
  الجامعة الإلسالمية الحكومية ماالنج       جمهورية إندونيسيا
    العليا اتبرنامج الدراس      وزارة الشؤون الدينية

  تخصص تعليم اللغة العربية            

 

 التي النصوص استخدامب الكالم مهارة تنمية
  اليومية المواقف تستوعب

  )نموذجا بإندونيسيا الثانوية المرحلة(
  

  تعليم اللغة العربية فيلنيل درجة الماجستير تكميلي بحث 
  

  
 
 

  :إعداد

  خليل الرحمن

 ٠٦٩٣٠٠١٤: رقم التسجيل

  :إشراف 

 يد حواية اهللا أحمدعالدكتور س -١

  ينالدكتور محمد عين -٢
 

 

  العام الجامعي
 م ٢٠٠٨\٢٠٠٧



 

 

  االستهالل والشـــعار
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  :تعالى جل شأنهاهللا قال 
  )١٨: ق (إال لديه رقيب عتيد   ما يلفظ من قول 

وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم فيضل اهللا من يشاء 
  )٤: إبراهيم(ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم 

 
  

  :وسلم وأله محمد صلى اهللا عليه فيوقال النبى المصط
  من كان يؤمن باهللا واليوم األخر فليقل خيرا أو ليسكت

  )١٧٩ :للسيوطي ص الجامع الصغيره عن أبي هريرة،  سند فيرواه أحمد (
 
  

  : وقال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه
كالمه، فإن ظهرت المصلحة  فيإذا أراد أحدكم الكالم فعليه أن يفكر 

  وإن شك لم يتكلم حتى تظهر ،تكلم
  )١١: ، صالكوشنيقامع الطغيان للشيخ النووي ( 

  
===================================  

  
  :نور اهللا قلبهالباحث قال 

  مصمت أتكلّالت، وإذا أعجبنى كالم أصمالإذا أعجبنى 



 

 

  تقرير المشرف
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :موضوع البحث 

  اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم مهارة تنمية
  )نموذجا بإندونيسيا الثانوية المرحلة(

  

  الرحمن خليل:  الطالب إعداد

  ٠٦٩٣٠٠١٤:  التسجيل رقم

  

  .مناقشة هذا البحث من طرف المشرفين عليالموافقة  ،بعون اهللا ،تمت

  

  م ٢٠٠٨مايو  ٢٢ماالنج،  

  المشرف الثانى،             ،المشرف االول       
  
  

  محمد عينينالدكتور         يد حواية اهللا أحمدعسالدكتور 
  ١٣١٦٥١٤٥٩: رقم التوظيف            فسور مساعدبرو      

      
  علياالعتماد 

  رئيس تخصص تعليم اللغة العربية،
 
 
 
 

  الدكتور توركيس لوبيس
  ١٥٠٣١٨٠٢٠:   رقم التوظيف



 

 

 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
  

  :موضوع البحث 
  اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم مهارة تنمية

 )نموذجا بإندونيسيا ثانويةال المرحلة(
  

 اللغة العربيةتعليم لنيل درجة الماجستير في  مقدم تكميلي  بحث
  الرحمن خليل:  الطالب إعداد
  ٠٦٩٣٠٠١٤:  التسجيل رقم

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل 
 ٧ :بتاريخيوم السبت،  شمس فياللغة العربية، وذلك تعليم درجة الماجستير في 

    .م ٢٠٠٨يونيو 
 :األساتذة اتوتتكون لجنة المناقشة من الساد

  
  رئيسا    توركيس لوبيس  الدكتور  .١

  : ..................التوقيع  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف
  مناقشا      شهداء صالحالدكتور  .٢

  :...................التوقيع  ١٥٠٣٧٤٠١٠: رقم التوظيف
  مشرفا    يد حواية اهللا أحمدعسر الدكتو .٣

  : ..................التوقيع  بروفسور مساعد:      التوظيف
  مشرفا      محمد عينينالدكتور  .٤

  : ..................التوقيع  ١٣١٦٥١٤٥٩: رقم التوظيف
  
   علياعتماد 

  مدير برنامج الدراسات العليا،
 
 
 
  

  الدكتور عمر نمران. أ
  ١٣٠٥٣١٨٦٢:  رقم التوظيف



 

 

  إقرار الطالب
  

  :كاآلتي ت واقعيةبيانابينت  ،هدناأنا الموقع أ
  بن عبد المناف القاديري خليل الرحمن:     االسم الكامل
  S-2/ ٠٦٩٣٠٠١٤:     رقم التسجيل

  كارانج بلوصو ماالنج:       العنوان
  
بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتـوفير شـرط لنيـل درجـة     إقرارا أقر
اللغة العربية برنامج الدراسـات العليـا الجامعـة    تعليم ي تخصص الماجستير ف

  :موضوعهااإلسالمية الحكومية ماالنج، و
  
  اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم مهارة تنمية

  )نموذجا بإندونيسيا الثانوية المرحلة(
  

وإذا .خرحضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآل
أنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من بحثي فأنـا أتحمـل    ،ادعى أحد استقباال

برنـامج   علـي المشـرف أو   علـي ولن تكون المسؤولية  ،ذلك عليالمسؤولية 
  .الدراسات العليا الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

 عليرغبتي الخاصة وال يجبرني أحد  عليهذا اإلقرار بناء  تحررو ،هذا
  .ذلك

  
  . م ٢٠٠٨ مايو  ٣٠ماالنج،

  توقيع صاحب اإلقرار،
  
  
  الرحمن خليل

 ٠٦٩٣٠٠١٤:  التسجيل رقم



 

 

  تقدير شكر و
  

 أصدق وهو قائال ،والحكم والشهادة القول في بالعدل أمر الذي هللا الحمد

 النبي علي وسالمه اهللا صلوات. قربى ذا كان ولو فاعدلوا قلتم وإذا القائلين

  .، وبعددارالقرار إلى األبرار األخياروتابعيه وأصحابه االطهار وأله المختار

فبعون اهللا عز وجّل وتوفيقه، تمت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجـة  

قدم الباحث من قلبه العميق بجزيـل الشـكر   يف. تعليم اللغة العربية فيالماجستير 

  :ث، ومنهمكتابة هذا البح عليوأثمن التقدير لهؤالء الذين قد ساعدوه 

سماحة األستاذ الدكتور الحاج إمام سفرايوغو، مـدير الجامعـة اإلسـالمية     .١

  ،الحكومية ماالنج

سماحة األستاذ الدكتور عمر نمران، مدير برنامج الدراسات العليا بالجامعـة   .٢

 ،اإلسالمية الحكومية ماالنج

ـ    .٣ ة سماحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس تخصص تـدريس اللغـة العربي

 ،بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

يد حواية اهللا أحمد، المشرف االول الـذي قـدم للباحـث    عسماحة الدكتور س .٤

  ،إرشادات وتوجيهات إلتمام هذا البحث

، المشرف الثاني الذي قدم للباحـث توصـيات   ينسماحة الدكتور محمد عين .٥

  ،وتوجيهات إلتمام هذا البحث

بكري، رئيس المدرسة الثانوية الحكوميـة غونـدانج لغـي    سماحة األستاذ س .٦

 ،ماالنج

برنـامج الدراسـات    أساتذتي األفاضل في تخصص تدريس اللغة العربية ب .٧

 ،العليا

  ،أمناء مكتبة الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج .٨

 ،كتابة هذه الرسالة عليأصدقائي األعزاء الذين شجعوني وساعدوني  .٩



 

 

تقديم المسـاعدات   فييسمع الباحث أسماءهم الذين بذلوا جهودهم  و من لم .١٠

  .  الثمينة لحل هذا البحث

  .إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين. جزاهم اهللا خير الجزاء
 

  م ٢٠٠٨مايو  ٣٠،ماالنج

  ،الباحث

  
 

 خليل الرحمن
  ٠٦٩٣٠٠١٤:  التسجيل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

  اإلهداء
  
  

  :ث إلىيسعدنى أن أهدي هذالبح

 وأبو بيضاوي عبد المناف  ينالفاضل يالحنونتين وأمي 

 رهموأطال اهللا عم ،وزهرية سعادة

 وبارك بهم تمام البركات

ي عيني لبيب أولياء زوجتي المحبوبة درة منورة وقرتَ 

دار  فيجمع اهللا بيننا  ،ة هداية الرحمنالرحمن و دالّ

 الرحمن

 الدارين فيع بهم وبعلومهم السادة أساتذتي، أدام اهللا النف 

الدراسات  فيالدراسية المنحة مشتركي : إخوتي األعزاء 

نور اهللا قلوبهم  ،العليا الجامعة االسالمية الحكومية ماالنج

 نور السموات واألرض

 أدام اهللا جهودهم ،من يحب اللغة العربية 



 

 

 لصستخالم
  

 تستوعب التي لنصوصا باستخدام الكالم مهارة تنميةم،  ٢٠٠٨، خليل الرحمن
الدكتور :  المشرف األول .)نموذجا بإندونيسيا الثانوية المرحلة في( اليومية المواقف

  .ينالدكتور محمد عين: والمشرف الثانى ،سيد حواية اهللا أحمد
  

 و ،والمفردات ،والقواعد ،النطقو ،والنصوص  ،مهارة الكالم :األساسيةالكلمات 
  .والفهم ،الطالقة

  
ويعتبر .نسانحياة اإل فيله منزلة كبيرة  الذيهو التعبير الشفهي   إن الكالم

منهج تعليم اللغة العربية بصفتها لغة أجنبية لدى المتعلمين  فيالكالم جزءا رئيسا 
وإن الكالم . اللغوية تكون شفهيةاألنشطة من %  ٩٠ألن حوالى  ،وذلك. األندونيسيين

ومن جانب المدارس و .  نساناعة اإلأيضا يعتبر عملية انفعالية اجتماعية لجم
 التيفإن مهارة الكالم هي من المهارات اللغوية  ،سالمية األندونيسيةالجامعات اإل
وتعليم مهارة . بتدائي إلى المستوى الجامعيطالبها من المستوى اإل علييجب تعليمها 

فهم معاني  فيالي يجاد كفاءة التالميذ الفعم في المستوي الثانوي يهدف إلى إالكال
  .استخدام التعبيرات البسيطة فيومستواهم  ،الكلمات والتعبيرات

مهارة  فيقلة تأهل التالميذ الدارسين  فيهناك مشكالت  ،ما سبق عليبناء 
وقلة الموضوع المناسب  ،ومن أسبابها قلة الحماسة للكالم بها. الكالم باللغة العربية

 فيم األلغة الو استخدام  ،ءات تعليمهاإجرا فيو المشتركة الضعيفة  ،المتكلم عنه
مع أن الطالب سيتعلم جيدا عندما يعملها بنفسه في  ،الكالم فيوقلة التمرينات  ،تعليمها

  .األنشطةاستخدام اللغة في أية 
 تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم مهارة تنمية فيوقام الباحث بهذاالبحث 

يناسب بالبيئة التي جري  الذيهو  الم االتصاليأن  الك عليبناءا   ،اليومية المواقف
وتعليم مهارة الكالم بذاك األسلوب يحتاج إلى النمط الخاص من تخطيطها . فيها الكالم
 .واختباراتها التقويمية ،وأجراءاتها التعليمية ،التعليمي

 من الخاص النمط بتكوين ثحالبا قام ،النصوص استخدام فعالية ولمعرفة
 ،الدراسة فصل في التعليمية وأجراءاتها ،اليومية المواقف ستوعبت التي النصوص
 ،والقواعد ،النطق: الكالم مهارة من الخمسة الجوانب نحو التقويمية واختباراتها
    .والفهم ،الطالقة و ،والمفردات

 التي النصوص باستخدام الكالم مهارة تنمية مدى ما هي البحث هذا ومشكلة
 إلى تحتاج المشكلة وهذه بإندونيسيا؟ الثانوية المرحلة في اليومية المواقف تستوعب
 النصوص ستخدامبا الكالم لمهارة النطق جانب تنمية مدى ما) ١( فهي ،سئلةاأل فروع
 الكالم لمهارة القواعد جانب تنمية مدى ما)  ٢(و ؟ اليومية المواقف تستوعب التي

 جانب تنمية مدى ما)  ٣(و ؟اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام
 ما)  ٤(و ؟ اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم لمهارة المفردات

 المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم لمهارة الطالقة جانب تنمية مدى
 التي النصوص باستخدام الكالم لمهارة الفهم جانب تنمية مدى ما)  ٥( و ؟ اليومية

 ؟ اليومية المواقف تستوعب



 

 

 الكالم لمهارة النطق جانب تنمية مدى معرفة) ١(: البحث هذا أهداف أما  
 جانب تنمية مدى معرفة)  ٢(و ،اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام
)  ٣(و ،اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم لمهارة القواعد
 تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم لمهارة رداتالمف جانب تنمية مدى معرفة
 باستخدام الكالم لمهارة الطالقة جانب تنمية مدى معرفة)  ٤(و ،اليومية المواقف
 الفهم جانب تنمية مدى معرفة)  ٥( و ،اليومية المواقف تستوعب التي النصوص
  .اليومية المواقف تستوعب التي النصوص باستخدام الكالم لمهارة

تستوعب  التياستخدام النصوص ) ١(ا فروض هذا البحث  فهي وأم   
 التياستخدام النصوص ) ٢(و  ،ينمى جانب النطق لمهارة الكالم اليوميةالمواقف 

استخدام النصوص ) ٣(و  ،ينمى جانب القواعد لمهارة الكالم اليوميةتستوعب المواقف 
استخدام ) ٤(و  ،ارة الكالمينمى جانب المفردات لمه اليوميةتستوعب المواقف  التي

) ٥(و  ،ينمى جانب الطالقة لمهارة الكالم اليوميةتستوعب المواقف  التيالنصوص 
  .ينمى جانب الفهم لمهارة الكالم اليوميةتستوعب المواقف  التياستخدام النصوص 

 classroom action)  نوع البحث اإلجرائي الصفيمن ومنهج هذا البحث    
research)  ٣(و ،التطبيق) ٢(و ،تصميم خطة التعليم) ١(يتركب من   الذي (
من المعلم  فيتكونالبحث أما مجتمع .صورة الدورتين عليالتقويم ) ٤(و ،المالحظة

 \م  ٢٠٠٧والتالميذ في المدرسة الثانوية الحكومية غوندانج لغي ماالنج العام الدراسي 
ألدوات لجمع المعلومات فهي وا. كما تتكون مصادرها من تطبيقات التالميذ. م٢٠٠٨

ومن األدوات األخرى دليل . الباحث نفسه بجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها وتلخيصها
  .  وأسئلة االختبار القبلي والبعدي ،والمقابلة الشفوية ،المالحظة

انتقاء البيانات وتصنيفها، : من ثالث خطوات وهي يتكون طريقة تحليل البيانات
طول المشاركة، وعمق  وطريقة تحليل البيانات. لها، ثم تلخيصهاثم تحلي ،ثم عرضها
 .المالحظة

النتائج التي حصل عليها التالميذ في االختبار  عليإعتمادا أما نتائج هذا البحث 
 ،%١٥،٠٨القبلي واالختبار البعدي في الدورة األولى والثانية إلى درجة النسبة المئوية 

 التي النصوص استخدام) ١: (يتلخص فيما يأتييمكن للباحث في هذا البحث أن   
 النصوص استخدام) ٢( ،الكالم لمهارة النطق جانب ينمى اليومية المواقف تستوعب

 استخدام) ٣( ،الكالم لمهارة القواعد جانب ينمى اليومية المواقف تستوعب التي
) ٤(و ،مالكال لمهارة المفردات جانب ينمى اليومية المواقف تستوعب التي النصوص
 ،الكالم لمهارة الطالقة جانب ينمى اليومية المواقف تستوعب التي النصوص استخدام

 لمهارة الفهم جانب ينمى اليومية المواقف تستوعب التي النصوص استخدام)  ٥(و
ينبغى للمدرسة أن تقوم بتدريس ) ١: (لتوصيات األتيةبا حثاالب قام ،ولهذا. الكالم

ن أينبغى للمعلم ) ٢(و ،األسبوع فيدقيقة  ٩٠األقل  ليعمنهج خاص  عليالكالم 
ينبغي ) ٣(و  ،وغيرها ،المالحظة ةيختار المفردات للمحادثة من مشاعر التالميذ بطريق

ينبغي  )٤(و ،باللغة العربيةالكالم للمعلم أن يستخدم المداخل المتنوعة في تعليم مهارة 
 في الشجعان هملتالميذ ،االيجابية االتالح في ،فعالية الكالمأنشطة للمعلم أن يقوم ب

  المةالمك
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Berbicara merupakan aktivitas sosial yang memiliki kedudukan penting 
dalam kehidupan manusia. Dalam posisinya sebagai bahasa asing bagi masyarakat 
Indonesia, berbicara dengan bahasa Arab merupakan bagian utama dalam kurikulum 
pengajaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Islam.  

Pengajaran kemahiran berbicara di madrasah aliyah bertujuan agar para siswa 
menguasai secara aktif perbendaharaan kata Arab fusha sebanyak 1750 kata, 
memahami makna kata dan ungkapan, memahami struktur jumlah ismiyah, mampu 
menggunakan ungkapan sederhana, memahami wacana, dan mampu menyusun 
kalimat dengan tepat. 

Atas dasar hal di atas, terdapat problem tentang minimnya kemampuan siswa 
dalam kemahiran berbicara yang disebabkan antara lain oleh minimnya motivasi 
siswa, terbatasnya tema-tema pembicaraan, peran serta siswa yang rendah dalam 
aktivitas proses pembelajaran di kelas, penggunaan bahasa ibu,  dan minimnya 
latihan.  

Penelitian ini bermaksud mengkaji pengembangan kemahiran berbicara 
dengan menggunakan teks yang berorientasi pada peran-peran keseharian, 
berdasarkan asumsi bahwa berbicara yang komunikatif adalah yang sesuai dengan 
lingkungan terjadinya pembicaraan itu.  

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan teks tersebut, maka dalam 
penerapannya diperlukan  rencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian 
terhadap hasil pembelajaran tersebut. Untuk penilaian kemahiran berbicara dilihat 
dari lima aspek, yaitu pengucapan, struktur, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan 
kemahiran berbicara dengan penggunaan teks yang memuat peran-peran keseharian 
di tingkat aliyah di Indonesia?” 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang tingkat 
efektifitas penggunaan teks yang berorientasi aktivitas keseharian untuk peningkatan 
pengucapan, struktur, kosakata, kelancaran, pemahaman dalam kemahiran berbicara. 

Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan teks yang berorientasi 
pada aktivitas keseharian dapat meningkatkan kemampuan pengucapan, struktur, 
kosakata, kelancaran, pemahaman dalam kemahiran berbicara 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian 
tindakan kelas, yang terdiri dari empat langkah, yaitu: perencanaan (planning), 
tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Populasi dari 
penelitian ini meliputi para siswa dan guru bahasa Arab di MAN Gondanglegi 



 

 

Malang. Adapun instrument penelitian adalah diri peneliti, observasi, wawancara, 
pre-test, dan post-test.   

Hasil penelitian ini adalah bahwa terjadi peningkatan 15,08 % antara pre-test 
dan post-test dalam dua siklus pembelajaran, sehingga penelitian ini menyimpulkan:  
(1) penggunaan teks yang berorientasi aktivitas keseharian dapat meningkatkan 
kemampuan pengucapan dalam kemahiran berbicara, (2) penggunaan teks yang 
berorientasi aktivitas keseharian dapat meningkatkan kemampuan struktur dalam 
kemahiran berbicara, ( 3) penggunaan teks yang berorientasi aktivitas keseharian 
dapat meningkatkan kemampuan kosakata dalam kemahiran berbicara, (4) 
penggunaan teks yang berorientasi aktivitas keseharian dapat meningkatkan 
kemampuan kelancaran dalam kemahiran berbicara, (5) penggunaan teks yang 
berorientasi aktivitas keseharian dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dalam 
kemahiran berbicara.  

Peneliti memberikan saran-saran:   (1) pengajaran kemahiran berbicara di 
sekolah hendaknya dilakukan minimal 90 menit setiap minggu, (2) Guru hendaklah 
memilih kosakata untuk pengajaran berbicara berdasarkan pengalaman siswa dengan 
cara melakukan wawancara, observasi, pre-test, post-test, dan lain-lain, ( 3) 
Hendaklah guru menggunakan berbagai pendekatan dalam pengajaran kemahiran 
berbicara, (4) Hendaklah guru melaksanakan kegiatan-kegiatan yang aktif dalam 
berbicara.  
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Speaking is a social activity, which has an important role in the human life. 
Within its role as a foreign language in Indonesian society, to speak in Arabic 
language is a prominent aspect in the curriculum of teaching and learning in Islamic 
schools and colleges.    

Teaching of speaking proficiency in Islamic Senior High School has purposes 
to make students master in vocabulary items at least 1750 words, comprehend the 
meaning of words, idioms and the structure of “Jumlah Ismiyah”, be able to use 
simple idioms, comprehend discourses and arrange sentences orderly.  

Concerning the cases above, there is a problem about the bare minimum of 
the students’ ability in cases of the least amount of motivation, the inadequate of  
themes in speaking, the minimum amount of students’ roles in the learning process in 
class, the using of mother tongue, and the shortcoming of exercises.   

This research is intended to developing of the speaking proficiency by using 
text which is oriented toward the roles of daily, based on the assumption that to 
speak communicatively is the dealing of that with the circumstances around 
speakers.  

To know the rating of the effectiveness is needed learning plans within its 
application, a learning process, and the assessment toward the result of the learning. 
To assess the speaking proficiency are through five aspects that is pronunciation, 
structure, vocabulary, fluency, and comprehension.  

The formulation of the problem in this research is “How is the developing  of 
speaking proficiency by using text which is oriented toward the roles in daily in the 
islamic senior high school in Indonesia?”  

 This research aims to get empirical image about the effectiveness rating of 
using text which is oriented toward the activities in daily to improve pronunciation, 
structure, vocabulary, fluency, comprehension in the speaking proficiency. 

Hypothesis of this research is that to use text which is oriented toward 
activities in daily can improve the ability of pronunciation, structure, vocabulary, 
fluency, and comprehension in the speaking proficiency. 

This research uses qualitative approach in form of the classroom action 
research, which consists of four steps, that is plan, action, observation, and reflection. 
The population of this research includes both the students and Arabic teachers of the 
Islamic Senior High School Gondanglegi Malang.  The instruments of this study are 
the researcher, observation, interviews, pre-test, and post test.   



 

 

The results of this research is that there is an upgrading about 15.08 % 
between pre-test and post-test, so this research draws conclusions : 1) The using of 
text oriented toward activities in daily can improve the ability of pronunciation in 
speaking proficiency, 2) The using of text oriented toward activities in daily can 
improve the ability of understand the structure in speaking proficiency, 3)The using 
of text oriented toward activities in daily can improve the ability of understand the 
vocabulary in speaking proficiency, 4) The using of text oriented toward activities in 
daily can improve the ability of the fluency in speaking proficiency, 5) The using of 
text oriented toward activities in daily can improve the ability of comprehension in 
speaking proficiency.  

The researcher gives suggestions: 1) Teaching of speaking proficiency in 
school should be done at least 90 minutes a week, 2) The teacher should choose 
vocabularies which is related to the students’ experiences by doing interviews, 
observations, pre-tests, post-tests, etc in teaching, 3) The teacher should use any 
approaches in teaching the speaking proficiency, 4) The teachers should perform 
activities which can make student active in speaking. 
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  المقدمة

. نسان حیاة اإلفي له منزلة كبیرة الذيإن الكالم  هو التعبیر الشفهي 

 أى زمان فيغناء عنه ت إذ الیمكن االس،ات الحیاةفهو ضرورة من ضرور

 الذيوهو . الناسشر ا معفينه وسیلة االتصال بین األفراد  أل،مكانو

 وبه یتكیف الفرد مع ، تقویة الروابط الفكریة واالجتماعیةعليیعمل 

 وبه ینتقل ، وبه یربط الماضى بالحاضر،مجتمعه لتحقق األلفة واألمن

 وبه یتم االتصال بتراث المجتمعات ،ل إلى جیلالتراث اإلنساني من جی

 وبه ، وبه ینتمى عصر االنفجار المعرفي والثورة العلمیة،األخرى

  وبه یحافظ القرأن الكریم من ، حیاتهمفيیستخدمه الناس أكثر فأكثر 

  . أیدى محرفیه

ها لغة ت منهج تعلیم اللغة العربیة بصففي رئیسا ویعتبر الكالم جزء

من  % ٩٠أن حوالى ) ١: (دلیلاللمتعلمین األندونیسیین بأجنبیة لدى ا

 ،أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبیة) ٢( و،ةكون شفهیت ةاللغویاألنشطة 

 تعلم لغة ما عليأن الكبیر عندما یقبل ) ٣( و،إنما تتوقع أن یتحدث بها

اللغة  تعلم الكالم بفيأن النجاح ) ٤( و، مقدمة أهدافهافيیكون التحدث بها 

أننا ال نتصور امكانیة االستمرار ) ٥( و،األجنبیة یدفع إلى تعلمها واتقانها

أن عملیة ) ٦( و، دون التحدث بها، تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبیةفي

أن معظم ) ٧( و، الحدیثعليتعلم اللغة ذاتها واالستفادة من المعلم تعتمد 



٣

ءة والكتابة فقد یفشلون عند أول الدارسین اللغة األجنبیة من خالل القرا

  ١.ممارسة شفویة للغة

. نسانلیة انفعالیة اجتماعیة لجماعة اإلإن الكالم أیضا یعتبر عم

 ، یقول فیهالذي والموقف ، یأخذهالذي واالتجاه ،فهناك المصدر لألفكار

ن الكالم هو عملیة تبدأ صوتیة وتنتهى أل ،ذلكو.  یقول لهالذيوالشخص 

 ٢. موقف اجتماعيفياتصال مع متحدث من أبناء اللغة باتمام عملیة 

.  ال یكون الكالم حیا إال إذا كان مستمدا من التجارب الشخصیة، هذاعليو

 و ، واللفظي،المعنوي:  یضاف الكالم االتصالي إلى ثالثة أركان،ولذلك

   ٣. یحیاهاالتي یعبر عنها الفرد المتكلم بخبرات الحیاة التيارتباط األفكار 

 فمهارة ،ندونیسیةسالمیة اإل جانب المدارس و الجامعات اإلمن و

 طالبها من عليعلیمها  یجب تالتيالكالم هي من المهارات اللغویة 

وتعلیم مهارة الكالم في . بتدائي إلى المستوى الجامعيالمستوى اإل

 فهم معاني فيالي یجاد كفاءة التالمیذ الفّعإالمستوي الثانوي یهدف إلى 

  ٤. استخدام التعبیرات البسیطةفي كفاءتهم و،والتعبیراتالكلمات 

 في قلة تأهل التالمیذ الدارسین في هناك مشكالت ، ما سبقعليبناء 

منها . وظهرت هذه المشكالت بأسباب مختلفة. مهارة الكالم باللغة العربیة

 و ، إجراءات تعلیمهافي و المشتركة الضعیفة ،عدم الحماسة للكالم بها

                                               
. طرائق تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها.  محمود كامل و رشدي أحمد طعیمة،الناقة  1

. ١٢٥. ص. ٢٠٠٣. إسیسكو. المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة
١٢٧. ص. المرجع نفسه   2
 فيكتاب المعلم والموجه والباحث ( تدریس اللغة العربیة فيالتوجیه .  محمد علي،السمان  3

٢٤٣ ، ص١٩٨٣،دار المعارف. طرق تدریس اللغة العربیة
 ٤: ص. ٢٠٠٦. المنهج الدراسي. وزارة الشؤون التربیة الوطنیة. 4



٤

 والموضوع ، الكالمفي وقلة التمرینات ، تعلیمهافيللغة األم ااستخدام 

 جیدا ونسیتعلمالتالمیذ  مع أن ،  غیر مناسبة ببیئات التالمیذالمتكلم عنه

 وقال تشاستین ٥.األنشطة في استخدام اللغة في أیة منفسهأها بونعندما یعمل

  أنشطة الكالم یرجع إلى عدةفيأن عدم اشتراك كثیر من الدارسین 

ل أن ممارسة الكالم أصعب من الجلوس واالستماع أو التجّو) ١: (أسباب

أن الكثیرین یشعرون بعدم الراحة لما ) ٢( و، العالم من أحالم الیقظةفي

أن كثیرا من ) ٣( و،یصیبهم من یردد عند المحاوالت االولى للتكلم

الدارسین لدیهم احساس مفرط بالذات وال یحبون ارتكاب أیة أخطاء أو 

م الخوف من الفشل أو التهّك) ٤( و،الظهور بمظهر الغباء أمام أقرانهم

 وزاد علي مجاور إن من عوامل عدم الفهم في اللغة ضعف ٦.والسخریة

النالمیذ في االستعداد العقلي لفهم المعانى والمدركات، وعدم االكتراث من 

  ٧.امعالمعلم  في توجیه التالمیذ، وعدم تالؤم اللغة لمستوى كل من الس

ي ستخدام النصوص باتنمیة مهارة الكالم  فيهذاالبحث قام   و ،هذا  الت

ف   توعب المواق ة تس اء،الیومی ي   بن ا عل الم االتص و ل أن  الك ذيي ه  ال

الم          ا الك ري فیه ي ج لة       ،یناسب بالبیئة الت ا لمواص رأن بیان رحه الق ا ص  كم

ه ل            : كالم الرسول وكالم قومه    ان قوم ول إال بلس ن رس لنا م یّ وما أرس ن یب

واألیة تدل  ٨.لهم فیضل اهللا من یشاء ویهدى من یشاء وهو العزیز الحكیم

                                               
الدراسات . هدكتوررسالة . هارة الكالم بالعربیة بصفتها لغة أجنبیةتنمیة م.  إمام،أسراري 5

٥٧:  ص٢٠٠٧، الجامعة الحكومیة ماالنجالعلیا، 
١٤٥. ص. السابق المرجع . محمود كامل و رشدي أحمد طعیمة،الناقة  6

. أسسه وتطبیقاته: بالمرحلة األبتدائیةاللغة العربیة تدریس .علي مجاور، محمد صالح الدین  7
٦٠-٥٩. ص, كویت، دون السنة, دار القلم

٤: سورة إبراهیم، القرأن الكریم   8



٥

ا        أرسله اهللا   الذي أن الرسول    علي یهم أی ل إل ن أرس ة م تكلم بلغ إلى قومه م

   ٩.كان

اص  الباجث بتكوین قام  ،مدى استخدام النصوص ولمعرفة   النمط الخ

ي من النصوص    ف      الت توعب المواق ة  تس ا  ،الیومی ة   وأجراءاته ي   التعلیمی  ف

ة  ل الدراس ة  ،فص ا التقویمی ة   واختباراته ب الخمس و الجوان ق :  نح  ،النط

. والفهم، و الطالقة، والمفردات،والقواعد

     

  مشكلة البحث

 النحو علي یمكن تحدید مشكلة البحث ،وفي ضوء العرض السابق

 تستوعب يستخدام النصوص التباتنمیة مهارة الكالم ما مدى ":  التالي

  "؟بإندونیسیاالثانویة المرحلة  فيالیومیة ف المواق

  

  أسئلة البحث

  :ینبثق عن المشكلة الرئیسة عدد من األسئلة الفرعیة هي

 يستخدام النصوص التتنمیة جانب النطق لمهارة الكالم باما مدى   - أ

  ؟الیومیةتستوعب المواقف 

ستخدام النصوص تنمیة جانب القواعد لمهارة الكالم باما مدى    - ب

وعب المواقف الیومیة؟ تستيالت

ستخدام النصوص تنمیة جانب المفردات لمهارة الكالم باما مدى    - ت

 تستوعب المواقف الیومیة؟يالت
                                               

 مكتبة ومطبعة طه فوترا، .)المجلد األول (مراح لبید تفسیر النووي.  محمد نووي،الجاوي     9
٤٣٢. ، ص دون السنةسمارانج، 



٦

ستخدام النصوص تنمیة جانب الطالقة لمهارة الكالم باما مدى    - ث

 تستوعب المواقف الیومیة؟يالت

 يستخدام النصوص التتنمیة جانب الفهم لمهارة الكالم باما مدى    - ج

توعب المواقف الیومیة؟تس

  

  أهداف البحث

  :یهدف البحث إلى

ستخدام النصوص تنمیة جانب النطق لمهارة الكالم بامدى معرفة   - أ

  ، تستوعب المواقف الیومیةيالت

ستخدام تنمیة جانب القواعد لمهارة الكالم بامدى معرفة    - ب

، تستوعب المواقف الیومیةيالنصوص الت

ستخدام  لمهارة الكالم باتنمیة جانب المفرداتمدى  معرفة   - ت

، تستوعب المواقف الیومیةيالنصوص الت

ستخدام تنمیة جانب الطالقة لمهارة الكالم بامدى  معرفة   - ث

، تستوعب المواقف الیومیةيالنصوص الت

ستخدام النصوص تنمیة جانب الفهم لمهارة الكالم بامدى معرفة   - ج

. تستوعب المواقف الیومیةيالت

  

  أهمیة البحث

ع له د یتوق ث أن یفی ةذا البح ي نظری ة  ف الم  معرف ارة الك ة مه تنمی

:  الجوانب الخمسةنحَوالیومیة  تستوعب المواقف  يستخدام النصوص الت  با



٧

 لمعلمي تطبیقیة وأن یفید . والفهم، و الطالقة، والمفردات، والقواعد،النطق

 ة درس اللغة العربی  فياللغة العربیة في محاولة تحسین تعلیم مهارة الكالم         

 اختیار الموضوعات فيمساعدا لمعلمي اللغة العربیة بأن یكون هذا البحث 

 و لتنمیة األسالیب التعلیمیة     ،الثانویةالمرحلة   فيالمناسبة لمستوى التالمیذ    

تخدام  وذلك كله ب.  وتقویمها، مهارة الكالم  في وص  اس ي النص توعب  الت  تس

ف  ةالمواق ذ ،الیومی ة  لتالمی ة المرحل ل  ،الثانوی اعدتهم ألج يمس ة  ف ترقی

.مهارة كالمهم باللغة العربیة

  

  فروض البحث 

  : فروض هذا البحث هي  

ینّمى جانب  الیومیة تستوعب المواقف التياستخدام النصوص   - أ

  ،النطق لمهارة الكالم

ینّمى جانب  الیومیة تستوعب المواقف التياستخدام النصوص   - ب

 ،القواعد لمهارة الكالم

ینّمى جانب  الیومیةتوعب المواقف  تسالتياستخدام النصوص   - ت

 ،المفردات لمهارة الكالم

ینّمى جانب  الیومیة تستوعب المواقف التياستخدام النصوص   - ث

 ،الطالقة لمهارة الكالم

ینّمى جانب الفهم  الیومیة تستوعب المواقف التياستخدام النصوص   - ج

  .لمهارة الكالم

  



٨

  منهج البحث

تخدم         نظرا   ث، یس ذا البح في   البلموضوع ه ي الص ث اإلجرائ ي  ح  ف

ق      : ، ویتبع هذا البحث الخطوات األربعة     هذا البحث  ة والتطبی میم الخط تص

  .والمالحظة والتقویم بصورة الدورتین

  

  البحث حدود

  : الحدود التالیةفيیدور هذا البحث 

یحدد الباحث موضوع هذا البحث في مادة :  الحدود الموضوعیة  !!!

