعلم 

يف اللغة العربية لألجانب  كلن نتناكؿ ىنا مشكلة تعليم القواعد 44مهارة اللغة.

بالتفصيل، كذلك إذا نظرنا إُف كتب تعليم اللغة األجنبية صلد أف القواعد عادة 

 تقدـ بواحدة من طريقتُت : 

تقدًن القواعد أك القاعدة اجلديدة من خالؿ حوار أف مواقف قصصية مث  (1

 تستنبط كتستخدـ يف مواقف حوارية جديدة.
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لتدريس عليها. كال يعمل ادلعلم إال أف يقدـ تقدًن القاعدة اجلديدة كيتم ا (2

 ادلفاىيم من خالؿ الشرح حيث يدعمها بأمثلة سهلة كسبرينات.

 مشكالت تعليم الكالـ . 13

إف ىناؾ عدة ادلشكالت اليت قاذلا العلماء يف تعليم الكالـ، ال سيما 

 تعليميو للدارسُت غَت الناطقُت بالعربية. كمنها: 

كاف لو حسن النطق كجودة األداء يف الكالـ باللغة قليل من ادلدرسُت من  

العربية، بل كاف منهم َف يستطع التكلم بالعربية فصيحا كرلودا. رغم أهنم يعتربكف 

من كسيلة أكُف لتعليم الكالـ، كالدرسوف ػلتاجوف كثَتا إُف كجود ادلثاؿ اجليد يف 

اللغة ادلتعلمة فال يكوف  الكالـ من قبل ادلدرس. كإذا كاف ادلدرس ال يتكلم مرارا با

احلوار بُت الدارسُت. كاحلل على ىذه ادلشكلة، أف يًتكد كل ادلدرس اللغة العربية 

دبهارة الكالـ جيدا، كبالتزاـ الفصحى يف مجيع أقوالو. كىذا يطلب ادلدارس على أف 

  45يتمكن فيها من دركس تالكة القرآف الكرًن كبالًتتيل كالتجويد.

 ية مهارة الكالـ اخلطوات لتنم. 14

 أف يعرؼ ادلتكلم البداية كالنهاية يف كالمو، كأىدافو كمواقف الكالـ.  (أ 

 اإلىتماـ بادلعٌت قبل اللفظ (ب 

 التدريب على مهارات الكالـ يف مواقف طبيعية (ج 
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 استثارة الدكافع لدل ادلتعلمُت ضلو الكالـ (د 

 يراعي ادلركنة يف التدريب (ق 

 التزكد يف الثزكد يف الثركة اللغوية (ك 

  46تدرج يف تعلم ادلهارة كالتدريب عليها، ألف ادلهارة ال تكتسب دفعة كاحدة.ال (ز 

 . األمور البد على ادلعلم مراعاهتا عند تدريس مهارة الكالـ15

بعُت االعتبار عند تدريس مهارة احملادثة يف أحد ىناؾ أمور غلب أخذىا 

 ادلستويات السابقة، كمن تلك األمور:

يث غلب مراعاة ذلك حبيث يسمح ذلم باحملادثة يف لرصيد اللغوم للدارسُت: ح (أ 

حدكد ادلوضوع ادلطركح للبحث، كبال شك فإنو ال ؽلكن توقع زلادثة جيدة من 

 الطالب إذا َف يتعلموا سول كلمات طويلة 

عليم ادلفردات كالًتاكيب: حيث غلب أف يعلم ادلفردات مع الًتاكيب )من   (ب 

مفردات فقطػ، كال ؽلكن أف نتصور  خالؿ السياؽ كالًتكيب(، ألف للغة ليست

 دارسا ال يعرؼ الًتاكيب اللغوية أك ال يستطيع صياغة مجلة.

لتدرج يف موضوع احملادثة: حيث ينبغي على ادلعلم يف كل ادلستول من  (ج 

 اآلخر.ادلستويات الثالثة السابقة أف ؼلتلف يف طبيعة مواقفو عن ادلستىول 
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حيث يستطيع الدارس من خاللو القياـ  تنمية الثركة اللغوية: كىذا جانب مهم (د 

 47دبهارة احملادثة على أكمل كجو.

 . الوسائل التعليمية لتدريس ادلهارة الكالـ 16

 الوسائل التعليمية ىي: كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسنُت عملية التعليم،

كتوضيح معاىن كلمات ادلعلم، اكؿ توضيح ادلعاىن كشرح األفكار كتدريب الدارسُت 

غرس القيم، دكف االعتماد ى ادلهارات كإكتساهبم العادات كتنمية االذباىات ك عل

 48األساس من جانب ادلعمل على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

كقاؿ زلمود نايف معركؼ أف كسائل التعليمية ىي ما ميلجأ إليو ادلدرس 

زيزىا. كىي تعليمية عملية التعلم كالتعليم كربسيها كتعأدكات كأجهزة كمواد لتسهيل 

 49ألف ادلعلم يستخدمها يف عملو كىي تعلمية ألف التلميذ يتعلم بواسطتها.

تربوية يستعاف هبا لقد عرفها زلمد زياد محداف أف الوسائل التعليمية كوسائط 

إلحداث عملية التعليم. أما كسائل التعليمية ىي ما تندرج ربت ادلختلف الوسائط 

ادلوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق  اليت يستخدمها ادلدرس يف

كاألفكار كادلعاين للطالب. غلعل الوسائل التعليمية مهمة إهنا تشوؽ الطلبة للدرس 
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آثرا يتعلمونو باقيا كمستمرا كتساعدىم على سرعة كتوجو اىتمامهم اليو كذبعل 

 كأعلها ما يلي: 51ادلعلومات االرتباطها بأسس حسي ملموس.

 الوبرية، كتستخدـ لتدريب الطالب علىة النطق كالكالـاللوحات  (أ 

األفالـ الثابتة، كتستخدـ يف عرض منظم لسلسة من اإلطارات أك الصور اليت   (ب 

تستخدـ كمثَتات تعُت الطالب على التعبَت عن التتابع الزمٍت للقصة، كما 

 لبعض العبارات كاجلمل.

