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 ( في آتاب العربية للناشئين تحليل فعالية تدريبات مهارة الكالم .2006أتيك مملوءة الكريمة، 
لرحمن بن عوف دراسة في برنامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية عبد ا

، رسالة الماجستر، تخصص تعليم اللغة العربية، برنامج الدراسات العليا )بماالنج
المشرف األول، األستاذ الدآتور بابكر . للجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنج

 .الجزولي، المشرف الثاني الدآتور تورآيس لوبس الماجستر
 

 ريباتمهارة الكالم، فعالية، تد: الكلمات اإلشارية
 أنواع المهارات اللغوية التي يهدف إليها تعليم للغات إن مهارة الكالم تعتبر من إحدى

ويمكن . ال بين الجهتينناء التفاهم واالتصالكالم من الوسائل المهمة لب. يةالحديث منها اللغة العرب
ه المهارة الوصول إلى هذه النتائج القصوى من هذ. غراض بكثرة التدريبات هذه األالوصول إلى
 . الدافعة الفعالية لترقية مهارة الكالممحتاج إلى

 عوف ماالنج  التمهيدي في برنامج اللغة العربية معهد عبد الرحمن بنطالبات المستوى
هن في مهارة الكالم بوسيلة أساليب تدريبات مهارة الكالم في آتاب العريبة يسعين في ترقية مستوا

هذا . امج اللغة العربية األخر ترآوا هذا الكتاب وأخذوا آتابا أخرللناشئين مع أن الدارسين في برن
ة الكالم األمر الذي يجذب الباحثة للبحث في أنواع تدريبات مهارة الكالم واستيفاءه لعناصر مهار

غة العربية والدراسات اإلسالمية عبد الرحمن بن و فعالية في ترقية مستوى طالبات برنامج الل
 .عوف ماالنج

ول والثاني الذين فيهما أنواع اب العربية للناشئين المجلدين األ هذا البحث بطريقة تحليل آتإجراء
 برنامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  و تحليل نتائج االختبار لطالباتتدريبات مهارةالكالم

بيانات والحصول على ال.   طالبة14ويبلغ عددهن .عبد الرحمن بن عوف ماالنج في مادة الحوار
 . الوثائق واالختبار ثم يقام التحليل بالطريقة الوصفية الكيفيةبأدوات

 6توجد  أن في آتاب العربية للناشئين خالل البحث توصلت الباحثة إلى استنتاجومن 
وتلك . أنواع تدريبات مهارةالكالم موزعة في جميع الموضوعات في المجلد األول والثاني

 .ي مهارة الكالم من النطق والنبر والتنغيم والقواعد والفهم و الطالقة تستوفي العناصر فالتدريبات
عبد الرحمن لطالبات لكالم في آتاب العربية للناشئين ومن تحليل فعالية تدريبات مهارة ا

أما معدل نتائج الطالبات في .  النتائج في اختبار عناصر مهارة الكالم جيدبن عوف نستنتج أن أدنى
اب العربية للناشئين من هنا نستنتج أن تدريبات مهارة الكالم في آت%. 73،1نفس االختبار هو 

ول والثاني  لها فعالية جيدة، لذا يمكن أن نستخدم آتاب العربية للناشئين لتدريس المجلدين األ
  .وتدريب مهارة الكالم

 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Karimah, Etik Mamlu’atul.2006.Effectitiveness analysis competent speak of Arabic practices 

( Study at Arabic and Islamic Study Abdurrahman Bin Auf Malang of program). 
Thesiss, consentration study of Arabic, postgraduate of program, Islamic Country 
University of Malang, Counselor (1) Prof. Dr, Babakir Gizouli (20 Dr. Torkis 
Lubis, M.A 

 
Keyword: Ability of Speak. Effectiveness, practice 
 

Ability speaks representing one of the type ability of have language to wish achieve in 
modern instruction of language including Arabic. Speaking representing medium of prime for 
cultivate mutually understanding, reciprocal communication, by using language as its media. 
Abilit7y speak will achievement with doing many practices of speak. For get result of 
optimal tobe needed by effective supporter for increase ability of speaking.. 

Class participation at Arabic and Islamic Study Abdurrahman Bin Auf Malang of 
Program try to whet ability speak with to use practice forms of speak in their lesson book 
(Arabiyah lin- nasyi’in) although the teachers in program learned of other arab language have 
don’t use the book in the learned of Arab language. This matter interesting of researcher to 
know practice forms in Arabiyah lin-Nasyi’in book, accomplishment to ability elements of 
speak and effectiveness in increase ability speak for participant of Arabic and Islamic study 
Abdurrahman Bin Auf  Malang of program. 

This research represent research to done by analysis method to lesson book of 
Arabiyah lin-nasyi’in bind 1 and 2 which in it there are practice forms to speak and analysis 
to result of test participant Arabic program of Abdurrahman bin ‘Auf Malang at hiwar 
material items amounting to14 people. Data obtained from documentations and student test 
which is later analyzed with descriptive analysis qualitative. 

From this research is yielded that in lesson book of Arabiyah Lin-nasyi’in there are 6 
practices form ability to speak which spread over in all titles in book bind 1 and 2. In the 
practices within elements which is needed in ability to speak covering uttering, intonation, 
principle, comprehension and fluency. 

As for analysis to effectiveness from practice of speak ability at Arabiyah Lin-
nasyi’in book to participant of program Arabic and Islamic study yielded that value by 
obtained participant at test at elements speak ability to minimize goodness. Whereas class 
mean obtained by participant at test elements of speak is 73,1 %. From this research can 
know that practices of ability speak at Arabiyah Lin-nasyi’in book bind 1 and 2 owning good 
effectiveness, so can be made by hold alternative ini training ability speak in learned Arabic 
to non Arab. 

 
 
 
 
 



ABSTRAK 
 
Karimah, Etik Mamlu’atul. 2006. Analisis Efektivitas Latihan-latihan Ketrampilan Berbicara 

Bahasa Arab(Studi pada program Bahasa Arab Dan Studi Islam 
Abdurrahman Bin Auf Malang). Tesis, Konsentrasi Pembelajaran Bahasa 
Arab, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Malang, 
Pembimbing(1)Prof.Dr.Babakir Gizouli(2)Dr.TorkisLubis,M.A 

 
Kata Kunci: Ketrampilan Berbicara, Efektivitas, Latihan. 
 Kemahiran berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin 
dicapai dalam pengajaran bahasa modern termasuk bahasa Arab. Berbicara merupakan sarana 
utama untuk membina saling pengertian, komunikasi timbal balik, dengan menggunakan 
bahasa sebagai medianya. Kemampuan berbicara akan diperoleh dengan melakukan banyak 
latihan-latihan berbicara. untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan pendukung yang 
efektif demi peningkatan kemampuan berbicara. 
 Peserta kelas persiapan pada program bahasa Arab dan  Studi Islam Abdurrahman bin 
‘Auf Malang berusaha mengasah kemampuan berbicara dengan menggunakan bentuk-bentuk 
latihan berbicara dalam buku ajar mereka(arabiyah Lin-nasyi’in ) walaupun para pembelajar 
diprogram pembelajaran bahasa Arab yang lain sudah tidak menggunakan buku tersebut 
dalam pembelajaran bahasa arab. Hal ini yang menarik peneliti untuk mengetahui bentuk-
bentuk latihan dalam buku Arabiyah lin-nasyiin, pemenuhan terhadap unsur-unsur 
ketrampilan berbicara dan efektivitasnya dalam peningkatan kemampuan berbicara bagi 
peserta program bahasa Arab dan studi Islam Abdurrahman bin ‘auf Malang. 
 Penelitian ini merupakan penelitian  yang dilakukan dengan cara Analisis terhadap 
buku ajar arabiyah lin-nasyiin jilid 1&2 yang mana didalamnya terdapat bentuk-bentuk 
latihan berbicara dan analisis terhadap hasil tes peserta program bahasa Arab Abdurrahman 
bin ‘Auf Malang pada materi hiwar yang berjumlah 14 orang. Data diperoleh dari 
dokumentasi dan tes siswa yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 
 Dari penelitian ini dihasilkan bahwa dalam buku ajar Arabiyah lin-nasyiin terdapat 6 
bentuk latihan-latihan kemampuan berbicara yang tersebar diseluruh judul-judul  dalam buku 
jilid 1&2.  Dalam latihan-latihan tersebut tercakup unsur-unsur yang diperlukan dalam 
ketrampilan berbicara yang meliputi pengucapan, intonasi, kaidah, pemahaman dan 
kelancaran. 
 Adapun analisis terhadap efektifitas dari latihan-latihan ketrampilan berbicara pada 
buku arabiyah Lin-nasyiin terhadap peserta program bahasa arab dan studi Islam dihasilkan 
bahwa nilai yang diperoleh peserta pada tes unsur-unsur ketrampilan berbicara minimal baik. 
Sementara rata-rata kelas yang diperoleh oleh peserta pada tes unsur-unsur berbicara adalah 
73,1%.  Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa latihan-latihan ketrampilan berbicara pada 
buku arabiyah Lin-nasyiin jilid 1&2 memiliki efektivitas yang baik, sehingga dapat dijadikan 
alternatif pegangan dalam melatih ketrampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab 
untuk non Arab    
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفیة البحث. أ

تكتسب اللغة العربّیة أھمیة متزایدة في كثیر من بلدان  

ترغب في توثیق  وخاصة  في البالد اإلسالمیة التى العالم،

. ثقافیة في الدرجة األوليعالقتھا بالبالد العربّیة ألسباب دینیة و

أن اللغة العربّیة أصبحت تكتسب أھمیة خاصة في كثیر  كما نرى

 یكا نظرا للمكانة اإلقتصادیة التىمن البلدان في أوروبا وأمر

 .تتمتع بھا البالد العربّیة حالیا

كثیرون یرغبون في وفي ظل ھذه الظروف أخذ أفراد  

كما أخذت جامعات عدیدة في أنحاء العالم . تعلیم اللغة العربّیة

وأخذت دول كثیرة تفرض تعلم  اللغة العربّیة . تعلم اللغة العربّیة 

على طالب المدارس و الجامعات ، كما حدث في كثیر من 

  1.البلدان اإلسالمیة

اللغة العربّیة ال تختلف عن أي لغة أخرى فھي تتكون من  

ومن المھارات اللغوّیة ھي . المھارات اللغوّیة وعناصرھا

 االستماع  والكالم و القراءة 
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والكتابة، أما العناصر اللغوّیة ھي األصوات و المفردات و 