 ، والمفردات، والقواعد،لنطقا:  نحو جوانبها الخمسةمهارة الكالم

فمن أسالیبها .  أسالیبها الكثیرةعلي وهي تشتمل . والفهم،و الطالقة

تمل شو هي ت.  والكالم الحر، هذا البحث المحادثةفيالمستخدمة 

 فيفمن المواقف المستخدمة .  المختلفةالیومیة المواقف عليأیضا 

،هذا البحث تقدیم بعض لبعض باستخدام النصوص

،٢٠٠٧/٢٠٠٨:  د الزمانیةحدوال !!!

 ،المدرسة الثانویة الحكومیة غندانج لغي ماالنج: الحدود المكانیة !!!

.وأنها من الموضوعات المقررة في العاشر لتلك المدرسة

    

  مصطلحات البحث

 هي ممارسة الكالم بأن یتعرض بالفعل إلى مواقف ،مهارة الكالم  - أ

 عليالمهارة تشتمل وهذه .  ال أن یتكلم غیره عنه،یتكلم فیها بنفسه

 والكالم عن ، والكالم الحر، والقصة، فهي المحادثة،أسالیبها الكثیرة



٩

 ، والمناقشة، وادارة االجتماعات، والخطابة والكلمات،الصور

 واعطاء ، واالرتحال، واألخبار، وااللقاء،وحكایة القصة والنوادر

 وغیرها، والمذاكرات، وعرض التقاریر ،التعلیمات

 المواقف في تقوم مقامات خاصة التي الیومیة اللغة  هي،النصوص  - ب

 ١٠. االسیاقیةالیومیة

 جرى فیها التكلم بین من التي هي المكانات المعینة ،الیومیةالمواقف   - ت

 ، والتودیع، واالستقبال، والدعوات، والشكر،و هي االعتذار. فیها

 ، وتقدیم الناس بعضهم لبعض، والمسامرة،مواقف الحفالتو

 ،تلقى المعلوماتو ، والموائد،العامة والخاصةوالمحافل 

 ١١. وغیرها،تمراتؤوالم

صوات بالشكل الذي یمكن المتعلم  إخراج األعليالقدرة ، هو النطق  - ث

 إخراج فيمن الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة 

١٢.أصواتهم ونبراتهم وتنغیمهم

فالصرف هو ). نحوأوال(المسماة بالصرف واإلعراب ، هي القواعد  - ج

علم بأصول تعرف بها صیغ الكلمات العربیة وأحوالها التي لیست 

هو علم بأصول تعرف بها ) أو النحو(واإلعراب . بإعراب وال بناء

١٣.أحوال الكلمات العربیة من حیث اإلعراب والبناء

                                               
10    Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. Bahasa, Konteks, dan Teks; Aspek-Aspek Bahasa dalam 

Pandangan Semiotik Sosial. Gadjah Mada: University Press. 1992, hal. 13
٢٤٤.ص. السابقالمرجع .  محمود علي،السمان  11

١٣١. ص. السابق المرجع . محمود كامل و رشدي أحمد طعیمة، الناقة 12
.  بیروت،المكتبة العصریة). الجزء األول(جامع الدروس العربیة . في مصط،غالییني  13
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١٠

معرفة المصطلحات المشهورة المتعلقة بالموضوع ، هي المفردات  - ح

لعربیة بصیغها المختلفة ودالالتها  من الكلمات االمدروس

١٤.المتباینة

وعدم التلعثم والتردد من ,  عن الفكرة سهولة التعبیر، هيالطالقة  - خ

١٥اللسان مثل متحدث اللغة األصلي،

معرفة ما كلمه أو سمعه من التعبیرات الشفهیة دون  ، هوالفهم  - د

١٦.صعوبة بفهم كل شيء یقال بالسرعة العادیة تقریبا



  خطوات البحث

ث :   الفصل األول یات البح وى ،أساس ي و یحت كلة  عل ة، ومش  المقدم

أهداف البحث، وأهمیة البحث، البحث، وأسئلة البحث، و

ث،  روض البح ث، وف نهج البح ث،م دود البح و  وح

طلحات ثمص ث،  ، البح وات البح ات وخط ومعوق

  .البحث

 علي و یحتوى ،السابقةالدراسات و اإلطار النظري:   الفصل الثاني

 ،الكالممهارة مفهوم : المبحث األول. باحثخمسة م

: المبحث الثالثو ،تعلیم مهارة الكالم: المبحث الثانيو

 التيالنصوص : المواد التعلیمیة، والمبحث الرابع

لمحة : الخامسالمبحث و ،الیومیةتستوعب المواقف 
                                               

٢٢٢. ، ص١٩٩٥,جامعة دمشق. طرق تدریس اللغة العربیة. أحمدد و، محمالسید  14
١٨٤. ص.  ریاض،جامعة الملك سعود. اختبارات اللغة .محمد عبد الخالق محمد  15

المرجع نفسه 16



١١

المدرسة الثانویة الحكومیة غندانج لغي عن موجزة 

  .السابقة راسات الد: السادسالمبحث و ،ماالنج

ث إجراءات  :    الفصل الثالث مل   . البح ي یش ات       عل ث، البیان وع البح  ن

  .طریقة جمع البیاناتومصادرها، 

یحتوى هذا الفصل . عرض البیانات تحلیلها ومناقشتها:   الفصل الرابع

لمحة عن میدان : المبحث  األول . المبحثین علي

 الشفهیة   المقابلة، المالحظة وتحلیلها وفیه ،الدراسة

: المبحث الثانيو.  و االختبار القبلي وتحلیله،وتحلیلها

 تستوعب التيتعلیم مهارة الكالم باستخدام النصوص 

 ،وتحلیلهاالدورة األولى   وفیه ،الیومیةالمواقف 

   وتحلیلهاالدورة الثانىو

ویحتوى هذا .  والمقترحاتملخص النتائج والتوصیات: الفصل الخامس

  .  و المقترحاتئج والتوصیات النتاعليالفصل 

  

  معوقات البحث

 الحاجة إلى صدق اجتهاد الباحث ویكاد یستغرق فيإن هذا البحث 

 فيفتیقن الباحث أن هذا البحث .  لحل هذه التحدیات العلمیةجم أوقاته

و  .  الالزمةوقد واجه الباحث المعوقاتإال  المرام شمولیة مادة الموضوع 

  : أمور أتیةفيذلك 

 كثیر من التعبیرات الصحیحة عند متحدث اللغة فيضیق الباحث :   أوال

  ،ن التعبیرات الشعبیة األندونیسیةفال شك أن هناك كثیرا م. العربیة



١٢

قلة المراجع المتعلقة بالنظریة عن النصوص الصالحة الستعداد :   ثانیا

  ،ةالثانویالمرحلة  فيالمواد الدراسیة 

 من البحث عند اإلندونیسیین والعرب طریقة كتابة في االختالف:   ثالثا

  . ومناهج البحث بصفة خاصة،ترقیمات الفيحیث المعاییر المثلى 
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   والدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاني

  



١٤

الكالممهارة مفهوم :   المبحث األول    

الكالمة علیم مهارت:   المبحث الثاني    

المواد التعلیمیة:   لثالمبحث الثا    

 النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة:   الرابعالمبحث    

 سة الثانویة الحكومیة المدر عنلمحة موجزة :   الخامسالمبحث

  غندانج لغي 

 السابقةالدراسات :    السادسالمبحث    

    



١٥

  المبحث األول

  الكالممهارة مفهوم 

  

یعتبر الكالم الفن الثاني من فنون اللغة األربعة بعد االستماع وقبل 

وهو ترجمة اللسان عما تعلمه األنسان عن طریق . القراءة والكتابة

وهو من العالمات الممیزة لألنسان من سائر . االستماع والقراءة والكتابة

 واللفظ هو الصوت . ألن كالم األنسان هو اللفظ واإلفادة،ذلكو. المخلوقات

المشتمل علي بعض الحروف، كما أن اإلفادة هي ما دلت علي معنى من 

 ٢.یعبر عنه بألفاظ والكالم عند المتكلمین هو المعنى القائم بالنفس١.المعانى

  ٣.ة هو الجملة المفیدة معنى تاما مكتفیا بنفسهوعند النحا

أما التعریف االصطالحي للكالم عند اللغویین فهو المنطوق الذي 

یعبر به المتكلم عما في نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما یجول بخاطره 

، وما یرید ه، أو فكره، وما یزخر به عقله من رأیهواحساساتأ، همن مشاعر

معلومات، أو نحو ذلك في طالقة وانسیاب، مع الأن یزود به غیره من 

   ٤.داءصحة في التعبیر وسالمة في األ

نطق الحروف من مخارجها ) ١: ( الكالم مهارة ومن أبرز معنى

ترتیب الكالم ترتیبا معینا یحقق ما ) ٢(األصلیة ووضوحها عند المستمع، و

رابطها ت وتسلسل األفكار) ٣(یهدف إلیه المتكلم والمستمع علي السواء، و

                                               
. ١٩٩٢. ریاض. ماهیتها وطرائق تدریسها(المهارات الغویة .  أحمد فؤاد محمود،علیان 1

٨٥. ص
٨٦.ص. المرجع نفسه 2
١٤. ص.  المرجع السابق. في مصط،غالییني  3
٨٦.ص. السابق المرجع . أحمد فؤاد محمود،علیان 4



١٦

السیطرة التامة علي كل ) ٤(بطریقة تجعل الموضوع متدرجا في فهمه، و

الضبط النحوي والصرفي، ) ٥(ما یقوله خاصة فیما یتعلق بتمام المعنى، و

القدرة ) ٨(استخدام المفردات اللغویة، و) ٧(قناع وقوة التأثیر، واإل) ٦(و

) ٩(، و والتالؤم معهم بمراعاة حالتهم،ثارة السامعین وشد انتباههمإعلي 

 بما فیه من تنغیم للصوت، وتنویعه، والضغط علي ما یراد جادة فن اإللقاءإ

استقطاب المستمع ) ١٠(، والضغط علیه، وتنبیه السامع علي المواقف

القدرة ) ١١(والتأثیر فیه بما ال یترك مجاال للعزوف عنه أو الملل منه، و

رة والوسائل ب الجسمیة المععلي استخدام الوقفة المناسبة والحركات

  ٥.المساعدة

إقدار األفراد علي القیام بجمیع ) ١: ( الكالم مهارة ومن أهداف

ألوان النشاط اللغوي التي یتطلبها منهم المجتمع والتعود علي النطق السلیم 

تمكین األفراد من التعبیر عما في نفوسهم أو عما یشاهدونه ) ٢(للغة، و

تعوید األفراد علي ) ٤(یع دائرة أفكارهم، وتوس) ٣(بعبارة سلیمة، و

التفكیر والتعبیر، وكیفیة مواجهة بالتفكیر المنطقي والتعود علي السرعة 

المواقف الطارئة والمفاجأة وتعویدهم علي تنظیم تعبیرهم عن طریق 

تدریبهم علي جمیع األفكار واستیفائها وترتیبهم ترتیبا منظما وربط بعضها 

عداد  علي مواجهة األخرین، وتنمیة  الثقة بالنفس واإلالقدرة) ٥(ببعض، و

للمواقف الحیویة التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة علي االرتحال 

والتعود علي األنطالق في الحدیث والطالقة في التعبیر والقدرة علي 

اتساع ) ٦(التعبیر عما في النفس وتنمیة القدرة علي االستقالل في الرأي، و
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١٧

اتقان المالحظة السلیمة عند وصف ) ٧(ف لمواقف الحیاة، ودائرة التكی

تهذیب الوجدان والشعور ) ٨(عها وتنسیقها، ویاألشیاء واألحداث وتنو

وممارسة التخیل واالبتكار والتعبیر الصحیح عن األحاسیس، والمشاعر، 

  ٦.واألفكار في أسلوب واصح راق ومؤثر

ن المتحدث یختار من وهذه المهارة تعتبر من المهارات الخالقة، أل

العبارات، والمفردات، والتركیبات اللغویة ما یناسب األفكار التي یرید 

 و من اللغویین من ٧.التعبیر عنها والموقف الذي یتم فیه االتصال اللغوي

یجعل النطق بعض الجوانب المهمة في تعلیم الكالم من جانب المفردات 

   ٨.والقواعد

 حركة بسیطة تحدث فجأة، وإنما هي هذا، وإن عملیة الكالم لیست

 و ، و صیاغة، وتفكیر،استثارة: عملیة معقدة تتم في عدة خطوات أربعة

والمثیر، إما أن یكون .  فقبل أن یتحدث المحدث ال بد أن یستثار٩.نطق

ثل رد السؤال، أو المشتركة في نقاش أو ندوة، أو داخلیا مثل مخارجیا، 

وبعد وجود االستثارة، یبدأ المحدث . خرینلألرادة تعبیرالفكرة، أو الهموم إ

في التفكیر فیما سیقول، فیجمع األفكار ویرتبها بصورة منطقیة مقنعة، ألن 

ثم یبدأ . الكالم من فنون االتصال، إذا فقد عقألنیته ومنطقیته فقد وظیفته

المناسبة ) أى األلفاظ والعبارات والتراكیب(المحدث في انتقاء الرموز 

. ثم تأتى المرحلة األخیرة، هي مرحلة النطق. لتي یفكر فیهاللمعانى ا
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١٨

فالمستمع ال یرى من عملیة الكالم إال . فبالنطق السلیم تتم عملیة الكالم

ربعة متداخلة متشابكة  فالواقع، أن العناصیر األ١٠.المظهر الخارجي لها

 فالمدرس الواعي هو الذي.  تشبه مجموعة من الدوائر ذات المركز الواحد

فالنصوص . یهتم بالتفكیر والمعاني قبل االهتمام بالجانب الشكلي للغة

  ١١.خضاعها للدراسة والتفكر والتدبرإللتعلیم یجب نطقها نطقا صحیحا قبل 

وتتعدد مهارة الكالم تبعا لعوامل متعددة، منها جنس المتحدث بین 

ستوى الذكر واألنثى، والعمر الزمني بین الصغار والشباب و الشیوخ، والم

التعلیمي، والخبرات الثقافیة، والرصید اللغوي، وقرب الموضوع المتحدث 

   ١٢.عنه أوبعده عن مجال تخصص المتكلم، ودافعیة المتكلم، وما إلي ذلك

 عند اللغویین) أو التكلم(معنى الكالم والمصطلحات التي تستوعب 

  . التحدث والحدیث، والمحادثة، و التعبیر الشفهي، و النطقهي

  

  النطق: الأو

صوات بالشكل الذي  هو الجانب الصوتي، أى القدرة علي إخراج األ

یمكن المتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في 

لي النطق هو الجانب األأیضا، و١٣.إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنغیمهم

ومن أنشطة . قدةالذي ال یحتاج إلي كثیر من التفكیر والعملیات الذهنیة المع

النطق التردید لعبارات كررها المعلم، والقراءة الجهریة، و حفظ نصوص 
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١٩

عادة أدنى وتعتبر المحاكاة والتردید واإل١٤.مكتوبة أو مسموعة وتردیدها

المستویات في مزاولة هذه المهارة وأسهلها، بینما یشكل التعبیر الحر 

  ١٥.الخالق أعلي هذه المستویات وأثرها صعوبة

طق هو الخطة األخیرة من خطوات عملیة الكالم األربعة كما والن

لذا، عند الباحث، كان . سبق، وهو المظهر الخارجي في أنشظة الكالم

  . النطق مهارة أساسیة یجب تعلیمها قبل الكالم أو التحدث أو التعبیر الشفهي

  

   المحادثة، ووالحدیث، التحدث: ثانیا

ى للمتكلم نقل معتقداته سّنهو الفن الذي بوساطته یت التحدث   

وهو الكالم المنطوق  ١٦.واتجاهاته ومشاعره وأفكاره وتجاربه إلي غیره

الذي یعبر عن أحاسیس ومشاعر وخواطر الفرد، وما یرید أن یحصله من 

والتحدث هو النشاط اللغوي . معلومات، وأفطار لألخرین، بأسلوب سلیم

سییر أمور حیاته، ألنه غیر األول الذي یعتمده الطفل في قضاء حاجاته وت

 والتحدث، إذا، یرادفه التحدیث كما صرحه ١٧.قادر علي استخدام الكتابة

أتحدثونهم بما فتح اهللا علیكم لیحاّجوكم به عند :  القرأن خطابا للیهود

 واإلحداث كما قال تعإلي بیانا من قصة خضر وموسى علیهما ١٨،ربكم

التحدث وال یتم ١٩. منه ذكرافال تسئلنى عن شيء حتى أحدث لك: السالم
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٢٠

هما المتحدث والسامع بحیث یتبادألن : إال بحضور طرفین علي األقل

  ٢٠.األدوار من واحد ألخر

هو كل ما یتحدث به من كالم لغة الجدید، واصطالحا   والحدیث

وعند . ویطلق أیضا علي كالم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. وخبر

ي صلى اهللا علیه وسلم قوال، أو فعال، أو نبإلي الالمحدثین هو ما أضیف 

.  والحدیث هو الشق االجتماعي الخالق٢١.تقریرا، أو نحوها

هي المناقشة الحرة التلقائیة التي تجرى بین فردین حول ، المحادثة

الدارسین التالمیذ ول، تحفیظ  ولها ثالث مستویات، األ٢٢.موضوع معین

ول ة، والثانى، ما أوسع من األالجدد نماذج من المحادثة العربیة الصحیح

من تحفیظ التعبیرات أو االصطالحات مع التعدیة إلي التوظیف الحقیقي 

والمستمر، والثالث، ما أعلي مستویات بصورة مناقشة حرة تلقائیة بین 

  ٢٣.فردین حول موضوع معین

تنمیة ) ١: (ویراعى في المحادثة التدریب علي المهارات األتیة

تنمیة القدرة علي تغییر ) ٢(ثناء المحادثة، وأالغیر في القدرة علي مجاملة 

قات التي ال ینبغى الكالم فیها، ومعرفة األماكن واأل) ٣(مجرى الحدیث، و

) ٥(تنمیة القدرة علي تقدیم الناس بعضهم لبعض والتعرف بهم، و) ٤(و

أن ) ٦(احترام رأي األخرین، والسكوت عندما یتكلم أحد المتحدثین، و
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٢١

المتحدث قدر مناسب من الكلمات التي تجعله قادرا علي الكالم یكون لدى 

مراعاة النظام في الحوار، وعدم السخریة ) ٧(والتأثیر، وجلب األنتباه، و

٢٤من الحاضرین

علي التالمیذ المعلم والمحادثة في عملیة التعلیم والتعلم، یلقى فیها 

 لمداركهم جابة عنها، وتكون في موضوعات مناسبةأسئلة ویطالبهم اإل

وبلغة فصیحة سهلة، ویوزعها علیهم توزیعا عادال، ویراعى في اجاباتهم 

سئلة وفي جمل تامة، ویتبع في تدریسها عنها، أن تكون صحیحة مطابقة لأل

  ٢٥.لقاء األسئلة و التصحیحإالتمهید و

  

  الشفهيالتعبیر: ثالثا

فركنه المعنوي هو . المعنوي واللفظي: التعبیر ركنان أساسیان

ألفكار التي یرید األنسان أن یعبر عنها، ویشترط أن تكون األفكار ا

وركنه اللفظي . صحیحة واضحة ذات قیمة مرتبة متصلة بعضها ییعض

هو األلفاظ والعبارات التي یعبر بها األنسان عن أفكاره، ویشترط أن تكون 

األلفاظ مختارة واضحة دقیقة منسجمة بعضها مع بعض خالیة من الحشو 

وكالهما مرتبط ببعض ارنباطا . الة مؤدبة مصورة للمعانى واألفكارطواإل

. و أن كلیهما مرتبط بتجارب الحیاة. یة عقلیة واحدةلوثیقا مظهران لعم

. وعلي ذلك ال یكون التعبیر حیا إال إذا كان مستمدا من التجارب الشخصیة
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٢٢

فكار ولذلك، یضاف إلي ركنبي التعبیر السابقین ركن ثالث هو ارتباط األ

  ٢٦.التي یعبر عنها الفرد بحبرات الحیاة التي یحیاها

التعبیر الوظیفي والتعبیر : التعبیر من حیث موضوعه نوعان

والتعبیر الوظیفي هو ما جرى بین الناس في حیاتهم العامة، عند . االبداعي

قضاء حوائجهم وتنظیم شؤونهم، مثل المحادثة، والمناقشة، وحكایة 

ألخبار، والقاء الخطب، وامالء التعلیمات، وكتابة القصص، والنوادر، وا

التقاریر، والمذاكرات، والملخصات والنشرات، واالعألنات، وتحریر 

وهذا النوع یساعد علي الوفاء بمطالب الحیاة المادیة . الرسائل، وغیرها

  فهو ما یعرض - ویسمى األنشائي -وأما التعبیر االبداعي . واالجتماعیة

الشاعر أفكاره ومشاعره وخبراته الخاصة علي الناس مثل فیه الناثر أو 

نظم الشعر، وكتابة المقاالت، وتألیف القصص، والتمثیلیات، وكتابة 

وهذا النوع . الیومیات، والمذكرات الشخصیة، والتراجم، والسیر، وغیرها

 وزاد السید ثالث ٢٧ .یعین األدیب علي التعبیر عن نفسه وتصویر مشاعره

و هو ما یشتمل علي ابتكار قد یكون , ر هو التعبیر االبتكاريأنواع التعبی

فإذا كان ثمة معنى جدید لم یشر إلیه أحد من . في المعنى أو في األسلوب

قبل أو معنى كان معروفا من قبل، ولكنه صیغ صیاغة جدیدة، وأحرج في 

 ومن اللغویین من ال ٢٨.قالب جدید عّد ذلك لونا من ألوان التعبیر االبتكاري

  .االبداعي واالبتكاري: یفرق بین التعبیرین
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٢٣

التعبیر (المنطوق به : والتعبیر من حیث النطق به أو عدمه نوعان

  ). التعبیر التحریري(، والمكتوب )الشفهي

هو القالب الذي یصب فیه األنسان أفكاره بلغة فالتعبیر الشفهي 

ة كلها وسائل ففروع اللغ. سلیمة وتصویر جمیل وهو الغایة من تعلیم اللغة

 من دالئل ثقافة وهو یعّد. للتعبیر الصحیح بنوعیه الشفهي والتحریري

ولذلك، كان التعبیر من أهم ما یجب أن یهتم به المعلم بوجه عام . الفرد

 وهو العمل المدرسي المنهجي الذي یسیر علي ٢٩.ومعلم اللغة بوجه خاص

 ترجمة أفكاره وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إلي مستوى یمكنه من

ومشاعره وأحاسیسه ومشاهداته وخبراته الیومیة شفاها وكتابة بلغة سلیمة 

  ٣٠.علي وفق نسق فكري معین

سالیب أتزوید التالمیذ بألفاظ و) ١: (و من أغراض التعبیر الشفهي

) ٢(وبمعان وأفكار وتعویدهم ترتیب وربط األفكار بعضها ببعض، و

قة اللسان وتمثیل المعانى والوقوف بنجاح جادة النطف وطالإتعوید التالمیذ 

معالجة عیوب التالمیذ النفسیة ) ٣(في مواقف الخطابة بغیر تهیب، و

تربیة أذواق التالمیذ وتقویة ملكة ) ٤(كاألنطواء والخوف والتلعثم، و

  ٣١.التخیل فیهم

بناء علي ما سبق، فإن الكالم ابتدئ باالستماع، ثم النطق، ثم التعبیر   

  . م التحدث، أو الحدیث، أو المحادثةالشفهي، ث
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٢٤

  التخطیط لعملیة الكالم: رابعا

ه تعلمهناك التخطیط لعملیة الكالم الذي لزم أن المعروف، و من 

أن یعرف ) ١: (التخطیط لعملیة الكالم ما یأتىو .  علیهلتالمیذ وتدربهمل

یات تفكیره وغیرها، والمتكلم لمن یتحدث من نوعیته واهتماماته ومست

أن یحدد المتكلم محتوى ) ٣(أن یعرف المتكلم أهداف كالمه، و) ٢(و

أن ) ٤(كالمه من األفكار والمعاني والمشكالت التي یرید الحدیث عنها، و

نسب األسالیب و أفضل الطرق لغرض موضوعه من أیختار 

 ، والخطابة، والمناظرات، والندوة، والمحادثة، والمناقشة،المحاضرات

 ، واعطاء التعلیمات، والحكایات،ص القصص وق،والقاء الكلمات

٣٢. والمداخالت، والتعلیقات، وعرض التفاریر،واالرشادات

مكان عن المجادلة االبتعاد قدر اإل) ١: ( الكالم أداب، منهاةو لعملی

البعد عن التكرار الممل للكلمات ) ٢(غیر الموضوعیة في الكالم، و

الوقفة أو ) ٤(مستمعین، وتوجه النظر والجسم إلي ال) ٣(والعبارات، و

أن یتیح المتكلم الفرصة لغیره كي ) ٥(الجلسة الصحیحة غیر المتكبرة، و

التوقف ) ٧(أال یسخر باللفظ أو باإلشارة من السامعین، و) ٦(یتحدث، و

  ٣٣عن الحدیث إذا انصرف عنه المستمعون
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٢٥

  المبحث الثاني

  الكالمة علیم مهارت

  

متعلیم مهارة الكالأهمیة : أوال

وما . فهو غایة بینها جمیعا. ن الكالم من أهم فرع في اللغة العربیةإ

فإذا كانت المطالعة تزود القارئ . الفروع األخرى إال وسائل معینة علیه

بالمادة اللغویة الثقافیة، وإذا كانت النصوص متبعا للثروة األدیبة، و إذا 

لخطأ، و إذا كان كانت القواعد النحویة وسیلة لصون اللسان والقلم عن ا

اإلمالء وسیلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحیحا، فإن التعبیر غایة 

 هذه كلها بمعنى ٣٤.هذه الفروع مجتمعة مثلها  هو غایة تحقیق هذه الوسائل

أن الكالم لیس فرعا لغویا معزوال عن باقى فروع اللغة العربیة، بل هو 

اسة النحو والصرف تصونان فدر. الغایة من دراسة كل فروع اللغة العربیة

اللسان والقلم من الخطأ في ضبط بنیة الكلمات وأواخرها، والقراءة تزید 

من ثروة األنسان اللغویة ، وتزوده بألوان المعرفة والثقافة لیتمكن  من 

دبیة التعبیر عن حاجاته ومشاعره، واألدب والنصوص منبعان للثروة األ

جادة، والبالغة هي مطابقة  علي اإلسلوب المتكلم، وتساعدانأوترتقیان ب

الكالم لمقتضى الحال، كما أنها تجمل الكالم وترصعه  بالعبارات الرشیقة، 

والجمل البدیعة، والخیال المحلق، وهذا یعنى أن كل أفراع اللغة العربیة 

  ٣٥.خادمة للتعبیر فهو المصلة النهائیة لكل الدراسات اللغویة
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٢٦

ن فروع اللغة العربیة، وهو أنه ولما كان للكالم منزلة خاصة بی

فهام إالكالم وسیلة ) ١: (منها. الغایة من كل فروع اللغة وله أهمیات  كثیرة

 فإن الكالم ،ولذلك. سبق الكتابة في الوجود، فاألنسان تكلم  قبل أن یكتب

التدریب علي الكالم یعود األنسان الطالقة في التعبیر ) ٢(خادم للكتابة، و 

الحیاة ) ٣(درة علي المبادأة ومواجهة الجماهیر، و عن أفكاره والق

بداء إة إلي المناقشة و المعاصرة بما فیها من حریة وثقافة في حاجة ماّس

قناع، وال سبیل إلي ذلك إال بالتدریب الواسع علي التحدث الذي الرأي واإل

الكالم وسیلة لطمأنة الناس ) ٤(یؤدى إلي التعبیر الواضح عما في النفس، و

الكالم ) ٥(مأنة أهلیهم وذویهم، ألن في انقطاع االتصال بدایة الخطر، ووط

مؤشر صادق للحكم علي المتكلم ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقته 

وذلك، ألن المتكلمین یستخدمون . االجتماعیة، ومهنته أو حرفته

قناع والفهم الكالم وسیلة اإل) ٦(اصطالحات لغویة تنبئ عن عملهم، و

ین المتكلم والمخاطب، ویبدو ذلك واضحا من تعدد القضایا فهام بواإل

المطروحة للمناقشة بین المتكلمین أو المشكالت الخاصة والعامة التي 

 ألن ،الكالم وسیلة لتنفیس الفرد عما یعانیه) ٧(تكون محال للخالف، و 

تعبیر الفرد عن نفسه عالج نفسي یخفف من حدة األزمة التي یعانیه 

الكالم نشاط انساني یقوم به الصغیر ) ٨( یتعرض لها، والمواقف التي

 حیث یتیح للفرد فرصة أكثر ، والذكر واألنثى، والمتعلم والجاهل،والكبیر

الكالم وسیلة ) ٩(في التعامل مع الحیاة والتعبیر عن مطالبه الضروریة، و



٢٧

رئیسة في العملیة التعلیمیة في مختلف مراحلها، ال یمكن أن یستغنى عنه 

٣٦.لم في أیة مادة من المواد للشرح والتوضیحمع

  