كشلارسة ما سبق أف سلترب اللغة، كيستخدـ لتددريب الطالب على تطبيق  (ج 

تعلموه يف الصف من التلفظ كادلفردات، كالًتاكيب اللغوية، كاجلوانب احلضارية 

الشفوية اليت للغة. كما تستخدـ لتقدًن التدريبات النمطية كالتدريبات السمعية ك 

تتطلب كثرة التكرار، يهدؼ تزكيد الطالب دبا ؽلكنو من التعبَت الصحيح عن 

 51جز النفسي عند التعامل مع أىل اللغة.نفسو كالتغلب على احلا

 . خصائص مهارات الكالـ النشاط الناجح17

 الطالب يتحدثوف كثَتا (أ 

 ادلشاركة الفعالة للطالب   (ب 

 أف يكوف الدافع (ج 
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 52ىي اللغة اليت مقبولة.اللغة اليت يتحدث هبا  (د 

 . مشاكل يف مهارات الكالـ النشاط18

 ـ كغَتىا على بعض ادلشاكل يف النشاط من مهارات الكال

 الطالب العصيب للحديث عن: (أ 

 األخطاء القلق جعل (1

 انتقد اخلوؼ (2

 كخوفا من فقداف ماء الوجو (3

 باحلراج قليال (4

 ال توجد مواد دلناقشات  (ب 

 ال ؽلكن التفكَت يف ما أقوؿ (1

 ىناؾ أم دافع للتعبَت عن شعوره (2

أقل أك أم مشاركة من الطالب اآلخرين، ألنو يتأثَت العديد من الطالب  (3

، ألنو يتأثر العديد من الطالب الذين ؽليلوف للسيطرة، كاآلخر قليال اآلخرين

 احلديث

 استخداـ لغتهم األـ، َف تستخدـ لتتحدث بلغة أجنبية (4
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بيٍت كأكر يوفر حال بديال للمعلمُت يف التعامل مع ادلشاكل أك ادلشاكل 

 ادلذكورة أعاله، كىي:

بالدكار على الطالب رلموعة ظلوذج. من خالؿ تشكيل رلموعة ككاد الشعور  (أ 

 الذين ال يريدكف للمضى قدما يف كسط الصف كيتم منح.

 تدريس على أساس النشاط الذم يستخدـ اللغة ادلستخدمة من قبل الطالب (ب 

 غلب على ادلعلم اختيار ادلوضوع كمثَتة لإلىتماـ ادلهاـ أك جعل الفائدة  (ج 

 ادلعلم يعطي تعليمات (د 

 استخداـ اللغة اذلدؼ كعلم ادلعلم ال يزاؿ يسعى الطالب على

 ادلعلموف فيما بينهم (1

 مراقبة ادلعلمُت باستمرار (2

 53تذكَت ادلعلمُت كظلوذجو (3
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 الدراسة السابقةب. 

ىناؾ بعض الباحثُت الذين حبثوا حوؿ مهارة الكالـ، فتذكر الباحثة من دراسة 

 ىؤالء الباحثُت ما يلي:

الكالـ يف ضوء اذباه التعليم  سيف ادلصطفى ربت ادلوضوع "اسًتاتيجية تعليم مهارة .1

كالتعلم على سياؽ العاـ )دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج(

أىداؼ البحث: لكشف اسًتاتيجية تعليم مهارة الكالـ يف اذباه التعليم 

لغة العربية باجلامعة اإلسالمية كالتعلم على السياؽ العاـ يف الربنامج اخلاص لتعليم ال

احلكومية ماالنج، كالكشف عن ادلشكالت يف تعليم مهارة الكالـ يف اذباه التعليم 

كالتعلمعلى السياؽ العاـ يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج.

عية التعليم أعلية البحث: ىذا البحث من إحدل احملاموالت لتنمية نو 

كالتعلم فيو، كيرجى نتائج ىذا التحليل أف يكوف إمساىا نافعا يف رلاؿ تعليم اللغة 

 العربية كأف يسهم يف ذبهيز ادلواد التعليمية يف تعليم مهارة الكالـ للطالب.

منهج البحث: استخدـ الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الوصفي التحليلي 

ينتو ىو الطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة التجريب الكيفي. كرلتمع البحث كع
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. 2116-2115العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج عاـ اجلامعي 

. كأدكات مجع البيانات (sample purpose)كاستخدـ الباحث العينة العمدية 

ىي ادلالحظة كادلقابلة الشخصية كالوثائق من حصيلة التعليم كأما أنشطة ربليل 

 ات مث مراجعة البيانات.البيان

أىم ناتئج البحث: اسًتاتيجية طريقة منشار ادلنحنيات يف تعليم مهارة 

الكالـ مناسبة كجذابة كىي تكوف األكثر يف رفع مستول كفاءة الطالب على 

 استيعاب مهارة الكالـ.

يوفرد الفطر نور سالـ ربت ادلوضوع "تطبيق نظرية الوحدة دلهارة الكالـ يف شعبة  .2

 م اللغة العربية بادلعهد العاِف اإلسالمي احلكومي زلمود يونس بباتو سنجكار.تعلي

أىداؼ البحث: دلعرفة ظلط مهارة الكالـ يف شعبة تعليم اللغة العربية بادلعهد 

العاِف اإلسالمي احلكومي زلمود يونس بباتو سنجكار تقـو بدكر فعاؿ يف اصلاح 

 تعليم العربية فيو.

بحث فيو ادلدخل الكيفي الكمي كنوعو ىو البحث منهج البحث: مدخل ال

كاالختبار كاالستبانة. كأما عينتو التجريي كطريقتو يف مجع البيانات ىي ادلالحظة 

طالبا للفصل  21كعددىم  2116 – 2115فهي طالب ادلستول الثالث عاـ 

 طالبا للفصل الضابط. 24التجريي ك 
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لوحدة ىي طريقة صاحلة ألف أىم نتائج البحث: الطريقة باستخداـ نظرية ا

كتزيد قدرة الطالب على استيعاب مهارة يدرس احملاضر هبا من ادلادة الدراسية 

 الكالـ.
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 

 أهداف البحث الخاصة .أ 

درسة ادلطريقة تدريس مهارة الكالـ يف ىي األىداؼ اخلاصة من ىذا البحث 

 .ة جبل ىندمالثانوية اإلسالمية األىلي
 

 نوع البحث  .ب 

إف البحث الكيفي ىو  الكيفي.ىو ادلنهج  تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث 

البحث الذم يستخدـ بو الباحث لبحث األحواؿ من موقع البحث العادلى، ككاف 

البحث فيو أداة البحث، كأساليب مجع البيانات تقاـ بالتثليث، كالتحليل من الوصف 

 البحث النوعي تأكيدا كبَتا يف ادلعٌت.القياسي، كتؤكد نتائج 
 

 وأوقات مكان البحث .ج 

. ك أما مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندممكاف دراسة الباحثة ىي 

حجة اختيار الباحثة ىذه ادلدرسة االطمئناف ك البعد عن الضوضع ك كذالك قربة بيت 

ا ك يطور الدراسة فيها. ك من الباحثة من ادلدرسة، حىت ال يصعب للباحثة أف يأيت إليه

51 
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أكقات البحث  قصاف الزمن ك ادلصركفة ك القوة.غَت ذالك، زبتار الباحثة ىذه ادلدرسة لن

 .2118مارس  13  - 2118يناير   11ىي: 
 

 در البياناتامص .د 

كإف  كاف ادلوقع يف ىذا البحث مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم.