 التراكیب النحویة

ھارات األساسیة في تعلیم إن مھارة الكالم من إحدى الم 

 اللغة األولى 

وإنھا أمر صعب  في أنشطة . حد سواء و اللغة األجنبیة  على

مھا التلمیذ ألن فیھا التدرج لغوّیة حینما یعلمھا المدرس ویتعل

یلزم أن یمره التلمیذ مستمرا من المرحلة  السفلى إلى  الذى

یذ في المرحلة وإذا قل تدریب الكالم لدى التالم. المرحلة العلیا

األولى وما یلیھا فطبعا سیجدون الصعوبة الكبرى في الكالم في 

 .المرحلة العلیا

ألن وذلك . تعد مھارة الكالم من أھم المھارات اللغوّیة 

یعتبر الكالم . یمارسھ المتعلم  الكالم ھو الجزء العملي  الذى

یأتي النشاط الثاني في اللغة الذي یقوم بھ اإلنسان في حیاتھ ، و

یسمعھا  وعلى أساس األصوات التى. االستماعھذا النشاط بعد 

وإذا رغب .  اإلنسان یتعلم أن یعبر ویتحدث عما یجول في أفكاره

 اإلنسان في التكلم بأي لغة جیدا، فعلى المتكلم أن ینطق 



وھذا  باإلضافة . و أن یستوعب األلفاظ و األسالیب و المفردات

سیعبرعنھا  الموضوع و الفكرة التى إلى أنھ یلزم علیھ استیعاب

 .كما یجب أن یكون لھ القدرة على فھم لغة المخاطب واإلفھام إلیھ

أصبح تعلیم الكالم في مادة اللغة األجنبیة من أكثر األھداف   

بتداء من المدرسة اإلبتدائیة أھمیة في مستویات التعلیم المختلفة ا

كان أكثر الناس  لكن الواقع في حیاة المجتمع. الجامعة وحتى

ھم . یتعلمون اللغة األجنبیة خاصة العربیة لم یكونوا لفھمھا فقط

 یتعلمون كیفیة القراءة مناسبة بالقواعد وكیفیة الكتابة والترجمة

یكونوا قادرین على فھم  ویھملون استخدامھا في الكالم حتى

النصوص العربیةولكن إذا طلب منھم أن یتكلموا بھا الیقدرون 

ومن أھم األسباب على ذلك نقص تعویدھم . جیدا وطالقةقیامھا 

على استخدامھا في الكالم باللغة المتعلمة، بل یكون أكثرھم 

یظنون أن مھارة الكالم المنفعة لھم ألنھم ال یعیشون في الدول 

 .العربیة

وقد یكون تعلیم الكالم  الھدف األساسي للذین یشتركون في  

الكالم من  ذلك فإن مھاراتمدارس اللغات، وعلى الرغم من 

والحقیقة  أن مھارة الكالم . أھمل قیاسھا المھارات اللغویة التى

على الرغم من أنھا مھارة لغویة إال أنھا أیضا وبنفس الدرجة 



رنامج تعلیم ومن المعروف أن من أھم أھداف ب. مھارة اجتماعیة 

أجل  الشفھیة من–تستخدم الطریقة السمعیة  اللغة األجنبیة  التى

وعلى أیة حالة ، فإنھ ینبغي أن یكون . تنمیة عادات الكالم 

واضحا لدینا أن الكالم أكثر من مجرد النطق، ومن مجرد التنغیم 

، إنھ عالوة على ذلك یتطلب االستخدام الصحیح والدقیق للغة 

 .المتعلمة حتى یصبح االتصال فعاال

 في. ومھارة الكالم تحتاج  إلى فھم رموز األصوات  

الظروف الطبیعیة یقوم اإلنسان بنشاط الكالم ولھ ھدف للتعبیر 

. عن أي شيء وألنھ یرید أن یقوم برد فعل على ماسمعھ

ده فقط مقتضي ووضوح التعبیر في مثل ھذه الظروف الیحد

یستعملھا اإلنسان وإنما یساعدھا بوجھ أكثر  اللغة المنطوقة التى

یماءات الوجھ ونبرات العناصر األخرى مثل الحركات المعینة وإ

وھذه الرموز النجدھا في االتصال . الصوت والتنغیم وغیرھا

 .بطریقة الكتابة بل نجدھا عن طریق الحركة الجسمیة

رة الكالم إذا الحظنا أنواع التعبیر من حیث األداء ، فمھا 

. یعرف باسم المحادثة واإلنشاء الشفھي من التعبیر الشفھي التى

الشفھي في أنھ أداة لالتصال السریع بین الفرد تبدو أھمیة التعبیر 

وغیره، والنجاح فیھ یحقق كثیرا من األغراض الحیوّیة في 



ومن صوره ھي التعبیر الحر والمناقشة . المیادین المختلفة 

والتعلیق والتلخیص عقب القراءة و اإلجابة على األسئلة 

  2.والتحدث في الموضوعات المختلفة والخطب و المناظرات

وقال أیضا أن التعبیر الشفھي على نوعین من ناحیة  

نوع یكون الغرض منھ اتصال الناس بعضھم ببعض :الغرض 

ونوع یكون الغرض منھ . لقضاء حاجاتھم وتنظیم شؤون حیاتھم 

اعر  و الخواطر ونقلھا إلى األخرین التعبیر عن األفكار والمش

األول یساعد على الوفاء بمطالب الحیاة . بطریقة مشوقة ومثیرة

المادیة واإلجتماعیة وما یقتضیھ ذلك من اتصال بالناس و الثاني 

یمكنھ من التعبیر عمایراه حولھ من أحداث و أشخاص وأشیاء 

امة بأفكاره تعبیریة تعكس ذاتیتھ ویمكن من أن یؤثر في الحیاة الع

  3.وشخصیتھ

قلنا فیماسبق إن مھارة الكالم ھي المھارة الثانیة بعد  

االستماع ألن الدارس علیھ أن یعرف  األصوات اللغویة قبل 

النطق و الكالم، ذلك ألن الدارس إذا لم یعرف أصوات اللغة 

الممارسة وھذا یحتاج إلى . العربّیة یصعب علیھ النطق و التعبیر

الطویلة ، ولممارسة ھذا التعبیر یحتاج الدارس إلى التدریبات 
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الطویلة التي تجعلھ یمارس ویتعود على التعبیر الشفھي باللغة 

 .العربیة

بھذه العلة ، بین طعیمة أن واجب المدرس بعد تعلیم  

الدارس مھارة الكالم أو التعبیر الشفھي ، علیھ أن یساعد الدارس 

ك المھارة بالممارسة على الكالم  أو التحدث مع على ترقیة تل

 .األخرین  بالتدریبات الكثیرة داخل الفصل أو خارجھ 

أن التدریبات اللغویة یستھدف تمكین " طعیمة"یري  

تعلمھا في  سیطرة على األنماط  اللغویة  التىالطالب من ال

تعلمھا الفرد ،  تدریب ھو وسیلة لحصر المھارة التىوال. الفصل 

 4.وتثبیتھا عنده وتدعیم ما تعلمھ بشأنھا

عند ممارسة التدریبات ال یكتفى المدرس في المواد  

سي فقط، إنما یمكن المدرس أن یستعین المكتوبة في الكتاب المدر

بكتاب التدریبات لیعینھ على توجیھ الدارس لیكون التدریب 

 .منظما تنظیما كامال

كتاب التدریبات عبارة عن مجموعة من التدریبات اللغویة  

طالب مع إضافة الھادفة والمرتبطة  بمادة الكتاب األساسي لل

یھا الطالب ، وھي یتوقع النسخة یسأل ف بعض التدریبات التى
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تحتوي على أسئلة متنوعة الھدف یطلب من الطالب حلھا 

وتھدف ھذه الدراسة إلى . ومراجعتھا من المعلم في الفصل 

إعطاء مزید من الفرص لتدریب الطالب على تحسین وتنمیة 

تم  مفرداتھم وتراكیبھم اللغویة التى مھاراتھم  اللغویة ،وتعزیز

  5.تعلیمھا في الدروس السابقة

كتاب العربیة للناشئین أحد الكتب المؤلفة  في تعلیم اللغة  

العربیة لغیر الناطقین بھا ألفھ الدكتور إسماعیل صیني و 

ھذا الكتاب مؤلف في ستة مجلدات  ونشره وزارة . أصحابھ

تختار الباحثة ھذا الكتاب  لیكون محور بحثھا .المعارف السعودیة

بناء على األمور المختلفة  منھا ، أن ھذا الكتاب ألف منذ سنین 

طویلة ومازال الدارسون في حقل تعلیم اللغة العربیة یستخدمون 

والجانب . غیر الناطقین بھا ھذا الكتاب في تعلیم اللغة العربیة ل

األخر أن المؤلفین لھذا الكتاب یراعون  األمور المھمة في اللغة  

وھي أوال أن ھذا الكتاب یراعي  التكامل بین مھارات اللغة 

المختلفة من استماع وكالم وقراءة و كتابة مع التأكید على 

باللغة الجانب الشفھي في الكتابین األول و الثاني، ثانیا االھتمام 

العربیة في صورتھا الحدیثة مع مراعاة الثقافة اإلسالمیة وذلك 
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لیتمكن الدارس من استعمال ما یتعلمھ في فھم الدین اإلسالمي  

ولالتصال في شؤون الحیاة الیومیة، ثالثا ھذا الكتاب یعالج 

المھارات اللغویة األساسیة في توازن ویؤمن بأن تعلم اللغة 

لتدریب المستمر الواعي وبمدى فعالیة والتقدم فیھا یحقق با

 .االتصال بین المعلم و التلمیذ وبین التلمیذ و أقرانھ

إذا نظرنا إلى محتواه ،فیشمل ھذا الكتاب المھارات اللغوّیة  

األربعة  موزعة في الموضوعات المختلفة والوحدات الكثیرة 

وھذه التدریبات . ویعقبھا التدریبات المتنوعة  حسب المھارات

من ھذا نرى أن كتاب التدریبات في . سنجدھا عقب كل موضوع

 .متصل بالموضوعات" العربیة للناشئین"الكتاب 

معھد عبد الرحمن بن عوف من أحد المعاھد لتعلیم اللغة  

العربیة والدراسات اإلسالمیة تحت رعایة مؤسسة مسلمي أسیا 

ھذا المعھد لھ مستویات خمسة ابتداء من . الخیریة جاكرتا

الصفوف للبنین  منفصلة . المستوى التمھیدي إلى المستوى الرابع

یتعلم الدارس في ھذا المعھد اللغة العربیة . عن الصفوف للبنات

ومن أھداف .في كل المستویات بجانب تعلمھ العلوم اإلسالمیة

المعھد في تعلیم اللغة العربیة ھي تمكین الطالب من المھارات 

وكذلك تمكینھم أیضا فھم العلوم األربعة في اللغة العربیة 



وأما إذا  . اإلسالمیة من مرجعھا األصلي المكتوب باللغة العربیة

الحظنا في المنھج الدراسي في المعھد أن الطالب في المستوى 

التمھیدي یتعلمون اللغة العربیة فقط استعدادا للمستویات التالیة 

یفرض .ربیة ألنھم سیتعلمون العلوم اإلسالمیة كلھا باللغة الع

المعھد على الطالب والطالبات التحدث باللغة العربیة داخل 

ولھم الفرص  .المعھد؛ وھذا لتعویدھم على ممارسة اللغة العربیة

وفي مھارة الكالم . المتاحة الكثیرة لمھارتي االستماع والكالم

 .لیكون كتابا مدرسیا" العربیة للناشئین"یستخدم الطالب الكتاب 

ماسبق ذكره ،ترید الباحثة أن تقوم بتحلیل   اعتمادا على 

لم تحاول الباحثة تحلیل كل . ھذا الكتاب من ناحیة التدریبات فقط

المجلدات والموضوعات والتدریبات بل تقتصر على التدریبات 

ھذا االختیار . في مھارة الكالم في المجلدین األول والثاني فقط

ابق أن المجلدین یھتمان معتمدا على ما بینھ المؤلف في البیان الس

في الجانب الشفھي والطالب یتعلمون مھارة الكالم مستعینین 

 .بھذین الكتابین

ومن الدوافع التي تدفع الباحثة إلى اختیار ھذا الموضوع  

ھي أن الدارسین في حقل تعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا في 

للغة العربیة السنوات الماضیة استخدموا  ھذا الكتاب في تعلم ا



لجمیع المھارات، لكن األن بعضھم یتركون  ھذا الكتاب 

ویأخذون كتابا  أخر ألسباب مختلفة وطبعا أن البدیل  أحدث 

أما في معھد عبد الرحمن بن عوف طالبھ فمازالوا . صدورا

. یستخدمون ھذا الكتاب في تعلم اللغة العربیة خصوصا في الكالم

إلي النظر فیما اشتمل علیھ الكتاب ومن ھذا مال اھتمام الباحثة 

للحصول علي معرفة أي الكتاب  صالح ومناسب في عصرنا 

وفي رأي الباحثة . الحاضر و ال سیما في مجال تعلم مھارة الكالم

أن مثل ھذا البحث مھم جدا لیكون المدرس قادرا على تعیین 

. كتاب مناسب حسب المادة ولھ أیضا سندا ومیزانا في التعیین

خالل إلمام الباحثة بالبحوث العلمیة في تعلیم اللغة العربیة ومن 

لم تجد أحدا قام ببحث مثل ھذا الموضوع من قبل على ضوء 

 .منھج تربوي تطبیقي

لذا ترید الباحثة أن تقوم بھذا البحث  نظرا للمنافع الصادرة  

 منھ

تحلیل فعالیة تدریبات مھارة : إن شاء اهللا وتعطي الباحثة العنوان

دراسة في برنامج اللغة (كالم في الكتاب العربّیة للناشئین ال

العربیة والدراسات اإلسالمیة معھد عبد الرحمن بن عوف بما 

 )النج



 

 أسئلة البحث. ب

تتركز أسئلة البحث . وفقا لخلفیات البحث  السابق ذكرھا 

 :في األمور التالیة

بیة العر"ما ھي أنواع تدریبات مھارة الكالم في الكتاب  .1

 الممجلدین األول والثانى؟" للناشئین

العربیة "ھل تدریبات مھارة الكالم في الكتاب  .2

المجلدین األول والثانى كافیة في استیفاء عناصر "للناشئین

 مھارة الكالم؟

العربیة "كیف فعالیة تدریبات مھارة الكالم في الكتاب  .3

مھارة   دین األول والثانى في ترقیة مستوىالمجل" للناشئین

الكالم لدى المتعلمین في برنامج اللغة العربیة والدراسات 

 اإلسالمیة  معھد عبد الرحمن بن عوف بماالنج؟

ما ھو تقییم اإلیجابیات و تحدید السلبیات من تدریبات مھارة .4

 المجلدین األول والثانى؟"العربیة للناشئین"الكالم في الكتاب 

 