 مهارة الكالممیأسس تعل: ثانیا

طائفة من المبادئ والحقائق التي تتعلق بكالم : یقصد باألسس

الناس، وهذه األسس منها ما هو نفسي، ومنها ما هو تربوي،  ومنها ما هو 

  ٣٧.لغوي

دث عن األنسان بطبیعته میال إلي التح) ١: (األسس النفسیةو من 

فتعلم الكالم یكون بأن یحكى لزمالئه عن بعض مشاهداته . نفسه ومشاهداته

أن یكون الحدیث استجابة لدافع نفسي یصدر من ) ٢(وما فعله في یومه، و

المتكلم ویجعله ینطلق في حدیث هوتتركز الحوافز والدوافع النفسیة حول 

حدیث حول التعبیر عن مواقف الحیاة، وما تستدعیه هذه المواقف من 

مطالب األسرة، ومطالب الحیاة الیومیة من البائعین والموظفین وغیرهم، 

غلبة الخجل والتهیب عند بعض المتكلمین بتشجیع األفراد الخجولین ) ٣(و

) ٤(یجاد الدافع للكالم، وإغرائهم بالكالم، وأخذهم باللین والصبر، وإو

 فیطلب من المتكلم أن .األنسان بطبیعته یرغب في المحاكاة والتقلید بغیره

یجب أن تكون ) ٥(نسانا أخر أعجبه ویحب تقلیده، وإیقلد أستاذا أو 

موضوعات الكالم داخله في خبرة المتكلمین ولیست بعیدة عن ثروتهم 

.اللغویة
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٢٨

حریة المتكلم في عرض األفكار التي ) ١: (ومن األسس التربویة

ت التي یؤدى بها أفكاره، یرید التعبیر عنها، ویكون حرا في اختیار العبارا

یتنوع الكالم ویتشعب ویفتح مجاالت متعددة وأفاقا متنوعة، كي ) ٢(و

أن یتعود المتكلم علي الصدق في ) ٣(یسترسل المتكلم في الكالم، و

أال یحدد في الكالم وقت معین، بأن یكون التدریب في أوقات ) ٤(التعبیر، و

ختار موضوعات الكالم من أن ت) ٥(مختلفة ومن خالل مواقف متعددة، و

مجال خبرات المتكلمین مثل الحدیث عن المجتمع وما فیه من تفاعل 

.وأحداث

قلة المحصول اللغوي لدى المتكلمین، ) ١: (و من األسس اللغویة

وال یتم علي هذه المشكلة إال بكثرة القراءة للقصص أو المقاالت األدبیة 

عنى قبل اللفظ، فال بد أن یهتم االهتمام بالم) ٢(ات األسلوب المرتفع، وذ

الكالم ) ٣(لفاظ التي تخدم المعنى، وكلم بالمعانى قبل اهتمامه باألتالم

الشفوي قبل الكتابة، فالحدیث الشفوي في الموضوع قبل التكلم فیه توسع 

تخطیط الموضوع وتقسیمه إلي المقدمة بطریقة ) ٤(من دائرة الكالم، و

مع والعرض بطریقة سلیمة والخاتمة مثیرة ومشوقة تجذب انتباه السا

اختیار الكلمات والجمل والتعبیرات الالزمة لكل فكرة ) ٥(بطریقة جیدة، و

بحیث تتضف بسالمة التركیب والموضوع واالكتمال وصحة استخدام 

  .أدوات الربط بحسب المعنى

  

  

  



٢٩

أهداف تعلیم مهارة الكالم: ثالثا

أن علي صورة اإلجمال،  ،مهارة الكالمتعلیم و من أهم األهداف في 

یصل بالدارس إلي مسنوى معقول من الطالقة، أى القدرة علي التعبیر 

و للوصول إلي هذا الهدف، . بصورة مفهومة وسلیمة ودون تلعثم أو تردد

ینبغى األنتقال بالدارسین من مرحلة المحاكاة المحضة إلي مرحلة یستطیع 

ي عناصر اللغة والتدریب وذلك بالتدریب عل. فیها التعبیر عن أفكارهم

  ٣٨.علي استعمال اللغة في مواقف التعبیر عن المعانى الشخصیة

من أهم األهداف التي یجب أن یعمل علي صورة التفصیل، إن و

تطویر وعي التلمیذ بالكلمات الشفویة كوحدات ) ١: (المعلمالمنهج بما فیه 

ابط المعنى تقویم رو) ٣(اثراء ثروته اللفظیة الشفهیة، و) ٢(لغویة، و

تنمیة قدرته علي ) ٥(تمكینه من تشكیل الجمل وتركیبها، و) ٤(عنده، و

) ٧(تحسین هجاءه ونطقه، و) ٦(تنظیم األفكار في وحدات لغویة، و

  ٣٩.استخدامه للتعبیر القصصي 

ها بما یأتي، بیانالتعبیر یمكن تعلیم أهداف وقال طه علي وسعاد، إن 

التعبیر عن المعانى واألفكار بالفاظ كساب المتعلمین القدرة علي إ) ١(

كساب المتعلمین القدرة علي سلسلة األفكار إ) ٢(فصیحة وتراكیب سلیمة، و

تزوید ) ٣(بعضها علي بعض في جمل مترابطة ترابطا منطقیا، و

المتعلمین بالثروة اللغویة، التي تساعدهم علي التعبیر الواضح السلیم، 

 التعبیر المباشر إلي التعبیر الفنّيتدریب المتعلمین علي مجاوزة ) ٤(و

كساب المتعلمین القدرة علي توخى المعانى الجدیدة إ) ٥(المجازي، و
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٣٠

تعوید المتعلمین الصراحة والجهر بالرأي أمام ) ٦(واألفكار الطریفة، و

تنمیة روح النقد والتحلیل لدى المتعلمین وتعویدهم حسن ) ٧(األخرین، و

  ٤٠.ي المناقشةالمالحظة ودقتها وتشجیعهم عل

  

  یة إلي التعبیر الشفهي الحر االتصاليكمن التدریبات المیكانی: رابعا

إن مناشط تعلیم مهارة الكالم في الفصل تبدأ من مهارة االستماع، 

وهذا كله یحتاج . ومهارة النطق، والكفاءة في المفردات والتعبیر الشفهي

 كانت من االستماع و وتلك التدریبات في أول دراسة الكالم. إلي التدریبات

المحاكاة ألجل التعبیر الشفهي عما في نفس المتكلم، أو بكالم أخر،  كانت 

التدریبات في أول الدراسة من التدریبات المیكانیقیة إلي االتصالیة، أى 

التدریبات الوصفیة، وأسلوب الجملة، والمحادثة المحاكاة، إلي القصة، و 

  .سرحیة، و الخطابةالماقشة، والمقابلة الشفهیة، والم

یة كثیرة األحجام، منها تطبیق كوقال نونان، إن التدریبات المیكانی

الحوار، واالستماع والمحاكاة، وتبدیل األسماء في نص الحوار، و تكوین 

األسئلة، وتطبیق اإلطار من الحوار، وتكوین الجملة من األسالیب المعدة، 

ام أو الساعات، واجابة األسئلة والتعبیر بوسیلة الصورة، والتعبیر عن األرق

من الشریط، واجراء الحوار من نمط المقابلة، وشرح ما كان في الخریطة، 

  ٤١.وما إلي ذلك
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٣١

دور المعلم في تعلیم مهارة الكالم: خامسا

ولذا، . أن مهارة الكالم من أكثر مهارات اللغة حاجة لمجهود المعلم

مسؤولیة كبیرة لتالمیذ افمسؤولیة المعلم عن تنمیة مهارة الكالم عند 

علي المعلم أن یفسح ) ١: (فمسؤولیاته علي ما یلى. وتتطلب منه جهدا فائقا

ل في الدارسین ویقوم بتسجیلها وأن یقاوم میله للتدّخالتالمیذ صدره ألخطاء 

قال كنیث تشاستین اعتمادا علي ما ) ٢(الم وتصحیح األخطاء، وكأثناء ال

لدارسین في لتالمیذ اال لجع إلي االشتراك الفّعأن  النجاح في تعلم الكالم یر

المناشط اللغویة، والبد أن یدرك المعلم أن الحماس في دراسة اللغة خاصة 

جاح، والبد أن یدرك المعلم أن التتابع نفي تعلم الكالم یتصل اتصاال بال

نمیة مهارة الكالم، ویحتاج المعلم لما هو أكثر من توالتدرج شيء مهم في 

جابات لي استخدام الطریقة في تدریبات الكالم بصورة األسئلة واإلقدرته ع

  ٤٢.القصیرة

  

تعلیم مهارة الكالمواألسلوب في طریقة المدخل وال: سادسا

والمدخل . واألسلوبطریقة المدخل والوهناك فرق أساسي في مفهوم 

مؤسَّس من النظریات اللغویة، وهو عقألني مؤسِّس للطریقة، والطریقة 

 .   مؤسِّسة لألسلوب الذي بدى في العملیة التطبیقیة في الفصلتخطیطیة

كثیر، منها السمعیة الشفهیة التي أسسها تعلیم مهارة الكالم والمدخل في 

أما . النظریة السلوكیة، والمدخل المعرفي، والمدخل البّنائي، وغیرها

 طریقة تعلیم مهارة الكالم فمنها الطریقة المباشرة، وطریقة القراءة،
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٣٢

أما االسلوب في تعلیم . والطریقة االتصالیة، والطریقة األنتقائیة، وغیرها

  .مهارة الكالم فمفّوض إلي محاولة المعلم نفسه تطبیقا للطریقة المختارة

ینبغى أن یعد المعلم أعدادا ، تعلیم الكالمولتطبیق األسلوب المختار في 

وأفكار ونقاط یشمل حسن اختیار موضوعه، وتحدید عناصره و ترتیبها، 

یها علي التالمیذ في مناقشته لهم في كل قكل عنصر، واألسئلة التي سیل

عنصر وكل فكرة، والمادة اللغویة من األلفاظ واألسالیب التي سیمد بها 

فإذا هیأ المعلم نفسه . التالمیذ لتكون عونا لهم علي األداء اللغوي الجید

التعلیم بعد ذلك بالخطوات لتعلیم مهارة الكالم  علي هذه الصورة، أجرى 

) ٢(یعلن المعلم موضوع الدرس، ویدونه علي السبورة، و ) ١: (األتیة

یناقش المعلم التالمیذ بمجموعة من األسئلة یستخلص منها عناصر 

یوجه المعلم إلي التالمیذ في كل عنصر مجموعة من ) ٣(الموضوع، و

ناقش المعلم ی) ٤(األسئلة تحدد لكل عنصر نطاقا وأفطارا جزئیة، و

التالمیذ لترتیب هذه النقاط واألفكار بحسب أهمیتها أو ترتیبها الطبیعي، 

یكلف المعلم التالمیذ بالتحدث في كل عنصر علي أساس ما أسفر ) ٥(و

عنه من نقاط وأفكار، مع معاونتهم باأللفاظ واألسالیب اللغویة المفیدة 

عد الكالم في عناصر ب) ٦(المتصلة بهذا العنصر، مدونة علي السبورة، و

٤٣.ة، یكلفهم بالتحدیث في الموضوع كله جملة واحدةأالموضوع مجز
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٣٣

تصمیم المواد الدراسیة لتعلیم مهارة الكالم: سابعا

 یحتاج إلي النمط الخاص من ه المختارةبیلاتعلیم مهارة الكالم بأس

. خططها التعلیمیة، وأجراءاتها التعلیمیة، واختباراتها التقویمیة

 في تنمیة مهارة الكالم، منها ما جرى  علي لخطط التعلیمیةا  ) أ

 أسئلة والتمهید، ویكون بحدیث قصیر، أ) ١: (الخطط الـتالیة

) ٣(عرض الموضوع، و ) ٢(، وومضوع الدرستوحى بها 

مع التأنى والوضوح، وتمثیل المعنى، المادة الدراسیة لقاء إ

ان األداء ومراعاة المواقف المختلفة، وما تتطلبه من ألو

لقاء طائفة من األسئلة مرتبة  علي إ) ٤(والتصویر والتمثیل، و

جابات، ، وتدریب التالمیذ علي تنویع اإلالتعلیمحسب مراحل 

أسئلة التالمیذ ) ٦(، والموضوع الخاص للتدریباتاختیار ) ٥(و

.االختتام) ٨(التلخیص، و) ٧(بعضهم بعضا، و

ا هیأ المعلم نفسه لتعلیم  في مهارة الكالم، فإذعملیات التعلیم  ) ب

، أجرى التعلیم بعد ذلك  بوجود التخطیط التعلیميمهارة الكالم

.بالخطوات المكتوبة من التمهید إلي التقویم

 ومن مواصفات التقویم الجید  في مهارة الكالم،اجراءات التقویم  ) ت

والتقویم إما . الصدقیة، والثباتیة، والواقعیة، والعملیة، والتمییزیة

، وفي وسط التعلیم، وفي )ویسمى االختبار القبلي( التعلیم في أول

وجاز التقویم بصورة ) ویسمى االختبار البعدي(أخر التعلیم 

ولالختبار أنواع، منها االختبار التحصیلي، واختبار . االختبار



٣٤

اإلجادة والكفاءة، واختبار االستعداد اللغوي، واالختبار 

.الشخصي

الدارس التلمیذ ن من خاللها قیاس قدرة  هناك أنواع من البنود یمك

ومن . علي الكالم بدء بالنطق السلیم وانتهاء بالتعبیر عن حاجاته

قراءة من المثل المحاكاة، والنبر والتنغیم، و( اختبارات النطق 

الذاكرة، والتكملة، واستخدام الرسوم التوضیحیة، والتمییز 

مثل (یب شفویا ، واختبارات التراك)والنطق، والقراءة الجهریة

عبارة والالتحویل، و الربط، واالستبدال، السؤال والجواب، 

مثل (، واستعمال المثیر البصري )عبارةبعد العبارة الوالسؤال، و

 واألوزان، وقراءة ، والمقاییس، والمسافات،السؤال عن المواعید

األرقام، ووصف الشرائح، وسرد نشاط أو أفعال، وسرد قصة 

تحتوى علي موضوعات المقابلة، وأسالیب (ة ، والمقابل)مصورة

وأما  اختبارات مهارة الكالم في ). المقابلة، وطریقة التصحیح

البرنامج االتصالي فمثل السؤال شفویا لتوضیح بعض النقاط التي 

سمعها في درس أو محاضرة، ومناقشة مواضیع أثناء أو وبعد 

ئلة من زیارة میدانیة، وشرح بعض النقاط أو االجابة عن أس

 وصورة هذه االختبارات استعمال مجموعة الصور ، المسبمعین

في سرد قصة، وموضوعات قصیرة، والردود القصیرة، وأداء 

٤٤.األدوار، وایجاءات الصورة،و النص المسموع
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لجوانب الخمسة لمعرفة الكفاءة في وإلجراء التقویم، هناك ا

  .القة، والفهمالنطق، والقواعد، والمفردات، و الط: مهارة الكالم

القدرة علي إخراج االصوات بالشكل الذي والمراد بالنطق أى 

، وبالقواعد أى معرفة التراكیب من الكالمالتالمیذ یمكن 

الصحیحة في الجملة المفیدة، وبالمفردات أى معرفة المصطلحات 

الطالقة، أى القدرة المشهورة المتعلقة بالموضوع المدروس، وب

، هومة وسلیمة ودون تلعثم أو ترددعلي التعبیر بصورة مف

وهذه العناصر الخمسة ما .وبالفهم أى فهم الموضوع المتكلم عنه

  :یأتى

  

  ٤٥درجات التقویمبیان  :  ٢٫١جدول

  

  
جانب الفهمجانب الطالقةجانب المفردة  جانب القواعدجانب النطق  درجات

٥

یخالطه أثر 
قلیل جدا من 

اللكنة 
نبیةجاأل

أخطاء القواعد 
رتیب الكلمات وت

  قلیلة ال تذكر

یستعمل 
المفردات 
والعبارات 

االصطالحیة 
كمتحدثي اللغة 

تماما

طلق اللسان 
مثله مثل 
المتحدث 
األصلي

یبدو أنه 
 كل میفه

شيء دون 
صعوبة

٤

مفهوم 
بوضوح 

ولكن هناك 
لكنة أجنبیة 

ةحواض

یقع أحیانا في 
أخطاء نحویة 
لكنها ال تسبب 
غموضا في 

  المعنى

یستعمل 
مصطلحات غیر 

صحیحة أحیانا

سرعة 
الحدیث تبدو 

أنها تتأثر 
فیفا ختأثرا 

بمشكالت 
لغویة

یفهم كل 
شيء یقال 

بالسرعة إال 
أنه ال بد من 

عادة ما إ
یقال له
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٣

مشكالت 
نطقیة 

تستدعي 
استماعا 
مركزا 

وأحیانا تؤدي 
إلي سوء فهم

من حین ألخر 
یقع في أخطاء 
نحویة تسبب 
غموضا في 

  المعنى

مل كلمات یستع
خاطئة 

باستمراركالمه 
محدود وقلیل

السرعة 
والطالقة 

متأثرتان بشدة 
بمشكالت 

لغویة

یفهم معظم 
ما یقال له 
مع التكرار

٢

یصعب فهمه 
بسبب 

شكالت م
نطقیة

أخطاء الفواعد 
تجعل الفهم 

مستعصیا مما 
یجعله یعید 
صیاغة 

باستعمال نمط 
  الجملة األساسیة

استعمال 
الحاطئ للكلمات 

لة حصیلته وق
من المفردات 

تجعل من 
الصعب فهمه

دائم التردد 
یجد نفسه 
مجیرا 

للسكوت 
بسبب 

محدودیة اللغة

یجد 
صعوبة 
كبیرة في 
متابعة ما 

یقال

١

لدیه مشكالت 
نطقیة تجعل 
حدیثه غیر 
مفهوم تماما

أخطاؤه النحویة 
كثیرة إلي درجة 

تجعل حدیثه 
غیر مفهوم 

  تماما

محدودیة ما 
عنده من 

ات تجعله مفرد
غیر قادر علي 
الحدیث تماما

الحدیث متعثر 
ومتقطع بحیث 

یجعل 
المحادثة 
مستحیلة

ال یمكن أن 
یقال بأنه  
یفهم حتى 

أسهل 
المحادثات 
وأبسطها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٧

  المبحث الثالث

  المواد التعلیمیة

  

إن المواد التعلیمیة هي مجموع الخبرات التعلیمیة، والحقائق التي 

وكذلك االتجاهات والقیم التي تراد تنمیتها . المیذ بهایرجى تزوید الت

عندهم، والمهارات الحركیة التي یراد إكسابها بهدف تحقیق النمّو الشامل 

   ٤٦.المتكامل في ضوء األهداف المقررة

 مثل ،والمواد التعلیمیة هي كل ما یحمل أو یحزن المحتوى التعلیمي

والخرائط، واللوحات، الصور، واألفالم، والشفافیات، والشرائح، 

  ٤٧.والملصقات، والكتب

السرعة في التعلم؛ فإذا ) ١: (ومن أهداف تنظیم المواد التعلیمیة

كانت خبرات التعلم مرتبة ترتیبا معینا من حیث السهولة إلي الصعوبة فإن 

السهولة في التعلم؛ فتقدیم ) ٢(المتعلم یمضى تعلیمها بصورة أسرع، و

المعقولة یجعل التعلم أسهل لدي المتعلم، وكذلك الخبرات المحسوسة قبل 

التدرج في التعلم؛ فتقدیم ) ٣(تقدیم ما هو معلوم له علي ما هو مجهول، و

الخبرات البسیطة علي الكاملة یؤدى دور التعلم إلي السهولة إلي حد كبیر، 

النمّو في التعلم؛ فالترتیب الصحیح لخبرات التعلم یحقق النمّو، حیث ) ٤(و

استمرار التعلم؛ ال )٥( الخبرات التالیة مبنیة علي الخبرات السابقة، وتكون

تكمیل التعلم؛ أن تدعم خبرات ) ٦(بد من استمرار التعلم بالطرق المقیدة، و
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٣٨

التعلم بعضها بعضا، مثل أن تدعم الحقائق التاریخیة بدراسة األدب، 

  ٤٨.والجغرافیة بالتاریخ، وهكذا

التدرج من ) ١: ( المواد التعلیمیةومن المبادئ األساسیة لتنظیم

)  ٢(التدرج من المعروف إلي المجهول، و) ٢(المحسوس إلي المعقول، و

التدرج من الجزء إلي الكل، أو ) ٣(التدرج من البسیط إلي الكامل، و

  ٤٩.التدرج من العام إلي الخاص)  ٤(بالعكس، و

میذ علي وفي اختیار المواد التعلیمیة أن یكون فیها ما یساعد التال

التخطى حواجز االتصال باللغة العربیة الفصیحة مترفقا بها في عملیة 

التصحیح اللغوي ، وأن یكون فیها ما یساعد التالمیذ علي أن یبدع في 

اللغة، وأن یكون فیها ما یعرف التالمیذ بخصائص العربیة وادراك وماطن 

  .الجمال في أسالیبها وتنمیة اإلحساس عندها
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٣٩

  الرابعحث المب

  النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة

  

الكالم وسیلة لتنفیس الفرد أن ) ١(ومن المعروف فیما سبق،  

 ألن تعبیر الفرد عن نفسه عالج نفسي یخفف من حدة األزمة ،عما یعانیه

أن الكالم یعتبر من المهارات ) ٢( والتي یعانیه المواقف التي یتعرض لها،

ث یختار من العبارات والمفردات والتركیبات اللغویة الخالقة،  ألن المتحد

ما یناسب األفكار التي یرید التعبیر عنها والموقف الذي یتم فیه االتصال 

 أن یكون الكالم  متصال اتصاال وثیقا ،بالنسبة للموضوع) ٣(اللغوي، و 

بتجارب التالمیذ ومشاهدتهم، وأن یكون تابعا من التالمیذ قائما علي رقبة 

دة منهم للتحدث فیه، وأال یكون معلوما تمام العلم وال مجهوال تمام أكی

القدرة علي مواجهة أن من أغراض تعلیم الكالم ) ٤(الجهل للتالمیذ، و 

األخرین، واالعداد للمواقف الحیویة التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة 

أن ) ٥(و علي التعبیر عما في النفس، اتساع دائرة التكیف لمواقف الحیاة، 

أن یكون ) ٦(التدریب علي الكالم یتم في مواقف طبیعیة، غیر مصطنعة، و

الحدیث استجابة لدافع نفسي یصدر من المتكلم ویجعله ینطلق في حدیث 

هوتتركز الحوافز والدوافع النفسیة حول التعبیر عن مواقف الحیاة، وما 

لحیاة الب األسرة، ومطالب اطتستدعیه هذه المةاقف من حدیث حول م

 یجب أن تكون موضوعات )٧(الیومیة من البائعین والموظفین وغیرهم، 

أن ) ٨ ( في خبرة المتكلمین ولیست بعیدة عن ثروتهم اللغویة،ةالكالم داخل

تختار موضوعات الكالم من مجال خبرات المتكلمین، مثل الحدیث عن 



٤٠

دث أن تكون الموضوعات المتح) ٩ (المجتمع وما فیه من تفاعل وأحداث

فیها متصلة بمیول المتكلم الطبیعیة، وتدخل في مجال خبراته، تعالج 

  .ب للتدریب علي الكالمسمشكالته، وحكایة الخبرات الشخصیة مدخل منا

فلذلك من المستحسن أن یكون التعلیم و اللغة شيء واحد، أى شكل 

ى  و ینبغ،المادة التعلیمیة المعدة تناسب ببیئة الدارسین التي تكون حولهم

نتقال بالدارسین من مرحلة المحاكاة المحضة إلي مرحلة یستطیع فیها اال

وذلك بالتدریب علي عناصر اللغة والتدریب علي . التعبیر عن أفكارهم

  . استعمال اللغة في مواقف التعبیر عن المعانى الشخصیة

ي            ي الت وص ه ن النص ا   وموضوعات التعبیر م درس أو  اختاره الم

ا       ا مع اتهم       التالمیذ أو هم ة بحی ذ ومرتبط بة للتالمی ون مناس ترط أن تك ویش

  ٥٠.وخبراتهم السابقة

نتقال من  ومن أسس اختیار موضوعات التعبیر وجوب اال

المحسوس إلي المعقول ومن المعلوم إلي المجهول ومن السهل إلي الصعب 

فنبدأ معهم بما یشاهدونه وما یتصل بحیاتهم . ومن القصیر إلي الطویل

 أى نبدأ بالبءئة المدرسیة والبیئة المنزلیة ثم البیئة اتصاال مباشرا

ثم الموضوعات المعنویات كالتعبیر من الفضیلة أو . الخارجیة وما إلي ذلك

  ٥١. التعاون أو االحسان وغیرها

 والموضوعات من النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة، منها

ة والمواساة والرد أسالیب التهنئة والتعزیوأسالیب التحیات والرد علیها، 

عبارات االستئذان وعبارات الشكر واالعتذار والرد علیها، وعلیها، 
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نات اعالوأسالیب المجامالت، ویجاب والنفي، أسالیب اإلووأجوبتها، 

  .لقاء وتعارفوعامة، 

) ٣(والقصة، ) ٢(والمحادثة، ) ١(،  منهااألسالیب في مجال الكالم،

) ٦(ووالخطابة والكلمات، ) ٥(ور، الكالم عن الصو) ٤(والكالم الحر، 

االلقاء، ) ٩( وحكایة القصة،) ٨(والمناقشة، ) ٧(ادارة االجتماعات، و

عرض التقاریر، ) ١٢(واعطاء التعلیمات، ) ١١(واالرتحال، ) ١٠(و

االستقبال، ) ١٦(والدعوات، ) ١٥(والشكر، ) ١٤(واالعتذار، ) ١٣(و

  .التودیع) ١٧(و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢

  مسالخاالمبحث 

  المدرسة الثانویة الحكومیة غندانج لغي ماألنج  عنلمحة موجزة

  

  تأسیس المدرسة وهیكلها: أوال

ة  ي منطق ي  ف دانج لغ ة غون ة الحكومی ة الثانوی تقرت المدرس اس

ا  . غوندانج لغي  قریة بوتات الشمالیة بمدینة ماالنج       ي حوله : والمدارس الت

ة، و   المدرسة االبتدائیة مفتاح العلوم األولى، وا     طة الحمیدی لمدرسة المتوس

لیات،   اجد والمص ذلك المس دارس، وك دة الم م، وع المیة القل ة اإلس الجامع

  .والمعاهد اإلسالمیة

نة   ایو س هر م ن ش ر م انى عش وم الث ي الی ة   ف ذه المدرس ت ه أسس

المدرسة الثانویة الحكومیة باتو بناءا بصفتها مدرسة متشعبة من  م ١٩٨٥

میة م    الة الرس ي الرس نة   عل ة س ؤون الدینی ن .  م١٩٨٥ن وزارة الش وم

لحان،    ید ص عید، والس س س اج دروی یخ الح ة الش ذه المدرس ین له المؤسس

والشیخ الحاج مرشد ألیفي، والسید ابن جزري، والسید الحاج عبد العزیز،        

  . والسید الحاج سراج، والسید صلحان صالح

 التالمیذ دلیال وبعد تأسیسها وانفتاحها، قبلت المدرسة مبلغا كبیرا من

ن     ول حس ذ بقب اء التالمی اهیر أب ا جم ب به ة رّح ي أن المدرس ؤالء . عل ه

ة                     ي منطق ورة ف المیة المنش د االس اء المعاه ن أبن ر م د كبی ي ح التالمیذ عل

.وجرت هذه الحالة علي ما یرام بأربع سنین. غوندانج لغي  وما حولها

ت  وجائت الحالة الشاقة بعد مرور أربع سنین، إلي أن ا       لمدرسة انتقل

نة      ي رأس س مالیة ف ات الش ي بوت ا إل ة بانجرج ي قری ا األول ف ن مقره م



٤٣

ار      .  م ١٩٩١ وهذه الظاهرة تكون  بأسباب، منها أن انتماء المدرسة غیر ج

ة       وین المدرس اتذتها لتك یها وأس ا إرادة مؤسس و، ومنه ا المرج مجراه

، جرت المناشط وفي أول ارتحالها. الحكومیة القائمة بنفسها، غیر المتشعبة

ت                  ى جائ ة، حت احة كافی ا س ن له م تك ون إال ل ا یك التعلیمیة علي ما كان وم

رعي     ف الش المعونة من اهللا عز وجل بمجیئ أیدى المساعدین بصورة الوق

  .  مترا مربعا٧٠٠٠من أل السید الحاج عبد الحمید أرضا مساحتها 

لكت  م، استقرت المدرسة مقرها الجدید، و تم١٩٩٥وفي وسط سنة  

ن   . بناءها علي شكل ستة فصول   میة م وحانت البشارة بنزول الرسالة الرس

ي                   دانج لغ ة غون ة الحكومی ة الثانوی اء المدرس ي بن وزارة الشؤون الدینیة ف

وتلك البشارة جاءت . بصفتها مدرسة حكوبیة رابعة في منطقة ماالنج وباتو

   ٥٢.في نفس السنة إلي األن حیث انتمت المدرسة انتماءا سریعا

ة  ٢٠٠٨وفي سنة    رة، و ٩ م، تولت المدرس ال، و  ١٢ حج  ٤٠٧ فص

ن األرض،   و   ١٠٠٠ موظفا، و ١١ مدرسا، و٤٥طالبا، و    ا م  مترا مربع

ل، و       ٣ تان جمی عة، وبس تها   ٢٧ مالعب، و ساحة واس ت رئاس ة تح .  مدرس

  .وها هي اللوحة عن كون التالمیذ، واألساتذة، والموظفین

  

  ٢٠٠٨الطلبة سنة :  ٢،٢جدول

  المبلغ  ١٢الفصل   ١١الفصل   ١٠الفصل 
  مبلغ  أنثى  ذكر  مبلغ  أنثى  ذكر  مبلغ  أنثى  ذكر  مبلغ  أنثى  ذكر
٤٠٦  ٢٤١  ١٦٥  ١٣٤  ٧١  ٦٣  ١١٢  ٧٠  ٤٢  ١٦٠  ١٠٠  ٦٠  
   

                                               
52 Hanan, Abdul. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan 

Islam. Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Lamongan. 2007, Hal. 51-
57



٤٤

  

  ٢٠٠٨األساتذة سنة :  ٢٫٣جدول

الدرساألساتذةالرقم
عدد 

الحصص
السن

٦٥٢القرأن والحدیثالحاجسوبكري الماجستیر١
١٩٤٢یةزجلیاللغة األن الحاجالواسععبد ٢
٢٢٤٠كیمیاء الحاجةنور الهدایة٣
١٨٤٢علم الحسابأحمد سوهارطا٤
١٨٣٨علم الحیاةعارف رحمن٥
١٨٣٧كیمیاءأحمد علي٦
١٨٣٧فزیاءن المشفعیز٧
١٩٣٧علم الحسابسوغنج هاریانا٩

١٨٤١دونیسیةاللغة األنرنا لطفیتيإ١٠
٢١٣٩علم الحیاةمطمئنة١١
٢٢٤٠فزیاءرف مفتاح الدیناع١٢
٢٠٤٢علم الحسابتیتین سومارتین١٣
١٨٣٨علم الحسابمنصور١٤
١٨٣٧عربیةاللغة الخلیل الرحمن١٥
١٨٣٧علم الوطنیةعبد اهللا١٦
١٩٣٦الفقههنیئة حسنیة١٧
١٨٢٥علم الحسابستي یطیع نور حیاتي١٨
٢٢٣٧كیمیاءرسیهاون١٩
١٨٣٠فزیاءأغونج سري مولیانا٢٠
١٨٣٧علم الحیاةحمیدة برید بررة٢١
٢١٤٢یةزجلیاللغة األن إندراستتيهدیا٢٢
٢١٣٨علم االقتصادیةإندانج سري بورواتي٢٣
١٤٣٨علم الوطنیةعلي مهاجر٢٤
٢٢٣٧دونیسیةاللغة األنأحمد مصطفي٢٥
٢٠٣٥التاریخرقیة  ادإ٢٦
٢٤٣٩یةزجلیاللغة األنعبد الرحیم٢٧
٦٤٥بدنیةالریاضة ال الحاجمحمد صفوان یونس٢٨
٢٦٣٧التاریخریانااإدي ع٢٩
٨٤٢جغرافیا الحاجةدیني هدایتي٣٠
٨٣٩علم الفن سواساناوارقي وحی٣١
٢٨٣٥عربیةاللغة المحمد خیر البشر٣٢
١٩٣٣دونیسیةاللغة األنأفئدةعفة ٣٣
١٨٣١بدنیةالریاضة التري بودي حرمانتا٣٤



٤٥

١٦٢٩علم االقتصادیةسري لستاري٣٥
٩٣٤علم الحیاة الحاجةمیمونة٣٦
١٣٢٨عربیةالمیسرة٣٧
٢٠٢٧حالقاألعقیدة ال الحاجمحمد حمیم مهتدى٣٨
١٢٣٩الفقه الحاجعبد الحنان٣٩
ثقافة التاریخ یون جوهرة عصریة٤٠

سالمیةاإل
٧٢٥

٢٢٢٣صینیةاللغة النور سعید ذاالفن٤١
٤٢٢یدویةالمهارة الدوي تیكا ساري٤٢
٨٢٩یدویةالمهارة المولیانا٤٣
٤٢٣علم الحسابلیلة حسنیة٤٤
٨٤٠عربیةاللغة ال الحاجةنعمة النعم٤٥

   

  ٢٠٠٨ سنة الموظفون:  ٢٫٤جدول 

  
السنالوظیفةالموظف  الرقم

٤١رئیس اإلدارةإروین الكسانا عالم١
٥١شؤون التعلیمویجي سوبرابتا٢
٤١شؤون المكتبةهارتینى٣
٣٤شؤون الكمتبةمحفوظ أفندي٤
٣١شؤون اإلدارةستریسنا٥
٣٠شؤون اإلدارةإمام سباحي٦
٢٢شؤون اإلدارةدیوى مصلحة٧
  ٤١  شؤون النظافة  محمد غفران  ٨
٥٧شؤون النظافةجماكي٩

٤٩شؤون النظافةمختار١٠
٥٢شؤون األمنهاریادي١١

  