 لبيانات على البحث ىم: ادلستجيبوف الذين يعطوف ا

 التالميذ .1

 مدّرسة درس اللغة العربية .2

 رئيسة ادلدرسة .3

 األساتيذ .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب جمع البيانات .ه 

ىي  54رأل لنكولُت كغوبا أف مجع البيانات يف البحث النوعي إُف ثالثة أقساـ،

 شلّا يأيت:
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 طريقة ادلالحظة .1

قيقة ك كتابة منظمة. ثة بنظرة دطريقة ادلالحظة ىي طريقة تقـو هبا الباح

ليست ادلالحظة بالنظر فحسب يف البحث العلمي، بل برؤية شيء بالدقيق ك ك 

 55بالتنظيم مناسبا بالكيفية ادلقررة. 

 طريقة ادلقابلة  .2

بُت الوجهُت، طريقة ادلقابلة ىي طريقة تقـو هبا الباحثة بأداء ادلقابلة ادلباشرة 

 ستجيب، ىو الذم غليبوا أسئلة الباحثة. علا السائل، ىو الذم يقدـ األسئلة، ك ادلك 

 طريقة الوثائق .3

درسة ادليف تستخدـ ىذه الطريقة لنظر الوثائق الرمسّية تعٌت ما تتعلق بالوثائق 

 الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم، منها: الرسائل، الصور كالكتب يف ادلدرسة.
 

 طريقة تحليل البيانات .و 

ت من خالؿ الطريقة ادلستخدمة تقـو الباحثة بعد أف أنتاجت الباحثة البيانا

 بتحليلها. رأل ميلس ك ىوبَتماف أف ربليل البيانات ػلتوم على : 

 البيانات تنقيح .1

 أف البحث يقـو باختيار البيانات  يف البحث.البيانات تنقيح 
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 البيانات عرض .2

صوص أف الباحثة يقـو بعرض البيانات بعد زبفيضها، كأف غلعلها الباحثة إُف الن

 السردية من قبل.

 االستنتاج .3

ىي االستنتاج. ككاف االستنتاج فيو كاصفا عن األخَتة يف ربليل البيانات العملّية 

 اخلالصة بصيغة اللغة السهلة يف الفهم.
 

 

 

 

 

 

 

 طريقة صحة البيانات .ز 

 األساليب لتأكيد صحة البيانات  .1

انات أك غَت إّف تأكيد صّحة البيانات من البحث النوعّى دلعرفة صحة البي

صحتها، كىى تتكوف إُف ادلرحلة ادلصداقّية، كادلرحلة النقلية، كادلرحلة االسنادية، 

 .56كادلرحلة التأكيدية

 ادلرحلة ادلصداقية .2

تُقصد ىذه ادلرحلة لتأكيد القارئ احلارج الذل يوافق ادلخرب بو ىف ىذا 

ة بُت األفراؽ، البحث. فالطرؽ ىف ىذه ادلرحلة ذبرل من جهة ادلشاركة، كادلناقش

 كترقية ادلثابرة، كالتثليث.
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 ادلرحلة النقلّية .3

تقصد من ىذه ادلرحلة جلعل حاصل البحث الذل يصدر من البحث، 

 ادلمكن يستطيع استخدمها ىف البحث اآلخر فيما بعد.

 ادلرحلة االسنادية .4

ىذه ادلرحلة لعقد صحة احلاصل ك ؽلكن يقدر على مسؤكلّيية كتصديقو بأّف 

 ث يقـو بو البحث صحيحا ىف ادليداف.ىذا البح
 

 ادلرحلة التأكيدية .5

ادلرحلة التأكيدية مرحلة أخَتة من األساليب لتأكيد صحة البيانات، كيعتمد 

الباحث إُف البيانات لنظرىا من ناحية ادلوضوعية، كالواقعية، كدعمتو ادلواّد ادلناسبة 

 حىت يصّدَقة القرّاء.
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 الباب الرابع

 انات ونتائج البحوثوصف البي

 

 النتائج العامة .أ 

 نشأة مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم .1

من مؤسسة معهد نور اذلداية  مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم

. ىناؾ مدرسة اإلبتدائية 2114. أقيم يف السنة جبل ىندمطريقة نقشبندية 

 مية األىلية كمعهد نور اذلداية. اإلسالمية األىلية، مدرسة العالية اإلسال

 أحواؿ مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم .2

كقعت يف الشارع مانوصلجل  مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم

قرية مسجد الما منطقة تاالكم مديرية باتو بارا. ىناؾ فصل السابع، فصل الثامن 

 كفصل التاسع. 

 سة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندمدر ادلحالة ادلدرسُت يف  .4

متخرجوف يف  درسة الثانوية اإلسالمية األىليةادلأما ادلدرسوف كادلدرسات ب

الشعوبات ادلختلفة، مثل من شعبة تعليم اللغة اإلصلليزية، تعليم الرياضة، أحوؿ 

عة الشخصية كادلتخرجوف من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية كاجلام
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اساىن كجامعة اإلسالمية دار العلـو كيساراف كغَتىا. ىؤآلء ادلعلموف كادلعلمات  

 كما نرل يف اجلدكؿ التاِف: 

 الجدول األول

مدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية جبل هندي السنة حالة المدرسين في ال