 أھداف البحث. ج



البحث المذكورة تكون األھداف المرجوة  انطالقا من أسئلة 

 :من ھذا البحث  ھي

الحصول على معرفة أنواع تدریبات مھارة الكالم في  .1

 .المجلدین األول والثانى   "العربیة للناشئین"الكتاب 

الحصول على معرفة فعالیة أنماط تدریبات مھارة الكالم   .2

والثانى في المجلدین األول " العربیة للناشئین"في الكتاب 

 .استیفاء عناصر مھارة الكالم

للحصول على فعالیة  تدریبات مھارة الكالم في الكتاب  .3

دین األول والثانى في ترقیة المجل"العربیة للناشئین"

مھارة الكالم لدى المتعلمین في برنامج اللغة  مستوى

العربیة والدراسات اإلسالمیة معھد عبد الرحمن بن عوف 

 .بماالنج

حصول على تقییم اإلیجابیات والسلبیات من تدریبات ال .4

المجلدین األول "العربیة للناشئین"مھارة الكالم في الكتاب

 والثانى

 

 فوائد البحث. د

 :من الفوائد المرجوة من ھذا البحث 



اإلسھام التربوي في ترقیة تعلیم اللغة العربیة خاصة في  .1

 .تعلیم مھارة الكالم

یرغب في تنمیة تدریبات  حث القادم الذىلیكون میزانا للبا .2

 مھارة الكالم في الكتاب المدرسي

 

 تحدید المصطلحات. ھـ

ومن أھم المصطلحات المتعلقة بالموضوع، ستحددھا  

 :الباحثة كما یلي

تعلمھا  و وسیلة لحفر أو حصر المھارة التىالتدریب ھ .1

التدریب  6.الفرد وتثبیتھا عنده وتدعیم ما تعلمھ بشأنھا

تستھدف  البحث ھو التدریبات اللغویة التى المراد في ھذا

 لسیطرة على األنماط اللغویة  التىتمكین الطالب من ا

وتقتصر الباحثة في إحدى المھارات . تعلمھا في الفصل 

 .اللغویة فحسب وھي مھارة الكالم

 صویر عن العملیة والمواد التىھو تأنواع التدریبات ما .2

وفي تدریبات مھارة الكالم  تقتصر . یقدمھا المعلم للمتعلم

التكرار و المحاكاة : الباحثة على بعض األنواع منھا
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والثنائیات الصغري والحوار عن طریق سؤال وجواب 

 .وحفظ نصوص الحوار والحدیث عن الشيء

 م التىس التى تضمنتھا مھارة الكالالعناصر ھي األس .3

تتكون من إخراج األصوات من مخارجھا الصحیحة و 

 .التنغیم والطالقة والفھم واإلفھام وغیرھا

 

 ھیكل البحث.  و

تعرض الباحثة ھیكل البحث تسھیال لترتیبھ وتنظیمھ بشكل  

وأما ھیكل البحث في . منظم وفقا للنظام في كتابة البحث العلمّي 

        :بھذا البحث فإنھ یتكون من خمسة أبوا

المقدمة التي تتكون من خلفیة البحث وأسئلة   : الباب األول 

البحث   وأھداف البحث  وفوائد البحث وتحدید  المصطلحات 

 .وھیكل البحث

تتكون  م فیھا الباحثة البحث النظري التىتقد: الباب الثاني

ومھارة الكالم تشتمل على مفھوم مھارة الكالم , من مھارة الكالم

أما . ا،وأھداف مھارة الكالم ، و عناصر مھارة الكالموأھمیتھ

تدریبات مھارة الكالم تشتمل على مفھوم تدریبات مھارة الكالم، 

 و أنواع تدریبات مھارة الكالم



یتكون من  قدم فیھا الباحثة منھج البحث الذىت: الباب الثالث

تصمیم البحث ، و بیانات البحث ومصادرھا، و مجتمع البحث 

 ،وطریقة جمع البیانات وتحلیلھاوالعینة 

أما . تقدم فیھا الباحثة عرض البیانات وتحلیلھا: الباب الرابع

عرض البیانات یتكون من عرض البیانات عن أنواع تدریبات 

وأما تحلیل . مھارة الكالم و عرض البیانات عن نتائج االختبار

البیانات یتكون من تحلیل البیانات عن أنواع تدریبات مھارة 

 لكالم و تحلیل البیانات عن نتائج االختبارا

تقدم فیھا الباحثة االختتام الذي یشتمل على : الباب الخامس

 النتائج والمقترحات والتوصیات

  

 الباب الثاني
 األسس النظریة

 
 مھارة الكالم .1

 مفھوم مھارة الكالم وأھمیتھا.أ

نطق األصوات العربیة نطقا سلیما  یقصد بمھارة الكالم 

 ات من مخارجھا المتعارف علیھا لدىیث تخرج ھذه  األصو،بح

 .علماء اللغة



وتعرف مھارة الحدیث بأنھا الكالم باستمرار دون توقف  

مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام 

والدارس عندما یتقن ھذه المھارة فإنھ یحقق . الصوت المعبر 

ال باألخرین االتص القدرة على: للغة وھو  ھدف األسمىال

 7.،وإفھامھم ماذا یرید

یعرف التحدث أو الكالم بأنھ مھارة نقل المعتقدات و  

واألفكار واألحداث من األحاسیس واالتجاھات والمعاني 

األخرین في طالقة وانسیاب مع صحة في التعبیر  المتحدث إلى

 8.داءوسالمة في األ

: أوال. ینیعنصرین رئیس ھذا التعبیر ینطوي على 

الصحة اللغویة والنطقیة وھما قوام عملیة : التوصیل، ثانیا

 . التحدث

ة وتنتھي بإتمام یعرف الكالم أیضا بأنھ عملیة تبدأ صوتی 

عملیة اتصال مع متحدث من أبناء اللغة في موقف اجتماعي 

الكالم وھو الشكل الرئیسي لالتصال االجتماعي عند اإلنسان 

 .ولھذا یعتبر أھم جزء في ممارسة اللغة واستخدامھا
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وتعلیم ھذه المھارة یأتي بعد معرفة الدارس أصوات اللغة  

صوات المختلفة  أي أن تعلیمھا العربیة ، ومعرفة التمییز بین األ

یأتي بعد ألفة الدارس ألصوات اللغة عن طریق االستماع، ومن 

لتعلیم اللغة ، ولكي  إن االستماع ھو المھارة األولى:ل ثم قی

 البد -االستماع–نعرف أنھ أجاد ھذه المھارة 

أن یعبر عنھا بالنطق والحدیث، ومن ثم فإن الحدیث یعد المھارة 

 .لیم اللغةالثانیة لتع

یعتبر الكالم جزءا أساسیا في منھج تعلیم اللغة األجنبیة ،  

وكثیرا ما .وذلك ألنھ یمثل الجزء العملي والتطبیقي لتعلیم اللغة

التمكن من الكالم والنطق  أن تعلیم اللغة العربیة یھدف إلى نجد

ھذه المھارة في بدایة النصف  ولقد اشتدت الحاجة إلى. ھذه اللغةب

من ھذا القرن بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة  ، وتزاید  الثاني

لقد أدي  لد، حتىب تصال، والتحرك الواسع من بلد إلىوسائل اال

إعادة النظر في  تزاید الحاجة إلى االتصال الشفھي بین الناس إلى

لك أن من ضروریة لتعلیم ومعني ذ 9.طرق تعلیم اللغة الثانیة

 :الكالم منھا

أن األسرة عندما تعلم ابنھا لغة أجنبیة إنما تتوقع أن  .1

 تتحدث بھا
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تعلم لغة ما یكون التحدث بھا  أن الكبیر عندما یقبل على .2

 في مقدمة أھدافھ

تعلمھا  الكالم باللغة األجنبیة یدفع إلى أن النجاح في تعلم .3

 و إتقانھا

صور إمكانیة اإلستمرار في تعلم القراءة أننا ال نت .4

 والكتابة باللغة األجنبیة دون التحدث والنطق بأصواتھا

 ا واالستفادة من المدرس تعتمد علىأن تعلم اللغة ذاتھ .5

فالمدرس في تدریسھ وتصحیحھ . الحدیث أو المحادثة

ألخطاء الطالب یستخدم الكالم وھو یصحح كتابات 

 شفویا الطالب ویناقشھم في ذلك

وأن ھناك حقیقة أثبتتھا الدراسات وخبرات الممارسة  .6

تقول إن معظم الذین یتعلمون اللغة األجنبیة من خالل 

القراءة والكتابةفقد یفشلون عند أول ممارسة شفویة 

  10.اللغة

من ھنا تأتي أھمیة ھذا البحث ألن تدریب الكالم واالتصال 

الشفھي أمر حیوي في تعلم اللغة وھو یتصل بطبیعة عملیة الكالم 

 وكیفیة نموھا
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لنشاط  اللغوي ال شك أن الكالم أو التحدث من أھم ألوان ا

من السواء، فالناس یستخدمون الكالم أكثر  للصغار والكبار على

ومن ھنا . الكتابة في حیاتھم ، أي أنھم یتكلمون أكثر مما یكتبون

ل اللغوّي بالنسبة  یمكن اعتبار الكالم ھو الشكل الرئیسي لالتصا

ذلك یعتبر الكالم أھم جزء في الممارسة اللغوّیة  وعلى. لإلنسان

  11.واستخداماتھا

بیة تتطلب من المتعلم الكالم مھارة إنتاجیة وثمرة إیجا 

استخدام األصوات بدقة ، والتمكن  من الصیغ  القدرة على

التعبیر عما یرید  ام ترتیب الكلمات التي تساعده علىالنحویة ونظ

  12.أن یقولھ في مواقف الحدیث

ستخالص أن مھارة الكالم االمن األراء السابقة یمكن  

مھم ومحتاج للدارس لذلك  شيء خصوصیا الكالم باللغة العربیة

 لعربیة ھذه المھارة في تعلیمھ حتىینبغي أن یركز مدرس اللغة ا

یستطیع الدارسون أن یستخدموھا لتعبیر أرائھ ولقضاء حاجاتھ 

 .ولالتصال مع األخرین 

 

 أھداف مھارة الكالم. ب
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إن نتیجة لتطور الدراسات اللغوّیة وتطور العالقات الدولیة   

وسقوط الحواجز الزمنیة والمكانیة من بالد العالم ونتیجة أیضا 

للتطور التدریسي والتربوي في العصر الحدیث تطورت أھداف 

 تدریس اللغة األجنبیة بما یتالءم مع التطورات السابقة ومن ثم

 :ھداف تسعي إلىأصبحت األ

 .تعمل بھا لغة ومعرفة وظائفھا والكیفیة التىزیادة فھم ال .1

مكین الطالب من القیام بعملیة اتصال سلیمة عن طریق ت .2

 .اللغة األجنبیة

الب من تدریس لغاتھم ومعرفة ثقافتھم وطرق تمكین الط .3

 .حیاتھم وتفكیرھم

م من االتصال تمكنھ ید الطالب بالمھارات اللغویة التىتزو .4

بأصحاب اللغة وبغیرھم ممن  يالشفوي والكتاب

 .یستخدمونھا

ھناك أھداف عامة لمھارة الكالم یمكن أن نعرض  ألھمھا 

 :فیما یلي

أن ینطق المتعلم أصوات اللغة العربّیة، و أن یؤدي أنواع  .1

النبر و التنغیم المختلفة وذلك بطریقة مقبولة من علماء 

 .اللغة



 .ألصوات المتجاورة المتشابھةأن ینطق ا .2

أن یدرك الفرق في النطق بین الحركات الطویلة  و  .3

 .الحركات القصیرة

 .أن یعبر عن أفكاره مستخدما الصیغ النحویة المناسبة .4

أن یعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحیح لتركیب  .5

 .الكلمة في العربیة خاصة في لغة الكالم

ص اللغة في التعبیر الشفوي مثل أن یستخدم بعض خصائ .6

التذكیر و التأنیث وتمییز العدد والحال ونظام الفعل 

 .وأزمنتھ وغیر ذلك مما یلزم المتكلم بالعربیة

أن یكتب ثروة لفظیة وكالمیة مناسبة لعمره ومستوي  .7

م ھذه الثروة في إتمام عملیات دنضجھ وقدراتھ، وأن یستخ

 .اتصال عصریة

أشكال الثقافة العربیة المقبولة و المناسبة أن یستخدم بعض  .8

جتماعي وطبیعة عملھ، و أن یكتسب لعمره ومستواه اال

 .بعض المعلومات األساسیة عن التراث العربي واإلسالمي

أن یعبر عن نفسھ تعبیرا صحیحا واضحا ومفھوما في  .9

 .مواقف الحدیث البسیطة في التفاھم والتواصل



باللغة العربیة والتحدث بھا أن یتمكن من التفكیر  .10

 13.بشكل متصل ومترابط لفترات زمنیة مقبولة

 :األھداف السابقة وزاد الھاشمي على

 الصراحة في القول تشجعھ على .1

 جابة وصوابھا والقدرة علىسرعة اإل تدربھ على .2

 االرتجال

 14ثیلالتم تدربھ على .3

أما أھداف تدریس المحادثة عند أحمد رشدي طعیمة فكما  

 :یلي

المھارة في التحدث عند الدارسین ودون  تنمیة القدرة على .1

 انتظار مستمر لمن یبدؤھم بذلك

 لغوّیةتنمیة ثروتھم ال .2

تمكینھم من توظیف معرفتھم باللغة، ومفردات وتراكیب  .3

ة، والقدرة مما یشیع لدیھم اإلحساس بالثقة، والحاجة المتقدم

 اإلنجاز على
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االبتكار و التصرف في المواقف  تنمیة قدرة الدارسین على .4