ومن بدایتها إلي حالها األن، قام برئاسة هذه المدرسة، مرتبا الشیخ 

الحاج مرشد ألیفي، والحاج السید عبد الرحمن، والشیخ الحاج مجید 

 نور هادى، الشیخ الحاج فضل حجى، والسید رضوان، والسید الحاج أحمد

  .الحاج سوبكرى



٤٦

ومن أغراض المدرسة في بنایتها  القیام ببنایة األجیال الذكیة، 

والعالمة، والماهرة، المتخلقة بأخالق كریمة، وتزویدهم للدراسة في 

  .المستوى الجامعي

  

  المناهج الدراسیة في درس اللغة العربیة: ثانیا

نویة الحكومیة غوندانج لغى دروس إسالمیة وفي المدرسة الثا

وتلك . تخصص في المدارس الدینیة تحت رئاسة الوزارة في الئؤون الدینیة

الدروس هي درس القرأن والحدیث، ودرس العقیدة واألخالق،  ودرس 

  .الفقه، ودرس تاریخ الثقافات اإلسالمیة، و درس اللغة العربیة

درسة الثانویة الحكومیة و ُتلّقي درس اللغة العربیة في الم

غوندانج لغى من الفصل األول إلي الثالث بأربع حصص في األسبوع و 

 مرة في الدور األول ٣٠وكانت المقابلة نحو .  دقیقة لكل حصة٤٥علي 

  .  مرة في الدور الثاني٢٨ونحو 

وقامت المدرسة بالمنهج الخاص لترقیة مهارة الكالم خاصة في 

فها هو . محادثة الذي ُألقي حصتین في األسبوعالفصل األول، فهو درس ال

  :المنهج الدراسي  الذي صنفه معلم المحادثة

  

  المنهج الدراسي  في درس المحادثة: ٢٫٥جدول 

  
عدد الحصصالموضوعالرقم  الدور

٢أسالیب التحیات والرد علیها١األول
أسالیب التهنئة والتعزیة والمواساة ٢

والرد علیها
٢



٤٧

٢رات الشكر واالعتذار والرد علیهاعبا٣
٢عبارات االستئذان وأجوبتها٤
٢أسالیب االیجاب والنفي٥
٢من أسالیب المجامالت٦
٢اعألنات عامة٧
٢لقاء وتعارف٨

٢تعارف١الثاني
٢العمرة٢
٢في البیت٣
٢في الحدیقة٤
٢السكن٥
٢في المكتبة٦
٢راسةالد٧
٢إلي المدرسة٨

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨

  السادسالمبحث 

  الدراسات السابقة

  

  أهمیات االّطالع علي الدراسات السابقة: أوال

إن االطالع علي الدراسات السابقة مهمة جدا لمعرفة البحوث التي لم 

تبحث من قبل، وبصفة خاصة لتحدید المشكلة التي یحثها الباحث، و إجراء 

دید الذي لم یطرقه غیره وإن كان في نفس الموضوع، وتجنب المنهج الج

النمطیة في البحث، والتبصر في طرق البحث، واالستفادة من توصیات 

وقام الباحث بهذا االطالع نحو خمس دراسات من دراسة  . الباحثین

  .وذلك كله لمنع االزدواجیة والتكرار في البحوث. الماجیستیر

  

  ات السابقةالنموذج من الدراس: ثانیا

الم ب  قد سبق  كثیر من الدراسات عن تعلیم          ارة الك ة  مه ة العربی . اللغ

  :وها هو بیان الدراسات المقصودة

  

  ٥٣لطیف. أ دراسة -١

دف ور : اله ة   تص ي اللغ الم ف ارة الك یم مه عف لتعل ل الض عوام

  . العربیة بالمدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة األولى بونتیاناك

ا   ث م كلة البح ي   ومش الم ف ارة الك یم مه عف لتعل ل الض هي عوام

اك؟              ى بونتیان ة األول المیة الحكومی اللغة العربیة بالمدرسة الثانویة اإلس
                                               

 اللغة العربیة بالمدرسة الثانویة اإلسالمیة فية الكالم عوامل الضعف لتعلیم مهار .لطیف. أ  53
٢٠٠٣, الدراسات العلیا الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج. الحكومیة األولى بونتیاناك



٤٩

ادة و         دارس والم درس و ال ق بالم ل تتعل ك العوام ه أن تل ن إجابات وم

  .الوسائل

   

  ٥٤ سیف المصطفي دراسة -٢

اه          تصور  : الهدف وء اتج ي ض الم ف ارة الك یم مه تراتیجیة لتعل  اس

ام     یاف الع ي الس تعلم عل یم وال اص    (التعل رنلمج الخ ي الب ة ف ة حال دراس

  . لتعلیم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماألنج

یم      كلتها لتعل تراتیجیة و مش ك االس ون تل ف تك ث كی كلة البح ومش

ن               ام؟ وم یاف الع ي الس تعلم عل یم وال اه التعل وء اتج مهارة الكالم في ض

ك ه أن تل ي إجابات ل ه ي تع ) ١( العوام ات ف ار المنحنی ة منش یم لطریق

قلة المیول للطالب وعدم تأهل المعلم ) ٢(مهارة الكالم مناسبة وجذابة، 

داف    ي األه وح ف دم الوض ة وع واد التعلیمی ي الم درج ف دم الت . وع

ي      تراتیجیة ه ذه االس ق ه د تطبی م عن ا المعل ي یواجهه كالت الت والمش

ة            اختیار المواد التعلیمیة من    ي مؤن اج إل ة یحت الب الیومی اة الط بة لحی اس

  .العداد المسائل التعلیمیة مناسبة بعدد الفرقة قبل التدریس

  

  

  

   

                                               
 السیاف علي ضوء اتجاه التعلیم والتعلم فيلتعلیم مهارة الكالم  .)٢٠٠٦ (فيسیف المصط  54

لتعلیم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة الحكومیة  البرنلمج الخاص فيدراسة حالة (العام 
٢٠٠٦, الدراسات العلیا الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج. ماالنج



٥٠

  ٥٥ وحیودى  دراسة-٣

ة        تصور  : الهدف ص العربی اب ملخ ي كت یة ف واد الدراس تعلیم الم

المیة      ول اإلس ام بونج ة إم الم بجامع ارة الك اب مه ئین الكتس للناش

   ).ة تحلیلیة تقییمیةدراس(الحكومیة بادانج 

ه       ) ١: (ومشكلة البحث  ئین  ل ة للناش هل كان كتاب ملخص العربی

خصائص الكتاب التعلیمي الجید الذي یخطط علي أساس التعلیم والتعلم؟ 

درة                   ) ٢( ع ق تطیع أن یرف ئین  یس ة للناش ص العربی اب ملخ لماذا كان كت

ائل            ي الوس ان ف اك نقص ان هن و ك ة  الطالب للمهارة اللغویة ول والفرص

ما هي ایجابیات وسلبیات كتاب ملخص العربیة للناشئین ) ٣(المحدودة؟ 

ئین          ة ااناش اب العربی ه بكت في نواحى اجراء التعلیم والتعلم كامال وفروق

  األصلي؟

ومن إجاباته أن كتاب ملخص العربیة للناشئین  له  :أهم النتائج

تعلیم والتعلم، خصائص الكتاب التعلیمي الجید الذي یخطط علي أساس ال

ومن ایجابیات كتاب ملخص العربیة للناشئین  تشجیع الطالب في 

القراءة، والتركیز علي تعلیم مهارة الكالم، والمواد مؤسسة علي اجابات 

ومن سلبیات كتاب ملخص العربیة للناشئین ال یتبع بالقوامیس، . الطالب

  .وما فیه ارشادات في اسبفادته، وما فیه أهداف تعلیمیة

  

  

                                               
 كتاب ملخص العربیة للناشئین الكتساب مهارة الكالم فيتعلیم المواد الدراسیة . وحیودى  55

 الدراسات العلیا ). تقییمیةدراسة تحلیلیة(بجامعة إمام بونجول اإلسالمیة الحكومیة بادانج 
٢٠٠٣, الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج



٥١

  ٥٦ یفرد الفطري نور سالمدراسة  -٤

عوامل الضعف لتعلیم مهارة الكالم في اللغة العربیة تصور : الهدف

  . بالمدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة األولى بونتیاناك

ة            ) ١: (ومشكلة البحث  یم اللغ عبة تعل ي ش ما هو نمط مهارة الكالم ف

 یونس بباتو سنجكار؟    العربیة بالمعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود     

ي    ) ٢( د العل ة بالمعه ة العربی یم اللغ عبة تعل ي ش الم ف ارة الك ف مه كی

كیف تكون مهارة ) ٣(اإلسالمي الحكومي محمود یونس بباتو سنجكار؟ 

یم                    عبة تعل ي ش ة  ف ة العربی یم اللغ اح تعل ي انج ال ف الكالم تقوم یدور فع

ومي م  المي الحك ي اإلس د العل ة بالمعه ة العربی اتو اللغ ونس بب ود ی حم

  سنجكار فعالیة؟

  

  ٥٧ دراسة صونیة الرابحي-٥

ة ا   : الهدف ة و           معرفة فعالی وص العربی تخدام النص ة باس ة العربی للغ

یة  ة األندونیس توعب البیئ ي تس ة الت وص العربی ث. النص كلة البح : ومش

ا ) ١( دى م ة ام ة و   فعالی وص العربی تخدام النص ة باس ة العربی للغ

ي ت ة الت وص العربی ب  النص ن جان یة م ة األندونیس توعب البیئ ق  س نط

الحروف، وترتیب الكالم، وسیطرة الطالب علي كل ما یقوله، ومراعاة         

                                               
 شعبة تعلیم اللغة العربیة فيتطبیق نظریة الوحدة لمهارة الكالم . یفرد الفطري نور سالم  56

الدراسات العلیا الجامعة . بالمعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود یونس بباتو سنجكار
٢٠٠٦, نجاإلسالمیة الحكومیة ماال

تعلیم اللغة العربیة من خالل نصوص عربیة تستوعب البیئة األندونیسیة  . صونیة،الرابحي  57
٢٠٠٨,الدراسات العلیا الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج). دراسة تجریبیة(
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تقطاب         اعدة، واس تخدام المس ي اس ه عل امعین ودرت ة الب ب لحال الطال

  .الطالب للمستمع والتأثیر فیه

ونتائج البحث هي أن تعلیم مهارة الكالم باللغة العربیة للطلبة 

سیین باستخدام النصوص ذات المحتوى األندونیسي أكثر فعالیة األندونی

بالمقارنة مع النصوص العربیة البحتة بدلیل استطاع الطلبة استیعاب 

النصوص المقتبسة من البیئة األندونیسیة، واستطاع الطلبة ترتیب الكالم 

ترتیبا معینا یحقق ما یهدف إلیه المتكلم والمستمع علي حد سواء، 

وأما ما ینعلق بنطق . رة الطلبة االتصالیة باللغة العربیةوتحسین قد

  . األصوات العربیة فلم یكن هناك أي تحسین ملموس

  

   ومناقشتهاالدراسات السابقةالموازنة بین : ثالثا

عوامل الضعف لتعلیم ر تصّوأعطت سهامتها في الدراسة األولى 

ة          ة العربی ي اللغ ف   مهارة الكالم ف ل  ووص ب  العوام ي تس اض  الت ب انخف

الم   ارة الك ي مه ذ ف اءة التالمی ذا   . كف ة به ة المتعلق ل المهم ن العوام وم

م  ولكن . المدرس و الدارس والمادة   البحث   ة   لم تق ذه الدراس ة  ه بالمحاول

ك                حل  التطبیقیة ل  ام تل وم مق ث یق ذا البح ع أن ه ودة، م كالت الموج المش

  . العاملة

ة     ي   الدراسة الثانی رت ف یم  االبرن ج اص لتعل ة   مج الخ ة العربی  اللغ

األنج    ة م المیة الحكومی ة اإلس ي    . بالجامع هامتها ف ة س ت الدراس أعط

تعلم            تصور   یم وال اه التعل وء اتج ي ض الم ف ارة الك یم مه استراتیجیة لتعل

ام     یاف الع ف  علي الس ي تع     ووص ات ف ار المنحنی ة منش ارة  ل طریق یم مه
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الم  واد  الك اتذة، والم ذ واألس وال التالمی ف أح ة، ووص ع التعلیمی  م

كالت   ي مش ة ف تراتیجیة المواجه ق االس ث  .تطبی م الباح م یق ن ل  ولك

ي      ة الت دارس الثانوی بالمحاولة التطبیقیة لتنمیة تلك االستراتیجیة نحو الم

  .تخالف كثیرا بالجامعة، مع أن هذا البحث یقوم مقام تلك العاملة

في المدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة في الثالثة جرت الدراسة 

ارة  تصور أعطت الدراسة سهامتها في    . یدوهارجو جاوى الشرقیة  س مه

ها  ة تدریس الم و طریق ف الك كلة ال ، ووص ن مش اءة ع ي  كف ذ ف التالمی

الم ارة الك م    .مه م یق ة ول فة الواقعی ردا بالوص ث مج وم الباح ن یق  ولك

درة     بالمحاولة التطبیقیة ل   ة ق ذا         تنمی ع أن ه الم، م ارة الك ي مه ذ ف التالمی

.م مقام تلك العاملةالبحث یقو

ة  رت  الدراس ة ج ي  الرابع المیة    الف ول اإلس ام بونج ة إم جامع

ادانج  ة ب ي   . الحكومی هامتها ف ة س ت الدراس ور أعط واد  تص یم الم تعل

الم  ارة الك اب مه ئین الكتس ة للناش ص العربی اب ملخ ي كت یة ف  .الدراس

ع أن          اب، م ادة الكت ي م ة ف فة الواقعی ردا بالوص ث مج وم الباح ن یق ولك

ة         ا ة العربی یم اللغ یلة لتعل ك         .لكتاب مجرد وس ام تل ث مق ذا البح وم ه و یق

  .الناقصة

المعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود الخامسة جرت في الدراسة 

ي         . یونس بباتو سنجكار   هامتها ف ة س ت الدراس ور   أعط ارة    تص ط مه نم

ة ة العربی یم اللغ عبة تعل ي ش الم ف الم الك ارة الك ف دور مه ي ، ووص ف

اح  ة   انج ة العربی یم اللغ ة   . تعل ة التطبیقی ث بالمحاول م الباح م یق ن ل  ولك

  .لتنمیة النمط النموذجي، مع أن هذا البحث یقوم مقام ذلك النموذج
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ة  األنج     الدراس المیة م ة اإلس ي الجامع رت ف ة ج ت  . السادس أعط

ي      هامتها ف ور  الدراسة س ة ا تص وص     فعالی تخدام النص ة باس ة العربی للغ

وص ة و النص یة العربی ة األندونیس توعب البیئ ي تس ة الت ذه . العربی  وه

الدراسة األخیرة التي قرأها الباحث بصفتها دراسة حیث انتهت هي وبدأ 

ذا ب     . ه روف، وترتی ق الح ي نط ة ف ك الدراس ت تل ك، انته ى ذل ویعن

ة     ب لحال اة الطال ه، ومراع ا یقول ل م ي ك ب عل یطرة الطال الم، وس الك

تخدام ال   ي اس ه عل امعین ودرت تمع  الب ب للمس تقطاب الطال اعدة، واس مس

ف                  توعب المواق ي تس وص الت دأ بالنص ث ب ذا البح والتأثیر فیه مع أن ه

النطق، والقواعد، والمفردات، و الطالقة، : الیومیة من الجوانب الخمسة

ذا           و. والفهم ع أن ه  انتهت تلك الدراسة في الجامعة اإلسالمیى ماألنج م

  .كومیة غندانج لغي ماألنجالمدرسة الثانویة الحالبحث بدأ ب

      

  اإلفادة: رابعا

أما ما اختلف فیه الباحث عن أصحاب هذه الدراسات السابقة فأهمها           

ة    ذه الدراس ي  أن ه ز عل ف    تترك توعب المواق ي تس وص الت تخدام النص اس

الثانویة تعلیم اللغة العربیة للمدرسة أسلوب تدور هذه الدراسة في ، والیومیة

ك األ  ة، و ذل ار       الحكومی ي اختی ة ف ة العربی ي اللغ اعدة معلم لوب لمس س

ة     ة، و لتنمی ة الثانوی ي المدرس ذ ف توى التالمی بة بمس وعات المناس الموض

  . األسالیب التعلیمیة في مهارة الكالم

  أن نقطة مشتركة تج  
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   والدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاني

  

لكالمامهارة مفهوم :   المبحث األول    

الكالمة علیم مهارت:   المبحث الثاني    
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المواد التعلیمیة:   لثالمبحث الثا    

 النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة:   الرابعالمبحث    

 المدرسة الثانویة الحكومیة  عنلمحة موجزة :   الخامسالمبحث

  غندانج لغي 

 السابقةالدراسات :    السادسالمبحث    
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  المبحث األول

  الكالمارة مهمفهوم 

  

یعتبر الكالم الفن الثاني من فنون اللغة األربعة بعد االستماع وقبل 

وهو ترجمة اللسان عما تعلمه األنسان عن طریق . القراءة والكتابة

وهو من العالمات الممیزة لألنسان من سائر . االستماع والقراءة والكتابة

 واللفظ هو الصوت .ة ألن كالم األنسان هو اللفظ واإلفاد،ذلكو. المخلوقات

المشتمل علي بعض الحروف، كما أن اإلفادة هي ما دلت علي معنى من 

یعبر عنه  والكالم عند المتكلمین هو المعنى القائم بالنفس٥٨.المعانى

  ٦٠. وعند النحاة هو الجملة المفیدة معنى تاما مكتفیا بنفسه٥٩.بألفاظ

لمنطوق الذي أما التعریف االصطالحي للكالم عند اللغویین فهو ا

یعبر به المتكلم عما في نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما یجول بخاطره 

، وما یرید ه، أو فكره، وما یزخر به عقله من رأیهواحساساتأ، همن مشاعر

معلومات، أو نحو ذلك في طالقة وانسیاب، مع الأن یزود به غیره من 

   ٦١.داءصحة في التعبیر وسالمة في األ

نطق الحروف من مخارجها ) ١: ( الكالمارة  مهومن أبرز معنى

ترتیب الكالم ترتیبا معینا یحقق ما ) ٢(األصلیة ووضوحها عند المستمع، و

رابطها تتسلسل األفكار و) ٣(یهدف إلیه المتكلم والمستمع علي السواء، و

                                               
. ١٩٩٢. ریاض. ماهیتها وطرائق تدریسها(المهارات الغویة .  أحمد فؤاد محمود،علیان 58

٨٥. ص
٨٦.ص. مرجع نفسهال 59
١٤. ص.  المرجع السابق. في مصط،غالییني  60
٨٦.ص. السابق المرجع . أحمد فؤاد محمود،علیان 61
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السیطرة التامة علي كل ) ٤(بطریقة تجعل الموضوع متدرجا في فهمه، و

الضبط النحوي والصرفي، ) ٥(یتعلق بتمام المعنى، وما یقوله خاصة فیما 

القدرة ) ٨(استخدام المفردات اللغویة، و) ٧(قناع وقوة التأثیر، واإل) ٦(و

) ٩(، و بمراعاة حالتهم، والتالؤم معهمثارة السامعین وشد انتباههمإعلي 

 بما فیه من تنغیم للصوت، وتنویعه، والضغط علي ما یراد جادة فن اإللقاءإ

استقطاب المستمع ) ١٠(، وضغط علیه، وتنبیه السامع علي المواقفال

القدرة ) ١١(والتأثیر فیه بما ال یترك مجاال للعزوف عنه أو الملل منه، و

رة والوسائل بعلي استخدام الوقفة المناسبة والحركات الجسمیة المع

  ٦٢.المساعدة

جمیع إقدار األفراد علي القیام ب) ١: ( الكالم مهارة ومن أهداف

ألوان النشاط اللغوي التي یتطلبها منهم المجتمع والتعود علي النطق السلیم 

تمكین األفراد من التعبیر عما في نفوسهم أو عما یشاهدونه ) ٢(للغة، و

تعوید األفراد علي ) ٤(توسیع دائرة أفكارهم، و) ٣(بعبارة سلیمة، و

ر، وكیفیة مواجهة التفكیر والتعبیبالتفكیر المنطقي والتعود علي السرعة 

المواقف الطارئة والمفاجأة وتعویدهم علي تنظیم تعبیرهم عن طریق 

تدریبهم علي جمیع األفكار واستیفائها وترتیبهم ترتیبا منظما وربط بعضها 

عداد القدرة علي مواجهة األخرین، وتنمیة  الثقة بالنفس واإل) ٥(ببعض، و

القدرة علي االرتحال للمواقف الحیویة التي تتطلب فصاحة اللسان و

والتعود علي األنطالق في الحدیث والطالقة في التعبیر والقدرة علي 

اتساع ) ٦(التعبیر عما في النفس وتنمیة القدرة علي االستقالل في الرأي، و
                                               

أساسیات في تعلیم اللغة :  الذي قطفه المؤلف من فتحى علي یونس٩٩-٩٦.ص. المرجع نفسه 62
١٣٤، ص ١٩٨١العربیة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 



٥٩

اتقان المالحظة السلیمة عند وصف ) ٧(دائرة التكیف لمواقف الحیاة، و

تهذیب الوجدان والشعور ) ٨(عها وتنسیقها، ویاألشیاء واألحداث وتنو

وممارسة التخیل واالبتكار والتعبیر الصحیح عن األحاسیس، والمشاعر، 

  ٦٣.واألفكار في أسلوب واصح راق ومؤثر

وهذه المهارة تعتبر من المهارات الخالقة، ألن المتحدث یختار من 

العبارات، والمفردات، والتركیبات اللغویة ما یناسب األفكار التي یرید 

 و من اللغویین من ٦٤.یر عنها والموقف الذي یتم فیه االتصال اللغويالتعب

یجعل النطق بعض الجوانب المهمة في تعلیم الكالم من جانب المفردات 

   ٦٥.والقواعد

هذا، وإن عملیة الكالم لیست حركة بسیطة تحدث فجأة، وإنما هي 

 و ، و صیاغة، وتفكیر،استثارة: عملیة معقدة تتم في عدة خطوات أربعة

والمثیر، إما أن یكون .  فقبل أن یتحدث المحدث ال بد أن یستثار٦٦.نطق

ثل رد السؤال، أو المشتركة في نقاش أو ندوة، أو داخلیا مثل مخارجیا، 

وبعد وجود االستثارة، یبدأ المحدث . خرینرادة تعبیرالفكرة، أو الهموم لألإ

 منطقیة مقنعة، ألن في التفكیر فیما سیقول، فیجمع األفكار ویرتبها بصورة

ثم یبدأ . الكالم من فنون االتصال، إذا فقد عقألنیته ومنطقیته فقد وظیفته

المناسبة ) أى األلفاظ والعبارات والتراكیب(المحدث في انتقاء الرموز 

. ثم تأتى المرحلة األخیرة، هي مرحلة النطق. للمعانى التي یفكر فیها
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مستمع ال یرى من عملیة الكالم إال فال. فبالنطق السلیم تتم عملیة الكالم

ربعة متداخلة متشابكة  فالواقع، أن العناصیر األ٦٧.المظهر الخارجي لها

فالمدرس الواعي هو الذي .  تشبه مجموعة من الدوائر ذات المركز الواحد

فالنصوص . یهتم بالتفكیر والمعاني قبل االهتمام بالجانب الشكلي للغة

  ٦٨.خضاعها للدراسة والتفكر والتدبرإحا قبل للتعلیم یجب نطقها نطقا صحی

ل متعددة، منها جنس المتحدث بین وتتعدد مهارة الكالم تبعا لعوام

الذكر واألنثى، والعمر الزمني بین الصغار والشباب و الشیوخ، والمستوى 

التعلیمي، والخبرات الثقافیة، والرصید اللغوي، وقرب الموضوع المتحدث 

   ٦٩.عنه أوبعده عن مجال تخصص المتكلم، ودافعیة المتكلم، وما إلي ذلك

 عند اللغویین) أو التكلم( الكالم معنىوالمصطلحات التي تستوعب 

  . التحدث والحدیث، والمحادثة، و التعبیر الشفهي، و النطقهي

  

  النطق: أوال

صوات بالشكل الذي  هو الجانب الصوتي، أى القدرة علي إخراج األ

یمكن المتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في 

لي النطق هو الجانب األأیضا، و٧٠.نغیمهمإخراج أصواتهم ونبراتهم وت

ومن أنشطة . الذي ال یحتاج إلي كثیر من التفكیر والعملیات الذهنیة المعقدة

النطق التردید لعبارات كررها المعلم، والقراءة الجهریة، و حفظ نصوص 
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عادة أدنى وتعتبر المحاكاة والتردید واإل٧١.مكتوبة أو مسموعة وتردیدها

لة هذه المهارة وأسهلها، بینما یشكل التعبیر الحر المستویات في مزاو

  ٧٢.الخالق أعلي هذه المستویات وأثرها صعوبة

والنطق هو الخطة األخیرة من خطوات عملیة الكالم األربعة كما 

لذا، عند الباحث، كان . سبق، وهو المظهر الخارجي في أنشظة الكالم

  . تحدث أو التعبیر الشفهيالنطق مهارة أساسیة یجب تعلیمها قبل الكالم أو ال

  

   المحادثة، ووالحدیث، التحدث: ثانیا

ى للمتكلم نقل معتقداته هو الفن الذي بوساطته یتسّن التحدث   

وهو الكالم المنطوق  ٧٣.واتجاهاته ومشاعره وأفكاره وتجاربه إلي غیره

الذي یعبر عن أحاسیس ومشاعر وخواطر الفرد، وما یرید أن یحصله من 

والتحدث هو النشاط اللغوي . فطار لألخرین، بأسلوب سلیممعلومات، وأ

األول الذي یعتمده الطفل في قضاء حاجاته وتسییر أمور حیاته، ألنه غیر 

 والتحدث، إذا، یرادفه التحدیث كما صرحه ٧٤.قادر علي استخدام الكتابة

أتحدثونهم بما فتح اهللا علیكم لیحاّجوكم به عند :  القرأن خطابا للیهود

 واإلحداث كما قال تعإلي بیانا من قصة خضر وموسى علیهما ٧٥،ربكم

التحدث وال یتم ٧٦.فال تسئلنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا: السالم
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هما المتحدث والسامع بحیث یتبادألن : إال بحضور طرفین علي األقل

  ٧٧.األدوار من واحد ألخر

الم هو كل ما یتحدث به من كلغة الجدید، واصطالحا   والحدیث

وعند . ویطلق أیضا علي كالم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. وخبر

نبي صلى اهللا علیه وسلم قوال، أو فعال، أو إلي الالمحدثین هو ما أضیف 

.  والحدیث هو الشق االجتماعي الخالق٧٨.تقریرا، أو نحوها

هي المناقشة الحرة التلقائیة التي تجرى بین فردین حول ، المحادثة

الدارسین التالمیذ ول، تحفیظ  ولها ثالث مستویات، األ٧٩.ینموضوع مع

ول الجدد نماذج من المحادثة العربیة الصحیحة، والثانى، ما أوسع من األ

من تحفیظ التعبیرات أو االصطالحات مع التعدیة إلي التوظیف الحقیقي 

والمستمر، والثالث، ما أعلي مستویات بصورة مناقشة حرة تلقائیة بین 

  ٨٠.حول موضوع معینفردین 

تنمیة ) ١: (ویراعى في المحادثة التدریب علي المهارات األتیة

تنمیة القدرة علي تغییر ) ٢(ثناء المحادثة، وأالقدرة علي مجاملة الغیر في 

قات التي ال ینبغى الكالم فیها، ومعرفة األماكن واأل) ٣(مجرى الحدیث، و

) ٥(عض والتعرف بهم، وتنمیة القدرة علي تقدیم الناس بعضهم لب) ٤(و

أن ) ٦(احترام رأي األخرین، والسكوت عندما یتكلم أحد المتحدثین، و
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٦٣

یكون لدى المتحدث قدر مناسب من الكلمات التي تجعله قادرا علي الكالم 

مراعاة النظام في الحوار، وعدم السخریة ) ٧(والتأثیر، وجلب األنتباه، و

٨١من الحاضرین

علي التالمیذ المعلم م والتعلم، یلقى فیها والمحادثة في عملیة التعلی

جابة عنها، وتكون في موضوعات مناسبة لمداركهم أسئلة ویطالبهم اإل

وبلغة فصیحة سهلة، ویوزعها علیهم توزیعا عادال، ویراعى في اجاباتهم 

سئلة وفي جمل تامة، ویتبع في تدریسها عنها، أن تكون صحیحة مطابقة لأل

  ٨٢. و التصحیحلقاء األسئلةإالتمهید و

  

  الشفهيالتعبیر: ثالثا

فركنه المعنوي هو . المعنوي واللفظي: التعبیر ركنان أساسیان

األفكار التي یرید األنسان أن یعبر عنها، ویشترط أن تكون األفكار 

وركنه اللفظي . صحیحة واضحة ذات قیمة مرتبة متصلة بعضها ییعض

عن أفكاره، ویشترط أن تكون هو األلفاظ والعبارات التي یعبر بها األنسان 

األلفاظ مختارة واضحة دقیقة منسجمة بعضها مع بعض خالیة من الحشو 

وكالهما مرتبط ببعض ارنباطا . طالة مؤدبة مصورة للمعانى واألفكارواإل

. و أن كلیهما مرتبط بتجارب الحیاة. یة عقلیة واحدةلوثیقا مظهران لعم

.  كان مستمدا من التجارب الشخصیةوعلي ذلك ال یكون التعبیر حیا إال إذا
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٦٤

ولذلك، یضاف إلي ركنبي التعبیر السابقین ركن ثالث هو ارتباط األفكار 

  ٨٣.التي یعبر عنها الفرد بحبرات الحیاة التي یحیاها

التعبیر الوظیفي والتعبیر : التعبیر من حیث موضوعه نوعان

م العامة، عند والتعبیر الوظیفي هو ما جرى بین الناس في حیاته. االبداعي

قضاء حوائجهم وتنظیم شؤونهم، مثل المحادثة، والمناقشة، وحكایة 

القصص، والنوادر، واألخبار، والقاء الخطب، وامالء التعلیمات، وكتابة 

التقاریر، والمذاكرات، والملخصات والنشرات، واالعألنات، وتحریر 

یاة المادیة وهذا النوع یساعد علي الوفاء بمطالب الح. الرسائل، وغیرها

  فهو ما یعرض - ویسمى األنشائي -وأما التعبیر االبداعي . واالجتماعیة

فیه الناثر أو الشاعر أفكاره ومشاعره وخبراته الخاصة علي الناس مثل 

نظم الشعر، وكتابة المقاالت، وتألیف القصص، والتمثیلیات، وكتابة 

وهذا النوع . رهاالیومیات، والمذكرات الشخصیة، والتراجم، والسیر، وغی

 وزاد السید ثالث ٨٤ .یعین األدیب علي التعبیر عن نفسه وتصویر مشاعره

و هو ما یشتمل علي ابتكار قد یكون , أنواع التعبیر هو التعبیر االبتكاري

فإذا كان ثمة معنى جدید لم یشر إلیه أحد من . في المعنى أو في األسلوب

غ صیاغة جدیدة، وأحرج في قبل أو معنى كان معروفا من قبل، ولكنه صی

ومن اللغویین من ال  ٨٥.قالب جدید عّد ذلك لونا من ألوان التعبیر االبتكاري

  .االبداعي واالبتكاري: یفرق بین التعبیرین
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٦٥

التعبیر (المنطوق به : والتعبیر من حیث النطق به أو عدمه نوعان

  ). التعبیر التحریري(، والمكتوب )الشفهي

قالب الذي یصب فیه األنسان أفكاره بلغة هو الفالتعبیر الشفهي 

ففروع اللغة كلها وسائل . سلیمة وتصویر جمیل وهو الغایة من تعلیم اللغة

 من دالئل ثقافة وهو یعّد. للتعبیر الصحیح بنوعیه الشفهي والتحریري

ولذلك، كان التعبیر من أهم ما یجب أن یهتم به المعلم بوجه عام . الفرد

 وهو العمل المدرسي المنهجي الذي یسیر علي ٨٦.صومعلم اللغة بوجه خا

وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إلي مستوى یمكنه من ترجمة أفكاره 

ومشاعره وأحاسیسه ومشاهداته وخبراته الیومیة شفاها وكتابة بلغة سلیمة 

  ٨٧.علي وفق نسق فكري معین

یب سالأتزوید التالمیذ بألفاظ و) ١: (و من أغراض التعبیر الشفهي

) ٢(وبمعان وأفكار وتعویدهم ترتیب وربط األفكار بعضها ببعض، و

جادة النطف وطالقة اللسان وتمثیل المعانى والوقوف بنجاح إتعوید التالمیذ 

معالجة عیوب التالمیذ النفسیة ) ٣(في مواقف الخطابة بغیر تهیب، و

كة تربیة أذواق التالمیذ وتقویة مل) ٤(كاألنطواء والخوف والتلعثم، و

  ٨٨.التخیل فیهم

بناء علي ما سبق، فإن الكالم ابتدئ باالستماع، ثم النطق، ثم التعبیر   

  . الشفهي، ثم التحدث، أو الحدیث، أو المحادثة
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٦٦