 الدراسية

3128-3129 

 المادة المدرسون الرقم

 قيدة كاألخالؽالع ايفي ماردياين بكالوريوس 1

 - مجيل موفيت ادلاجستَت 2

 اإلندكنيسية اللغة بوترم رزقي كاسيو بكالوريوس 3

 اإلصلليزية اللغة اينداه جايوه كرتيكا بكالوريوس 5

 الفنية كالثقافة ابساريانيت بكالوريوس 6

 القرآف كاحلديث رملة بكالوريوس 7

 العلـو الطبيعية ازميل بكالوريوس 8

 الثقافة اإلسالمية اين بكالوريوسفطرم خَت  9

 العلـو الطييعية ايرين بكالوريوس 11
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 - نور جنة بكالوريوس 11

 ربفيظ القرآف زلمد زين بكالوريوس 12

 اللغة العربية رمحة العاليا بكالوريوس 13

 الرياضية زلمد رفسنجاين بكالوريوس 14

 العلـو االجتماعية سييت خدغلة بكالوريوس 15

 فقة ر حنيشة بكالوريوسنو  16

 

مصدر األدلة: مكتبة مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم العاـ 

درسة ادلمن اجلدكؿ ادلذكور دؿ أف عدد ادلدرسُت يف . 2118-2117الدراسي 

م متخرجوف من اجلامعات مدرسا كى 15 الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم

 ادلختلفة.

ادلدرسة يتكوف من ادلذكور كاإلناث كعددىم كما  أما التالميذ يف ىذه

 نرل يف جدكاؿ التاِف:
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 الجدول الثاني

 اإلسالمية األهلية جبل هندي السنة الدراسيةمدرسة الحالة التالميذ في 

3128-3129 

 المجموع السنة الرقم 

1 2114-2115 27 

2 2115-2116 62 

3 2116-2117 113 

4 2117-2118 125 

 

 الثالث الجدول

 جدول التالميذ يوميا

 النشاط الوقت الرقم

قراءة سورة الفاربة كأمساء  صباحا 17.15-17.31 1

 احلسٌت كالدعاء

 الدراسة هنارا 17.31-13.45 2
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 الجدول الرابع

 جدول التالميذ أسبوعيا

 النشاط الساعة اليوم

 االحتفاؿ صباحا 18.11-17.31 االثنُت

 تالكة القرآف اءامس 15.11-13.11 الثالثاء

 متبادؿ مساءا 15.11-13.11 االربعاء

 اللغة اإلصلليزية مساءا 15.11-13.11 اخلميس

 سلواف مساءا 15.11-13.11 اجلمعة

 الرياضة صباحا 18.11_17.11 السبت

 الكشافة مساءا 13.11-15.11 

 اخلياطة مساءا 15.11-13.11 األحد

 

 

 

 

 الجدول الخامس
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 وياجدول التالميذ سن

 الرقم البرامج

 1 اإلسراء كادلعراج

 2 مولد نيب صلى اهلل كسلن

 3 زلـر 1

 4 سفرم رمضاف

 5 أغسطس 17

 6 يـو البطل

 7 يـو ادلدرس

 8 مسابقة الرياضة كالفن

 9 حفل التخرج

 11 الرحلة
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 الجدول السادس

 مدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بفصل السابعدول التدريس في الج

 الساعة االثنُت الثالثاء االربعاء اخلميس اجلمعة السبت

اللغة 

 اإلندكنيسية

 اللغة

 اإلصلليزية

 اللغة

 اإلندكنيسية

العلـو 

 االجتماعية

-17.31 االحتفاؿ الرياضة

18.11 

 اللغة فقة

 اإلصلليزية

 اللغة

 اإلندكنيسية

العلـو 

 االجتماعية
العلـو  الرياضة

 الطييعية

18.11-

18.51 

العلـو  ةيرياضال فقة

 الطييعية

 اللغة

 اإلندكنيسية

العقيدة  اللغة العربية

 كاألخالؽ

18.51-

19.31 

-19.31 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة

19.51 

العلـو   

 الطييعية

 اللغة

 اإلندكنيسية

 الفنية

 كالثقافة

العلـو 

 االجتماعية
19.51-

11.31 

العلـو  ادلواطنية العلـو

 جتماعيةاال
 اللغة

 اإلصلليزية

 اللغة

 اإلندكنيسية

 الفنية

 كالثقافة

العلـو 

 االجتماعية

11.31-

11.11 

العلـو  ادلواطنية العلـو

 االجتماعية
 اللغة

 اإلصلليزية

-11.11 اللغة العربية الرياضة الفنية

11.51 

الثقافة    ربفيظ القرآف

 اإلسالمية
القرآف  الفنية

 كاحلديث

-11.51 اللغة العربية

12.31 

-12.31 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة

13.11 

الثقافة    ةيالرياض

 اإلسالمية
العقيدة 

 كاألخالؽ

القرآف 

 كاحلديث

-13.11 ربفيظ القرآف

13.41 
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 الجدول السابع

 مدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بفصل الثامنة جدول التدريس في ال

 الساعة االثنُت الثالثاء االربعاء ساخلمي اجلمعة السبت

العلـو  ةيالرياض

 االجتماعية
العلـو 

 الطييعية

 اللغة

 اإلندكنيسية

-17.31 االحتفاؿ الرياضة

18.11 

العلـو  ةيالرياض

 االجتماعية
 العلـو

 ادلواطنية
 اللغة

 اإلندكنيسية

-18.11 اللغة العربية الرياضة

18.51 

الثقافة  

 اإلسالمية
القرآف 

 ثكاحلدي

 اللغة

 اإلصلليزية

العلـو 

 الطييعية

 اللغة ربفيظ القرآف

 اإلندكنيسية

18.51-

19.31 

-19.31 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة

19.51 

الثقافة  

 اإلسالمية
القرآف 

 كاحلديث

 اللغة

 اإلصلليزية

العلـو 

 الطييعية

العقيدة 

 كاألخالؽ

 اللغة

 اإلندكنيسية

19.51-

11.31 

 اللغة ةيلرياضا

 اإلصلليزية

العلـو  ةيالرياض

 الطييعية

العلـو  اللغة العربية

 الطييعية

11.31-

11.11 

 اللغة فقة

 اإلصلليزية

العلـو  اللغة العربية كالثقافة الفنية ةيالرياض

 الطييعية

11.11-

11.51 

الثقافة    فقة

 اإلسالمية
العلـو  الفنية كالثقافة الفنية

 االجتماعية
11.51-

12.31 

-12.31 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة ادلواطنية العلـو

13.11 
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 اللغة  ربفيظ القرآف

 اإلندكنيسية

 اللغة

 اإلندكنيسية

العلـو  الفنية

 االجتماعية
13.11-

13.41 

 