لبدائل المختلفة واختیار أنسب الردود والتمییز بین ا

 .حدة علىالصالحة فیھا لكل موقف 

رورھم یحتمل م مواقف المختلفة التىتعریض الدارسین لل .5

 .ممارسة اللغة  یحتاجون فیھا إلى بھا والتى

 االتصالي للغة وتدریب الطالب على ترجمة المفھوم .6

 االتصال الفعال مع الناطقین بالعربیة

وتشجیع . خاصة بالحدیث معالجة الجوانب النفسیة ال .7

بوط وفي موقف مض. لم بلغة غیر لغتھأن یتك الطالب على

إن أخطأ تقبلوا الخطاء وإن . حد ما و أمام زمالء لھ  إلى

 15.أجاد شجعوه

من الشرح السابق یستنتج أن أھم غرض تعلیم مھارة الكالم 

 ھو أن یتمكن الطالب أن یعبروا عما في نفسھ ویستخدموا اللغة

وطالقة مع األخرین، حتي یكون ما  االعربیة أالت االتصال جید

 . یعبرونھ یقبلھ األخرون ویقضي كل ما یقصده الطالب

 عناصر  مھارة الكالم. ج
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ومن الجوانب المھمة في تدریس مھارة الكالم وتكون ھذه  

الجوانب عناصر مھارة الكالم ھي النطق والمفردات 

 .وفیما یلي بیان ذلك واحدا بعد واحد مع اإلیجاز 16.والقواعد

 النطق .1

ھو إحداث األصوات الكالمیة الحقیقیة أثناء الكالم أو المحادثة 

وأما عملیة النطق فھي تتحرك أعضاء  17.أو القراءة الجھریة

  18.متواصلة عند التكلم النطق حركات

ومن أھم ھذه الجوانب الجانب الصوتي إذ یري التربویون 

. األھمیة الكبرى لتدریس النطق منذ البدایة تدریسا صحیحا

بعد  أو تصحیحھ فالنطق أكثر عناصر الكالم صعوبة في تعبیره

 .تعلمھ بشكل خاطئ

تمدون في تعلمھم النطق الصحیح ولذلك كثیر من الطالب یع

 تقلید المدرس، ومع التسلیم بسالمة نطق المدرس ودقتھ إال على

ألصوات وإخراجھا، تقلید ا أنھم محتاجون التدریب المنظم على

 یترك فرصة یساعد فیھا طالبھ المدرس أن ال ولذلك ینبغي على

ن یستعین علیھ أ. یبة علیھمصوات الجدیدة والغرإصدار األ على

رار وتك السبل كوصف حركات اللسان والشفاه في ذلك بكل
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تمییز األصوات وتدربھم على  بعض المقاطع وتدربھم فیھا على

دخلت في حصیلتھم  تماع الواعي للعبارات والجمل التىاالس

 .اللغویة

زھا المكتوبة وإن العنایة بتقدیم أصوات اللغة قبل تقدیم رمو

اھات الحدیثة في تدریس اللغات أمر مھم یأخذه كثیر من االتج

سھل علیك أن أ"تقول  لقد أثبتت نظریات التعلم التى. بةجناأل

ن تشكلت تشكل عادة جدیدة من أن تعید تشكیل نفس العادة بعد أ

 ".بصورة خاطئة

ومن ھنا فعلى معلم العربیة أن یقوم بعملیة التقویم لنطق 

نطقھا یصعب  بیة التىب لألصوات ویحدد األصوات العرالطال

م یقوم ثجدا عن نطقھا الصحیح،  علیھم أو ینطقون بشكل بعید

الصحیح لھ واألسباب  یح الفرق بین نطقھم للصوت والنطقبتوض

یرتكبونھ في  ذلك ثم یكشف لھم عن الخطاء الذى أدت إلى التى

 النطق الصحیح على ، ثم یدربھم مرة ثانیةتحریك اللسان و الشفاه

 المفردات .2

تعد تنمیة الثروة اللفظیة ھدفا من أھداف أي خطة لتعلیم لغة 

ن المفردات ھي أدوات حمل یة بما فیھا اللغة العربیة، ذلك أأجنب

المعني كما أنھا في ذات الوقت وسائل للتفكیر، فبالمفردات 



یرید كلمات تحمل ما لمتكلم أن یفكر ثم یترجم فكرة إلىیستطیع ا

وعادة ما تكتسب المفردات في اللغة األجنبیة من خالل مھارتي 

ثم تاتي مھارتا الكالم والكتابة  .االستقبال وھما االستماع والقراءة

 .فتفسحان  في المجال لتنمیتھما والتدریب على استخدامھا

یمكن استخدامھا في  ھناك كثیر من الخبرات والطرق التىو

الكالم لدى الطالب، ومن  قدرة علىتنمیة المفردات لتطویر ال

ذلك طرح مجموعة من األسئلة واألجوبة وتقدیم مواقف حواریة 

حول مواقف حیاة الطالب، وخبرات  وقصصیة تدور كلھا

جتماعیة داخل الفصل وداخل المدرسة مثل المناقشات العامة إ

واستقبال الضیوف و المجامالت واستخدام األدوات المدرسیة 

. تخدام بعض قوائم المفردات الشائعة وغیر ذلكویمكن أیضا اس

ن ول إلى تنمیة مفردات الطالب یجب أإضافة إلى ذلك فالوص

 :یتم من خالل

 تتصل اتصاال مباشرا بالمواقف التىتقدیم كلمات  . أ

 .یتحدثون فیھا عن أنفسھم

في إتاحة الفرصة لممارسة استخدام ھذه الكلمات  . ب

 مواقف اتصال



ت دة تقدیم ھذه الكلمات في فترامحاولة إعا . ت

 ال تنسي منتطمة حتى

 القواعد.3

كثیرا ما یصرحون بأن القواعد لیست ضروریة في تعلم 

استخدام اللغة أي لیست ضروریة للتحدث باللغة، و مھما یكن 

غة تحكمھا األمر فثمت حقیقة الیمكن إنكارھا وھي أن الل

 المتكلم بھا والتىأن یعرفھا جیدا یجب  مجموعة من القواعد التى

 یجب أیضا أن یعرفھا الراغب في علمھا سواء تم ذلك في وقت

سواء ثم بوعي أو بغیر وعي ورغم  مبكر ووقت متأخر

صعوبات ال بد من مواجھتھا في تدریس القواعد ال یحل وال یتم 

التغلب علیھا بتجاھل المشكلة فالقواعد شيء ضروري لتعلم 

 رات الكالممھارات اللغة بما فیھا من مھا

 :ومن العناصر المتضمنة في مھارة الكالم وھي

النطق أي كیفیة إخراج األصوات من مخارجھا الصحیحة   .1

والتمییز عند النطق بین الحركات القصیرة والحركات 

 الطویلة

 النبر في الكالم و النطق .2



ینطق بھا  و الطبقة أو الطبقات الصوتیة التىالتنغیم وھ .3

 ت بحسب المواقف المختلفةالمتحدث عبارا

ي االستجابة والسھولة في الطالقة وتعني السرعة ف .4

 لمبتدئینوھذه بالقدر المناسب لقدرات الدارسین ا19.األداء

 التوقف المناسب أثناء النطق .5

 اإلشارة اللغویة واإلیحاءات غیر اللفظیة .6

التراكیب الصحیحة نطقا ، وھي التعبیر عن فكرة بطریقة  .7

 20.مقبولة لغویا

 تدریبات مھارة الكالم .2

 تدریبات مھارة الكالم وأھمیتھا مفھوم. أ

دف تمكین الطالب  من أن یسیطر التدریبات اللغویة  تستھ 

وكلمة . تعلمھا في الفصل  األنماط اللغویة التى على

drillإذ إن من معانیھا " . التدریب"باإلنجلیزیة توحي بھذا المعني

ن وسیلة لحفر أو حصر فالتدریب إذ. أو یحصر یثقف أو یحفر

وتدعیم ما تعلمھ . تعلمھا الفرد ، وتثبیتھا عنده التىالمھارة 

 21بشانھا
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النوع من التدریبات اللغویة  ویقصد بتدریبات الكالم ذلك 

وفي مثل ھذه . یجعل محور اھتمامھ تنمیة مھارة الكالم  الذى

كون أمرا مساعدا ی. بات تعتبر االستعانة بمھارات أخرىالتدری

ولھذه التدریبات أھمیة كبیرة خاصة في برامج . ولیس أساسیا

إذ یتصل الطالب فیھا . تعلیم العربیة في البلدان غیر العربیة

 .أحیانا شفھیا مع الناطقین بالعربیة

الجانب  بات الشفھیة یتم التركیز فیھا علىفي التدری 

لغة منطوقة قبل أن الصوتي للغة ویتم تدریب الطال ب شفھیا ، فال

 .تكون مكتوبة

 :المعلم أن یراعیھا  یجب على من األمور التى 

 .تثبیت مااكتسبھ الطالب من مھارات تھدف المھارة إلى .1

 لیس من المطلوب في  التدریب إصدار حكم لھا أو علیھا .2

الممارسة الجیدة  من  یقتصر األمر في التدریب  على .3

 .الطالب للمھارة اللغوّیة 

یحتذي  التدریب النموذج أو المثال الذىیقدم المعلم في أثناء  .4

. 

 .لغوي في الحصة عقب التدریب عادة ما قدم من محتوىی .5



 22.التدریب یتركز حول مھارة لغویة واحدة .6

 أنواع التدریبات . ب

وجھ عام فمن الممكن  أما من حیث أنواع التدریبات  على 

نوعین رئیسیین یندرج تحت كل منھما أنواع ثانویة  ا إلىتقسیمھ

 :ھذان النوعان ھما. 