  التخطیط لعملیة الكالم: رابعا

ه تعلمهناك التخطیط لعملیة الكالم الذي لزم أن المعروف، و من 

أن یعرف ) ١: (الكالم ما یأتىالتخطیط لعملیة و .  علیهلتالمیذ وتدربهمل

یات تفكیره وغیرها، والمتكلم لمن یتحدث من نوعیته واهتماماته ومست

أن یحدد المتكلم محتوى ) ٣(أن یعرف المتكلم أهداف كالمه، و) ٢(و

أن ) ٤(كالمه من األفكار والمعاني والمشكالت التي یرید الحدیث عنها، و

 موضوعه من نسب األسالیب و أفضل الطرق لغرضأیختار 

 ، والخطابة، والمناظرات، والندوة، والمحادثة، والمناقشة،المحاضرات

 ، واعطاء التعلیمات، والحكایات، وقص القصص،والقاء الكلمات

٨٩. والمداخالت، والتعلیقات، وعرض التفاریر،واالرشادات

مكان عن المجادلة االبتعاد قدر اإل) ١: ( الكالم أداب، منهاةو لعملی

البعد عن التكرار الممل للكلمات ) ٢(ضوعیة في الكالم، وغیر المو

الوقفة أو ) ٤(توجه النظر والجسم إلي المستمعین، و) ٣(والعبارات، و

أن یتیح المتكلم الفرصة لغیره كي ) ٥(الجلسة الصحیحة غیر المتكبرة، و

التوقف ) ٧(أال یسخر باللفظ أو باإلشارة من السامعین، و) ٦(یتحدث، و

  ٩٠ث إذا انصرف عنه المستمعونعن الحدی
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٦٧

  المبحث الثاني

  الكالمة علیم مهارت

  

تعلیم مهارة الكالمأهمیة : أوال

وما . فهو غایة بینها جمیعا. ن الكالم من أهم فرع في اللغة العربیةإ

فإذا كانت المطالعة تزود القارئ . الفروع األخرى إال وسائل معینة علیه

ذا كانت النصوص متبعا للثروة األدیبة، و إذا بالمادة اللغویة الثقافیة، وإ

كانت القواعد النحویة وسیلة لصون اللسان والقلم عن الخطأ، و إذا كان 

اإلمالء وسیلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحیحا، فإن التعبیر غایة 

 هذه كلها بمعنى ٩١.هذه الفروع مجتمعة مثلها  هو غایة تحقیق هذه الوسائل

رعا لغویا معزوال عن باقى فروع اللغة العربیة، بل هو أن الكالم لیس ف

فدراسة النحو والصرف تصونان . الغایة من دراسة كل فروع اللغة العربیة

اللسان والقلم من الخطأ في ضبط بنیة الكلمات وأواخرها، والقراءة تزید 

من ثروة األنسان اللغویة ، وتزوده بألوان المعرفة والثقافة لیتمكن  من 

دبیة بیر عن حاجاته ومشاعره، واألدب والنصوص منبعان للثروة األالتع

جادة، والبالغة هي مطابقة سلوب المتكلم، وتساعدان علي اإلأوترتقیان ب

الكالم لمقتضى الحال، كما أنها تجمل الكالم وترصعه  بالعبارات الرشیقة، 

لعربیة والجمل البدیعة، والخیال المحلق، وهذا یعنى أن كل أفراع اللغة ا

  ٩٢.خادمة للتعبیر فهو المصلة النهائیة لكل الدراسات اللغویة
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٦٨

ولما كان للكالم منزلة خاصة بین فروع اللغة العربیة، وهو أنه 

فهام إالكالم وسیلة ) ١: (منها. الغایة من كل فروع اللغة وله أهمیات  كثیرة

 الكالم  فإن،ولذلك. سبق الكتابة في الوجود، فاألنسان تكلم  قبل أن یكتب

التدریب علي الكالم یعود األنسان الطالقة في التعبیر ) ٢(خادم للكتابة، و 

الحیاة ) ٣(عن أفكاره والقدرة علي المبادأة ومواجهة الجماهیر، و 

بداء إة إلي المناقشة و المعاصرة بما فیها من حریة وثقافة في حاجة ماّس

لواسع علي التحدث الذي قناع، وال سبیل إلي ذلك إال بالتدریب االرأي واإل

الكالم وسیلة لطمأنة الناس ) ٤(یؤدى إلي التعبیر الواضح عما في النفس، و

الكالم ) ٥(وطمأنة أهلیهم وذویهم، ألن في انقطاع االتصال بدایة الخطر، و

مؤشر صادق للحكم علي المتكلم ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقته 

 المتكلمین یستخدمون وذلك، ألن. االجتماعیة، ومهنته أو حرفته

قناع والفهم الكالم وسیلة اإل) ٦(اصطالحات لغویة تنبئ عن عملهم، و

فهام بین المتكلم والمخاطب، ویبدو ذلك واضحا من تعدد القضایا واإل

المطروحة للمناقشة بین المتكلمین أو المشكالت الخاصة والعامة التي 

 ألن ،فرد عما یعانیهالكالم وسیلة لتنفیس ال) ٧(تكون محال للخالف، و 

تعبیر الفرد عن نفسه عالج نفسي یخفف من حدة األزمة التي یعانیه 

الكالم نشاط انساني یقوم به الصغیر ) ٨(المواقف التي یتعرض لها، و

 حیث یتیح للفرد فرصة أكثر ، والذكر واألنثى، والمتعلم والجاهل،والكبیر

الكالم وسیلة ) ٩(وریة، وفي التعامل مع الحیاة والتعبیر عن مطالبه الضر



٦٩

رئیسة في العملیة التعلیمیة في مختلف مراحلها، ال یمكن أن یستغنى عنه 

٩٣.معلم في أیة مادة من المواد للشرح والتوضیح

  

 مهارة الكالممیأسس تعل: ثانیا

طائفة من المبادئ والحقائق التي تتعلق بكالم : یقصد باألسس

 ومنها ما هو تربوي،  ومنها ما هو الناس، وهذه األسس منها ما هو نفسي،

  ٩٤.لغوي

األنسان بطبیعته میال إلي التحدث عن ) ١: (األسس النفسیةو من 

فتعلم الكالم یكون بأن یحكى لزمالئه عن بعض مشاهداته . نفسه ومشاهداته

أن یكون الحدیث استجابة لدافع نفسي یصدر من ) ٢(وما فعله في یومه، و

دیث هوتتركز الحوافز والدوافع النفسیة حول المتكلم ویجعله ینطلق في ح

التعبیر عن مواقف الحیاة، وما تستدعیه هذه المواقف من حدیث حول 

مطالب األسرة، ومطالب الحیاة الیومیة من البائعین والموظفین وغیرهم، 

غلبة الخجل والتهیب عند بعض المتكلمین بتشجیع األفراد الخجولین ) ٣(و

) ٤(یجاد الدافع للكالم، وإهم باللین والصبر، وغرائهم بالكالم، وأخذإو

فیطلب من المتكلم أن . األنسان بطبیعته یرغب في المحاكاة والتقلید بغیره

یجب أن تكون ) ٥(نسانا أخر أعجبه ویحب تقلیده، وإیقلد أستاذا أو 

موضوعات الكالم داخله في خبرة المتكلمین ولیست بعیدة عن ثروتهم 

.اللغویة
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٧٠

حریة المتكلم في عرض األفكار التي ) ١: (التربویةومن األسس 

یرید التعبیر عنها، ویكون حرا في اختیار العبارات التي یؤدى بها أفكاره، 

یتنوع الكالم ویتشعب ویفتح مجاالت متعددة وأفاقا متنوعة، كي ) ٢(و

أن یتعود المتكلم علي الصدق في ) ٣(یسترسل المتكلم في الكالم، و

ال یحدد في الكالم وقت معین، بأن یكون التدریب في أوقات أ) ٤(التعبیر، و

أن تختار موضوعات الكالم من ) ٥(مختلفة ومن خالل مواقف متعددة، و

مجال خبرات المتكلمین مثل الحدیث عن المجتمع وما فیه من تفاعل 

.وأحداث

قلة المحصول اللغوي لدى المتكلمین، ) ١: (و من األسس اللغویة

ه المشكلة إال بكثرة القراءة للقصص أو المقاالت األدبیة وال یتم علي هذ

االهتمام بالمعنى قبل اللفظ، فال بد أن یهتم ) ٢(ات األسلوب المرتفع، وذ

الكالم ) ٣(لفاظ التي تخدم المعنى، وكلم بالمعانى قبل اهتمامه باألتالم

 الشفوي قبل الكتابة، فالحدیث الشفوي في الموضوع قبل التكلم فیه توسع

تخطیط الموضوع وتقسیمه إلي المقدمة بطریقة ) ٤(من دائرة الكالم، و

مثیرة ومشوقة تجذب انتباه السامع والعرض بطریقة سلیمة والخاتمة 

اختیار الكلمات والجمل والتعبیرات الالزمة لكل فكرة ) ٥(بطریقة جیدة، و

بحیث تتضف بسالمة التركیب والموضوع واالكتمال وصحة استخدام 

  .الربط بحسب المعنىأدوات 

  

  

  



٧١

أهداف تعلیم مهارة الكالم: ثالثا

أن علي صورة اإلجمال،  ،مهارة الكالمتعلیم و من أهم األهداف في 

یصل بالدارس إلي مسنوى معقول من الطالقة، أى القدرة علي التعبیر 

و للوصول إلي هذا الهدف، . بصورة مفهومة وسلیمة ودون تلعثم أو تردد

بالدارسین من مرحلة المحاكاة المحضة إلي مرحلة یستطیع ینبغى األنتقال 

وذلك بالتدریب علي عناصر اللغة والتدریب . فیها التعبیر عن أفكارهم

  ٩٥.علي استعمال اللغة في مواقف التعبیر عن المعانى الشخصیة

من أهم األهداف التي یجب أن یعمل علي صورة التفصیل، إن و

یر وعي التلمیذ بالكلمات الشفویة كوحدات تطو) ١: (المعلمالمنهج بما فیه 

تقویم روابط المعنى ) ٣(اثراء ثروته اللفظیة الشفهیة، و) ٢(لغویة، و

تنمیة قدرته علي ) ٥(تمكینه من تشكیل الجمل وتركیبها، و) ٤(عنده، و

) ٧(تحسین هجاءه ونطقه، و) ٦(تنظیم األفكار في وحدات لغویة، و

  ٩٦.استخدامه للتعبیر القصصي 

ها بما یأتي، بیانالتعبیر یمكن تعلیم أهداف ال طه علي وسعاد، إن وق

كساب المتعلمین القدرة علي التعبیر عن المعانى واألفكار بالفاظ إ) ١(

كساب المتعلمین القدرة علي سلسلة األفكار إ) ٢(فصیحة وتراكیب سلیمة، و

تزوید ) ٣(بعضها علي بعض في جمل مترابطة ترابطا منطقیا، و

مین بالثروة اللغویة، التي تساعدهم علي التعبیر الواضح السلیم، المتعل

 تدریب المتعلمین علي مجاوزة التعبیر المباشر إلي التعبیر الفنّي) ٤(و

كساب المتعلمین القدرة علي توخى المعانى الجدیدة إ) ٥(المجازي، و
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٧٢

تعوید المتعلمین الصراحة والجهر بالرأي أمام ) ٦(واألفكار الطریفة، و

تنمیة روح النقد والتحلیل لدى المتعلمین وتعویدهم حسن ) ٧(األخرین، و

  ٩٧.المالحظة ودقتها وتشجیعهم علي المناقشة

  

  یة إلي التعبیر الشفهي الحر االتصاليكمن التدریبات المیكانی: رابعا

إن مناشط تعلیم مهارة الكالم في الفصل تبدأ من مهارة االستماع، 

وهذا كله یحتاج . في المفردات والتعبیر الشفهيومهارة النطق، والكفاءة 

وتلك التدریبات في أول دراسة الكالم كانت من االستماع و . إلي التدریبات

المحاكاة ألجل التعبیر الشفهي عما في نفس المتكلم، أو بكالم أخر،  كانت 

التدریبات في أول الدراسة من التدریبات المیكانیقیة إلي االتصالیة، أى 

بات الوصفیة، وأسلوب الجملة، والمحادثة المحاكاة، إلي القصة، و التدری

  .الماقشة، والمقابلة الشفهیة، والمسرحیة، و الخطابة

یة كثیرة األحجام، منها تطبیق كوقال نونان، إن التدریبات المیكانی

الحوار، واالستماع والمحاكاة، وتبدیل األسماء في نص الحوار، و تكوین 

اإلطار من الحوار، وتكوین الجملة من األسالیب المعدة، األسئلة، وتطبیق 

والتعبیر بوسیلة الصورة، والتعبیر عن األرقام أو الساعات، واجابة األسئلة 

من الشریط، واجراء الحوار من نمط المقابلة، وشرح ما كان في الخریطة، 

  ٩٨.وما إلي ذلك
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٧٣

دور المعلم في تعلیم مهارة الكالم: خامسا

ولذا، . م من أكثر مهارات اللغة حاجة لمجهود المعلمأن مهارة الكال

مسؤولیة كبیرة التالمیذ فمسؤولیة المعلم عن تنمیة مهارة الكالم عند 

علي المعلم أن یفسح ) ١: (فمسؤولیاته علي ما یلى. وتتطلب منه جهدا فائقا

ل في الدارسین ویقوم بتسجیلها وأن یقاوم میله للتدّخالتالمیذ صدره ألخطاء 

قال كنیث تشاستین اعتمادا علي ما ) ٢(الم وتصحیح األخطاء، وكثناء الأ

لدارسین في لتالمیذ اال لأن  النجاح في تعلم الكالم یرجع إلي االشتراك الفّع

المناشط اللغویة، والبد أن یدرك المعلم أن الحماس في دراسة اللغة خاصة 

المعلم أن التتابع جاح، والبد أن یدرك نفي تعلم الكالم یتصل اتصاال بال

نمیة مهارة الكالم، ویحتاج المعلم لما هو أكثر من توالتدرج شيء مهم في 

جابات قدرته علي استخدام الطریقة في تدریبات الكالم بصورة األسئلة واإل

  ٩٩.القصیرة

  

تعلیم مهارة الكالمواألسلوب في طریقة المدخل وال: سادسا

والمدخل . واألسلوبیقة طرالمدخل والوهناك فرق أساسي في مفهوم 

مؤسَّس من النظریات اللغویة، وهو عقألني مؤسِّس للطریقة، والطریقة 

 .  تخطیطیة مؤسِّسة لألسلوب الذي بدى في العملیة التطبیقیة في الفصل

كثیر، منها السمعیة الشفهیة التي أسسها تعلیم مهارة الكالم والمدخل في 

أما . المدخل البّنائي، وغیرهاالنظریة السلوكیة، والمدخل المعرفي، و

طریقة تعلیم مهارة الكالم فمنها الطریقة المباشرة، وطریقة القراءة، 
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٧٤

أما االسلوب في تعلیم . والطریقة االتصالیة، والطریقة األنتقائیة، وغیرها

  .مهارة الكالم فمفّوض إلي محاولة المعلم نفسه تطبیقا للطریقة المختارة

ینبغى أن یعد المعلم أعدادا ، تعلیم الكالمفي ولتطبیق األسلوب المختار 

یشمل حسن اختیار موضوعه، وتحدید عناصره و ترتیبها، وأفكار ونقاط 

یها علي التالمیذ في مناقشته لهم في كل قكل عنصر، واألسئلة التي سیل

عنصر وكل فكرة، والمادة اللغویة من األلفاظ واألسالیب التي سیمد بها 

فإذا هیأ المعلم نفسه .  لهم علي األداء اللغوي الجیدالتالمیذ لتكون عونا

لتعلیم مهارة الكالم  علي هذه الصورة، أجرى التعلیم بعد ذلك بالخطوات 

) ٢(یعلن المعلم موضوع الدرس، ویدونه علي السبورة، و ) ١: (األتیة

یناقش المعلم التالمیذ بمجموعة من األسئلة یستخلص منها عناصر 

جه المعلم إلي التالمیذ في كل عنصر مجموعة من یو) ٣(الموضوع، و

یناقش المعلم ) ٤(األسئلة تحدد لكل عنصر نطاقا وأفطارا جزئیة، و

التالمیذ لترتیب هذه النقاط واألفكار بحسب أهمیتها أو ترتیبها الطبیعي، 

یكلف المعلم التالمیذ بالتحدث في كل عنصر علي أساس ما أسفر ) ٥(و

مع معاونتهم باأللفاظ واألسالیب اللغویة المفیدة عنه من نقاط وأفكار، 

بعد الكالم في عناصر ) ٦(المتصلة بهذا العنصر، مدونة علي السبورة، و

١٠٠.ة، یكلفهم بالتحدیث في الموضوع كله جملة واحدةأالموضوع مجز
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٧٥

تصمیم المواد الدراسیة لتعلیم مهارة الكالم: سابعا

 یحتاج إلي النمط الخاص من ارةه المختبیلاتعلیم مهارة الكالم بأس

. خططها التعلیمیة، وأجراءاتها التعلیمیة، واختباراتها التقویمیة

 في تنمیة مهارة الكالم، منها ما جرى  علي الخطط التعلیمیة  ) ث

 أسئلة والتمهید، ویكون بحدیث قصیر، أ) ١: (الخطط الـتالیة

) ٣(عرض الموضوع، و ) ٢(، وومضوع الدرستوحى بها 

مع التأنى والوضوح، وتمثیل المعنى، المادة الدراسیة لقاء إ

ومراعاة المواقف المختلفة، وما تتطلبه من ألوان األداء 

لقاء طائفة من األسئلة مرتبة  علي إ) ٤(والتصویر والتمثیل، و

جابات، ، وتدریب التالمیذ علي تنویع اإلالتعلیمحسب مراحل 

أسئلة التالمیذ ) ٦(، والموضوع الخاص للتدریباتاختیار ) ٥(و

.االختتام) ٨(التلخیص، و) ٧(بعضهم بعضا، و

 في مهارة الكالم، فإذا هیأ المعلم نفسه لتعلیم عملیات التعلیم  ) ج

، أجرى التعلیم بعد ذلك  بوجود التخطیط التعلیميمهارة الكالم

.بالخطوات المكتوبة من التمهید إلي التقویم

واصفات التقویم الجید  ومن م في مهارة الكالم،اجراءات التقویم  ) ح

والتقویم إما . الصدقیة، والثباتیة، والواقعیة، والعملیة، والتمییزیة

، وفي وسط التعلیم، وفي )ویسمى االختبار القبلي(في أول التعلیم 

وجاز التقویم بصورة ) ویسمى االختبار البعدي(أخر التعلیم 

ختبار ولالختبار أنواع، منها االختبار التحصیلي، وا. االختبار



٧٦

اإلجادة والكفاءة، واختبار االستعداد اللغوي، واالختبار 

.الشخصي

الدارس التلمیذ  هناك أنواع من البنود یمكن من خاللها قیاس قدرة 

ومن . علي الكالم بدء بالنطق السلیم وانتهاء بالتعبیر عن حاجاته

قراءة من المثل المحاكاة، والنبر والتنغیم، و( اختبارات النطق 

رة، والتكملة، واستخدام الرسوم التوضیحیة، والتمییز الذاك

مثل (، واختبارات التراكیب شفویا )والنطق، والقراءة الجهریة

عبارة والالتحویل، و الربط، واالستبدال، السؤال والجواب، 

مثل (، واستعمال المثیر البصري )عبارةبعد العبارة الوالسؤال، و

 واألوزان، وقراءة ،مقاییس وال، والمسافات،السؤال عن المواعید

األرقام، ووصف الشرائح، وسرد نشاط أو أفعال، وسرد قصة 

تحتوى علي موضوعات المقابلة، وأسالیب (، والمقابلة )مصورة

وأما  اختبارات مهارة الكالم في ). المقابلة، وطریقة التصحیح

البرنامج االتصالي فمثل السؤال شفویا لتوضیح بعض النقاط التي 

ي درس أو محاضرة، ومناقشة مواضیع أثناء أو وبعد سمعها ف

زیارة میدانیة، وشرح بعض النقاط أو االجابة عن أسئلة من 

 وصورة هذه االختبارات استعمال مجموعة الصور ، المسبمعین

في سرد قصة، وموضوعات قصیرة، والردود القصیرة، وأداء 

١٠١.األدوار، وایجاءات الصورة،و النص المسموع
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٧٧

لجوانب الخمسة لمعرفة الكفاءة في لتقویم، هناك اوإلجراء ا

  .النطق، والقواعد، والمفردات، و الطالقة، والفهم: مهارة الكالم

القدرة علي إخراج االصوات بالشكل الذي والمراد بالنطق أى 

، وبالقواعد أى معرفة التراكیب من الكالمالتالمیذ یمكن 

معرفة المصطلحات الصحیحة في الجملة المفیدة، وبالمفردات أى 

الطالقة، أى القدرة المشهورة المتعلقة بالموضوع المدروس، وب

، علي التعبیر بصورة مفهومة وسلیمة ودون تلعثم أو تردد

وهذه العناصر الخمسة ما .وبالفهم أى فهم الموضوع المتكلم عنه

  :یأتى

  

  ١٠٢درجات التقویمبیان  :  ٢٫١جدول

  

  
جانب الفهمجانب الطالقةنب المفردةجا  جانب القواعدجانب النطق  درجات

٥

یخالطه أثر 
قلیل جدا من 

اللكنة 
نبیةجاأل

أخطاء القواعد 
وترتیب الكلمات 

  قلیلة ال تذكر

یستعمل 
المفردات 
والعبارات 

االصطالحیة 
كمتحدثي اللغة 

تماما

طلق اللسان 
مثله مثل 
المتحدث 
األصلي

یبدو أنه 
 كل میفه

شيء دون 
صعوبة

٤

مفهوم 
ح بوضو

ولكن هناك 
لكنة أجنبیة 

ةحواض

یقع أحیانا في 
أخطاء نحویة 
لكنها ال تسبب 
غموضا في 

  المعنى

یستعمل 
مصطلحات غیر 

صحیحة أحیانا

سرعة 
الحدیث تبدو 

أنها تتأثر 
فیفا ختأثرا 

بمشكالت 
لغویة

یفهم كل 
شيء یقال 

بالسرعة إال 
أنه ال بد من 

عادة ما إ
یقال له
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٣

مشكالت 
نطقیة 

تستدعي 
تماعا اس

مركزا 
وأحیانا تؤدي 
إلي سوء فهم

من حین ألخر 
یقع في أخطاء 
نحویة تسبب 
غموضا في 

  المعنى

یستعمل كلمات 
خاطئة 

باستمراركالمه 
محدود وقلیل

السرعة 
والطالقة 

متأثرتان بشدة 
بمشكالت 

لغویة

یفهم معظم 
ما یقال له 
مع التكرار

٢

یصعب فهمه 
بسبب 

شكالت م
نطقیة

أخطاء الفواعد 
جعل الفهم ت

مستعصیا مما 
یجعله یعید 
صیاغة 

باستعمال نمط 
  الجملة األساسیة

استعمال 
الحاطئ للكلمات 
وقلة حصیلته 
من المفردات 

تجعل من 
الصعب فهمه

دائم التردد 
یجد نفسه 
مجیرا 

للسكوت 
بسبب 

محدودیة اللغة

یجد 
صعوبة 
كبیرة في 
متابعة ما 

یقال

١

لدیه مشكالت 
نطقیة تجعل 
 حدیثه غیر
مفهوم تماما

أخطاؤه النحویة 
كثیرة إلي درجة 

تجعل حدیثه 
غیر مفهوم 

  تماما

محدودیة ما 
عنده من 

مفردات تجعله 
غیر قادر علي 
الحدیث تماما

الحدیث متعثر 
ومتقطع بحیث 

یجعل 
المحادثة 
مستحیلة

ال یمكن أن 
یقال بأنه  
یفهم حتى 

أسهل 
المحادثات 
وأبسطها
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  المبحث الثالث

  لمواد التعلیمیةا

  

إن المواد التعلیمیة هي مجموع الخبرات التعلیمیة، والحقائق التي 

وكذلك االتجاهات والقیم التي تراد تنمیتها . یرجى تزوید التالمیذ بها

عندهم، والمهارات الحركیة التي یراد إكسابها بهدف تحقیق النمّو الشامل 

   ١٠٣.المتكامل في ضوء األهداف المقررة

 مثل ،التعلیمیة هي كل ما یحمل أو یحزن المحتوى التعلیميوالمواد 

الصور، واألفالم، والشفافیات، والشرائح، والخرائط، واللوحات، 

  ١٠٤.والملصقات، والكتب

السرعة في التعلم؛ فإذا ) ١: (ومن أهداف تنظیم المواد التعلیمیة

وبة فإن كانت خبرات التعلم مرتبة ترتیبا معینا من حیث السهولة إلي الصع

السهولة في التعلم؛ فتقدیم ) ٢(المتعلم یمضى تعلیمها بصورة أسرع، و

الخبرات المحسوسة قبل المعقولة یجعل التعلم أسهل لدي المتعلم، وكذلك 

التدرج في التعلم؛ فتقدیم ) ٣(تقدیم ما هو معلوم له علي ما هو مجهول، و

سهولة إلي حد كبیر، الخبرات البسیطة علي الكاملة یؤدى دور التعلم إلي ال

النمّو في التعلم؛ فالترتیب الصحیح لخبرات التعلم یحقق النمّو، حیث ) ٤(و

استمرار التعلم؛ ال )٥(تكون الخبرات التالیة مبنیة علي الخبرات السابقة، و

تكمیل التعلم؛ أن تدعم خبرات ) ٦(بد من استمرار التعلم بالطرق المقیدة، و
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٨٠

تدعم الحقائق التاریخیة بدراسة األدب، التعلم بعضها بعضا، مثل أن 

  ١٠٥.والجغرافیة بالتاریخ، وهكذا

التدرج من ) ١: (ومن المبادئ األساسیة لتنظیم المواد التعلیمیة

)  ٢(التدرج من المعروف إلي المجهول، و) ٢(المحسوس إلي المعقول، و

التدرج من الجزء إلي الكل، أو ) ٣(التدرج من البسیط إلي الكامل، و

  ١٠٦.التدرج من العام إلي الخاص)  ٤(كس، وبالع

وفي اختیار المواد التعلیمیة أن یكون فیها ما یساعد التالمیذ علي 

التخطى حواجز االتصال باللغة العربیة الفصیحة مترفقا بها في عملیة 

التصحیح اللغوي ، وأن یكون فیها ما یساعد التالمیذ علي أن یبدع في 

ف التالمیذ بخصائص العربیة وادراك وماطن اللغة، وأن یكون فیها ما یعر

  .الجمال في أسالیبها وتنمیة اإلحساس عندها
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  الرابعالمبحث 

  النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة

  

الكالم وسیلة لتنفیس الفرد أن ) ١(ومن المعروف فیما سبق،  

زمة  ألن تعبیر الفرد عن نفسه عالج نفسي یخفف من حدة األ،عما یعانیه

أن الكالم یعتبر من المهارات ) ٢( والتي یعانیه المواقف التي یتعرض لها،

الخالقة،  ألن المتحدث یختار من العبارات والمفردات والتركیبات اللغویة 

ما یناسب األفكار التي یرید التعبیر عنها والموقف الذي یتم فیه االتصال 

  متصال اتصاال وثیقا  أن یكون الكالم،بالنسبة للموضوع) ٣(اللغوي، و 

بتجارب التالمیذ ومشاهدتهم، وأن یكون تابعا من التالمیذ قائما علي رقبة 

أكیدة منهم للتحدث فیه، وأال یكون معلوما تمام العلم وال مجهوال تمام 

القدرة علي مواجهة أن من أغراض تعلیم الكالم ) ٤(الجهل للتالمیذ، و 

التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة األخرین، واالعداد للمواقف الحیویة 

أن ) ٥( وعلي التعبیر عما في النفس، اتساع دائرة التكیف لمواقف الحیاة، 

أن یكون ) ٦(التدریب علي الكالم یتم في مواقف طبیعیة، غیر مصطنعة، و

الحدیث استجابة لدافع نفسي یصدر من المتكلم ویجعله ینطلق في حدیث 

نفسیة حول التعبیر عن مواقف الحیاة، وما هوتتركز الحوافز والدوافع ال

الب األسرة، ومطالب الحیاة طتستدعیه هذه المةاقف من حدیث حول م

 یجب أن تكون موضوعات )٧(الیومیة من البائعین والموظفین وغیرهم، 

أن ) ٨ ( في خبرة المتكلمین ولیست بعیدة عن ثروتهم اللغویة،ةالكالم داخل



٨٢

ال خبرات المتكلمین، مثل الحدیث عن تختار موضوعات الكالم من مج

أن تكون الموضوعات المتحدث ) ٩ (المجتمع وما فیه من تفاعل وأحداث

فیها متصلة بمیول المتكلم الطبیعیة، وتدخل في مجال خبراته، تعالج 

  .ب للتدریب علي الكالمسمشكالته، وحكایة الخبرات الشخصیة مدخل منا

و اللغة شيء واحد، أى شكل فلذلك من المستحسن أن یكون التعلیم 

 و ینبغى ،المادة التعلیمیة المعدة تناسب ببیئة الدارسین التي تكون حولهم

نتقال بالدارسین من مرحلة المحاكاة المحضة إلي مرحلة یستطیع فیها اال

وذلك بالتدریب علي عناصر اللغة والتدریب علي . التعبیر عن أفكارهم

  . ن المعانى الشخصیةاستعمال اللغة في مواقف التعبیر ع

ي            ي الت وص ه ن النص ا   وموضوعات التعبیر م درس أو  اختاره الم

اتهم             ة بحی ذ ومرتبط بة للتالمی ون مناس ترط أن تك ا ویش ا مع التالمیذ أو هم

  ١٠٧.وخبراتهم السابقة

نتقال من  ومن أسس اختیار موضوعات التعبیر وجوب اال

السهل إلي الصعب المحسوس إلي المعقول ومن المعلوم إلي المجهول ومن 

فنبدأ معهم بما یشاهدونه وما یتصل بحیاتهم . ومن القصیر إلي الطویل

اتصاال مباشرا أى نبدأ بالبءئة المدرسیة والبیئة المنزلیة ثم البیئة 

ثم الموضوعات المعنویات كالتعبیر من الفضیلة أو . الخارجیة وما إلي ذلك

  ١٠٨. التعاون أو االحسان وغیرها

  النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة، منهاوالموضوعات من

أسالیب التهنئة والتعزیة والمواساة والرد وأسالیب التحیات والرد علیها، 
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عبارات االستئذان وعبارات الشكر واالعتذار والرد علیها، وعلیها، 

نات اعالوأسالیب المجامالت، ویجاب والنفي، أسالیب اإلووأجوبتها، 

  .لقاء وتعارفوعامة، 

) ٣(والقصة، ) ٢(والمحادثة، ) ١(،  منهاألسالیب في مجال الكالم،ا

) ٦(ووالخطابة والكلمات، ) ٥(والكالم عن الصور، ) ٤(والكالم الحر، 

االلقاء، ) ٩( وحكایة القصة،) ٨(والمناقشة، ) ٧(ادارة االجتماعات، و

عرض التقاریر، ) ١٢(واعطاء التعلیمات، ) ١١(واالرتحال، ) ١٠(و

االستقبال، ) ١٦(والدعوات، ) ١٥(والشكر، ) ١٤(والعتذار، ا) ١٣(و

  .التودیع) ١٧(و
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  الخامسالمبحث 

  المدرسة الثانویة الحكومیة غندانج لغي ماألنج  عنلمحة موجزة

  

  تأسیس المدرسة وهیكلها: أوال

ة  ي منطق ي  ف دانج لغ ة غون ة الحكومی ة الثانوی تقرت المدرس اس

ا  . بوتات الشمالیة بمدینة ماالنج  غوندانج لغي  قریة      ي حوله : والمدارس الت

ة، و        طة الحمیدی المدرسة االبتدائیة مفتاح العلوم األولى، والمدرسة المتوس

لیات،   اجد والمص ذلك المس دارس، وك دة الم م، وع المیة القل ة اإلس الجامع

  .والمعاهد اإلسالمیة

ایو   هر م ن ش ر م انى عش وم الث ي الی ة   ف ذه المدرس ت ه نة أسس س

المدرسة الثانویة الحكومیة باتو بناءا بصفتها مدرسة متشعبة من  م ١٩٨٥

نة       ة س ؤون الدینی ن وزارة الش میة م الة الرس ي الرس ن .  م١٩٨٥عل وم

لحان،    ید ص عید، والس س س اج دروی یخ الح ة الش ذه المدرس ین له المؤسس

ز، والشیخ الحاج مرشد ألیفي، والسید ابن جزري، والسید الحاج عبد العزی       

  . والسید الحاج سراج، والسید صلحان صالح

وبعد تأسیسها وانفتاحها، قبلت المدرسة مبلغا كبیرا من التالمیذ دلیال 

ن     ول حس ذ بقب اء التالمی اهیر أب ا جم ب به ة رّح ي أن المدرس ؤالء . عل ه

ة                     ي منطق ورة ف المیة المنش د االس اء المعاه ن أبن ر م د كبی ي ح التالمیذ عل