 الجدول الثامن

 مدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بفصل التاسعة جدول التدريس في ال

 الساعة االثنُت الثالثاء االربعاء خلميسا اجلمعة السبت

القرآف  ادلواطنية العلـو

 كاحلديث

العلـو 

 االجتماعية
العلـو 

 االجتماعية
-17.31 االحتفاؿ اللغة العربية

18.11 

القرآف  ادلواطنية العلـو

 كاحلديث

العلـو 

 االجتماعية
العلـو 

 االجتماعية
-18.11 الرياضة اللغة العربية

18.51 

 لغةال الفنية

 اإلصلليزية

العقيدة  الفنية

 كاألخالؽ

-18.51 الرياضة ةيالرياض

19.31 

-19.31 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة الفنية

19.51 

اللغة  اسًتاحة

 اإلندكنيسية 

 

 اللغة

 اإلندكنيسية

-19.51 اللغة العربية ةيالرياض كالثقافة الفنية

11.31 

 اللغة ربفيظ القرآف

 ةاإلندكنيسي

العقيدة 

 كاألخالؽ

العلـو 

 الطييعية

العقيدة  ربفيظ القرآف

 كاألخالؽ

11.31-

11.11 

 اللغة  ةيالرياض

 اإلصلليزية

العلـو 

 الطييعية

الثقافة  

 اإلسالمية
العلـو 

 الطييعية

11.11-

11.51 

الثقافة    ةيالرياض

 اإلسالمية
العلـو  الفنية كالثقافة الفنية

 االجتماعية
11.51-

12.31 
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-12.31 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة فقة

13.11 

 اللغة  فقة

 اإلصلليزية

العلـو 

 الطييعية

الثقافة  

 اإلسالمية
العلـو 

 الطييعية

13.11-

13.41 

 

 الوسيلة كالتشهيل يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية  .4

   التاِف:الوسيلة كالتشهيل للمدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية يف جدكؿ 

   

 الجدول التاسعة

 الوسائل والخزائن

 الرقم األسماء العدد

 1 غرفة رئيس ادلدرسة 1

 2 غرفة األساتذة 1

 3 غرفة الفصل 3

 4 كرسي التالميذ 127

 5 مكتب التالميذ 63

 6 كرسي األساتيذة 3
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 7 مكتب األساتيذة 3

 8 غرفة ادلرحاض لألساتيذ 2

 9 غرفة ادلرحاض للتالميذ 1

 11 غرفة ادلرحاض للتلميذات 2

 11 اخلزانة 2

 12 ملعب الرياضة 2

 13 رللة احلائط 1

 14 رؼ الكتب 2

 

 النتائج الخاصة .ب 

لة كادلراقبة ادلباشرة يف ميداف. الوصف ادلناسبة يهذا البحث على سبيل ادلقاب

 فتتكوف على ثالثة أجراء:

 اإلسالمية األىلية جبل ىندمدرسة الثانوية ادلطريقة تدريس مهارة الكالـ يف  .1

النظرة احلديثة إُف كيفية تنمية ادلهارات كتعليمها تعتتربىا الوسائل لتنظيم 

اتجماؿ اخلارجي الذم ػليط بو ادلتعلم كي ينشط، كيغَت سلوكو، كىذا يعٍت أف التعليم 

ػلدث نتيجة للتفاعل بُت ادلتعلم كالظركؼ اخلارجية، كأف دكر ادلعلم ىو هتيئة ىذه 
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الظركؼ حبيث يستجيب ذلا ادلتعلم، كيتفاعل معها، فالتعليم هبذا اإلعتبار: نشاط 

مقصود يهدؼ إُف ترمجة اذلدؼ التعلمي إُف ادلوقف، كإُف خربة يتفاعل معها 

التلميذ، كيكتسب من نتائجها السلوؾ ادلنشود، حىت يتم ربط ادلتعلم باخلربة 

جيات التدريس، كيستخدـ كسائل التعليمية، كيتوصل ادلدرس إُف طرؽ كاسًتاتي

 57تعليمية تزيد من فعالية لك الطرؽ كالسًتاتيجيات.

طرؽ تدريس اللغات األجنبية، ىناؾ أربع طرؽ ىي: طريقة القواعد كالًتمجة، 

ن  كالتعريف ع 58كالطريقة ادلباشرة، كالطريقة السمعية الشفوية، كالطريقة اإلنتقائية.

 كل طرؽ كما سبق يف باب الثاين.

 الت مدرسة اللغة العربية يف نتيجة احلوار مع الباحثة: "طريقة التدريسكق

ىي طريقة السمعية درسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم ادليف ادلستخدمة 

الشفوية. طريقة السمعية الشفوية ىي االستماع كالتحدث. أف طريقة السمعية 

 يتمكنوا التالميذ اليشعركف الشفوية فعالة جدا لتمكُت التالميذ يف التعلم حىت

بالتعب كالنعاس يف التعلم. ألف استخداـ ىذه الطريقة السمعية الشفوية يتطلب من 

يف أما الوسائل يف تدريس مهارة الكالـ  59التالميذ أف تكونوا ناشطة يف التدريس.

ىي استخدـ كسيلة كتب اللغة درسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم ادل
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يف كتب اللغة العربية شكل من احملادثة كغَت ذلك اليت سبكن أف تساعد  العربية.

التالميذ يف اللغة العربية. كلذلك فمن ادلناسب جدا كأيضا جيدة الستخدـ ىذه 

الطريقة السمعية الشفوية. أف ادلعلمُت يرغبوف يف ماضيا كقدؽلا يف احلوار الذم ىو 

ع صديقو. كعادة، طريقة تدريس مهارة يف الكتاب، مث كرركا ادلفردات كاحملادثة م

ىي طريقة درسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم ادليف الكالـ اليت استخدمت 

 السمعية الشفوية.

 كما قالت رئيسة ادلدرسة يف نتيجة احلوار مع الباحثة:

"طريقة السمعية الشفوية احدل طرؽ تعليم اللغة العربية، ىذه الطريقة أيضا 

هم التالميذ إما من التالميذ يف مرحلة اإلبتدائية كإما من التالميذ من سهيلة لف

يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية ادلدرسة فهذه الطريقة مناسبة خللفية التالميذ 

  61جبل ىندم.