أو كما تسمي في بعض  كتب تعلیم : التدریبات النمطیة  .1

وھي عبارة عن "الممارسة النمطیة" اللغات الثانیة 

. شكل واحد تثبت  على موعة من التمرینات التىمج

ھدف ھذه و. واحدة في االستجابة لھا ویتطلب طریقة 

تعلمھا الطالب في مجال النحو  األنماط التى التدریبات على

 .وتعلیم التراكیب

تدور في موقف اتصالي  وھي التى: التدریبات االتصالیة  .2

عن طریق الحوار مع األخرین ، وال تتبع شكال واحدا، كما 

  23.ال تنبئ باستجابة واحدة من الطالب

 أنواع تدریبات النطق و الكالم. ج

من تدریبات الكالم النمطیة  ن النوعین السابقی إذا نطرنا إلى 

ومن . واالتصالیة نجدھما داخلین في تدریبات مھارة الكالم 
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التدریبات اقترحت لتنمیة عادات الكالم المختلفة  نذكر ھما فیما 

 :یلي

 كرار للصوتالت .1

 التكرار للكلمة .2

 التكرار للجملة .3

 تدل علیھا بین الكلمة المسموعة والصورة التىالربط  .4

 نطق أصوات اللغة  ابتداء .5

 نطق الحروف المتقاربة المخارج  .6

 نطق الحركات الطویلة و الحركات القصیرة .7

تنغیم الجمل بحسب المواقف كالجمل اإلخباریة والتعجبیة  .8

 ستفھامیةاالو

یطرحھا المعلم  والمتعلقة  األسئلة التى اإلجابة على .9

 "سمع أوقرئ"بموضوع 

االشتراك في محادثة  قصیرة تتعلق بالموضوع  .10

  24المتقدم و االشتراك في محادثة عامة

یث ترتیب أنواع تدریبات الكالم من ح 25" أفندي"بین 

 :إن لم یكن مطلقا  الصعوبة من األدنى إلى األعلى مستوى

                                                        
 111، ص 2003فتحي علي یونس ومحمد عبد الرؤوف الشیخ، المرجع السابق،  24
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سرعة  ویقصد بھ تدریب الطالب على: مییز تدریبات الت .1

 سمعت ة  التىجابة والتمییز لمعنى الكلماالست

 یقصد بھ تدریب الطالب  على: لة تدریبات تراكیب الجم .2

 ممارسة القواعد اللغویة لیستعین بھا في االتصال

في ھذا التدریب یستعان بالموضوع : تدریبات المحادثة  .3

المتعلق بالحیاة الیومیة أو األنشطة القریبة من حیاة الطالب 

فظ نصوص الحوار، إجابة األسئلة ، ح: ومن أشكالھا . 

 .المحادثة المقیدة ، المحادثة الحرة

 عرض القصة  .4

: تستخدم  في تدریبات الكالم  المناقشة ومن أشكالھا التى .5

تعیین المدرس مسألة معینة أو تعیینھ الموضوع  المعین  

 .أو المناقشة في الفرق المختلفة 

مع تؤدي في شكلین ھما المقابلة  ن المقابلة  ویمكن أ .6

 الضیوف و المقابلة مع األصدقاء

. االبتكار یضمن عناصر  التمثیل وھو من النشاط الذى .7

اختیار النصوص :االستعداد منھ وھذا النشاط یحتاج إلى

 .والتمرینات عدة أیام



. الخطبة ھي من النشاط في مھارة الكالم في شكل رسمي  .8

ھیة  ویأتي ھذا النشاط بعد ممارسة الطالب األنشطة الشف

ى الثروة اللغویة ، ولذا المتنوعة، ألن؛ الخطبة یحتاج إل

 .استعدادات كافیة تحتاج إلى

ومن . في تدریس مھارة الكالم ھناك أسالیب كثیرة للتدریبات

 :ھذه األسالیب ھي

 المحادثة والمناقشة .1

ال شك أن المحادثة من أھم ألوان النشاط اللغوي للصغار 

احة للطالب فرصة ممارسة الحوار ،لذلك البد من إت والكبار

أنھا تجود عملیة الكالم لدى الطالب  اقشة باإلضافة إلىوالمن

وقدرتھم التعبیریة فھي أیضا تجود عملیة استماعھم، ومن واجب 

المدرس أن یعود طالبھ على ھذا النوع من أنواع التحدث وذلك 

س اللغة العربیة في الدرجة األولى ثم على یقع على عاتق مدر

ن یھيء للطالب ن أ، إذ البد معاتق مدرسي المواد األخرى

الفرص الطبیعیة والمواقف العملیة من خالل التفاعل الحر مع 

مثل ھذه  ومن ھنا البد من تعوید الطالب على. المادة المدروسة

المواقف في دروس التعبیر الشفھي، وذلك باختیار موضوعات 



وار بین المتحاورین مثیرة للجدل والمناقشة ومالحظة سیر الح

 .من الطالب وتوجیھھم

 حكایة القصص والنوادر .2

التعبیر  من خیر الوسائل لتدریب الطالب علىتعتبر القصة 

الشفھي،ألنھم یمیلون بفطرتھم إلیھا، وال یملون سماعھا في أي 

 .وقت

 التعبیر الحر .3

الب على التعبیر،وقد وھو من الطرق المفیدة لتدریب الط

في اختیار  ینشطون لھ ویقبلون علیھ ألنھم أحرارالوحظ أنھم 

وھذا اللون من التعبیر یالئم  یتحدثون فیھا، وعات التىالموض

 .الب في جمیع المراحل التعلیمیةالط

 الخطب والكلمات واألحادیث والتقاریر .4

ربما كانت الحاجة للخطابة الیوم أقل من قبل، ولكن بالرغم 

ن المواقف ما یتطلب منھ إلقاء من ذلك، فاإلنسان یعرض لھ م

تظھر فیھا الحاجة  ناسبات التىكلمة، وفي المدرسة كثیر من الم

 .الخطب وإلقاء الكلمات إلى

 األسئلة واألجوبة .5



تعتبر طریقة األسئلة واألجوبة من أنسب الطرق وأبسطھا 

وأكثرھا فعالیة في تدریس المحادثة باللغة العربیة وعادة ما یبدأ 

ثم ومع نمو  خدام ھذا األسلوب أسئلة وأجوبة قصیرةالمدرس است

 للمواقف الشفھیة ینتقل المدرس علىاالستجابة  قدرة الطالب على

المعقد، ومن المواقف  مراحل أكثر تقدما، فیتقدم من السھل إلي

مواقف جوھریة تستغرق عدة دقائق، وھكذا أن  الصغیرة على

 حقیقیة تقوم علىإلى مواقف كالمیة تتحول األسئلة واألجوبة 

 .الحوار بین شخصین أوأكثر

 سلسلة األعمال والحركات التمثیلیة والمسرحیة .6

ل من األشیاء أي األحداث بد ھذا األسلوب ھو التركیز على

 واالنتقال من الكلمة والجملة إلى في الكالم توسیع مدي المعنى

الموقف المتكامل المتكون من سلسلة من األحداث المتتابعة 

. مترابطة، وعادة ما یستخدم ھذا األسلوب في مرحلة متقدمة وال

یقوم المدرس بأداء مجموعة من األعمال ذات موضوع واحد، 

 .ویصحب أداء كل عمل منھا وصف لما یقوم بعملھ

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث

 منھج البحث

 تصمیم البحث .1

وصف  ة طریقة وصفیة كیفیة وھي تھدف إلىتستخدم الباحث

تراد الباحثة  اء المعینة التىر أو األحداث أو األشیالظواھ

التصدي لھا وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنھا 

ووصف الظروف الخاصة بھا وتقریر حالتھا كما توجد علیھ في 

  26.الواقع

د الباحثة أن تصف أنواع تدریبات مھارة بھذه الطریقة تری

الكالم في الكتاب العربیة للناشئین المجلدین األول والثاني ثم 

تصف أیضا عن كیفیة استیفاء ھذه األنواع في عناصر مھارة 

الكالم ثم ستالحظ الباحثة مدي فعالیة ھذه األنواع من التدریبات 

لبرنامج لتعلیم في ترقیة كفاءة مھارة الكالم لدى الطالبات في ا

                                                        
 269، دون السنة مناھج البحث، معھد العلوم اإلسالمیة والعربیة باإلندونیسیة،26
 



اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة معھد عبد الرحمن بن عوف 

 .بماالنج

 بیانات البحث ومصادرھا .2

إن البیانات المجموعة لھذا البحث ھي المعلومات عن 

ین تدریبات مھارة الكالم في الكتاب العربیة للناشئین المجلد

ادة الحوار في الثاني ومعلومات عن نتائج االختبار في ماألول و

اختبار نھایة الفصل الدراسي من الطالب في معھد عبد الرحمن 

بن عوف برنامج تعلیم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمّیة 

 .م2006الجامعة المحمدّیة  ماالنج سنة 

توجد فیھ  یقصد بمصادر البحث ھي الفاعل الذى

أما مصادر البحث في ھذا الموضوع ھي الكتاب .27البیانات

الثاني  والطالب المشتركون ین األول والعربیة للناشئین المجلد

في البرنامج الخاص لتعلیم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة 

 .مدیة بماالنج معھد عبد الرحمن بن عوف الجامعة المح
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hal 107  



 مجتمع البحث والعینة .3

وإن  28.یراد بمجتمع البحث ھو جمیع موضوع البحث

المجتمع المقصود في ھذا البحث ھو جمیع الطالب والطالبات 

المشتركون في البرنامج الخاص لتعلیم اللغة العربیة والدراسات 

 .اإلسالمیة معھد عبد الرحمن بن عوف بماالنج

وأما عینة البحث وطریقة أخذھا ھي الطریقة العمدیة وھي 

وجود الصفات التي  نة البحث حسب األسباب المعینة علىأخذ عی

 29.عرفتھا الباحثة

في ھذا الموضوع ھي الطالبات في المستوي وعینة البحث 

وتأخذ الباحثة العینة من ھذا الصف لتباین خبراتھن . التمھیدي

الدراسیة ألن منھن من تعلمن اللغة العربیة ومنھن من لم 

 .یتعلمنھا

 طریقة جمع البیانات .4

 :وأما طریقة جمع البیانات لھذا البحث ھي

 دراسة الوثائق. أ

تستخدمھا الباحثة لتأخذ  ق الطریقة التىیقصد بدراسة الوثائ 

البیانات من مصادرھا التحریریة وھي كتاب العربیة للناشئین 
                                                        

 108المرجع السابق،  28
29 Yousda, Ine I Amirman dan Zaenal arifin, Penelitian dan statistika Penelitian, 

 Bumi aksara,Jakarta, 1993, hal 140 



ه الطریقة بالقائمة وھي المجلدین األول والثاني وتكمل الباحثة ھذ

 المتغیرات لجمع قائمة على

البیانات، وبعدئذ على الباحثة أن تعطي العالمة في تلك القائمة إذا 

 ات المقصودةظھرت المؤشر

بھذه الطریقة تحاول الباحثة على جمع أنواع تدریبات  

أنواع  بدراسة الوثائق ستحصل الباحثة علىمھارة الكالم ، 

األول  ینتدریبات مھارة الكالم في الكتاب العربیة للناشئین المجلد

 .والثاني

 االختبار. ب 

ختبار الطالبات لمادة یقصد باالختبارجمع الباحثة نتائج ا 

برنامج تعلیم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة معھد الحوار في 

نتائج تدریبات مھارة  الرحمن بن عوف بماالنج لتحصل على عبد

ل بجانب ذلك ، تحاو. الكالم في استیفاء عناصر مھارة الكالم 

معرفة مدي فعالیة تدریبات  الباحثة بھذه الطریقة  أیضا على

 .دة الطالبات في الكالممھارة الكالم في ترقیة إجا

في ھذا االختبار ال تقوم الباحثة بإعطاء األسئلة للطالبات بنفسھا  

الطالبات الوصول  یجب على عطي للمدرسة العناصر التىلكنھا ت

وإجراء االختبار . وأما األسئلة الصادرة من مدّرسة المادة. إلیھا



العناصر  بالطریقة الشفھیة لمعرفة قدرة الطالبات في استیفاء كل

 .معرفة استیفاء ھذه العناصر إال شفھیا درسة علىوال تقدر الم

 إجراءات البحث .5

 التخطیط. أ

تقوم الباحثة في ھذه المرحلة بإعداد الجداول المختلفة 

 :ومن ھذه الجداول. المستخدمة لجمع البیانات

الجداول لجمع تدریبات مھارة الكالم وتشخیصھا حسب  .1

 :البنود كاألتي الجداول تشمل علىوفي ھذه . نواعھاأ

صیغة  رقم

 التدریب

عدد الموضوعات في 

 الكتابین

عدد 

 الموضوعات

    

 

الجدول لمعرفة النسبة المئویة لكل نوع من أنواع في  .2

 تدریبات مھارة الكالم 

الجدول لكتابة نتائج الطالبات حسب العناصر في مھارة  .3

 .الكالم

لمئویة من نتائج الطالبات في كل الجدول لمعرفة النسبة ا .4

 عناصر مھارة الكالم



 التنفیذ. ب

 :في ھذه المرحلة تقوم الباحثة  باألمور األتیة

كتابة البیانات عن أنواع تدریبات مھارة الكالم  .1

 .في الجداول المعدة

كتابة البیانات عن نتائج االمتحان من الطالبات في  .2

 .الجدول

 .ب والتحلیل حسب الرموزتبدأ الباحثة في الحسا .3
 

 طریقة تحلیل البیانات.6

یقصد بتحلیل البیانات ھو عملیة ترتیب وتنظیم البیانات  

وتنسیقھا وتشخیصھا في مجموعة من المجموعات المعینة لتكون 

تستخدم الباحثة الطریقة الكیفیة لتحلیل 30.موضوعة معینة

الطریقة الكمیة .  البیانات ، وتستعین الباحثة بالطریقة الكمیة 

استیفاء عناصر مھارة  لمعرفة حصول تدریبات مھارة الكالم  في

في ترقیة إجادة  فعالیة أنواع تدریبات مھارة الكالم الكالم ومدى

. د عبد الرحمن بن عوف الطالبات في معھ مھارة الكالم لدى

وذلك باستخدام الجداول لتقدیر عناصر مھارة الكالم في 

                                                        
30 Moleong, Lexy.j. Metodologi Penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal103 



أماطریقة الكیفیة  لمعرفة  أنواع تدریبات مھارة الكالم  .االختبار

. 