.وجرت هذه الحالة علي ما یرام بأربع سنین. لهاغوندانج لغي  وما حو



٨٥

ت         وجائت الحالة الشاقة بعد مرور أربع سنین، إلي أن المدرسة انتقل

نة      ي رأس س مالیة ف ات الش ي بوت ا إل ة بانجرج ي قری ا األول ف ن مقره م

ار      .  م ١٩٩١ وهذه الظاهرة تكون  بأسباب، منها أن انتماء المدرسة غیر ج

ا إ   و، ومنه ا المرج ة    مجراه وین المدرس اتذتها لتك یها وأس رادة مؤسس

وفي أول ارتحالها، جرت المناشط . الحكومیة القائمة بنفسها، غیر المتشعبة

ت                  ى جائ ة، حت احة كافی ا س ن له م تك ون إال ل ا یك التعلیمیة علي ما كان وم

رعي     ف الش المعونة من اهللا عز وجل بمجیئ أیدى المساعدین بصورة الوق

  .  مترا مربعا٧٠٠٠د الحمید أرضا مساحتها من أل السید الحاج عب

 م، استقرت المدرسة مقرها الجدید، و تملكت ١٩٩٥وفي وسط سنة  

ن   . بناءها علي شكل ستة فصول   میة م وحانت البشارة بنزول الرسالة الرس

ي                   دانج لغ ة غون ة الحكومی ة الثانوی اء المدرس ي بن وزارة الشؤون الدینیة ف

وتلك البشارة جاءت .  منطقة ماالنج وباتوبصفتها مدرسة حكوبیة رابعة في

   ١٠٩.في نفس السنة إلي األن حیث انتمت المدرسة انتماءا سریعا

ة  ٢٠٠٨وفي سنة    رة، و ٩ م، تولت المدرس ال، و  ١٢ حج  ٤٠٧ فص

ن األرض،   و   ١٠٠٠ موظفا، و ١١ مدرسا، و٤٥طالبا، و    ا م  مترا مربع

ل، و       ٣ تان جمی عة، وبس ة ٢٧ مالعب، و ساحة واس تها   مدرس ت رئاس .  تح

  .وها هي اللوحة عن كون التالمیذ، واألساتذة، والموظفین

  

  ٢٠٠٨الطلبة سنة :  ٢،٢جدول

  المبلغ  ١٢الفصل   ١١الفصل   ١٠الفصل 
                                               

109 Hanan, Abdul. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan 
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  مبلغ  أنثى  ذكر  مبلغ  أنثى  ذكر  مبلغ  أنثى  ذكر  مبلغ  أنثى  ذكر
٤٠٦  ٢٤١  ١٦٥  ١٣٤  ٧١  ٦٣  ١١٢  ٧٠  ٤٢  ١٦٠  ١٠٠  ٦٠  
   

  

  ٢٠٠٨األساتذة سنة :  ٢٫٣جدول

الدرساألساتذةالرقم
عدد 

الحصص
السن

٦٥٢القرأن والحدیثالحاجسوبكري الماجستیر١
١٩٤٢یةزجلیاللغة األن الحاجعبد الواسع٢
٢٢٤٠كیمیاء الحاجةنور الهدایة٣
١٨٤٢علم الحسابأحمد سوهارطا٤
١٨٣٨علم الحیاةعارف رحمن٥
١٨٣٧كیمیاءأحمد علي٦
١٨٣٧فزیاءن المشفعیز٧
١٩٣٧علم الحسابسوغنج هاریانا٩

١٨٤١دونیسیةاللغة األنرنا لطفیتيإ١٠
٢١٣٩علم الحیاةمطمئنة١١
٢٢٤٠فزیاءرف مفتاح الدیناع١٢
٢٠٤٢علم الحسابتیتین سومارتین١٣
١٨٣٨علم الحسابمنصور١٤
١٨٣٧عربیةاللغة الخلیل الرحمن١٥
١٨٣٧علم الوطنیةعبد اهللا١٦
١٩٣٦الفقههنیئة حسنیة١٧
١٨٢٥علم الحسابستي یطیع نور حیاتي١٨
٢٢٣٧كیمیاءرسیهاون١٩
١٨٣٠فزیاءأغونج سري مولیانا٢٠
١٨٣٧علم الحیاةحمیدة برید بررة٢١
٢١٤٢یةزجلیاللغة األن إندراستتيهدیا٢٢
٢١٣٨علم االقتصادیةاتيإندانج سري بورو٢٣
١٤٣٨علم الوطنیةعلي مهاجر٢٤
٢٢٣٧دونیسیةاللغة األنأحمد مصطفي٢٥
٢٠٣٥التاریخرقیة  ادإ٢٦
٢٤٣٩یةزجلیاللغة األنعبد الرحیم٢٧
٦٤٥بدنیةالریاضة ال الحاجمحمد صفوان یونس٢٨
٢٦٣٧التاریخریانااإدي ع٢٩
٨٤٢جغرافیالحاجة ادیني هدایتي٣٠
٨٣٩علم الفن سواساناوارقي وحی٣١
٢٨٣٥عربیةاللغة المحمد خیر البشر٣٢
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١٩٣٣دونیسیةاللغة األنأفئدةعفة ٣٣
١٨٣١بدنیةالریاضة التري بودي حرمانتا٣٤
١٦٢٩علم االقتصادیةسري لستاري٣٥
٩٣٤علم الحیاة الحاجةمیمونة٣٦
١٣٢٨عربیةلامیسرة٣٧
٢٠٢٧حالقاألعقیدة ال الحاجمحمد حمیم مهتدى٣٨
١٢٣٩الفقه الحاجعبد الحنان٣٩
ثقافة التاریخ یون جوهرة عصریة٤٠

سالمیةاإل
٧٢٥

٢٢٢٣صینیةاللغة النور سعید ذاالفن٤١
٤٢٢یدویةالمهارة الدوي تیكا ساري٤٢
٨٢٩یدویةالمهارة المولیانا٤٣
٤٢٣علم الحسابلیلة حسنیة٤٤
٨٤٠عربیةاللغة ال الحاجةنعمة النعم٤٥

   

  ٢٠٠٨الموظفون سنة :  ٢٫٤جدول 

  
السنالوظیفةالموظف  الرقم

٤١رئیس اإلدارةإروین الكسانا عالم١
٥١شؤون التعلیمویجي سوبرابتا٢
٤١شؤون المكتبةهارتینى٣
٣٤شؤون الكمتبةمحفوظ أفندي٤
٣١شؤون اإلدارةستریسنا٥
٣٠شؤون اإلدارةإمام سباحي٦
٢٢شؤون اإلدارةدیوى مصلحة٧
  ٤١  شؤون النظافة  محمد غفران  ٨
٥٧شؤون النظافةجماكي٩

٤٩شؤون النظافةمختار١٠
٥٢شؤون األمنهاریادي١١

  

ا الشیخ ومن بدایتها إلي حالها األن، قام برئاسة هذه المدرسة، مرتب

الحاج مرشد ألیفي، والحاج السید عبد الرحمن، والشیخ الحاج مجید 
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رضوان، والسید الحاج أحمد نور هادى، الشیخ الحاج فضل حجى، والسید 

  .الحاج سوبكرى

ومن أغراض المدرسة في بنایتها  القیام ببنایة األجیال الذكیة، 

م للدراسة في والعالمة، والماهرة، المتخلقة بأخالق كریمة، وتزویده

  .المستوى الجامعي

  

  المناهج الدراسیة في درس اللغة العربیة: ثانیا

وفي المدرسة الثانویة الحكومیة غوندانج لغى دروس إسالمیة 

وتلك . تخصص في المدارس الدینیة تحت رئاسة الوزارة في الئؤون الدینیة

 الدروس هي درس القرأن والحدیث، ودرس العقیدة واألخالق،  ودرس

  .الفقه، ودرس تاریخ الثقافات اإلسالمیة، و درس اللغة العربیة

و ُتلّقي درس اللغة العربیة في المدرسة الثانویة الحكومیة 

غوندانج لغى من الفصل األول إلي الثالث بأربع حصص في األسبوع و 

 مرة في الدور األول ٣٠وكانت المقابلة نحو .  دقیقة لكل حصة٤٥علي 

  . لدور الثاني مرة في ا٢٨ونحو 

وقامت المدرسة بالمنهج الخاص لترقیة مهارة الكالم خاصة في 

فها هو . الفصل األول، فهو درس المحادثة الذي ُألقي حصتین في األسبوع

  :المنهج الدراسي  الذي صنفه معلم المحادثة

  

  المنهج الدراسي  في درس المحادثة: ٢٫٥جدول 

  
  الدور

عدد الحصصالموضوعالرقم
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٢أسالیب التحیات والرد علیها١ولاأل
أسالیب التهنئة والتعزیة والمواساة ٢

والرد علیها
٢

٢عبارات الشكر واالعتذار والرد علیها٣
٢عبارات االستئذان وأجوبتها٤
٢أسالیب االیجاب والنفي٥
٢من أسالیب المجامالت٦
٢اعألنات عامة٧
٢لقاء وتعارف٨

٢تعارف١يالثان
٢العمرة٢
٢في البیت٣
٢في الحدیقة٤
٢السكن٥
٢في المكتبة٦
٢الدراسة٧
٢إلي المدرسة٨
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  السادسالمبحث 

  الدراسات السابقة

  

  أهمیات االّطالع علي الدراسات السابقة: أوال

ة البحوث التي لم إن االطالع علي الدراسات السابقة مهمة جدا لمعرف

تبحث من قبل، وبصفة خاصة لتحدید المشكلة التي یحثها الباحث، و إجراء 

المنهج الجدید الذي لم یطرقه غیره وإن كان في نفس الموضوع، وتجنب 

النمطیة في البحث، والتبصر في طرق البحث، واالستفادة من توصیات 

 من دراسة  وقام الباحث بهذا االطالع نحو خمس دراسات. الباحثین

  .وذلك كله لمنع االزدواجیة والتكرار في البحوث. الماجیستیر

  

  النموذج من الدراسات السابقة: ثانیا

الم ب  قد سبق  كثیر من الدراسات عن تعلیم          ارة الك ة  مه ة العربی . اللغ

  :وها هو بیان الدراسات المقصودة

  

  ١١٠لطیف. أ دراسة -١

                                               
 اللغة العربیة بالمدرسة الثانویة اإلسالمیة فيعوامل الضعف لتعلیم مهارة الكالم  .لطیف. أ  110

٢٠٠٣, الدراسات العلیا الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج. ألولى بونتیاناكالحكومیة ا
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دف ور : اله ارة ال تص یم مه عف لتعل ل الض ة عوام ي اللغ الم ف ك

  . العربیة بالمدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة األولى بونتیاناك

ي      الم ف ارة الك یم مه عف لتعل ل الض اهي عوام ث م كلة البح ومش

اك؟              ى بونتیان ة األول المیة الحكومی اللغة العربیة بالمدرسة الثانویة اإلس

اد        دارس والم درس و ال ق بالم ل تتعل ك العوام ه أن تل ن إجابات ة و وم

  .الوسائل

   

  ١١١ سیف المصطفي دراسة -٢

اه           تصور  : الهدف وء اتج ي ض الم ف ارة الك یم مه تراتیجیة لتعل اس

ام     یاف الع ي الس تعلم عل یم وال اص    (التعل رنلمج الخ ي الب ة ف ة حال دراس

  . لتعلیم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماألنج

تراتیجیة و     ك االس ون تل ف تك ث كی كلة البح یم  ومش كلتها لتعل مش

ن               ام؟ وم یاف الع ي الس تعلم عل یم وال اه التعل وء اتج مهارة الكالم في ض

ي   ل ه ك العوام ه أن تل ي تع ) ١(إجابات ات ف ار المنحنی ة منش یم لطریق

قلة المیول للطالب وعدم تأهل المعلم ) ٢(مهارة الكالم مناسبة وجذابة، 

ي األ    وح ف دم الوض ة وع واد التعلیمی ي الم درج ف دم الت دافوع . ه

ي      تراتیجیة ه ذه االس ق ه د تطبی م عن ا المعل ي یواجهه كالت الت والمش

ة                ي مؤن اج إل ة یحت الب الیومی اة الط بة لحی اختیار المواد التعلیمیة مناس

  .العداد المسائل التعلیمیة مناسبة بعدد الفرقة قبل التدریس

                                               
 السیاف علي ضوء اتجاه التعلیم والتعلم فيلتعلیم مهارة الكالم  .)٢٠٠٦ (فيسیف المصط  111
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  ١١٢ وحیودى  دراسة-٣

اب      تصور  : الهدف ي كت یة ف واد الدراس ة   تعلیم الم ص العربی ملخ

المیة      ول اإلس ام بونج ة إم الم بجامع ارة الك اب مه ئین الكتس للناش

   ).دراسة تحلیلیة تقییمیة(الحكومیة بادانج 

ه       ) ١: (ومشكلة البحث  ئین  ل ة للناش هل كان كتاب ملخص العربی

خصائص الكتاب التعلیمي الجید الذي یخطط علي أساس التعلیم والتعلم؟ 

اب ملخ     ) ٢( درة             لماذا كان كت ع ق تطیع أن یرف ئین  یس ة للناش ص العربی

ة             ائل والفرص ي الوس ان ف اك نقص ان هن و ك الطالب للمهارة اللغویة ول

ما هي ایجابیات وسلبیات كتاب ملخص العربیة للناشئین ) ٣(المحدودة؟ 

ئین          ة ااناش اب العربی ه بكت في نواحى اجراء التعلیم والتعلم كامال وفروق

  األصلي؟

ن إجاباته أن كتاب ملخص العربیة للناشئین  له وم :أهم النتائج

خصائص الكتاب التعلیمي الجید الذي یخطط علي أساس التعلیم والتعلم، 

ومن ایجابیات كتاب ملخص العربیة للناشئین  تشجیع الطالب في 

القراءة، والتركیز علي تعلیم مهارة الكالم، والمواد مؤسسة علي اجابات 

                                               
 كتاب ملخص العربیة للناشئین الكتساب مهارة الكالم فيتعلیم المواد الدراسیة . وحیودى  112

 الدراسات العلیا ).دراسة تحلیلیة تقییمیة(بجامعة إمام بونجول اإلسالمیة الحكومیة بادانج 
٢٠٠٣, الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج
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ملخص العربیة للناشئین ال یتبع بالقوامیس، ومن سلبیات كتاب . الطالب

  .وما فیه ارشادات في اسبفادته، وما فیه أهداف تعلیمیة

  

  

  ١١٣ یفرد الفطري نور سالمدراسة  -٤

عوامل الضعف لتعلیم مهارة الكالم في اللغة العربیة تصور : الهدف

  . بالمدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة األولى بونتیاناك

ة            ) ١: (ومشكلة البحث  یم اللغ عبة تعل ي ش ما هو نمط مهارة الكالم ف

العربیة بالمعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود یونس بباتو سنجكار؟         

ي    ) ٢( د العل ة بالمعه ة العربی یم اللغ عبة تعل ي ش الم ف ارة الك ف مه كی

كیف تكون مهارة ) ٣(اإلسالمي الحكومي محمود یونس بباتو سنجكار؟ 

یم               الكالم تقوم یدور فع     عبة تعل ي ش ة  ف ة العربی یم اللغ اح تعل ي انج ال ف

اتو    ونس بب ود ی ومي محم المي الحك ي اإلس د العل ة بالمعه ة العربی اللغ

  سنجكار فعالیة؟

  

  ١١٤ دراسة صونیة الرابحي-٥

ة ا   : الهدف ة و           معرفة فعالی وص العربی تخدام النص ة باس ة العربی للغ

یة  ة األندونیس توعب البیئ ي تس ة الت وص العربی ث. النص كلة البح : ومش

                                               
 شعبة تعلیم اللغة العربیة فيتطبیق نظریة الوحدة لمهارة الكالم . یفرد الفطري نور سالم  113

الدراسات العلیا الجامعة . بالمعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود یونس بباتو سنجكار
٢٠٠٦, اإلسالمیة الحكومیة ماالنج

یة تستوعب البیئة األندونیسیة تعلیم اللغة العربیة من خالل نصوص عرب . صونیة،الرابحي  114
٢٠٠٨,الدراسات العلیا الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج). دراسة تجریبیة(
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ا ) ١( دى م ة ام ة و   فعالی وص العربی تخدام النص ة باس ة العربی للغ

ب   ن جان یة م ة األندونیس توعب البیئ ي تس ة الت وص العربی ق  النص نط

الحروف، وترتیب الكالم، وسیطرة الطالب علي كل ما یقوله، ومراعاة         

تقطاب         اعدة، واس تخدام المس ي اس ه عل امعین ودرت ة الب ب لحال الطال

  .لب للمستمع والتأثیر فیهالطا

ونتائج البحث هي أن تعلیم مهارة الكالم باللغة العربیة للطلبة 

األندونیسیین باستخدام النصوص ذات المحتوى األندونیسي أكثر فعالیة 

بالمقارنة مع النصوص العربیة البحتة بدلیل استطاع الطلبة استیعاب 

اع الطلبة ترتیب الكالم النصوص المقتبسة من البیئة األندونیسیة، واستط

ترتیبا معینا یحقق ما یهدف إلیه المتكلم والمستمع علي حد سواء، 

وأما ما ینعلق بنطق . وتحسین قدرة الطلبة االتصالیة باللغة العربیة

  . األصوات العربیة فلم یكن هناك أي تحسین ملموس

  

   ومناقشتهاالدراسات السابقةالموازنة بین : ثالثا

عوامل الضعف لتعلیم ر تصّوأعطت سهامتها في  الدراسة األولى

ة          ة العربی ي اللغ ف   مهارة الكالم ف ل  ووص اض    العوام بب انخف ي تس الت

الم   ارة الك ي مه ذ ف اءة التالمی ذا   . كف ة به ة المتعلق ل المهم ن العوام وم

م  ولكن . المدرس و الدارس والمادة   البحث   ة   لم تق ذه الدراس ة  ه بالمحاول

كالت ا  حل  التطبیقیة ل  ك              المش ام تل وم مق ث یق ذا البح ع أن ه ودة، م لموج

  . العاملة
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ة     ي   الدراسة الثانی رت ف ة     االبرن ج ة العربی یم اللغ اص لتعل مج الخ

األنج    ة م المیة الحكومی ة اإلس ي    . بالجامع هامتها ف ة س ت الدراس أعط

تعلم            تصور   یم وال اه التعل وء اتج ي ض الم ف ارة الك یم مه استراتیجیة لتعل

ام     یاف الع ف  علي الس ي تع    ط ووص ات ف ار المنحنی ة منش ارة  ل ریق یم مه

الم  واد  الك اتذة، والم ذ واألس وال التالمی ف أح ة، ووص ع التعلیمی  م

كالت   ي مش ة ف تراتیجیة المواجه ق االس ث  .تطبی م الباح م یق ن ل  ولك

ي      ة الت دارس الثانوی بالمحاولة التطبیقیة لتنمیة تلك االستراتیجیة نحو الم

  . البحث یقوم مقام تلك العاملةتخالف كثیرا بالجامعة، مع أن هذا

في المدرسة الثانویة اإلسالمیة الحكومیة في الثالثة جرت الدراسة 

ارة  تصور أعطت الدراسة سهامتها في    . سیدوهارجو جاوى الشرقیة   مه

ها  ة تدریس الم و طریق ف الك كلة ال ، ووص ن مش اءة ع ي  كف ذ ف التالمی

الم ارة الك فة ا  .مه ردا بالوص ث مج وم الباح ن یق م   ولك م یق ة ول لواقعی

درة     بالمحاولة التطبیقیة ل   ة ق ذا         تنمی ع أن ه الم، م ارة الك ي مه ذ ف التالمی

.البحث یقوم مقام تلك العاملة

ة  رت  الدراس ة ج ي  الرابع المیة    الف ول اإلس ام بونج ة إم جامع

ادانج  ة ب ي   . الحكومی هامتها ف ة س ت الدراس ور أعط واد  تص یم الم تعل

ة ل  ص العربی اب ملخ ي كت یة ف المالدراس ارة الك اب مه ئین الكتس  .لناش

ع أن          اب، م ادة الكت ي م ة ف فة الواقعی ردا بالوص ث مج وم الباح ن یق ولك

ة          ة العربی یم اللغ یلة لتعل ك         .الكتاب مجرد وس ام تل ث مق ذا البح وم ه و یق

  .الناقصة
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المعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود الخامسة جرت في الدراسة 

ة   . یونس بباتو سنجكار   ت الدراس ي      أعط هامتها ف ور    س ارة    تص ط مه نم

ة ة العربی یم اللغ عبة تعل ي ش الم ف الم الك ارة الك ف دور مه ي ، ووص ف

ة     ة العربی یم اللغ اح تعل ة   .انج ة التطبیقی ث بالمحاول م الباح م یق ن ل  ولك

  .لتنمیة النمط النموذجي، مع أن هذا البحث یقوم مقام ذلك النموذج

ة  الم    الدراس ة اإلس ي الجامع رت ف ة ج األنجالسادس ت  . یة م أعط

ي      هامتها ف ور  الدراسة س ة ا تص وص     فعالی تخدام النص ة باس ة العربی للغ

یة  ة األندونیس توعب البیئ ي تس ة الت وص العربی ة و النص ذه .العربی  وه

الدراسة األخیرة التي قرأها الباحث بصفتها دراسة حیث انتهت هي وبدأ 

ذا روف، وتر    . ه ق الح ي نط ة ف ك الدراس ت تل ك، انته ى ذل ب ویعن تی

ة     ب لحال اة الطال ه، ومراع ا یقول ل م ي ك ب عل یطرة الطال الم، وس الك

تمع     ب للمس تقطاب الطال اعدة، واس تخدام المس ي اس ه عل امعین ودرت الب

ف                  توعب المواق ي تس وص الت دأ بالنص ث ب ذا البح والتأثیر فیه مع أن ه

النطق، والقواعد، والمفردات، و الطالقة، : الیومیة من الجوانب الخمسة

ذا           و. هموالف ع أن ه  انتهت تلك الدراسة في الجامعة اإلسالمیى ماألنج م

  .المدرسة الثانویة الحكومیة غندانج لغي ماألنجالبحث بدأ ب

      

  اإلفادة: رابعا

أما ما اختلف فیه الباحث عن أصحاب هذه الدراسات السابقة فأهمها           

ة    ذه الدراس ي  أن ه ز عل توعب المواق   تترك ي تس وص الت تخدام النص ف اس

الثانویة تعلیم اللغة العربیة للمدرسة أسلوب تدور هذه الدراسة في ، والیومیة
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ار          ي اختی ة ف ة العربی ي اللغ اعدة معلم لوب لمس ك األس ة، و ذل الحكومی

ة     ة، و لتنمی ة الثانوی ي المدرس ذ ف توى التالمی بة بمس وعات المناس الموض

  . األسالیب التعلیمیة في مهارة الكالم

جمع تلك الدراسات السابقة وهذه الدراسة هي أنها أن نقطة مشتركة ت  

 .أقیمت  لمساعدة التالمیذ في ترقیة مهارتهم في الكالم بالعربیة الصحیحة

أقیمت  لمساعدة التالمیذ مع تلك الدراسات السابقة وهذه الدراسة هي أنها 

.في ترقیة مهارتهم في الكالم بالعربیة الصحیحة
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  البحثإجراءات :  الفصل الثالث

  

البحثمنهج : أوال    

البحث مجتمع: ثانیا    

البحثأدوات : ثالثا     

طریقة تحلیل البیانات: رابعا     
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  البحثمنهج : أوال

ستخدام باتنمیة مهارة الكالم نظرا لموضوع هذا البحث، وهو 

، یبدو أن یهدف ذلك إلى الیومیةالنصوص التي تستوعب المواقف 

وبالنسبة . تحسین عملیة تعلیم الكالم باللغة العربیة في صف الدراسة

، (classroom action research)لهذا، یستخدم في هذا البحث اإلجرائي الصفي 

كما أّكد عدنان لطیف علي أنه بحث إجرائي بإقامة التقویم التعلیمي 

   ١.هموإصالحه ألجل تحسین التعلیمات وترقیة كفاءة التالمیذ في دراست

دراسة منظمة یقوم بها مجموعة من ویعني ذلك، أن البحث اإلجرائي 

المدرسین ألجل تحسین العملیة التعلیمیة خالل إجراء العملیة التعلیمیة 

  . مع تأمّلهم في أثاره أو نتائجه

ة  وات األربع ث الخط ذا البح ع ه ق  : ویتب ة والتطبی میم الخط تص

  : خطوات كما یليویمكن رسم هذه ال. والمالحظة والتقویم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                               

1 Lathif, Adnan. 1999. Penelitian Tindakan Kelas. Universitas Negeri Malang
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    :الرسم التخطیطي للبحث اإلجرائي الصفي: ٣٫١جدول 

!!
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ة       الم باللغ قبل إجراء تعلیم الكالم ، یالحظ الباحث عملیة تعلیم الك

ف ي الص ة ف ة الجاری یم . العربی كالت تعل خیص مش ة وتش ك لمعرف وذل

وبعد معرفة المشكالت . ة العربیة التي تواجه المعلم والتالمیذالكالم باللغ

كالت           ذه المش ة ه ة لمعالج افة  . تشخیصها، یقوم الباحث بالمناقش وباإلض

م               ع معل ذ، وم ض التالمی ع بع فویة م ة الش إلى ذلك، یقوم الباحث بالمقابل

ى      دورة األول ي ال رح ف لوب المقت ق األس ل تطبی ل  قب ا، .  الفص وأیض

احث االختبار لمعرفة قدرة التالمیذ علي الكالم باللغة العربیة         استخدم الب 

یم    راء التعل ل إج ون   .قب ذ الممتحن ا ٢٥والتالمی ار،    .  طالب ذا االختب ي ه وف

ول    ا ح تكلم عنه وعات الم ن الموض ر ع الم الح ذ الك ن التالمی ب م یطل

ة        . خبراتهم الیومیة  ب الخمس ن الجوان ق،  : ولمعرفة درجة التقویم م النط

موالقواع ة، والفه ردات، و الطالق ار. د، والمف ائج االختب ویم نت ، ولتق

  :استخدم الباحث المعاییر األتیة

  االختبار  في المعاییر: ٣٫٢جدول

  
القدرة علي االتصال الشفهيالمیزة  الدرجة

ممتاز١٠٠  - ٩٠
علي قدم المساواة مع متحدثي اللغة من أهلها ویتحدث 

دون عناء في كل الموضوعات

داججید ٩٠ – ٨٠

علي الرغم من أنه ال یخطئ أحد في اعتباره متحدثا 
من أهل اللغة إال أنه یعبر عن نفسه بوضوح یواجه 

صعوبة ال تذكر في الفهم وال توجد ثمة عوائق 
لالتصال معه أبدا

كاف٧٩ – ٦٠

. یسبب حدیثه بعض الصعوبات في الفهم لمتحدث اللغة
زال قادرا علي یقع في أخطاء في النطق لكنه ال ی

وقد یضطر في بعض . التحدث في موضوعات یومیة
المواقف أن یصحح نفسه لكن مع هذا ال توجد صعوبة 

كبیرة في فهمه

٥٩ – ٤٠
أداء مرض 
إلى حد ما

مع أن اتصاله مقبول إلى حد ما إال أن متحدث اللغة 
یجد أحیانا صعوبة في التحدث إلیه وأحیانا یكون من 
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ى التكرار واعادة الصیاغةالضرورة أن یلجأإل

٣٩ – ٢٠
أداء مرض 
إلى حد كبیر

 .هلییواجه متحدث اللغة صعوبة كبیرة في التحدث إ
 لكن یمكنه االتصال والتحدث في ،فهمه محدود جدا

لدیه أخطاء كثیرة في . موضوعات الحیاة الیومیة
 والمفردات، والنحو،األصوات

١٩ – ٠
أداء مرض 
إلى حد أكبر 

غة في التحدث في أي موضوع فاشل في صعوبة بلی
الفهم بصورة سلیمة و فاشل في افهام األخرین

  

ة         ة العربی الم باللغ یم الك ة تعل  وبالتالي، یقوم الباحث بتصمیم خط

میم   . النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة  علي أساس    وي تص ویحت

ة، و   ة والخاص یم العام داف التعل ي أه ة عل اح، و  الخط رات النج  مؤش

راء     . والتقویموسائل التعلیم،    ، و خطوات إجراء التعلیم   ة إلج وتلك الخط

اس        ي أس توعب    تعلیم مهارة الكالم باللغة العربیة عل ي تس وص الت النص

 . المواقف الیومیة

  

  التطبیق) ٢(

ة           الم باللغ وبعد اإلقامة بتصمیم خطة التعلیم، جرى المعلم تعلیم الك

ة  میم الخط ي تص دا عل ة معتم یم  . العربی ة تعل م عملی ذا تقّس بة له وبالنس

  : الكالم إلى ثالث مراحل، وهي

الم؛  ) أ( ل الك ا قب ة م ا مرحل رض منه وع والغ یط للموض ، التخط

د         حدث فیه تقبل ال ومحاضرة المعلم    اف وتحدی ا  اكتش ، بأن فیه

ف         الغرض من الكالم وفیها یساعد المعلم التلمیذ علي أن یكتش

اره،      ود أن یخت ذي ی ا ال دد م كل مح وعه،  وبش دد موض ویح

وع   التمهید، ووجرى في هذه المرحلة    رض الموض اء   و،ع الق

  .المادة ، والتمرینات
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ة   ) ب( الم؛مرحل م ب الك ام المعل وة، ق ذه الخط ي ه ة  وف وفیر الحری ت

ذ  ارات،      للتالمی ار العب ي اختی وع، وف ار الموض ي اختی ف

مع التأنى والوضوح، وتمثیل     هونه ویرغب ونفیما یألف ون  فیتحدث

سئلة بعضهم فیها یساعد المعلم التالمیذ علي إقامة األ، والمعنى

  . مرتبة  بعضا

   مرحلة ما بعد الكالم أو مرحلة المراجعة؛ فیها إقامة اإلختبار ) ت(

  .لمعرفة النتیجة الدراسیة

  

  المالحظة) ٣(

ة ،       ة العربی ولیست المالحظة بمعزول عن إجراء تعلیم الكالم باللغ

 -- یصفته معلما –الم ، ویقوم الباحث حیث جرى المعلم عملیة تعلیم الك    

ي       . بمالحظتها رات ف رات ومؤش ل متغی وتهدف المالحظة إلى تسجیل ك

عملیة تعلیم الكالم باللغة العربیة في مرحلة ما قبل الكالم ومرحلة الكالم 

  :ومتغیرات البحث ومؤشراته ما یأتى. ومرحلة ما بعد الكالم

  متغیرات البحث: ٣٫٣جدول

  
  الرقم
  

  
  غیراتالمت

  
  المؤشرات

  والفهم, والقواعد, وعرفة المفردة : المعرفیة  مهارة الكالم  ١
  امكانیة النطق والطالقة فى التعبیر الشفوي: االنفعالیة

ارتفاع حماسة التالمیذ والمعاملة الصحیحة فى : النفسحركیة
  الدرس

استخدام   ٢
النصو

ص
  

  :المرحلة ما قبل الكالم
ع  أن یشرح المعلم أهداف التع    .١ جیع لیم وواجبات التالمیذ م  تش

  .واغرائهم بالكالمالتالمیذ 
ا          .٢ تخلص منه ئلة یس ن األس ة م ذ بمجموع یناقش المعلم التالمی

  عناصر الموضوع
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ثم , ثم المفردات الجدیدة, القاء المادة بابتداء المفردات السابقة.٣
ة    راءة الجهری ع الق ة م ة انتقائی ود  بطریق نص المنش اء ال  الق

  ئل الموضحة فى الكالماستخدام الوساب
ى   .٤ ام عل ذ القی ن التالمی ى یمك ة حت ة وجماعی ات فردی التمرین

  .الكالم
  

  :مرحلة الكالم
م ب .١ ام المعل ة  ق وفیر الحری ذ ت ار  للتالمی ى اختی ب ف التراكی

والتعبیرات عن الحدیقة التى حولهم
ة  سئلة بعضهم بعضایساعد المعلم التالمیذ على إقامة األ    .٢  مرتب

لم عنهعن الموضوع المتك
  

:المرحلة ما بعد الكالم
جابات على تنویع اإلأقامة اإلختبار بصورة المقابلة الشفهیة.١
    واالختتام, التلخیص.٢

  

التقویم) ٤(

ویم  . علیم الكالم، یقوم المعلم بالتقویم    وفي نهایة عملیة ت    ویشتمل التق

علي أنشطة المعلم والتالمیذ أثناء إجراء عملیة تعلیم الكالم في مرحلة ما 

ویم              تمل التق ا یش الم، كم د الك ا بع ة م الم و مرحل قبل الكالم ومرحلة الك