 أعتقد من الطرؽ مناسبة للتالميذ كخاصة للمبتدئُت حيث استخدمت

كثَتا نطق اللغة العربية ككذلك أيضا معرفة   طريقة السمعية الشفوية. التالميذ مسعوا

نطق بشكل صحيح. يف حُت أف الطريقة السمعية الشفوية ىي أيضا جيدة يف 

تدريس مهارة الكالـ، مثل تدريب التالميذ على التحدث باللغة العربية كأحسن 

سلارج احلركؼ كالنطق. لذلك ىذه الطريقة سبكن أف تكوف داعمة للطريقة. كالطريقة 
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معية الشفوية َف تنج أيضا من اإلنتقادات، كالرفض أحيانا. فقد كجو بعض الس

 رجاؿ األساليب اإلنتقادات االتية ذلذه االفًتاضات:

الكالـ ليس الشكل الوحيد للغة. فهناؾ الكتابة أيضا. كىناؾ رللدات  (أ 

 مكتوبة َف سبر دبرحلة الكالـ ىي تعبَت لغوم مباشر. 

تركز على الكالـ على حساب ادلهارات  إف الطريقة السمعية الشفوية  (ب 

  اللغوية األخرل اليت ال تقل أعلية عن الكالـ. 

درسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم ادلطريقة التدريس ادلستخدمة يف 

طريقة السمعية الشفوية. يف الفصل شعركا بالتعب كالنعاس كغَت النشاط يف ىي 

ة كتب اللغة العربية. اردكا اف يدرسوا اللغة التعلم. أما كسيلتها استخدمت بوسيل

العربية بلغناء كمدرسة األخرل. ؽلكن بلغناء يستطيعوف درس اللغة العربية بسريع. 

احبوا اف يتعلموا اللغة العربية، كلكن دلاذا ال استطيعوا اف يتذكركا شلا تعلمهم. 

 ال.تعلمت مدرستهم يومية كتبت يف السبورة فقط، شرحت إليهم إال قلي

ادلشكلة اليت تواجهها التالميذ يف تدريس مهارة الكالـ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية  .2

   األىلية جبل ىندم
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بعد مالخظيت ادلباشرة يف ادليداف، كالسَت على التعلم كل يـو أيضا، كرأت 

الباحثة بعض ادلشاكل يف عملية التعلم مهارة الكالـ. أما بالنسبة للصعوبات اليت 

 التالميذ يف التدريس مهارة الكالـ، ىي:  تواجهها

 عدـ اىتماـ التالميذ يف تدريس اللغة العربية (أ 

قالت نور ماال: "أحب اللغة اإلصلليزية، بتعلمها أستطيع اف أحبث 

    61عمال".

اللغة اإلصلليزية كغَتىا. قاؿ  بعض التالميذ فضلوا كاحبوا يف تدريس

لهم يف ادلستقبل. كبعد اف يستطيعوا اف التالميذ: بتعلمعا استطعوا اف غلدكا عم

يتكلموا مع غريب. كإذا تعلموا اللغة العربية نظركا أقل أحسن كصعوبة يف 

 البحث عن العمل. 

 خلفية التالميذ  (ب 

 99 62قاؿ زلمد فوزم: "انا متخرج يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية."

يث كانوا شعركا % من التالميذ متخرجوف من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية، حب

اللغة العربية. َف يتعلموا اللغة العربية مرة يف ادلدرسة ادلاضي.  بصعوبة يف تدريس

درسوا دبادة "الدين" فقط. َف يستطيعوا لقرأة القرآف. بعض التالميذ متخرجوف 

 يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، منهم ال يفهموا عن اللغة العربية أيضا. 
                                                           

61
 (.2112مارس  12المقابلة مع التلمٌذة. ) 

62
 (.2112مارس  12المقابلة مع التلمٌذ. ) 



71 
 

 

 الكسوؿ (ج 

: "أكسل يف تعليم اللغة العربية ألف كسائلها إال كتاب.   قاؿ فرحا أكرب

  63فيو أقل صور كعدـ كسائل اآلخر.

شعركا اف كسالنُت ألف الطريقة استخدمتها ادلدّرسة كالوسائل إال  

كتاب. رأكا صديقهم اف غلعلوا ادلًتادفات يف الصندكؽ الذم قطعو. يف احلقيقة 

م القصة أمرهتم اف يكتبوا فقط. ما يف شعركا بكسال جدا، يومية قرأت مدّرسته

الوقت لشرح الدرس الذم أعطيتهم أحيانا. رأت الباحثة اف الوسائل 

 استخدمت يف تدريس اللغة العربية بكتاب فقط.

 اخلجوؿ  (د 

سبب اخلجل ألهنم ناقصوف ادلفردات، شعركا أف اللغة العربية بداكية. 

فردات اليت اعطتها مدّرستهم مث خجلوا بتكلم اللغة العربية ألهنم َف ػلفظوا ادل

سليفوف إُف اخلطاء. كمت احبوا اللغة العربية ألهنا كثَت من ادلفردات كشعركا اف 

تعبانُت على احلفظ. كقالت احدل التلميذات: اللغة العربية ىي اللغة البداكية 

 كشعركا بصعوبة يف حفظ ادلفردات.

 كثَت من ادلفردات (ق 
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كثَت  64ادلفردات ذبعلٍت اف أنسى." قالت نور سرم كحيوين: "أكثر من

من ادلفردات حبيث كانوا ناسُت كخطائُت يف حفظ ادلفرداتف يف تدريس اللغة 

العربية كاحملادثة. كثَت من ادلفردات جعلتهم اف ناسنُت، يف كل التكلمُت مع 

صديقو خطاءا مرارا. "انا ابسم اذا جئت إُف الديواف". يف احلقيقة، يريد أف اقوؿ 

بشم اذا جئت اُف الديواف". كجدت الباحثة اذا صديقو سيخرج، قاؿ انظر. "انا ا

 مقصوده كىو انتظر".

 الصعوبة يف سبييز حرؼ اذلجائية  (ك 

 مثل: 

 اكفُت: كم الساعة

 ايفُت: الساعة الثامنة سباما

 قد قرأت مدّرستهم كقالت إليهم، كرركا.