تقسیم : في الطریقة الكمیة تسلك الباحثة الخطوات األتیة

م حسب كل عنصر من 2006تقدیر النتیجة لالمتحان سنة 

م في النبر والتنغیم و القواعد والمفردات و عناصر مھارة الكال

جمیع النتیجة  ثم تقوم الباحثة بمعدل على. موضوعاللیاقة وفھم ال

 .المجموعة من كل عنصر ثم تغیرھا إلي النسبة المئویة

ءة الطالبات والرمز المستخدم للبحث عن  معدل نتیجة كفا

إجادة مدي فعالیة التدریبات في ترقیة  في الكالم للحصول على

 :الطالبات في الكالم  ھو
xΣX =  

     N 
X        =المعدل 

   = Σx     عدد نتیجة الطالبات   

   N =157:1982عارف فرقان ( 31عدد الطالبات( 

الیة تدریبات مھارة الكالم في استخدمت الباحثة معیار فع 

 : ترقیة إجادة الطالبات في الكالم كاألتي

 %70-%100إن كان معدل النتیجة بین " جید" .1

                                                        
31 Furqan, Arif. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal 
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 %40-%69إن كان معدل النتیجة بین " مقبول" .2

 %0-%39إن كان معدل النتیجة بین "ضعیف" .3

أما الطریقة الكیفیة تبین الباحثة أنواع تدریبات مھارة 

 وتقوم بالحساب للحصول على. كل نوعالصیغ في الكالم و 

ثم . كتابالدرجة المئویة لمعرفة أكثر األنواع في موضوعات ال

النتائج التي حصل علیھا الطالبات في  تقارن ھذه األنواع بأعلى

ومسافة النتیجة في عناصر مھارة الكالم . عناصر مھارة الكالم

 :ھي

 20-17ن إذا كانت النتیجة بی) ممتاز" ( 5" درجة

 16-13إذا كانت النتیجة بین )جیدجدا" (4"درجة

 12-9إذا كانت النتیجة بین )جید" (3"درجة

 8-5إذا كانت النتیجة بین )مقبول" (2"درجة

  4-1إذا كنت النتیجة بین )راسب"(1"درجة

 فقط وأعلى 20لذا نعرف أن أعلى الدرجة لكل عناصر 

 .  100مجموعة النتائج 

تقوم بتفسیر  حلیل كل من البیاناتوبعد انتھاء حساب وت

 .أسئلة البحث البیانات للجواب على



 الباب الرابع

 عرض البیانات وتحلیلھا

  

المجلدین " العربیة للناشئین"بعد قیام الباحثة بدراسة الكتاب 

 تحصل الباحثة على, نتائج االمتحاناألول و الثاني و البحث عن 

یة للناشئین المجلدین األول تدریبات مھارة الكالم في الكتاب العرب

برنامج تعلیم اللغة  والثاني ونتائج  االمتحان من الطالبات في

معھد عبد الرحمن بن  عوف  العربیة والدراسات اإلسالمیة

وفي ھذا الباب تود الباحثة  أن تعرض  عن أمرین . ماالنج ب

وستعرض الباحثة البیانات  في الصفحات . ھامین من ھذا البحث 

 :ة  بالتفصیل التالی

   البیانات عن تدریبات مھارة الكالم وتحلیلھا. ا

ستعرض الباحثة  البیانات حسب  أنواع تدریبات مھارة الكالم 

وفي ھذا البحث ستكتب الباحثة  أنواع تدریبات مھارة الكالم . 

 .والصیغ  من كل نوع  

ومن أنواع تدریبات مھارة الكالم  في الكتاب العربیة للناشئین 

 :لمجلدین األول والثاني ھيا

  التكرار للصوت .1



التكرار للصوت من أحد أنواع تدریبات مھارة الكالم ویقصد 

النطق  أصوات اللغة العربیة لیتعودوا علىبھ أن یكرر الطالب 

بأصوات اللغة العربیة ابتداء ولئال یكون النطق بھا غریبا عندھم 

 ل شيء الذىالنوع من التدریبات أووھذا .أو غیر مألوف 

سیمارسھ الطالب في مھارة الكالم ألن كما قلنا في البدایة أن 

عرفتھم األصوات اللغویة الطالب سیتكلمون بأي لغة جیدا بعد م

النموذج واإلرشاد واإلشراف  وتعلیم األصوات محتاج إلى .جیدا

الب لم یعرفوا كیفیة النطق باألصوات نطقا طمن المدرس ألن ال

الطالب في ھذا التدریب فطبعا سیخطئون فیما إذا أخطأ . سلیما

 . الصواب ال إذا أشرفھم المدرس وأرشدھم إلىبعد إ

 وفیما یلي جدول تدریبات مھارة الكالم في التكرار الصوتّي 

 

 1جدول 

 صیغ التكرار الصوتي في تدریبات مھارة الكالم



عدد الموضوعات في  صیغة التدریبات قمر
 الكتابین

عدد 
 الموضوعات

 17 55 أعد 1

األصوات  2
 والحروف

55 6 

  55 23 

   

الجدول السابق  یعرف أن للتكرار الصوتي  بالنظر إلى 

عدد . روف أعد و األصوات و الح: صیغتین فقط ھما 

و الصیغة  17 الموضوعات المشتملة على  الصیغة األولى

ت المشتملة من ھاتین الصیغتین نعرف أن الموضوعا. 6الثانیة 

أكثر من )الحروف الھجائیة(عادة أصوات  اللغة العربیة إ  على

حصلتا في كالھمان والصیغتا. التمییز بین الحروف و األصوات

ویقع ھذاالنوع من . من كل الموضوعات في الكتاب% 41,8

التدریبات في أوائل موضوعات الكتاب، أو نقول أنھ وقع في 

نا سابقا أن قد عرف ناألن وفي الصفحات األولیة، الكتاب األول

الغرض من التكرار الصوتي لئال یكون النطق باللغة العربیة 

 .  غریبا لذا بدئت التدریبات بھذا النوع



 التكرار للكلمة .2

أن یكرر الطالب الكلمات باللغة  یقصد بالتكرار للكلمة

. قراءة المدرس الطالب لبعد استماع  وھذا فیكون. العربّیة

نطق الكلمة باللغة  لیتعودوا علىب یكررون ھذه الكلمات الطال

وھم . لھا العربّیة بعد معرفتھم األصوات العربّیة والتعود

لیس الغرض من  .طریقة المحاكاة یكررونھا كلمة كلمة على

منھا زیادة  ة التعود فقط لكن ھناك أغراض أخرىالتكرار للكلم

ال یمكن الطالب أن یتكلموا . المفردات وزیادة ثروتھم اللغویة

جیدا ومفھوما لدى المخاطب إال بعد استیعابھم المفردات ما كال

الب وكثرة المفردات تعتبر وسیلة من وسائل نجاح الط. المتنوعة

  . التحدث في التكلم أو

 وفیما یلي جدول تدریبات مھارة الكالم في التكرار للكلمة

 

 

 2جدول 



 صیغ التكرار للكلمة في تدریبات مھارة الكالم

عدد الموضوعات في  یباتصیغة التدر رقم
 الكتابین

عدد 
 الموضوعات

 6 55 انطق 1

أعد الكلمات بإضافة  2
 قبلھا"ال"