  . علي أخیر إجرائها

ة ،  كیفیة تعلیم الكالم بالل ) ١(ویهدف التقویم إلى معرفة      غة العربی

ا    ) ٢( ي یعالجه ف     النواحي المالئمة الت توعب المواق ي تس وص الت النص

النطق، والقواعد، والمفردات، و الطالقة، : نحو الجوانب الخمسة الیومیة

ة        فعالیة استخدام   ) ٣(،  والفهم ف الیومی توعب المواق ي تس وص الت  النص

ریق تحلیل البیانات ویتم التقویم عن ط. لتنمیة مهارة الكالم باللغة العربیة

  .المجموعة من المالحظة والمقابلة واالختبار ، ثم تفسیرها وتلخیصها
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   البحثمجتمع : ثانیا

ن   یتكون مجتمع  م  البحث م ذ    المعل ة      والتالمی ة الثانوی ي المدرس ف

  . م٢٠٠٨ \ م ٢٠٠٧ العام الدراسي ،الحكومیة غوندانج لغي ماالنج

راء الن         ي إج ا، ف فته معلم ار    فالباحث، بص ة، یخت وص المقترح ص

في المدرسة الثانویة الحكومیة تالمیذ الفصل الدراسي العاشر أو األول 

االنج ي م دانج لغ ي غون ام الدراس ار أن ٢٠٠٨ \ م ٢٠٠٧ الع م ، باعتب

أنهم    الم ب یم الك ي تعل ة ف روط المالئم توعبوا الش د اس ذ ق ؤالء التالمی ه

لنصوص البسیطة، ویبلغ   قدروا التلفظ و القراءة علي درجة الكفاءة في ا        

  .عددهم خمسة وعشرین نفرا

  

  البیاناتاألدوات لجمع : ثالثا

ه      ن وظائف أما األداة الرئیسة في هذا البحث فهي الباحث نفسه، وم

ومن األدوات األخرى دلیل . جمع البیانات وتحلیلها وتفسیرها وتلخیصها

  .  المالحظة، والمقابلة الشفویة، وأسئلة االختبار

رة،  أما أسال  یب جمع البیانات في هذا البحث فهي المالحظة المباش

وتستخدم المالحظة للحصول علي البیانات . والمقابلة الشفهیة، واالختبار

ة      ة العربی الم باللغ ل  . مباشرا عن سلوك المعلم والتالمیذ في تعلیم الك دلی

راء  ل إج ة  قب ة العربی الم باللغ یم الك كالت تعل خیص مش ة لتش المالحظ

ا        النصوص التي تستوعب المواقف الیومیة    م  استخدا تخدم أیض ا یس  ، كم
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ن     لتسجیل أنشطة المعلم والتالمیذ في عملیة تعلیم الكالم باللغة العربیة م

  .  مرحلة ما قبل الكالم ومرحلة الكالم وإلى مرحلة ما بعد الكالم

وتجرى المقابلة الشفویة ألجل التأكید علي البیانات المحصولة من 

الل الم ذ     خ م والتالمی الم وآراء المعل یم الك كالت تعل ول مش ة ح الحظ

ا        ات یواجهه عوبات ومعوق وص وص ك النص راء تل اتهم إلج وانطباع

ة                  الم باللغ ارة الك یم مه ي تعل لوب ف ذا األس راء ه هؤالء التالمیذ عند إج

  . العربیة

ي    ار القبل ن االختب ث م ذا البح ي ه تخدم ف ار المس ون االختب ویتك

دي ار البع ي  . واالختب درتهم عل ة ق ذ لمعرف ي للتالمی ار القبل دم االختب یق

ة      استخدام  الكالم بالعربیة قبل     ف الیومی . النصوص التي تستوعب المواق

ت         ي كان وعات الت رعن الموض ویتم ذلك عن طریق مطالبتهم الكالم الح

ي                  .  حولهم درتهم عل ة ق ة تنمی ذ لمعرف دي للتالمی ار البع دم االختب كما یق

ة  الم بالعربی تخدام الك د اس وصبع ق   . النص ن طری ا ع ك أیض تم ذل وی

. .مطالبتهم الكالم عن الموضوع المرام

  

تحلیل البیانات: رابعا

ي              وات وه الث خط ن ث ات م ات   : ویتكون تحلیل البیان اء البیان انتق

ها         م تلخیص ا، ث م تحلیله ها، ث ل    . وتصنیفها، ثم عرض ذا التحلی ري ه ویج

یم     باستمرار منذ أن تّم جمع البیانات ف       ي كل من مراحل إجراء عملیة تعل

  .الكالم
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حتها      ص ص ن فح د م وفرة الب ة مت ات المجموع ت البیان ا كان لم

وهناك بعض الطرق لفحص صحة     . لتكون نتائج البحث صحیحة ودقیقة    

ي، ) ٣(عمق المالحظة،   ) .٢(طول االشتراك،   ) ١: (البیانات هي    التثلیث

ع،    ) ٦(یة،  تحلیل الحالة السلب  ) ٥(مناقشة األصحاب،   ) ٤( اءة المراج كف

  .حسابة) ٩(تفصیل الشرح، ) ٨(مراقبة األعضاء، ) ٧(

ي                 رق الت رت الط ات، اختی حة البیان ص ص رق لفح ذه الط ومن ه

  :تلیق بهذا البحث ومنها

ث           )أ  اج الباح طول المشاركة، للحصول علي المعلومات الدقیقة تحت

 العربیة إلى المشاركة الطویلة في إجراء عملیة تعلیم الكالم باللغة

ة     باستخدام   دورة      النصوص التي تستوعب المواقف الحیاتب ي ال   ف

  .األولى والثانیة 

عمق المالحظة، لمعرفة صحة البیانات ولكشف الخصائص في           )ب 

ة         الظروف المالئمة بمشكالت هذا البحث، قام الباحث بالمالحظ

ي   ة ف ة العربی الم باللغ یم الك ة تعل راء عملی و إج ة نح العمیق

.الدورتین

  

  انتقاء البیانات وتصنیفها) ١(

وجمیع البیانات المجموعة في كل مراحل التعلیم ُتنتَقى ألجل تفریق 

ثم یقوم الباحث بتصنیف . البیانات المناسبة ألسئلة البحث ومما ال یناسبها

.  البیانات المناسبة ألسئلة البحث، أما البیانات غیر المناسبة فُتهَمل وُتنَفي         

نیف البیا دف تص ا  ویه ات وتحلیله رض البیان هیل ع ى تس ات إل ن
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ة               . وتلخیصها ائع الحقیق ث الوق ذا البح ائج ه ومن ثم، یرجى أن تصف نت

ات       . التي حدثت في میدان البحث     ین بیان رَّق ب ات، ُتف وعند تصنیف البیان

ة            الم ومرحل ل الك سلوك المعلم و بیانات سلوك التالمیذ في مرحلة ما قب

  .الكالم ومرحلة ما بعد الكالم

  

  عرض البیانات وتحلیلها) ٢(

ن           ة م یم مجموع بعد جمع البیانات وتصنیفها، تعرض البیانات بتنظ

ات   نیف البیان ائج تص ن نت ولة م ات المحص ات . المعلوم رض البیان وتع

  .بوصف البیانات المحصولة من المالحظة والمقابلة واالختبار

  

  تلخیص البیانات )  ٣(

ة   وبعد عرض البیانات وتحلیلها، تلخّ    ات لمعرف ة  ) ١(ص البیان كیفی

ة،    تطبیق تعلیم الكالم     باستخدام النصوص التي تستوعب المواقف الیومی

ه  ) ٢( ذي یعالج الم ال واحي الك ف  ون توعب المواق ي تس وص الت النص

ة          ) ٣ (الیومیة، الم باللغ وفعالیة استخدام هذه النصوص لتنمیة مهارة الك

ة  ة  العربی ب الخمس و الجوان ق، والقو: نح ردات، و  النط د، والمف اع

وذلك . وإذا كانت هناك ترقیة ذات قیمة، فتم هذا البحث . الطالقة، والفهم 

  :بمعاییر أتیة

تراكا          ) أ الم اش یم الك ة تعل ي عملی ذ ف ع التالمی ترك جمی أن یش

.نشیطا
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افى أن یتكلم التالمیذ تكلما علي       ) ب بة    (درجة الك  ٧٩ – ٦٠بالنس

:  الجوانب الخمسةنحوحسب احتیاجهم في المواقف ) في المائة

النطق، والقواعد، والمفردات، و الطالقة، والفهم
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    ) أ

  عرض البیانات وتحلیلها ومناقشتها:  الفصل الرابع

  

الدراسة التمهیدیة:   المبحث األول    

    المالحظة:     أوال 

    المقابلة الشفهیة:     ثانیا

  االختبار القبلي :     ثالثا 

  مناقشة مشكالت تعلیم الكالم:     رابعا

استخدام النصوص:   المبحث الثاني  

  هاوتحلیلالدورة األولى :       أوال 

   وتحلیلهاالدورة الثانیة:        ثانیا

المناقشة :   المبحث الثالث  

   البحثاتاجاد:     أوال    

 والنظریات العلمیةاتمناسبة االجاد:     ثانیا    
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  المبحث األول

  الدراسة التمهیدیة

  

ة    ة العربی الم باللغ یم الك راء تعل ل إج ي  قب وص الت تخدام النص باس

طة   حث بثالث  البا ، قام  الیومیةتستوعب المواقف    ث،    أنش ذا البح دا له تمهی

ي         ار القبل فهیة، واالختب ذ   . فهي المالحظة، والمقابلة الش دف ه د  وته ا التمهی

ة   ة العربی الم باللغ یم الك كالت تعل خیص مش ى تش ة ،إل فة خاص  وبص

ق بمال ي تتعل كالت الت ة ش تخدتنمی ة مااس واد التعلیمی یم  الم ة تعل ي عملی  ف

  . الكالم باللغة العربیة

  

  المالحظة : أوال

ر،           ف العاش ي الص الحظ الباحث عملیة تعلیم الكالم باللغة العربیة ف

ة         ة المیدانی ة المالحظ ي ورق ي       . وسجلها ف ة ف ذه المالحظ ت ه ن  ٧أجری  م

و األ        م، بعد حصول     ٢٠٠٨فبراییر   ة ه یس المدرس ن رئ تئذان م تاذ  االس س

تاذ  هو األ الحاج سوبكري الماجستیر، والمعلم نفس الفصل ونفس الدرس   س

ر ر البش د خی اعة  . محم ي الس ة ف ة العربی الم باللغ یم الك ة تعل دأت عملی وب

اعة      ي الس ت ف ف، وانته ابعة والنص عةالس یم   . التاس ة تعل رت عملی إذن، ج

  .  دقیقة في األسبوع٩٠الكالم باللغة العربیة لكل فصل لمدة  

كالت              خیص مش ي تش م عل ة للمعل ذه المالحظ وحصل الباحث من ه

الم        ) ١: ( الكالم باللغة العربیة، كما یلي     تعلیم یم الك داف تعل فهم التالمیذ أه
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ة             . فهما غیر جید   ة العربی الم باللغ یم الك داف تعل ي أه وذلك، ألن المعلم یلق

ة، و      ة التعلیمی ) ٢(شفویا سریعا لمحة، ال كتابیا إلى التالمیذ في بدایة العملی

ة   سلوب التعلیم أكثر فعالیة ل    ألم یكن    ا تنمی دى     مه ة ل ة العربی الم باللغ رة الك

بط        ل وض ام الفص ررة أم التالمیذ، إذ شرح المعلم كثیرا عن المفردات المق

ردات، و      یة ل     ) ٣(التالمیذ تحفیظ تلك المف ادة الدراس دّت الم ة  أع ارة  تنمی مه

ادة ال    وعات الم ض موض ن بع ا، ولك دریب علیه املة والت فة ش الم بص الك

العمرة، و نادى مدینة البعوث : وعات عنتناسب ببیئة التالمیذ، مثل الموض

لم یساعد كثیرا كتاب التعلیم المستخدم علي تنمیة ) ٤(اإلسالمیة بالقاهرة، و

ي                    ر عل ا تقتص ة، إذ أنه ة العربی الم باللغ ي الك درتهم عل ذ وق ابتكار التالمی

ن   ) ٥(التدریبات المیكانیقیة الجافیة عن المناشط اللغویة االتصالیة، و    م یك ل

ذا               التعام ف ه ا اتص امیكي، وإنم وي دین و حی ي ج ذ ف م والتالمی ل بین المعل

الم            طة الك ي أنش ذ ف اركة التالمی دم مش دة لع دة راك فة جام إن . التعامل بص

رحه           ا ش اة م تماع، ومحاك كوت، واالس را إال الس موقفهم سلبي، الیفعل كثی

رة          ) ٦(المعلم، و  ع كث م م ن المعل ى م د   قلة النطق المثل م القواع رح المعل  ش

یم            ) ٧(أكثر من الالزم، و    ع أن تعل ر، م ة بكثی ب الطالق م جان تم المعل م یه ل

ة،   نص جهری راءة ال ردات، وق ق المف دئت بنط ة ب وص المدروس النص

  . حماسة المعلم في التعلیم علي درجة الكفاءة) ٨(والتمرینات المیكانیقیة، و

ة   تغرق حص م اس دى أن المعل ا، ب ل أیض ي الفص ة ف ن المالحظ وم

ات  .  دقیقة في األسبوع   ٩٠لكالم لمدة   تعلیم ا  وقد قضى المعلم كثیرا من أوق

رح           ذا الش تغرق ه ردات، اس رح المف ة ٤٥تعلیم الكالم في الفصل لش .  دقیق
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ات    اقي األوق ى ب ة٤٥(وقض ة    )  دقیق الم باللغ ي الك ذ عل دریب التالمی لت

  . العربیة بالتمرینات المیكانیقیة

یة من الكالم، وأن جوانب تنظیم واهتم المعلم كثیرا بالجوانب الظاهر

طبیعة األفكار وعرض مضمون الكالم لم یهتم بهما اهتماما كبیرا، مع أن 

 القواعد و، لیس محدودة بظواهره من المفرداتاللغویینالكالم، عند 

 یعبر به ماالكالم هوف. هافحسب، بل إّن مفهوم الكالم أوسع و أشمل من

خاطره، وما یجول بخاطره من المتكلم عما في نفسه من هاجسه، أو 

 وما یرید أن ،مشاعر، واحساسات، وما یزخر به عقله من رأي، أو فكر

یزود به غیره من معلومات، أو نحو ذلك في طالقة وانسیاب، مع صحة 

  . في التعبیر وسالمة في االداء

وحصل الباحث من هذه المالحظة للتالمیذ علي تشخیص مشكالت 

إن حماسة أكثریة التالمیذ في ) ١: (ربیة، كما یليتعلیم الكالم باللغة الع

الدرس علي درجة جید إلى حد ما، بدلیل انتباهاتهم في الدرس بصورة 

كتابة ما في السبورة، و اإلیماء بالرأس حینما خاطبهم المعلم، و االبتسام 

 في انخفاض الحماسة بدلیل ما عكس أقلّیتهمحینما یبسمهم المعلم، مع أن 

إن اشتراكهم في الدرس أقل من الالزم، ال سیما تقدیمهم في ) ٢(ذلك، و

الكالم باللغة العربیة، وذلك ألن كفاءتهم في الكالم منخفضة، ولم یحثهم 

  . ، ال سیما الكالم الحرالمعلم إلى تقدیم الكالم
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  المقابلة الشفهیة : ثانیا

ع           فهیة م ذ  وباإلضافة إلى المالحظة، قام الباحث بالمقابلة الش التالمی

ة      واب     .  عن حبهم في الكالم باللغة العربی ب الج ؤال وطل اء الس ك بإلق . وذل

ادة  و وم ؤال ه ة  :  ذاك الس اذا؟ ونتیج ة، ولم الم بالعربی ب الك ت تح ل أن ه

  . المقابلة الشفهیة للتالمیذ في صفحة المالحق

الم          ب الك ي ح ذ ف ة التالمی دى أن أكثری فهیة، ب ة الش ن المقابل وم

ة  ه  %) ٣٦(بالعربی ب وقلت ین الح ب  %)٣٢(، و ب ة الح  %). ٣٢(، وقل

الم          ي الك ولهم ف ى حص ر إل اء الكبی ي الرج ریتهم ف ذا، أن أكث ى ه ویعن

ة         بالعربیة، وهم مستعدون في درس تعلیم الكالم، غیر أن أقلیتهم في الحاج

ة     ل، والبیئ  الماسة إلى انبعاث حماستهم من جانب المعلم نفسه، وأبناء الفص

ي ولهمالت ا، . ح فهیة، أیض ة الش ن المقابل ان وم ي ب بهم ف باب ح ن أس  أن م

ا         إیاهم  أبائهم حّثالكالم   تكلم به ي ال ن   . ، ورجاء أن یكونوا ماهرین ف ا م أم

رة     إیاهم  أبائه حثأسباب قلة حبهم فیه عدم         ة، وكث م، وقلة الفهم في العربی

ردات الوظائف المدرسیة، ودراستهم السابقة في المدارس العامة، وقلة المف

  .والقواعد، وصعوبة تحفیظ المفردات، وقلة جذابة أسلوب التعلیم

ما ) ١: ( وفي اطار المقابلة الشفهیة، سأل الباحث المعلم األسئلة التالیة

المادة ما هي ) ٢(، والكالم ؟تعلیم في أسلوب التعلیم الذي أجراه المعلم 

 اجراءكیف كان ) ٣(، والكالم ؟تعلیم في  التي یستخدمها المعلم التعلیمیة

ما هي ) ٤(، والكالمتعلیم في الكتاب المساعد الذي یستخدمه المعلم 
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 اشتراك التالمیذ في الدرسكیف ) ٥(الجوانب في تقویم مهارة الكالم؟، و

 ونتیجة المقابلة الشفهیة للمعلم في صفحة  ؟، ولماذاتعلیم الكالمفي 

  .المالحق

في تنمیة التي صممها المعلم ة التعلیمیأن المواد نتائج المقابلة ومن 

  :ما یأتىمهارة الكالم 

  

  التعلیمیةالمواد : ٤٫١جدول

  
عدد الحصصالمواقف/الموضوعالرقم  القسم

٢أسالیب التحیات والرد علیها١األولى
أسالیب التهنئة والتعزیة والمواساة والرد ٢

علیها
٢

٢عبارات الشكر واالعتذار والرد علیها٣
٢ارات االستئذان وأجوبتهاعب٤
٢أسالیب االیجاب والنفي٥
٢من أسالیب المجامالت٦
٢اعالنات عامة٧
٢لقاء وتعارف٨

٢تعارف١الثاني
٢العمرة٢
٢في البیت٣
٢في الحدیقة٤
٢السكن٥
٢في المكتبة٦
٢الدراسة٧
٢إلى المدرسة٨

  

استخدم أسلوبا یرّكز تعلیم الكالم علي أن المعلم و عرف الباحث 

جراءاته الصفیة بصورة التمهید، استیعاب المفردات، ویأتى المعلم إ
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یة ال االتصالیة، واالختتام دون كوشرح المفردات، و التمارین المیكانی

فیظ التالمیذ حأما التقویم فیستخدم المعلم لوحة خاصة في ضبط ت. التقویم

  :لتي  صورتها ما یلىفي المفردات ا

  

  فیظ المفرداتححسبة ت: ٤٫٢جدول

  : ......................  اسم التلمیذ

  : ......................    الصف

  المادة  الرقم
  درجة الطالقة

  )الطالقة جدا، والطالقة، وقلة الطالقة(
  توقیع المعلم

      
  

  
  
  
  

  

دلیل    درس، ب ي ال ذ ف ام التالمی ة اهتم م بقل عر المعل ة ویش أن الوظیف

ود   بب وج ذ بس ة التالمی د أكثری تیفائها عن أخیر اس ي ت ت ف ا زال ة م المنزلی

  .الوظائف المدرسیة الكثیرة  من كل الدروس في المدرسة

  

  االختبار القبلي : ثالثا

ي الك      ذ عل درة التالمی ة ق ي لمعرف ار القبل ث االختب تخدم الباح الم         اس

ق األ   ل تطبی ة قب ة العربی لوب باللغ يس ون   .التعلیم ذ الممتحن  ٢٥والتالمی

وعات     . طالبا وفي هذا االختبار، یطلب من التالمیذ الكالم الحر عن الموض

ل          ة، مث ت المتكلم عنها حول خبراتهم الیومی ة ، و البی ل  ، و المدرس  ، و  الفص



٧١

 ، الدكان، و السوق، و الملعب، و االدارة، و المعمل، و المقصف، والمكتبة

  .، وغیرهالمسجدا، و الحدیقة، والمطعم

واحي              س ن ي خم ر عل الم الح وتشتمل نقط االختبار القبلي بتقدیم الك

 ٥النطق،والقواعد، والمفردة، والطالقة، والفهم بتقریر الدرجات من       : فهي

 في ٢٫١وبیان درجات التقویم مع عناصرها الخمسة كما في جدول . ١إلى 

  .الفصل التانى

  :النتیجة ما یلىو بعد اجراءات االختبارالقبلي، كانت 

  

  االختبار القبلي بتقدیم الكالم الحر نتائج:  ٤٫٣ جدول

  

أسماء التالمیذالرقم
جانب 
النطق

 جانب
القواعد

جانب 
المفردة

جانب 
الطالقة

جانب 
الفهم

الجملة
النسبة 
المئویة

٣٤٣٢٣١٥٦٠عائدة مفعولة١
١٢٢١١٦٢٤علي محمودي٢
٢٣٣٢٢١٣٥٢سعیدة خیریة٣
٢٢٣٢٢١٢٤٨بدر الصالح٤
فردى معرفة ٥

اهللا
٢٢٣٢٢١٢٤٨

٢٢٣١١٩٣٦حلیمة سعدیة٦
٢٢٣٢٢١١٤٤عدا فطریة٧
٣٤٣٣٣١٦٦٤إخوان حبیبي٨
كالبرق ٩

الخاطف
٢٢٢١٢٩٣٦

٢٣٢١١٩٣٦قرة أعین١٠
٢٢٢١٢٩٣٦لیلة إسرائیة١١
١٢٢١١٧٢٨لیلة مفرحة١٢
٣٣٣٢٣١٤٥٦امین الرشید١٣
١٢١١١٦٢٤محمد محفوظ ١٤
٢٣٢٢٢١١٤٤مفیدة خیریة١٥
٢٣٣٢٢١٢٤٨محمد عارف١٦
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٢٣٣٢٣١٣٥٣سیتى ألفیة١٧
سیتى نور ١٨

فائزة
٢٣٢٢٢١١٤٤

٢٣٣٣٢١٣٥٢روضة الجنة١٩
١١٢١١٦٢٤وحیودى٢٠
٣٤٤٤٣١٨٧٢أفئدة الرحمة٢١
٣٤٤٣٣١٧٦٨عنایة ممتازة٢٢
٣٤٤٣٣١٧٦٨نعمة خیرة٢٣
٢٣٢٢٢١١٤٤دیوى عزیزة٢٤
٣٤٤٣٣١٧٦٨مائل الفطري٢٥

    ٥٢  ٥٠  ٧١  ٧٠  ٥٣      
    ١٧،٩ 

%  
٢٣،٦ 
%  

٢٣،٩ 
%  

١٦،٨ 
%  

١٧،٥ 
%  

    

  

ات التال  ذ   ودرج ي  می ا     ف فل م ى األس ي إل ن األعل ي م ار القبل االختب

  :یأتى

  

  االختبار القبلي الدرجات في بیان : ٤٫٤جدول 

أسماء التالمیذالدرجة
 الموضوع

المتكلم عنه

النسبة 
 المئویة
(%)

  التقدیر

كاف٧٢في الملعبأفئدة الرحمة١
كاف٦٨في السوقعنایة ممتازة٢
كاف٦٨الدكانفي نعمة خیرة٣
كاف٦٨في الحدیقةمائل الفطري٤
كاف٦٤في الملعبإخوان حبیبي٥
كاف٦٠في البیتعائدة مفعولة٦
أداء مرض إلى حد ما٥٦في المسجدامین الرشید٧
أداء مرض إلى حد ما٥٢في الفصلسعیدة خیریة٨
أداء مرض إلى حد ما٤٨في المكتبةبدر الصالح٩

أداء مرض إلى حد ما٤٨في المقصففة اهللافردى معر١٠
أداء مرض إلى حد ما٤٤في االدارةعدا فطریة١١
أداء مرض إلى حد ما٤٨في الفصلمحمد عارف١٢
أداء مرض إلى حد ما٥٢في المكتبةسیتى ألفیة١٣
أداء مرض إلى حد ما٥٢في المعملروضة الجنة١٤
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داء مرض إلى حد ماأ٤٤في المطعمدیوى عزیزة١٥
أداء مرض إلى حد ما٤٤في المقصفسیتى نور فائزة١٦
أداء مرض إلى حد كبیر٤٤في المدرسةمفیدة خیریة  ١٧
أداء مرض إلى حد كبیر٣٦في المعملحلیمة سعدیة١٨
أداء مرض إلى حد كبیر٣٦في السوقكالبرق الخاطف١٩
إلى حد كبیرأداء مرض ٣٦الدكانفي قرة أعین٢٠
أداء مرض إلى حد كبیر٣٦في المطعملیلة إسرائیة٢١
أداء مرض إلى حد كبیر٢٨في الحدیقةلیلة مفرحة٢٢
أداء مرض إلى حد كبیر٢٤في البیتمحمد محفوظ ٢٣
أداء مرض إلى حد كبیر٢٤في المدرسةعلي محمودي٢٤
رأداء مرض إلى حد كبی٢٤في االدارةوحیودى٢٥
       ١٢١٣ : 

٢٥   
 =

٤٨،٥٢   
  

أداء مرض إلى حد ما

  

ا،  ن هن انوم ذ % ٢٤ أن ب ن التالمی ق وایقعم ي النط اء ف ي أخط  ف

ة           دث اللغ م لمتح ي الفه عوبات ف نه ،یسبب حدیثه بعض الص  ون ال یزال م لك

ادر ة ینق وعات یومی ي موض دث ف ي التح طر.  عل د یض ض ونوق ي بع  ف

حح ف أن یص هواالمواق ذم، نفس ع ه ن م ي ،ا لك رة ف عوبة كبی د ص  ال توج

ذ    % ٤٠م، و     فهمه ن التالمی اله  م ع أن اتص ا    م م د م ى ح ول إل  إال أن ، مقب

یه     دث إل ي التح عوبة ف ا ص د أحیان ة یج دث اللغ ن  ممتح ون م ا یك  وأحیان

ذ   % ٣٦، و   إلى التكرار واعادة الصیاغة   ؤوا   أن یلج  ،الضرورة ن التالمی  م

 ، محدود جدام فهمه.مهلیدث إ متحدث اللغة صعوبة كبیرة في التحونیواجه

 أخطاء ملدیه.  االتصال والتحدث في موضوعات الحیاة الیومیة ملكن یمكنه 

  . والمفردات، والنحو،كثیرة في األصوات

الم ،         ي الك ان  ومن نتائج االختبار القبلي ف ة    ب الوا درج ذ ن أن التالمی

ة   ماأداء مرض إلى حد     بة المئوی ى معن  %.  ٤٨،٥٢  بدلیل حصولهم النس
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 إال أن متحدث اللغة یجد ، مقبول إلى حد مام مع أن اتصالهالتالمیذذلك، أن 

رورة    م،أحیانا صعوبة في التحدث إلیه  ن الض ون م ا یك ؤوا  أن یلج ، وأحیان

وتلك النتائج دلیلة علي أن أكثریة الطلبة علي . إلى التكرار واعادة الصیاغة

، علي أن )٦، ٢٣(ات ، والمفرد %)٢٣،٩(قدرة جیدة في القواعد العربیة 

الم         ة الك ي طالق عیفة ف درة ض ي ق ه   %)١٦،٨(أكثریتهم ف  ١٧،٩(، ونطق

   %).١٧،٥(، وفهمه %)

  

  مناقشة مشكالت تعلیم الكالم: رابعا

وم   ة مفه ي قل ة ه كلة الرئیس ي أن المش ث عل د الباح ا، یتأك ن هن وم

م كاف وهؤالء التالمیذ في فه . شامل متكامل عن مهارة الكالم عند التالمیذ      

ا،              . في القواعد والمفردات   د م ي ح الم عل ة الك یفهم طبیع م، ف أما عند المعل

الم   یم الك ي تعل الي ف ر الفع یم غی لوب التعل تخدام أس ى اس ك إل ؤّدي ذل . وی

ونتیجة ذلك انخفاض دوافع التالمیذ في عملیة تعلیم الكالم وضعف قدرتهم    

  . علي الكالم باللغة العربیة

رى،  كالت األخ ن المش یم  وم ة تعل ي عملی ذ ف اركة التالمی دم مش ع

كان . وهذه المشكلة تجعل جّو تعلیم الكالم في الفصل جامدا وراكدا        . الكالم

یئا إّال                ل ش ذ الیفع ل والتالمی ام الفص ردات أم المعلم یتكلم كثیرا لشرح المف

ولم یتح . . السكوت واالستماع إلیه، كان التعامل بین المعلم والتالمیذ جامدا

ارهم    المعلم   ن أفك ر ع للطالب فرصا لتطویر ابتكارهم وقدرتهم علي التعبی

الم        یم الك ة تعل . ومشاعرهم وانطباعاتهم باللغة العربیة جیدا من خالل عملی

اء  . كان موقف التالمیذ في عملیة تعلیم الكالم سلبیا  إذن لیس هناك عملیة بن
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ى           تماع إل الم، إال االس م    المعنى عند التالمیذ أثناء تعلیم الك رحه المعل ا ش م

ردات   ن المف ي   . م ذ ف ب  والتالمی ل والتهی م    الخج م المعل م یق جیع ، ول  هم بتش

  .واغرائهم بالكالم، وأخذهم باللین والصبر، وایجاد الدافع للكالم

ة         ع عالی ات ودواف م حماس ت له ذ لیس ب أن التالمی ى جان ذا، إل ه

الم     ذي اس        . لالشترك في تعلیم الك لوب ال ك، أن االس باب ذل ن أس تخدمه وم

راتهم    اء خب الل إحی ن خ م م اتهم ودوافعه ارة حماس ي إث در عل م الیق المعل

ا     . ومعارفهم السابقة  یس له اتهم، ل ن حی وكانت مادة التعلیم معزولة بعیدة ع

الم ال       یم الك ار تعل ا ص ن هن ة، وم ذ الواقع رات التالمی ق بخب اط وثی ارتب

یس  التعّلم، عند نظریة التعمع أن  . یجذبهم بل هو ممّل لهم     لیم الفعالي، هو ل

ة       اهزة والثابت د الج اهیم أو القواع ائع أوالمف ن الوق ة م ظ مجموع . حف

ه           الل خبرات ن خ رها م ة ویفس ي المعرف ن أن یبن ان م وبالعكس، البد لإلنس

ومن هنا، فإن مشاركة التالمیذ في عملیة التعلیم عامل من العوامل . الواقعة

ة   یدعم نجاح العملیة التعلیمیة وال یستثني        ة العربی الم باللغ  .عملیة تعلیم الك

  .  وینبغي للمعلم أن یربط مادة تعلیم الكالم بخبرات التالمیذ الواقعة
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  المبحث الثاني

  استخدام النصوص

  

الم              ي الك ذ عل بعد مناقشة مشكالت تعلیم الكالم وضعف قدرة التالمی

ي      ة  باللغة العربیة، اتفن الباحث عل ن     محاول كالت م ّل المش الل  ح ة  خ تنمی

ة      مهارة الكالم    ف الیومی رى  . باستخدام النصوص التي تستوعب المواق وج

  . لمدة الدورتیناالستخدام هذا 

  

  الدورة األولى:  أوال

  تصمیم خطة التعلیم) أ

یم  یط للتعل میم التخط راد بالتص ف  . والم داد لموق ى االع ویعن

لوبا وطر          . سیواجهه المعلم  ا وأس ل منهج یم یمث التخطیط للتعل ة   ف ة منظم یق

ودة       داف المنش للعمل؛ إنه عملیة عقلیة منظمة هادفة، تؤدى إلي بلوغ األه

  ١.بفعالیة وكفایة

ي أن    اء عل دة      بن ي ع تم ف الم ت ة الك ن ال عملی وات  م ة األخط : ربع

ینبغى أن یعد المعلم تعلیم الكالم ، فنطقالصیاغة و التفكیر و  الستثارة و اال

ار  أعدادا یشمل حسن اختیار موضوعه، وتح   دید عناصره و ترتیبها، وأفك

شته لهم في قیها علي التالمیذ في منا قونقاط كل عنصر، واألسئلة التي سیل     

اظ واأل        ن األلف یمد   س كل عنصر وكل فكرة، والمادة اللغویة م ي س الیب الت

                                               
٦٣ - ٦٢.  ص١٩٨٤المكتبة التربویة المعاصرة، . التدریس الفعال. عزت جرادات وأخرون 1
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د             ،بها التالمیذ  وي الجی ي األداء اللغ م عل ا له ون عون م     . لتك أ المعل إذا هی  ف