 اكفُت: كم الشاعة

 ايفُت: الشاعة السامنة سباما

 يقة، منهم َف ؼلتموا القرآف كال يفهموا عن احلركؼ اذلجائية.يف احلق

 النطق  (ز 
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بعض  65بوتر: "أقل جيد يف النطق".-قالت سلسبيلة البوترم بوتر

التالميذ شعركا صعوبة يف النطق ألف قبيلتهم الذم يؤثر مشاكل اللغويات 

شفوية، طريقة السمعية كالكاإلجتماعية كالثقافية. يف عملية التعلم كالتعلم يف 

ذكرت مدّرسة بكلمة: ىذه السبورة. مث اتتبعها التالميذ اُف مدّرستهم. مسعت 

الباحثة اف التالميذ يعتربكف هبجو سبورة. كجدت الباحثة الذم اعتربكا ىجو 

 سبورة يف قبيلة منديلي كجواكم.

 الصعوبة تركيب اجلمل بالقواعد (ح 

للغة العربية عند للمبتدئُت ال يزاؿ التالميذ اخللط يف تطبيق قواعد ا

 التحدث. 

 التالميذ تكلموا بفعل ادلاضي:   

 انا يف الفصل قرأ (1

 انا يف قرطاس كتب (2

 التالميذ تكلموا بضمَت ىو: (3

 انا ماءطلب  (4

 كتاب على مكتبكقع   (5

 التالميذ تكلموا باللغة العربية كاللغة اإلصلليزية:
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 catذلك  (1

  I study يف الفصل (2

 اللغة اإلندكنيسية:التالميذ تكلموا باللغة العربية ك 

 kantinذىب إُف  (1

 dulu ya رجع (2

 

 التالميذ تكلموا بدكف قواعد اللغة:

 فصل موجود كرسي (1

 انا درس فقو يـو (2

 

 اإلندكنيسية: اللغة دبعٌت باللغة العربية التالميذ تكلموا

 ال موجود (1

 ليل ىذا (2

 نقص احلافز من ادلدّرسة لتعلم اللغة العربية (ط 

العربية أعطتها مدّرسة دلادة مث أمرت إُف رأت الباحثة من تدريس اللغة 

التالميذ اف يكتبوا ما كتبت يف سبورة. انتهى الوقت، خرجت مدّرسة بدكف  

 كلمات احلافز منها.
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 بيئة غَت داعمة (م 

، اللغة العربيةبيئة ىي من حاؿ يف الفصل كغَته. ادلدّرسة ال تستخدـ ب

ة الكالـ. ىناؾ معهد، كلكن بتالميذىا؟ طبعا، التالميذ َف يستطيعوا بتطبيق مهار 

 ال مؤثر.

 كقالت مدّرسة اللغة العربية يف نتيجة احلوار مع الباحثة:

بسبب عوامل: احلافز  اللغة العربية"ادلشكلة توجهتها ادلدّرسة يف تعليم 

التعليمي للتالميذ الذين ال يزالوف ضعفاء كالعديد من التالميذ الذين ال يعرفوف 

سائل، مثل: كتاب غَت متكمل كلديهم قاموس إال حركؼ اذلجائية كنقص الو 

 66بعض التالميذ.

 كقالت مشرفة التالميذ يف نتيجة احلوار مع الباحثة:

"ادلشكلة توجهتها مشرفة التالميذ بسب عوامل: كثَت من التالميذ اللعب 

عند التعلم يعٍت أقل اإلىتماـ السيما يف تدريس اللغة العربية. ىذا ما جعلهم ما 

 67خاصة يف مهارة الكالـ. اللغة العربية ركزكا يف

 مث قالت رئيسة ادلدرسة يف نتيجة احلوار مع الباحثة:
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"ادلشكلة توجهتها رئيسة ادلدرسة بسب عوامل: كثَت من التالميذ 

متخرجوف من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية َف يتعلموا اللغة  العربية يف ادلدرسة 

 68قبلها.

 درسة الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندمادللكالـ يف كيف فعالية تدريس مهارة ا .3

التعليم الفعاُف يؤدم إُف األمر الذم غلعل ادلعلم ػلس بالنجاح يف أداء 

مهمتو يف أداء مهمة كربقيق أىدافو. كىذا اإلحساس غلعل ادلعلم سعيدا يف عملو، 

. كالتعليم شلا يدفعو إُف مزيد من النشاط كمزيد من النجاح كمزيد من السعادة

الفعاُف ليس ضركريا للمعلم فقط، بل ىو ضركرم أيضا للتالميذ، ألنو بدكف تعليم 

 69فعاُف يكوف تعلم الطالب ناقصا يف العادة.

درسة ادليف  تعليم مهارة الكالـيف ىذا البحث، كالباحثة اعتربت أف فعالية 

كالنظر يف يومية  عادة ما تكوف أقل فعالية، الثانوية اإلسالمية األىلية جبل ىندم

اللغة العربية التالميذ يف ادلدرسة. بيئة لغتهم ينبغي للتالميذ أكثر نشاط يف النطق ب

اللغة العربية بيوميا. كلكن احلقيقة ىي أف عددا قليال جدا منهم ينشطوف يف النطق 

يوميا يف ادلدرسة. كرأت الباحثة اف بعض التالميذ اليستخدموف اللغة العربية ىناؾ. 

 كاضح جدا.  ىذا

 كقالت مدّرسة اللغة العربية يف نتيجة احلوار مع الباحثة:
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"عدـ اىتماـ التالميذ يف تعلم اللغة العربية حبيث عدـ كجود احلافز يف 

، إذا ما قورنت 2118-2117اللغة العربية يوميا كخاصة يف العاـ الدراس بالناطقة 

يف التحدث باللغة العربية  مع التالميذ كالتلميذات من ادلدرسة، ىم أقل نشاطا

 71يوميا، شلا غلعلها تبدكا أقل فعالية من التالميذ يف خارج ادلدرسة.

اللغة العربية بشكل صحيح، بمهارة الكالـ يعٍت القدرة على التحدث 

كإيالء االىتماـ إُف الصياغة. كمع ذلك قد الحظت أف استخداـ اللغة العربية يف 

، بعض من التالميذ يستخدموف اللغة ىلية جبل ىندمدرسة الثانوية اإلسالمية األادل

 أحيانا كال يهتموف القواعد يف إعداد الكلمات عند التحدث.

على ادلدّرسة أف يهتم ىذه ادلشكلة، تعطي الدافع للتالميذ حىت ال يكوف 

 التعليم فعالية. ألف ىذه مشكلة كبَتة دلتعلم اللغة العربية.