55 4 

  55 10 
  

لتكرار الكلمة الجدول السابق یعرف أن  بالنظر إلى 

من كل % 18,1حصلتا في كالھما ن والصیغتا. صیغتان 

موضوعات وأما  6تقع في " انطق"وصیغة . موضوعات الكتاب

. موضوعات  4قبلھا، تقع في " ال"أعد الكلمات بإضافة "ة صیغ

قبلھا كیفیة  "ال"سیتعلم الطالب في صیغة أعد الكلمات بإضافة 

عندما یأتي بعدھا الحروف الشمسیة أو الحروف " ال" نطق 

وإن كان نطق الكلمة بھذه الصیغة . القمریة أتظھر أم تدغم؟

 .ریبات األخرىأنواع التد متعود لھم یسھل علیھم ممارسة

 االشتراك في محادثة قصیرة .3

رك الطالب في أن یشتیقصد باالشتراك في محادثة قصیرة 

وتكون ھذه المحادثة . واحدا فواحدامحادثة قصیرة مع أصدقائھم 



في موضوع معین متعلق باألمور الیومیة الموجودة حوالیھم 

ارة و قد علمنا من األھداف في مھ. وتابعة لألمثلة من المعلم

الكالم منھا االتصال باألخرین وھذا االتصال لن ینجح إال إذا 

تحدثنا أو تكلمنا مع األخر ألننا عندما تكلمنا عن األشیاء یمكننا 

أن نتكلم كالما طویال لكن فطبعا نرید أن نعرف ھل الكالم 

 ؟ إن لم یفھم فكیف یحصل االتصالمفھوما لدي المخاطب أم ال

ألن؛ الغرض منھ الفھم واإلفھام بین المتكلم فال فائدة للكالم ھنا، 

متنوعة في ھذا النوع ألن  سنجد صیغ كثیرة .و المخاطب 

المحادثة یمكن أن . المحادثة یمكن أداءھا بالطریقة المتنوعة

وأما الغرض منھا لیس . تؤدي بین شخصین أو ثالثة فأكثر 

 . التعبیر عما في أدھانھم لكنھا االتصال باألخرین

یلي جدول تدریبات مھارة الكالم في االشتراك في وفیما 

 .محادثة قصیرة 



 3جدول 

 صیغ االشتراك في محادثة قصیرة من تدریبات مھارة الكالم

عدد الموضوعات في  صیغة التدریبات رقم
 الكتابین

عدد 
 الموضوعات

 4 55 تكلم 1

أجر التعارف كما في : تكلم 2
 المثال

55 1 

تي كما أجر التدریب األ: تكلم  3
 في المثالین

55 1 

أجر الحوار كما في : تكلم 4
 المثالین

55 2 

ھات أسئلة وأجوبة كما : تكلم 5
 في المثال

55 4 

ھات أسئلة وأجوبة كما :تكلم 6
 في المثال مستخدما الضمیر

55 1 

ھات أسئلة وأجوبة :تكلم 7
بین /مستعینا بما تسمع 

 القوسین كما في المثال

55 1 

أسئلة وأجوبة كما ھات :تكلم 8
 في المثالین

55 1 

 1 55 أجر الحوار األتي:تكلم 9

 2 55 أكمل الحوار األتي: تكلم 10

 10 55أجر الحوار كما في :تكلم 11



 المثال

أجر الحوار كما في : تكلم  12
 المثال األتي

55 2 

أجر الحوار المتسلسل كما في  13
 األمثلة

55 1 

اسأل و أجب كما في :تكلم  14
 المثالین

55 2 

 1 55 اذكر أسئلة ألجوبة األتیة:تكلم 15

 1 55 أجر الحوار المتسلسل األتي 16

 1 55 تعالي نتكلم 17

  55 36 
 

الشتراك في محادثة الجدول السابق یعرف أن ا نظرا إلى 

من % 65,4وھذه الصیغ تأخذ . صیغة 17 قصیرة یشمل على

یبات سیمارس الطالب في ھذا النوع من التدر. كل الموضوعات 

الكالم في أمور یومیة  ادثة مع أصدقائھم وھم یتدربون علىمح

 لذا كانوا یدربون على. أمور عظیمةسھلة، ولم یكلفوا بالكالم في 

الكالم من خالل التعارف ،ثم المحادثة الیومیة في الفصل ، في 

یتعود الطالب  البیت وغیرھا حتى المدرسة، في المقصف ، في

مور لغة العربّیة وھم یتكلمون ھذه األم مع األخرین بالالكال على



وذلك عن . بمساعدة األمثلة من المعلم أو بحفظ نصوص الحوار

طریق السؤال والجواب بین المدرس والطالب أو بین الطالب 

لحوار ألن ھذا وأكثر الصیغ موضوعة ھي إجراء ا .وأصدقائھم

 .میمارسھ الطالب في الكال من أسھل الصیغ الذى

 التكرار للجملة. 4  

لجملة باستبدال الكلمة بكلمة تحویل ا یقصد بالتكرار للجملة

أو بالضمائر أو بزیادة الكلمة في الجملة أو  بتكوین الجملة  أخرى

یتدرب الطالب ھذا النوع من التدریب  .من الكلمة المذكورة

وھذا أیضا مع استماع األمثلة  من   لزیادة أسالیبھم في الكالم،

یعطي األمثلة إلى الطالب  فعلیھ أن یبدأ والمعلم عندما  .لمعلما

لذا علیھ أن یھتم بالتدرج . ثم األصعب فأصعبباألسلوب السھل 

 . حسب قدرة وكفاءة الطالب

 فیما یلي جدول تدریبات مھارة الكالم في التكرار للجملة



 4جدول 

 صیغ التكرار للجملة في تدریبات مھارة الكالم

عدد الموضوعات في  تدریباتصیغة ال رقم
 الكتابین

 عدد الموضوعات

 6 55 استبدل كما في المثالین 1

حول كما في المثالین  2
 التالیین

55 1 

 1 55 حول كما في األمثلة 3

 1 55 استبدل كما في المثال 4

 2 55 استبدل كما في األمثلة 5

أعد الجمل االتیة بعد إضافة  6
 بین القوسین كما/ما تسمع 

 في المثالین مع تغییر مایلزم

55 1 

أعد العبارات األتیة  7
بین /مستخدما ما تسمع
 القوسین مع تغییر مایلزم

55 1 

 2 55 حول كما في المثالین 8

كما " ال"انف الجمل األتیة بـ 9
 في المثالین

55 1 

كون عبارات مستعینا  10
باألفعال األتیة مستخدما 

 كما في المثالین " ثم"

55 1 

 1 55اجعل الكلمات التي تسمعھا  11



بین القوسین في الصیغة /
 الصحیحة كما في المثالین 

  55 18 
 

ة یشمل الجدول السابق یعرف أن التكرار للجمل بالنظر إلى 

من كل %32,7حصلت في  وھذه الصیغ. صیغة  11 على

إذا الحظنا في الجدول السابق رأینا أن . موضوعات الكتاب 

استبدال الجملة : ات في التكرار للجملة متنوعة منھا صیغ التدریب

. دة وتكوینھا بالعبارات المختلفةوتحویلھا وإعادتھا بالزیا

والتكرار للجملة في ھذین الكتابین كثیرة متنوعة مبتدئة من 

ویقصد بھ أن یعرف . الجملة القصیرة حتي الجملة الطویلة

األصعب  سھل إلىة في اللغة العربیة من األالطالب أسالیب كثیر

ذلك للتنوع في الكالم ولئال یتكلم الطالب بأسلوب واحد دون 

یب وھذه األسال. غیره ویمارسھا في الكالم لئال یسأم من األسالیب

     . ممارسة الكالم ممارسة جیدة تكون وسیلة و دافعة تدفعھم على

 اإلجابة على األسئلة المطروحة.5

روحة ھي أن یجیب الطالب األسئلة المط یقصد باإلجابة على

أتي بعد قراءة الطالب وھذه ت. على األسئلة المطروحة لدیھم

سیسأل المدرس عقب كل موضوع أسئلة . للموضوعات المعینة



في . معینة متعلقة بالموضوع وسیجیب الطالب ھذه األسئلة شفھیا

مثل ھذا النوع من التدریب سیمارس الطالب نوعین من المھارة 

ھم سیستمعون األسئلة جیدا ثم یجیبونھا . والكالمھما االستماع 

إجابة األسئلة إجابة صحیحة إال بعد  ال یقدر الطالب على. یاشفھ

وال یفھم السائل اإلجابة إال إذا كانت اإلجابة . فھمھم لألسئلة

ب رلذا بھذا النوع سیتد. مفھومة ومناسبة باألسئلة المطروحة

ذا من أحد األغراض في الطالب على الفھم واإلفھام لألخر وھ

 .مھارة الكالم

 األسئلة ات مھارة الكالم في اإلجابة علىوفیما یلي تدریب



 5 جدول

 األسئلة في تدریبات مھارة الكالم صیغ اإلجابة على

عدد الموضوعات في  صیغة التدریبات رقم
 الكتابین

عدد 
 الموضوعات

 13 55 أجب عن األسئلة األتیة 1

 مستعمال" نعم"أجب بـ 2
 الضمیر كما في المثالین 

55 1 

أجب مستعمال الضمیر  3
بین /ومستعینا بما تسمع 

 القوسین كما في المثالین 

55 1 

أجب عن األسئلة األتیة   4
بین /مستعینا بما تسمع 

 القوسین كما في المثالین

55 1 

أجب عن األسئلة األتیة  5
 كما في المثالین

55 1 

أجب عن األسئلة األتیة  6
 عینا بالصورمست

55 1 

  55 18 
اإلجابة على األسئلة الجدول السابق یعرف أن   بالنظر إلى 

من كل % 32,7وھذه الصیغ حصلت في . صیغ  6 تشمل على

 . موضوعات الكتاب



 ا أن اإلجابة علىالجدول السابق عرفن إذا الحظنا إلى 

ب متنوعة كثیرة، سلوب حر فقط، لكن ھناك أسالیاألسئلة لیست بأ

األسئلة باستعانة الضمائر، أو الكلمات بین  منھا اإلجابة على

األسئلة توجد  في اإلجابة على. و باستعانة الصورالقوسین أ

ئال یتحیروا في كیفیة تساعد الطالب لإلجابة ،ل األمثلة التى

األسئلة، ألن الغرض األصلي من ھذا النوع لیس  اإلجابة على

معرفتھم منھا  اض أخرىوإنما ھناك أغر.ھم السؤال مجرد ف

االتصال مع األخرین بعد فھم  أسالیب جدیدة وقدرتھم على

 .المسموع

 التعبیر المقید. 6

الصورة  أو یقصد بھ أن یعبر  الطالب تعبیرا مقیدا ب

وفي ھذه التدریبات .التفصیل في إجابتھا باألسئلة المحتاجة إلى

في  تجول ىسیمارس الطالب كیفیة التعبیر عن األشیاء الت

بھذا النوع من . إبداء أرائھم في األشیاء أذھانھم وھم یدربون على

 شیئین ھامین ھما التعبیر عن الشيءالتدریبات سیمارس الطالب 

فیما یلي جدول تدریبات مھارة الكالم في التعبیر .و التفكیر عنھ 

 المقید



 6جدول 

 صیغة التعبیر المقید في تدریبات مھارة الكالم

عدد الموضوعات  یباتصیغة التدر رقم
 في الكتابین

عدد 
 الموضوعات

اقرأ كل جمل  ثم أجب  1
عن األسئلة األتیة 

 باختصار 

55 1 

 1 55 ماذا تقول؟ 2

 1 55 ماذا تفضل؟ ولماذا؟ 3

 2 55 قصة مصورة 4

 1 55 تكلم 5

  55 6 
یعرف أن للتعبیر المقید یشمل  الجدول السابق بالنظر إلى 

من كل % 10,9الصیغ حصلت في  وھذه. صیغ  5 على

  .موضوعات الكتاب

من البیانات السابقة ذكرھا وتحلیلھا نستخلص أن لتدریبات  

أنواع موزعة في الموضوعات  6مھارة الكالم في الكتابین 

نوع أو نوعین أو  قد یكون الموضوع الواحد یشمل على .المختلفة

 .أنواع من التدریبات



حصل علیھا أنواع التدریبات في  ف الدرجة المئویة التىو سنعر

 :الجدول األتي

 7جدول 

 تحصل علیھا كل نوع من التدریبات الدرجة المئویة التى

عدد  نوع التدریبات رقم
الموضوع 
 في الكتاب

عدد الموضوع 
المشتمل علي 

 األنواع

الدرجة 
 المئویة

التكرار  1
 للصوت

55 23 41,8% 

 %18,1 10 55 التكرار للكلمة 2
راك في االشت 3

 محادثة قصیرة
55 36 65,4% 

 %32,7 18 55 التكرار للجملة 4
اإلجابة علي  5

 األسئلة
55 18 32,7% 

 %10,9 6 55 التعبیر المقید 6
من الجدول السابق نعرف أن الدرجة المئویة في أنواع  

, للتكرار الصوتي % 41,8: تدریبات مھارة الكالم ھي

لالشتراك في محادثة % 65,4و , للتكرار للكلمة% 18,1و

 لإلجابة على%32,7و , تكرار للجملةلل% 32,7و ,قصیرة

نعرف أن أكثر من ھنا . للتعبیر المقید% 10,9و , األسئلة

التدریبات من نوع االشتراك في  الموضوعات تشتمل على

 .   محادثة قصیرة وأقلھا من التعبیر المقید



النھائي البیانات عن نتائج الطالبات  في االختبار . ب 

 وتحلیلھا

نتائج الطالبات في االختبار النھائي  تحصل الباحثة على

في ھذا االختبار ال تقوم الباحثة . بمساعدة من مدرسة المادة

. بجعل أسئلة االختبار بنفسھا لكن تابعة ألسئلة من مدرسة المادة 

الطالبات  حثة للمدرسة العناصر التي یجب علىتعطي البا

ه العناصر ھي النبر والتنغیم والقواعد وھذ. الوصول إلیھا

 . والمفردات واللیاقة والفھم 

حصل علیھا الطالبات في مادة الحوار  ومن النتائج التى

 :موضحة في الجدول األتي

 8جدول 

 نتائج الطالبات في مادة الحوار

 من ناحیة النبروالتنغیم والقواعدوالمفردات واللیاقة والفھم

النبر  اإلسم رقم
والتنغ

 یم

القواع
د 

اللغو
 یة

استعاب 
المفردا

 ت

اللیا
 قة

فھم 
الموض

 وع

مجموع 
 النتائج

 77 18 13 13 15 18 دیان أندریاني 1
 60 12 10 12 13 13 لؤلؤ فریدة 2
 60 12 12 12 12 12 أنیس إیكا  3
 أمي 4

 رأةالصالحةم
11 10 9 10 10 50 



 60 11 11 12 13 13 فرادینا 5
رفاعة  6

 المحنونین
20 16 17 15 19 87 

 90 20 16 17 17 20 ستي حسنیة 7
 85 19 17 15 16 18 ولدینا زھرینا 8
 88 19 17 17 17 18 لیلة الزھرة 9

 69 17 13 14 14 11 رتنا فدراواتي 10
فیلیاأمي  11

 ھارومي
12 15 14 12 16 69 

 65 14 14 12 12 13 سري أوتامي 12
 75 15 17 13 15 15 قانتة 13
لة رسا 14

 المعاونة
19 18 15 18 19 89 

19 192 203 213 المجموعة 
5 

221 1024 

 

النبر الجدول السابق یتضح أن نتائج الطالبات في  ا إلىنظر 

 :خمسة أقسام و التنغیم یمكن تصنیفھا إلى

 طالبات 6نالتھا ) ممتاز" (5"درجة 
 طالبات 4نالتھا ) جید جدا" (4"درجة 
 الباتط 4نالتھا ) جید" (3"درجة 
 ال أحد یحصل علیھا) مقبول" (2"درجة 
 ال أحد یحصل علیھا) راسب"(1"درجة 

 
وتوضیحا لمعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالبات في النبر 

 :والتنغیم عرضت الباحثة ذلك في الجدول األتي



 9جدول 
 درجة التكرار عن نتائج الطالبات في النبر و التنغیم

النسبة  عدد الطالبات ةمسافة تحدید النتیج النتیجة
 المئویة

 %42,8 6  20 -17 5درجة  
 %28,6 4 16-13 4درجة 
 %28,6 4 12-9 3درجة 
 %0 0 8-5 2درجة 
 %0 0 4-1 1درجة 

 %100 14 20 المجموع
التنغیم لنبر ومن ھنا نعرف أن كفاءة الطالبات في ا 

 طالبة على% 28,6ممتاز؛ و طالبة على مستوى% 42,8:ھي

لذلك . جید مستوى طالبة على% 28,6جید جدا ؛و  مستوى

 فاءتھن في النبر والتنغیم علىنعرف ھنا أن أكثر الطالبات ك

 .درجة ممتازة

  