ىناؾ اللوائح على  األىلية جبل ىندم الثانوية اإلسالميةدرسة يف ادل

استخدـ اللغة العربية. كأعتقد أف ىذه القاعدة ىي جيدة حىت أف التالميذ ال 

يشعركف بادللل مع ادلكتسبة العربية حديثا. كلكن ىذه القاعدة غلب أف تكوف فعالة 

 حبيث حىت ىدؼ تدريس مهارة الكالـ تالميذ بارعا يف اللغة العربية.
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 خامسالباب ال

 االختتام

 

إف ىذا الباب ىو الباب األخَت أك باب اخلاسبة. فأسبمت الباحثة ادلسائل يف ىذه 

 الرسالة باخلالضة كاإلقًتاحات النافعة للكتابة كللقراءة.

 الخالصة .أ 

الطريقة اليت تستخدـ ادلدّرسة يف تدريس مهارة الكالـ يف ىذه ادلدرسة ىي  .1

 الطريقة السمعية الشفوية.

يف تدريس مهارة الكالـ يف ىذه ادلدرسة عدـ اىتماـ التالميذ يف التعلم كادلشكلة  .2

 اللغة العربية. 

كالتعليم فيها غَت فعالية ألف كثَتة من التالميذ ال يتكلموف باللغة العربية يوميا  .3

بسبب قلة رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية كعدـ تكوين بيئة اللغة العربية حىت 

 يذ يف تكلم اللغة العربية.ال يتعود التالم
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 اإلقتراحات .ب 

 يرجى من ادلدّرسة تعطي الدافع للتالميذ حىت ألف يكوف متحمسا يف التعلم. .1

يرجى من ادلدّرسة ألف يهتم قواعد لغتهم عندما يتحدث العربية حبيث تكوف  .2

 على دراية بقواعد تكوين اللغة العربية جيدا.

يدة، مثل طريقة رلنوف ىي طريقة يرجى من ادلدّرسة تستخدمت طريقة جد .3

 تتحدث عن نفسك.

يرجى من التالميذ أف يرغبوا يف تعلم اللغة العربية، ألهنا من العلـو اذلامة يف  .4

 الكتب العربية كالعلـو الدينية.
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(عربية)اللغة الالمراجع   
 ف الكرًنآالقر

القاىرة :  تدريس ادلواد اإلجتماعية.. 1979امحد حسُت اللقاين كبرنس امحد رضواف. 
 . عاَف الكتب
 .. الرياض: دار السالـادلهارة اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها. 1992أمحد فؤاد علياف. 

الرياض : دار ادلهارة اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها. . 1992أمحد فؤاد علياف. 
 .ادلسلم
 .الكويت : مكتبة الفالحتدرس فنوف اللغة العربية. . 1984أمحد مذكور. 

 .بندكنج : جيت فوستك ميدم فرنتيسعلـو القرآف. . 2111أسنيل عائدة ريتونج. 
    .مصريةالقاىرة : مكتبة األصللو فنن التعليم. . 1954جلربت ىايت. 

. القاىرة : مكتب القاىرة طرؽ التدريس يف الًتبية الرياضة. 1963حسن سيد معوض. 
 .احلديثة

 ميدافتطوير مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها. . 2111ذكاذلادم بن احلاج أكداف. 
 .الرياض : عمادة شؤكف ادلكتباتطرؽ التدريس. . 1983ركنالدت ىاؽلاف. 

طرائق تدريس األدب كالبالغة كالتعبَت بُت التنظَت . 2114نلي. سعاد عبد الكرًن الوا
 .. االردف : دار  الشركؽ للنسشر كالتوزيعكالتطبيق
 اذلجـو رللة عربية علمية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.. 2117سالمت دارين. 

القاىرة : دار تدريس ادلواد الفلسفية يف التعليم الثانوم. . 1976مساح رافع زلمد. 
 ادلعارؼ بعصر.

إستخداـ كرة احلارة لتنمية مهارة الكالـ طالب يف فصل العاشر . 2113مشس اذلدل. 
 .دبدرسة العالية الفتاح رلاسارم رلاكرطا. سورابايا

القاىرة : دار الًتبية كطرؽ التدريس. . 1976صاٌف عبد العزيز ك عبد العزيز عبد اتجميد. 
   .ادلعارؼ دبصر



 
 

 
 

التدريس: أىدافو، أسسو، أساليبو، تقوًن نتائجو كتطبيقاتو. . 1971فكرم حسن رياف. 
 .القاىرة : عاَف الكتب

 .بَتكت : دار ادلشرؼادلنجد يف اللغة. . 1972لويس معلوؼ. 
تطبيق مهارة الكالـ يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية . 2111ماريا ألفى لوبيس. 

  .الشاكريندبعهد عصرم تأديب 
تعليم اللغة العربية رللة علمية زلكمة متخصصة يف تعليم اللغة زلمد إيفاف الفياف.  

 العربية. 
ادلملكة العربية السعودية : فن التحرير العريب، ضوابطو كأظلاطو. زلمد صاٌف الشنطى. 

 .حائل
 .السعوديةالرياض: ادلملكة أساليب تدريس اللغة العربية. . 1982زلمد علي اخلوِف. 
 .مجيع احلقوؽ زلفوظة ادلؤلفأساليب تدريس اللغة العربية. . 1986زلمد على خواُف. 

. مجيع حقوؽ : زلفوظة تطور ادلنهج تعليم اللغة العربية. 1986زلمد علي الكامل. 
 .ادلؤلفة

طرؽ تدريس اللغة العربية الدينية يف ضوء االذباىات . 1983زلمود رشدم خاطر. 
 .القاىرة : دار ادلعرفةيثة. الًتبوية احلد
ادلملكة العربية السعودية تعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرل. زلمود كامل الناقة. 

 .جامعة أـ القرل
 .. بَتكت : دار النفسخصائص العربية كطرائق تدريسها. 1991زلمود معركؼ. 

 .فونورككوكونتور الطالبة للمتعلمُت اإلسالمية، زلمود يونس كقامس يكر، 
 .. جامع الدركس العربية. القاىرة : دار السالـ2119مصطفى الغالييٌت 

 .مكة : مطعة احلكومةكشاؼ القناع عن منت اإلقناع. . 1394منصور اليهويت. 
 .يوغياكرتا : موتيارا ميدمتعليم اللغة العربية. . 2111يويو كىيوالدين. 

 