 القواعد اللغویة یمكن تصنیفھا إلىأما نتائج الطالبات في 

 :خمسة أقسام

 طالبات 3نالتھا  ) ممتاز" (5"درجة  .أ 
 اتطالب 8نالتھا ) جید جدا" (4"درجة  .ب 
 طالبات 3نالتھا ) جید" (3"درجة  .ج 
 ال أحد یحصل علیھا) مقبول" (2"درجة  .د 
 ال أحد یحصل علیھا) راسب"(1"درجة  .ه 

 



وتوضیحا لمعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالبات في 

 :القواعد اللغویة عرضت الباحثة ذلك في الجدول األتي

 
 

 10جدول 

 ي القواعد اللغویةدرجة التكرار عن نتائج الطالبات ف

النسبة  عدد الطالبات مسافة تحدید النتیجة النتیجة
 المئویة

 %21,4 3  20 -17 5درجة  
 %57,1 8 16-13 4درجة 
 %21,4 3 12-9 3درجة 
 %0 0 8-5 2درجة 
 %0 0 4-1 1درجة 

 %99,9 14 20 المجموع
  

عناصر مھارة  ن ھنا نعرف أن كفاءة الطالبات علىم 

 مستوى طالبة على% 21,4:قواعد اللغویة ھيال الكالم في

% 21,4جید جد ؛و مستوى طالبة على% 57,1ممتاز؛ و

 لذلك نعرف ھنا أن أكثر الطالبات. جید مستوى طالبة على

 . درجة جید جدا كفاءتھن في القواعد اللغویة  على

ستیعاب المفردات یمكن تصنیفھا أما عن نتائج الطالبات في ا

 :خمسة أقسام إلى



 طالبات 3نالتھا ) ممتاز" (5"درجة  .أ 
 طالبات 6نالتھا ) جید جدا" (4"درجة  .ب 
 طالبات 5نالتھا ) جید" (3"درجة  .ج 
 ال أحد یحصل علیھا) مقبول" (2"درجة  .د 
 ال أحد یحصل علیھا) راسب"(1"درجة  .ه 

 
وتوضیحا لمعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالبات في 

 :رضت الباحثة ذلك في الجدول األتياستیعاب المفردات ع

 11جدول 

 درجة التكرار عن نتائج الطالبات في استیعاب المفردات

النسبة  عدد الطالبات مسافة تحدید النتیجة النتیجة
 المئویة

 %21,4 3  20 -17 5درجة  
 %42,9 6 16-13 4درجة 
 %35,8 5 12-9 3درجة 
 %0 0 8-5 2درجة 
 %0 0 4-1 1درجة 
 %100 14 20 وعالمجم
  

من ھنا نعرف أن كفاءة الطالبات في استیعاب المفردات  

طالبة % 42,9طالبة على مستوى ممتاز؛ و% 21,4:ھي

. جید مستوى طالبة على% 35,7جید جد ؛و على مستوى

كفاءتھن في استیعاب  لذلك نعرف ھنا أن أكثر الطالبات

 . درجة جید جدا المفردات على



لیاقة في الكالم یمكن تصنیفھا بات في الوأما عن نتائج الطال

 :خمسة أقسام إلى

 طالبات 4نالتھا ) ممتاز" (5"درجة  .أ 
 طالبات 5نالتھا ) جید جدا" (4"درجة  .ب 
 طالبات 5نالتھا ) جید" (3"درجة  .ج 
 ال أحد یحصل علیھا) مقبول" (2"درجة  .د 
 ال أحد یحصل علیھا) راسب"(1"درجة  .ه 

 

درجة التكرار عن نتائج الطالبات في  وتوضیحا لمعرفة

 :اللیاقة في الكالم عرضت الباحثة ذلك في الجدول األتي

 

 12جدول 

 درجة التكرار عن نتائج الطالبات في اللیاقة في الكالم

النسبة  عدد الطالبات مسافة تحدید النتیجة النتیجة
 المئویة

 %28,6 4 20 -17 5درجة  
 %35,7 5 16-13 4درجة 
 %35,7 5 12-9 3 درجة
 %0 0 8-5 2درجة 
 %0 0 4-1 1درجة 

 %100 14 20 المجموع
  



الكالم قة في من ھنا نعرف أن كفاءة الطالبات في اللیا 

طالبة % 35,7ممتاز؛ و طالبة على مستوى%  28,6:ھي

. جید مستوى طالبة على% 35,7جید جد ؛و  على مستوى

الكالم بین  للیاقة فيلذلك نعرف ھنا أن الطالبات كفاءتھن في ا

 . سواء  درجة جید جد وجید على

 ي فھم الموضوع یمكن تصنیفھا إلىأما نتائج الطالبات ف

 :خمسة أقسام

 طالبات 7نالتھا ) ممتاز" (5"درجة  .أ 
 طالبات 3نالتھا ) جید جدا" (4"درجة  .ب 
 طالبات 4نالتھا ) جید" (3"درجة  .ج 
 علیھا ال أحد یحصل) مقبول" (2"درجة  .د 
 ال أحد یحصل علیھا) راسب"(1"درجة  .ه 

 

وتوضیحا لمعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالبات في فھم 

 :الموضوع عرضت الباحثة ذلك في الجدول األتي

 13جدول 

 درجة التكرار عن نتائج الطالبات في فھم الموضوع

النسبة  عدد الطالبات مسافة تحدید النتیجة النتیجة
 المئویة

 %50 7  20 -17 5  درجة
 %21,4 3 16-13 4درجة 
 %28,6 4 12-9 3درجة 



 %0 0 8-5 2درجة 
 %0 0 4-1 1درجة 

 %100 14 20 المجموع
  

م الموضوع في فھ من ھنا نعرف أن كفاءة الطالبات 

طالبة على % 21,4طالبة على مستوى ممتاز؛ و% 50:ھي

لك لذ. جید مستوى طالبة على% 28,6جید جد ؛و  مستوى

 البات كفاءتھن في فھم الموضوع علىنعرف ھنا أن أكثر الط

 . درجة ممتازة

لیلھا نستخلص منھا أن الدرجة ومن البیانات السابقة وتح 

حصلت علیھا أكثرالطالبات في االختبار حسب العناصر في  التى

 :مھارة الكالم كالجدول األتي

 14جدول 

ر حسب عناصر نالھاأكثر الطالبات في االختبا الدرجة التى

 الكالم

 درجة النسبة المئویة عناصر الكالم رقم
 ممتاز %42,8 النبر والتنغیم 1
 جید جدا %57,1 القواعد اللغویة 2
 جید جدا %42,9 استیعاب المفردات 3
 %35,7 اللیاقة في الكالم 4

35,7% 
 جید جدا

 جید
 ممتاز %50 فھم الموضوع 5



 طالبات حصلن علىبق نعرف أن أكثرالمن الجدول السا 

ولم نجد .الدرجة بین ممتاز وجید جدا في عناصر مھارة الكالم

 تأكید علىلل. أحدا من الطالبات من یرسب في اختبار العناصر

ءة الطالبات في ن الرمز لمعرفة معدل كفاھذه العبارة نستخدم األ

فعالیة تدریبات مھارة الكالم في ترقیة  مدى الكالم للحصول على

 : البات في مھارة الكالمإجادة الط

1024  =73,1 

                                   14                                      

معیار  وإذا نظرنا إلى, النتیجة السابقة من نتیجة معدل 

فعالیة ھذه التدریبات في  ءة الطالبات في الكالم للحصول علىكفا

أن ھذه األنواع من التدریبات  ترقیة إجادة الطالبات الكالم نعرف

ذلك أن  ومعنى% 73,1ألن ؛معدل نتیجتھن    جیدة الفعالیة

ول اب العربیة للناشئین المجلدین األتدریبات مھارة الكالم في الكت

 .والثاني لھا فعالة جیدة لترقیة إجادة الطالبات في الكالم

ما نقول في فعالیة تدریبات مھارة الكالم في  ولتاكید على

المجلدین األول والثاني في ترقیة إجادة تاب العربیة للناشئین ك

حصل  ما رأینا من مجموعة النتایج التى الطالبات في الكالم ،

شتركة في االمتحان الطالبات الم. ل واحد من الطالباتعلیھا ك



طالبة ولم یرسب في مجموعة النتیجة إال  14النھائي عددھن 

 . واحدة فقط

المقارنة بین الطالب والطالبات في أما إذا جربنا في 

الطالب المشتركون في . النتیجة في مادة الحوار لھم علىحصو

طالبا  22طالبا والناجحون في االمتحان  29االمتحان النھائي 

ومن ھنا نعتقد أن التدریبات لھا فعالیة .  طالب 7أما الراسبون 

أن  للطالب ألن أغلب الطالب الناجحون في مھارة الكالم إال

ذلك أن بعض الموضوعات  ىعلوالسبب  لفعالیة أشد للطالباتا

  .ال یناسب ألحوال الطالب

یشتمل علیھا التدریبات في ھذا  اإلیجابیات التىبعض ومن  

 :الكتاب یمكن تقییمھا كاألتي

التدرج في التدریب من  إن ھذه التدریبات تراعي .1

 األصعب األسھل إلى

المتعلقة باألشیاء المألوفة والمؤلف یبدأ بالمفردات  .2

  أو نقول ما یتعلیق باألمور الیومیة السھلة لدي الطالبات

 دریبات سھلة التكرار لذا یسھل علىالتراكیب في ھذه الت .3

 ھاوالطالبات أن یكرر



ت في اللغة وھن في التدریبات مناسبة لكفاءة الطالبا .4

 یل علىوالدل. لیمیة للغةمن المراحل التع المرحلة األولى

 الطالبات نجحن في مھارة الكالم ذلك أغلب

 :ومن السلبیات في ھذه التدریبات یمكن تحدیدھا كاألتي

بعض المفردات لم یعرف مفھومھا ألنھا لم توجد ماھیتھا  .1

 .كالنادي والمعسكر وغیر ذلك في بیئة الطالبات

عدم مراعات الترتیب لألصوات حسب الترتیب الذي  .2

 واألصوات لم یكن شامال لكل حروف. یعلمھ الطالبات

یجابات أن اإلأو ومن ھنا یمكن لنا القول أن لھذه التدریبات 

ونستحلص من ھذا أن . من السلبیات لھذه التدریبات أكثر

 مھارة الكالم في كتاب العربیة للناشئین صالح ومناسب تدریبات

الطالبات في معھد عبد الطالب ولترقیة مھارة الكالم لدي 

 .ماالنجبمن بن عوف الرح

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 االختتام

 الستنتاجا.أ

بعد أداء البحث في تدریبات مھارة الكالم في كتاب العربیة 

 ثاني لمعرفة أنواع التدریبات ومدىللناشئین المجلدین األول وال

فعالیتھا في ترقیة إجادة مھارة الكالم لدي الطالبات في برنامج 

دراسات اإلسالمیة معھد عبد الرحمن بن عوف اللغة العربیة وال

الجامعة المحمدیة ماالنج نعرف أن الطالبات استطعن أن یرقین 

ذلك أنھ لما رأینا من  والدلیل على. كالم بھذه التدریباتفي ال

نتائج الطالبات في عناصر مھارة الكالم ، لم نجد أحدا یرسب في 

حصل  نتائج التىال وأدنى. اربحسب عناصر مھارة الكالماالختب

وھذه التدریبات أیضا . علیھا الطالبات في ھذا االختبار ھو جید



تائج لھا فعالیة جیدة لما رأینا من معدل النتیجة المجموعة من ن

 .التقسیم في المعیار بالنظر إلى% 73,1العناصر ھو 
لذلك یمكن لنا القول أن ترقیة إجادة الكالم یمكن أن تتحقق  

المدرس للتالمیذ وكذلك النموذج من  واسطة بكثرة التدریبات ب

باستیفاء مواد التدریبات في العناصر المھمة لمھارة الكالم 

تؤدي  من أنواع التدریبات التىوكثرة التدریبات في كل نوع .

 .نجاح الطالب في الجانب المعین أو المحدد أو المستھدف إلى

 االقتراحات.ب

 :ومن االقتراحات من ھذا البحث

ن لمدرسي مھارة الكالم أن یستخدم كتاب العربیة یمك .1

 .للناشیئین في تدریس مھارة الكالم 

مؤلف الكتب المدرسیة في حقل تعلیم اللغة  وعلى .2

العربیة لغیر الناطقین بھا خاصة في تدریس مھارة 

الكالم أن یكتب التدریبات لكل موضوع ویھتم فیھا 

 .العناصر المھمة لكل المھارة

رسي مھارة الكالم أن یتدربوا كثیرا لترقیة دا وعلى .3

 إجادتھم في الكالم 
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