الم  ارة الك یم مه ه لتعل ك   نفس د ذل یم بع رى التعل ورة، أج ذه الص ي ه   عل

میم ب یمخطتص ادئ  فا. ة التعل اة المب الم بمراع یم الك ة تعل ّدت خط ا ع فیم

  :٢یلي

الم       )  ١ ورة الك ي ص الم عل دیم الك ي تق م ف درج المعل ى أن یت ینبغ

ي              .الحر ف طبیع ي موق ذ ف تكلم التالمی و أن ی ذا،  . والكالم الحر ه فل

ا     یم مه ا     هناك ثالث مراحل في تعل ت إلیه ي أن یلتف الم،  ینبغ رة الك

  :المعلم،  وهي

، التخطیط للموضوع  والغرض منها    مرحلة ما قبل الكالم؛   )  أ (

تاذ  رة األس ه ومحاض دیث فی ل الح اف   قب ا  اكتش أن فیه ، ب

ي            وتحدید الغرض من الكالم وفیها یساعد المعلم التلمیذ عل

دد             اره، ویح ود أن یخت ذي ی ا ال دد م كل مح أن یكتشف وبش

ة    م ذه المرحل ب   ) ١(وضوعه، وجرى في ه د المناس التمهی

ة، و        ق المناقش رض  ) ٢(للموضوع بعد اختیاره عن طری ع

جیع  مع   الموضوع ذ   تش ذهم     التالمی الكالم، وأخ رائهم ب واغ

ي  )٣( و ،باللین والصبر، وایجاد الدافع للكالم      القاء المادة ف

ة  راءة الجهری ع الق ة م ة خاص وص بطریق تخدام ب النص اس

ائ المالوس ي الك حة ف ة ) ٤(، ول الموض ات فردی التمرین

  .وجماعیة حتى یمكن التالمیذ القیام علي الكالم

                                               
٥١١ -  ٥٠٦. ص .  المرجع نفسه. رشدي أحمد طعیمة 2
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توفیر الحریة  وفي هذه الخطوة، قام المعلم بالكالم؛مرحلة )  ب(

ذ  ارات،     للتالمی ار العب ي اختی وع، وف ار الموض ي اختی ف

دث ا یألفون فیتح وح،   هونه ویرغبونفیم أنى والوض ع الت م

عنى، ومراعاة المواقف المختلفة، وما تتطلبه من وتمثیل الم

وان األداء  م  أل اعد المعل ا یس ار، وفیه الم المخت الیب الك أس

   مرتبة   سئلة بعضهم بعضاالتالمیذ علي إقامة األ

ة   )  ت( ة المراجع الم أو مرحل د الك ا بع ة م ة  مرحل ا أقام ؛ فیه

  .، واالختتام علي تنویع االجابات،، والتلخیصاإلختبار

دود    ) ٢ ي ح الكالم ف مح ب وي یس ید لغ ذ رص دى التالمی ون ل    أن یك

  .الموضوع المطروح أو القضیة المثارة

المفردات )٣ املوا ب أن یتع ة ب ب اللغوی ذ التراكی رف التالمی أن یع

.السابقة ووضعوها في التراكیب المناسبة

ارات  )٤ رار العب الم تك دریس الك ي ت م ف رر المعل ى أن یتح ینبغ

طالحات النمطی وف   ةواإلص ي س ة الت دیث العادی اط الح ، أنم

ة       . یستمعون إلیها  ومن أنماط الدراسة المقصودة النصوص العربی

.بأنواع شكلها

أن یقوم المعلم بتكوین رصید من الكلمات والتراكیب عند التالمیذ    )٥

.حتى یستطیعوا القیام بالمحادثة بالشكل المراد

ي المج  )٦ ذ عل درة التالمی ة ق م بتنمی وم المعل ورة أن یق ة یص امل

معارضة األراء بطریقة ال تجرح مشاعر األخرین، أو اإلبانة عن 

.مشاعر الود ومظاهر االهتمام بكالم األخرین، وغیرها
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وم  )٧ بوط محك ف مض ن موق ال م ق االنتق م بتحقی وم المعل أن یق

ع         ي المجتم ه ف ذ فی ق التالمی ر ینطل بمتغیرات كثیرة إلى موقف ح

.الخارجي

یم   ینبغى عند تألیف النص  )٨ ن تعل وص للكالم في المستویات األلى م

ب   ار التراكی ي اختی درج ف رى الت ات أخ اطقین بلغ ة للن العربی

ن    تذكارا م هل اس وم أس ة المعل ة المبنی ورة أن الجمل ة، بص اللغوی

.المبنیة للمجهول، والمثبتة أسهل من المنفیة، وغیرها

م التل       قینبغى  )٩ دما اس ذي   بل أن یلقي المعلم الكالم أال یحدد مق ذ ال می

.سیتلوه للرد علي راحة األخرین

رح           )١٠ أال یج ه ب ا فی ا وذكی ا فطن أ یفظ حیح الخط م بتص أن یقوم المعل

.التلمیذ أما األخرین

یم                 ة تعل میم خط رض تص ابقة، یع  استنادا إلى أسس تعلیم الكالم الس

ف              توعب المواق ي تس وص الت ة الكالم باللغة العربیة باستخدام النص  الیومی

وقام الباحث . إلى الحریةاألرشادیة ى في أسلوب المحادثة من     للدورة األول 

ا                ف م توعب المواق ي تس وص الت تخدام النص یة باس واد الدراس بتصمیم الم

  :یلى

  

  المواد الدراسیة المصممة باستخدام النصوص: ٤٫٥جدول 

  
  رقم
  

  
  الدورة

  
  اللقاء

  
  الموضوع

  
  األسلوب

لحرالكالم اوالمحادثة في البیت٢-١  األولى١
الكالم الحروالمحادثة في المدرسة٤-٣  ٢
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الكالم الحروالمحادثة في الفصل٦-٥  ٣
الكالم الحروالمحادثة في المكتبة٨-٧  ٤
الكالم الحروالمحادثة في المقصف١٠-٩  ٥
الكالم الحروالمحادثة في المعمل١٢- ١١  ٦
الكالم الحروالمحادثة في االدارة١٤- ١٣  ٧
الكالم الحروالمحادثة في الملعب١٦- ١٥  ٨
الكالم الحروالمحادثة في السوق٢-١  الثانیة  ٩

الكالم الحروالمحادثة في البنك٤-٣    ١٠
الكالم الحروالمحادثة في المطعم٦-٥    ١١
الكالم الحروالمحادثة في الحدیقة٨-٧    ١٢
الكالم الحروالمحادثة في المسجد١٠-٩    ١٣
الكالم الحروالمحادثة في الشاطئ١٢- ١١    ١٤
الكالم الحروالمحادثة في الدكان١٤- ١٣    ١٥
الكالم الحروالمحادثة في المزرعة١٦- ١٥    ١٦

  

وقام الباحث باختیار أسلوب المحادثة من المرشدة إلى الحریة في      

هذا البحث بناءا علي أن التالمیذ في القسم الثانى من الصف األول 

  . لدیهم عدة المفردات والتراكیب) رالعاش(

وذلك األسلوب بصورة الخطة الدراسیة  التي ذات الوقت الموفور 

بصورة تقدیم   وبالموقع الحیاتي قة، تحت الموضوع في الحدیقة، ٩٠

وتحتوي الخطة علي الهدف العام، والهدف الخاص، . بعض لبعض

  . والتقویمومؤشرات النجاح، و خطوات إجراءات العلیم ، والوسائل،

 المختلفة التي الیومیةتعریض التالمیذ للمواقف   أما الهدف العام فهو     

تنمیة القدرة علي مجاملة الغیر في اثناء المحادثة، یحتاجون ممارسة اللغة، 

كوت      تنمیة القدرة علي تغییر مجرى الحدیث،  احترام رأي األخرین، والس

دى المتح      ون ل دثین، أن یك د المتح تكلم أح دما ی ن   عن ب م در مناس دث ق

اه،                 ب االنتب أثیر، وجل الم والت ي الك ادرا عل اة  والكلمات التي تجعله ق مراع

النظام في الحوار
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و  اص ه دف الخ وص و اله ض النص ذ بع م التالمی ة فه ن المحادث م

حیحة،   ة الص م العربی ى     وفه ة إل ع التعدی طالحات م رات أو االص التعبی

  . المختلفةمیةالیو الذي یستوعب المواقف التوظیف الحقیقي

نص   ومؤشرات النجاح تفصیال هي أن یقدر التلمیذ نفسه علي     م ال فه

ف       من المحادثة العربیة الصحیحة    ة  الذي یستوعب بعض المواق ي   الیومی  ف

التي التعبیرات أو االصطالحات تقدیم الحدیقة، وأن یقدر التلمیذ نفسه علي  

.عن الحدیقة الیومیةتستوعب المواقف 

ذ       وخطوات إجراء ال   طة التالمی م وأنش طة المعل ن أنش . تعلیم تتكون م

توعب   ي تس وص الت تخدام النص الم باس یم الك ي تعل ة ف الیب التعلیمی واألس

ف  ةالمواق ي   الیومی ى ه دورة األول ذه ال ي ه ة،  :  ف رة، والمحادث المحاض

راتهم           . والكالم الحر  ذ وخب ارف التالمی تساعد هذه األسالیب علي إحیاء مع

الم   كما تساعدهم علي ال  ة الك ي عملی راء    . نطق السلیم ف وات إج ون خظ تتك

الم        ة الك الم ومرحل ل الك ا قب ة م ي مرحل ل، وه الث مراح ن ث یم م التعل

  .  ومرحلة ما بعد الكالم

ي    ة ف طة التعلیمی ا األنش الم أم ل الك ا قب ة م م ؛ مرحل رح المعل أن یش

ع   ذ م ات التالمی یم وواجب داف التعل جیعأه ذ تش الكال التالمی رائهم ب ، مواغ

ر       و ا عناص تخلص منه ئلة یس ن األس ة م ذ بمجموع م التالمی اقش المعل ین

م             الموضوع دة، ث ، القاء المادة بابتداء المفردات السابقة، ثم المفردات الجدی

استخدام الوسائل ب القاء النص المنشود  بطریقة انتقائیة مع القراءة الجهریة     

مكن التالمیذ القیام ، والتمرینات فردیة وجماعیة حتى یالموضحة في الكالم

  .علي الكالم
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ام : مرحلة الكالم أما األنشطة التعلیمیة في      م ب   فق ة     المعل وفیر الحری ت

اعد      في اختیار   للتالمیذ   ولهم، یس ي ح ة الت ن الحدیق التراكیب والتعبیرات ع

ة األ  ي إقام ذ عل م التالمی االمعل هم بعض ئلة بعض ة س وع مرتب ن الموض  ع

  .المتكلم عنه

ي   طة ف ا األنش الم اأم د الك ا بع ة م إ:لمرحل ر  ف ار األخی ة اإلختب قام

  .، واالختتامالتلخیص، علي تنویع االجاباتبصورة المقابلة الشفهیة

ي    المصّممالنص  في إجراء التعلیم أستخدم     و  الذي تحت الموضوع ف

اییر             .  األولى الحدیقة للدورة  ى المع ابع إل ث ت ذا البح ي ه نص ف میم ال وتص

وع   ) ١: (ي هذا البحث، فهي   الخاصة التي أقرها الباحث ف     أن یكون الموض

دواتهم،                املهم، وع ي تع ة عل ة المالحظ ما جرى حول بئات التالمیذ بطریق

ة،              ) ٢(و ذ الیومی طلحات التالمی ن مص أخوذة م تخدمة م أن المفردات المس

ي  دة عل ردات الدی دد المف اوز ع طلحة، و١٠وال یج ة أو مص أن )  ٣( كلم

نص  ّممال والمص ا ح ف م دوء بوص ة  مب ط بالمحادث وع، ومتوس ل الموض

ق       ي تخل وع ك ن الموض لیمة م ادة الس وع،ومختتم باالف بة بالموض المناس

ة، و أخالق كریم ذ ب بة  ) ٤(التالمی وع مناس ي الموض ة ف ل المكّون أن الجم

هیرة، و          ة الش ن    ) ٥(بقدرة التالمیذ، وبالقواعد اللغوی ب م ون التراكی أن تك

أن یرمز المتكلم أو ) ٦( الكاملة، واألسهل إلى األصعب، ومن البسیطة إلى

واع                    ة أن نص بإزال م ال ذ فه هل التالمی ى یس ة لك ارة الخاص المخاطب باإلش

  .المعوقات غیر المقصودة

 وبالنظر إلى تلك المعاییر صمم الباحث النص الذي تحت الموضوع 

  :وها هو نصه. في الحدیقة
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  في الحدیقة

امان بمنطقة غوندانج في الصباح، ذهب أحمد إلى الحدیقة سومبر ت

وفي الحدیقة . بعد ٌرٌبع ساعةإلیها  وصل ، وركب أحمد الدراجة. لغى

  .فیتحدثان عن الحدیقة. لقى أحمد صدیقته إرما

  وعلیكم السالم ورحمة اهللا  -  السالم عایكم  +

  أهال بك  -  أهال وسهال   +

غیر      -  منفردة أنت؟   + ي الص ع أخ ا م . ال، أن

  اسمه راما

  مرتین، وأنت؟  -  رت هنا؟كم مرة ز  +

ر  -  ماذا في هذه الحدیقة؟. مرة أولى  + رى؛كثی ا ت بح،  كم  المس

ور، ب، والزه  والملع

  واألشجار، وغیرها 

ه؟     -   السباحة؟قادر عليهل أخوك   + ب مع بح وتلع د أن تس تری

ل اطى ! تفض ي ش و ف ا ه ه

  المسبح

  وعلیكم السالم  -  شكرا، والسالم علیكم  +

ورجع أحمد قبیل الظهر ویستریح قلیال فصلى . فسبح أحمد وراما

  . الحدیقة جمالفحٍمد اهللا علي ما رزقه من. الظهر جماعة
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  تطبیق ال) ب

لوب ق أس ري تطبی نص  ُأج تخدام ال ة باس ة العربی الم باللغ الك

ف  توعب المواق ذي یس مم ال ةالمص وم الیومی ي ی ى ف دورة األول  لل

ل     ١٤االثنین،   ت عمل  .  م ٢٠٠٨ من أبری ن       وكان ون م یم تتك ة التعل ی

ة              الم ومرحل ة الك ثالث مراحل، وهي مرحلة ما قبل الكالم ومرحل

  .  ما بعد الكالم

  مرحلة ما قبل الكالم )  ١

الة          ة والص الم والحمدل افتتح المعلم عملیة التعلیم بإلقاء الس

ثم بدأ المعلم تعلیم الكالم في . علي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسّلم

ي      هذه المرحلة بإ   م  لقاء أهداف التعلیم، وهي أن یقدر التلمیذ عل فه

وص  ض النص حیحة،   بع ة الص ة العربی ن المحادث م م وفه

رات  ي ،التعبی ف الحقیق ى التوظی ة إل ع التعدی طالحات م   أو االص

ف   توعب المواق ذي یس ةال ةالیومی م  .  المختلف ح المعل م وض ث

لموضوع ا الواجبات التي سیفعلها التالمیذ، وهي أن یتكلم التالمیذ

  .عن الحدیقة التي كانت حولهم، ثم الكالم الحرالمحادثةبأسلوب 

الي  ئلة     وبالت ن األس ة م ذ بمجموع م التالمی اقش المعل ن

ة الموضوعالنص الذي تحت یستخلص منها عناصر   .  في  الحدیق

ي     قام المعلم بتعلیق المادة      ت، أو ف ي البی ة ف الدراسیة حول الحدیق

ذ    دى التالمی ة ل ة المعروف ي األمكن ة، أو ف ذه  . المنطق ن ه وم

ي         ة، ه ن الحدیق وع م ر الموض ن عناص ر أن م ة، ظه المناقش
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ب،     بح، ویلع ب، ، ویس بح، ، والملع ور، والمس جار، والزه األش

  .ویستریح، ونصف ساعة، والشاطئ، والمنطقة

ابقة    ثم القى المعلم  المادة       ردات الس م   . بابتداء المف ام المعل ق

ا    . بشرح المفردات السبقة بطریقة المناقشة  ى م ردات ه وتلك المف

ومن المفردات المهم شرحها هى أن الحدیقة . یتعلق بالبین وما فیه

هى التي كانت أمام البیت، أو وراءه، أو مكان یختص فیه الراحة        

ل   ب العم د تع ردات ا  .  بع م المف ى المعل م ألق ة ث دة بطریق لجدی

ذ    ة التالمی ب امكانی ا حس ة، وتحفیظه راءة الجهری اة، والق . المحاك

بح، ،     ور، والمس جار، والزه ي األش دة ه ردات الجدی والمف

والملعب، ، ویسبح، ویلعب، ویستریح، ونصف ساعة، والشاطئ، 

  . ثم القى المعلم  النص المنشود. والمنطقة

ع ال    ة م ة انتقائی نص بطریق م ال ى المعل ة ألق راءة الجهری  ق

، فهي الصورة الملونة عن استخدام الوسائل الموضحة في الكالمب

ة ن    . الحدیق ى یمك ة حت ة وجماعی ات فردی م بالتمرین ام المعل م ق ث

نص       . التالمیذ القیام علي الكالم    ثم ناقش المعلم مع التالمیذ مادة ال

دروس  م     الم ي ل ردات الت م المف ي فه ذ عل م التالمی اعد المعل وس

ى           یفهموها م المعن اموس لفه تعینوا بالق د  .  كما سمح لهم أن یس وبع

رات       ذ بخب رأه التالمی ا ق م م ط المعل نص، رب ذ ال م التالمی أن فه

  .وذلك عن طریق الحوار والمناقشة. التالمیذ الواقعة

ذان    ا تلمی ات فیه ى فئ ذ إل م التالمی م المعل م  .  قس ام المعل ق

ة  ب وفیر الحری ذ ت ار  للتالمی ي اختی ب وف ن  التراكی رات ع التعبی
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ولهم  ي ح ة الت و   .الحدیق تكلم ه ة أن ی ن الفرق ال م م ك أمر المعل  ف

وساعد . وصاحبه عن الحدیقة وأن یستعد في المكالمة أمام الفصل

م             مح له ا س المعلم التالمیذ علي فهم المفردات التي لم یفهموها كم

وع      . أن یستعینوا بالقاموس   وم الموض وبعد ذلك، شرح المعلم مفه

ف       . المختار ا وص فها، ومنه ن وص وهناك موضوعات كثیرة یمك

داث أو   ف األح خاص وص ف األش اكن وص ف األم یاء وص األش

رات ي. الخب ر، وه الم الخ وات الك م خط رح المعل م ش ار : ث اختی

یله        ویره بتفاص ه وتط ره وتنظیم د أن  . موضوع وتحدیدعناص وبع

ام   ة أم راء المناقش ة إج ل الفئ ن ك م م ب المعل ذ، طل ا التالمی فهمه

  .  لفصلا

  مرحلة الكالم ) ٢  

وظهر أن كل الفئة یقدم بعضها بعضا أمام الفصل، والمعلم یراقبه 

سئلة بعضهم یساعد المعلم التالمیذ علي إقامة األ. ویصلح الخظأت

  . عن الموضوع المتكلم عنهمرتبة بعضا

  مرحلة ما بعد الكالم )  ٣ 

فهیة   ة الش ورة المقابل ر بص ار األخی ة اإلختب يأقام ع  عل  تنوی

   .االجابات

ا       وفي هذه المرحلة، شجع المعلم       ة م ویم ومراجع ي تق التالمیذ عل

طلب المعلم من التالمیذ أن یسألوا أصدقاءهم عن دفاترهم . تكلموا

ا         . إجراء الكالم الحر   ي مراعاته ي ینبغ وشرح المعلم الجوانب الت

  :   ومن هذه الجوانب. في التقویم



٨٧

ة   ، إذا كان التلمیذ     جانب النطق   - أ ن اللكن یخالطه أثر قلیل جدا م

  نبیةجاأل

ي        - ب ذ ف ان التلمی د، إذا ك ب    جانب القواع د وترتی اء القواع أخط

الكلمات قلیلة ال تذكر

ردة - ت ب المف تعمل ، إذا جان ذ یس ارات التلمی ردات والعب المف

،االصطالحیة كمتحدثي اللغة تماما

ة - ث ب الطالق ي  جان ذ ف ان التلمی ل  ، إذا ك ه مث ان مثل ق اللس طل

، حدث األصليالمت

   كل شيء دون صعوبةمأنه یفهالتلمیذ  ىبد، إذا جانب الفهم - ج

  .، واالختتامالتلخیص، وبالتالي، وجه المعلم االختبار البعدي 

  

  المالحظة وتقویم تعلیم الكالم باللغة العربیة و تحلیلهما  ) ج

الم    یم الك داف تعل ذ أه م التالمی ر أن یفه ى، ظه دورة األول ي ال ف

راء        باللغة العر  بیة جیدا، كما یفهم الواجبات التي یفعلونها أثناء إج

ة           ة العربی الم باللغ عملیة التعلیم، ألن المعلم یلقي أهداف تعلیم الك

ة          ة التعلیمی ة العملی ي بدای ذ ف ك   . شفویا وكتابیا إلى التالمی ر ذل وأّث

ي     ة وعل ة التعلیمی ي العملی اتهم عل ز انتباه ي تركی ا ف را إیجابی أث

  .  واجباتهم

ث           امیكي، حی وي دین و حی وكانت عملیة تعلیم الكالم تجرى في ج

وعات          أن التالمیذ یشعرون بالسعادة والحماسة في مناقشة الموض

وعهم          . التي یوّدون كالمها   ار موض ي اختی ة ف كما یشعرون بحری
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ترك       ذ اش ل التلمی ا، وك م تطویره ا ث ره وتنظیمه د عناص وتحدی

وكان المعلم والتالمیذ . مبنشاط في هذه المناقشة وفي أنشطة الكال      

ا    ي            . یتعاملون تعامال مریح ز عل الم تترك یم الك ة تعل ت عملی وكان

م    ي المعل ت عل ذ ولیس ة     . التلمی ن المالحظ ات م ي البیان ا ه وه

  :والتقویم

ة   ر فعالی یم أكث لوب التعل ث أن اس د الباح ة وج ن المالحظ وم

رح ع        م یش ة، إذ أن المعل ة العربی الم باللغ ارة الك ة مه ن لترقی

ّد     المفردات المقررة أمام الفصل وواصل بالتمرینات الفعالیة، وتع

المادة الدراسیة لترقیة مهارة الكالم بصفة شاملة والتدریب علیها، 

مع مناسبة موضوعات المادة ببیئة التالمیذ، ، ویساعد كثیرا نص      

  . الیومیةالتعلیم المستخدم التي تستوعب المواقف 

ن  هذا كله بسبب أن المعلم ا  هتم بالجوانب الشاملة من الكالم م

لوب         تخدام أس الم، اس جوانب تنظیم األفكار وعرض مضمون الك

  .یرّكز تعلیم الكالم علي التعبیر التوظیفي

اح  ن  و ایت ر ع ي التعبی درتهم عل ارهم وق ویر ابتك رص لتط ف

الل           ن خ دا م ة جی ة العربی اتهم باللغ اعرهم وانطباع أفكارهم ومش

ذهم    همبتشجیعو القیام   عملیة تعلیم الكالم،      واغرائهم بالكالم، وأخ

  .باللین والصبر، وایجاد الدافع للكالم

تراك         و من جانب التالمیذ أن لهم حماسات ودوافع عالیة لالش

الم     یم الك تخدمه         . في تعل ذي اس لوب ال ك، أن االس باب ذل ن أس وم

اء        الل إحی ن خ م م اتهم ودوافعه ارة حماس ي إث در عل م یق المعل
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اتهم،          . ارفهم السابقة خبراتهم ومع  ة بحی یم موافق ادة التعل ت م وكان

یم                 ار تعل ا ص ن هن ة، وم ذ الواقع لها ارتباط وثیق بخبرات التالمی

التعّلم، عند نظریة التعلیم الفعالي، هو أن یبني ألن . الكالم یجذبهم

  . اإلنسان المعرفة ویفسرها من خالل خبراته الواقعة

  : ما یلىاألولىفي الدورة  ونتیجة التقویم البعدي

  

  المحادثة في الدورة األولىاالختبار البعدي بتقدیم  نتائج:  ٤٫٦جدول

  

أسماء التالمیذالرقم
جانب 
النطق

 جانب
القواعد

جانب 
المفردة

جانب 
الطالقة

جانب 
الفهم

الجملة
النسبة 
المئویة

٣٤٣٢٤١٦٦٤عائدة مفعولة١
٢٢٢٢٣١٠٤٠علي محمودي٢
٢٣٣٢٣١٤٥٦ خیریةسعیدة٣
٢٢٣٢٤١٤٥٦بدر الصالح٤
فردى معرفة ٥

اهللا
٢٢٣٢٣١٣٥٢

٢٣٣٢٣١٣٥٢حلیمة سعدیة٦
٣٤٣٢٣١٥٦٠عدا فطریة٧
٣٤٣٣٤١٧٦٨إخوان حبیبي٨
كالبرق ٩

الخاطف
٢٢٢٢٣١١٤٤

٢٣٢٢٣١٢٤٨قرة أعین١٠
٢٣٣٢٣١٢٤٨ةلیلة إسرائی١١
٢٢٢٢٣١١٤٤لیلة مفرحة١٢
٣٣٣٢٤١٥٦٠امین الرشید١٣
٢٢٣٢٣١١٤٤محمد محفوظ ١٤
٢٣٣٢٣١٢٤٨مفیدة خیریة١٥
٢٣٣٣٣١٤٥٢محمد عارف١٦
٢٣٣٣٤١٥٦٠سیتى ألفیة١٧
سیتى نور ١٨

فائزة
٢٣٣٣٣١٣٥٢

٢٣٣٣٣١٤٥٦روضة الجنة١٩
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٢٢٣٢٣١١٤٤وحیودى٢٠
٤٤٤٤٤٢٠٨٠أفئدة الرحمة٢١
٤٤٤٣٤١٩٧٦عنایة ممتازة٢٢
٣٤٤٤٤١٩٧٦نعمة خیرة٢٣
٢٣٣٣٣١٣٥٦دیوى عزیزة٢٤
٣٤٤٣٤١٨٧٢مائل الفطري٢٥

    ٨٢  ٦٢  ٧٨  ٧٣  ٦٠      
    ١٧،٠ 

%  
٢٠،٦ 
%  

٢١،٩ 
%  

١٧،٤ 
%  

٢٣،١ 
%  

    

  

ذ    ات التالمی ي   ودرج ا     ف فل م ى األس ي إل ن األعل ي م ار القبل االختب

  :یأتى

  

  البعدي في الدورة األولىاالختبار الدرجات في بیان : ٤٫٧جدول 

أسماء التالمیذالدرجة
 الموضوع

المتكلم عنه

النسبة 
 المئویة
(%)

  التقدیر

جید جدا٨٠في الملعبأفئدة الرحمة١
كاف٧٦في السوقعنایة ممتازة٢
كاف٧٦الدكانفي نعمة خیرة٣
كاف٧٢في الحدیقةمائل الفطري٤
كاف٦٨في الملعبإخوان حبیبي٥
كاف٦٤في البیتعائدة مفعولة٦
أداء مرض إلى حد ما٦٠في المسجدامین الرشید٧
أداء مرض إلى حد ما٦٠في المكتبةسیتى ألفیة٨
أداء مرض إلى حد ما٦٠دارةفي االعدا فطریة٩

أداء مرض إلى حد ما٥٦في الفصلسعیدة خیریة١٠
أداء مرض إلى حد ما٥٦في المكتبةبدر الصالح١١
أداء مرض إلى حد ما٥٦في المعملروضة الجنة١٢
أداء مرض إلى حد ما٥٢في المقصففردى معرفة اهللا١٣
 إلى حد ماأداء مرض٥٢في الفصلمحمد عارف١٤
أداء مرض إلى حد ما٥٦في المطعمدیوى عزیزة١٥
أداء مرض إلى حد ما٥٢في المقصفسیتى نور فائزة١٦
أداء مرض إلى حد ما٥٢في المعملحلیمة سعدیة١٧
أداء مرض إلى حد ما٥٢في السوقكالبرق الخاطف١٨



٩١

أداء مرض إلى حد ما٤٨الدكانفي قرة أعین١٩
أداء مرض إلى حد ما٤٨في المدرسةفیدة خیریةم٢٠
أداء مرض إلى حد ما٤٨في المطعملیلة إسرائیة٢١
أداء مرض إلى حد ما٤٤في الحدیقةلیلة مفرحة٢٢
أداء مرض إلى حد ما٤٤في البیتمحمد محفوظ ٢٣
أداء مرض إلى حد ما٤٤في االدارةوحیودى٢٤
أداء مرض إلى حد ما٤٠ةفي المدرسعلي محمودي٢٥
       ١٤١٦ : 

٢٥   
 =

٥٦،٦٤  
%  

أداء مرض إلى حد ما

  

النسبة ب االختبار القبليفي والمعاییر التي استخدمها الباحث 

  : ٤٫٣ كما في الجدول  المئویة

اد                 ي ازدی ة عل فة عام ة بص ومن هنا، ظهر أن النسبة المئوی

ة    دلیل أن  ترقی ة، ب ذ ازدادت الترقی ن   %  ١٢، ٨التالمی م

ي     %. ٥٦،٦٤صارت   % ٤٨،٥٢ دي ف ومن نتائج االختبار البع

ة    الوا درج ذ ن ر أن التالمی الم ، ظه د  الك ى ح رض إل اأداء م   م

ة   بة المئوی ولهم النس دلیل حص ك، أن   %.  ٥٦،٦٤ب ى ذل معن

ا    م مع أن اتصاله   التالمیذ د م ى ح ول إل ة   ، مقب دث اللغ  إال أن متح

یه    دث إل ي التح عوبة ف ا ص د أحیان ن   ،میج ون م ا یك  وأحیان

  .إلى التكرار واعادة الصیاغةؤوا  أن یلج،الضرورة

ذ       ة التالمی وا   %)  ٧٦(وذلك بمعنى أن أكثری ا زال ي    م أداء ف

. یكون جید جدا % ٤، و أداء مرفي  % ٢٠،و مرض إلى حد ما

ة                ي طالق عوبة ف عرون بص ذ یش ازال التالمی وبالرغم من ذلك، م
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بة   والباحث   .الكالم ن      یرجو أن النس ي م غ أعل ة تبل ة العام  المئوی

  .إذا یجب علي الباحث االعادة في الدورة الثانیة. ٦٠،٠٠

  

  الدورة الثانیة: ثانیا

  تصمیم خطة التعلیم) أ

مت          ى، قّس دورة األول كما كان تصمیم خطة تعلیم الكالم في ال

أیضا عملیة تعلیم الكالم في الدورة الثانیة إلى ثالث مراحل وهي        

  . لكالم، ومرحلة الكالم، ومرحلة ما بعد الكالممرحلة ما قبل ا

الم؛   ل الك ا قب ة م ا  مرحل رض منه وع والغ یط للموض ، التخط

ه      ومحاضرة األستاذ  دیث فی ل الح د           قب اف وتحدی ا  اكتش أن فیه ، ب

ف                  ي أن یكتش ذ عل م التلمی اعد المعل ا یس الم وفیه الغرض من الك

وعه، و     رى  وبشكل محدد ما الذي یود أن یختاره، ویحدد موض ج

  في هذه المرحلة كما جرى في المرحلة األولى بزیادة قلیلة

الم؛ مرحلة   م ب         الك ام المعل وة، ق ذه الخط ي ه ة    وف وفیر الحری ت

دث          للتالمیذ   ارات، فیتح ار العب ي اختی وع، وف وا في اختیار الموض

  كما جرى في المرحلة األولى بزیادة قلیلة

رى    ا ج ة؛ كم ة المراجع الم أو مرحل د الك ا بع ة م ي مرحل  ف

  .المرحلة األولى بزیادة قلیلة

  

تخدام        ة باس ة العربی الم باللغ یم الك ة تعل میم خط رض تص ویع

  .النصوص للدورة الثانیة 
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وتحتوي الخطة علي الهدف العام، والهدف الخاص، ومؤشرات 

  .النجاح، و خطوات إجراءات العلیم ، والوسائل، والتقویم

اص  ، وكذلك  كما في الدورة األولى   أما الهدف العام فهو       الهدف الخ

ن  فهم النص مؤشرات النجاح تفصیال فهي أن یقدر التلمیذ نفسه علي          أما   م

حیحة  ة الص ة العربی ف  المحادث ض المواق توعب بع ذي یس ة ال ي الیومی  ف

التي صطالحات مالتعبیرات أو التقدیم الحدیقة، وأن یقدر التلمیذ نفسه علي 

.عن الحدیقة الیومیةتستوعب المواقف 

ذ         وخطو طة التالمی م وأنش طة المعل ن أنش . ات إجراء التعلیم تتكون م

توعب   ي تس وص الت تخدام النص الم باس یم الك ي تعل ة ف الیب التعلیمی واألس

ف  ةالمواق ي   الیومی ى ه دورة األول ذه ال ي ه ة،  :  ف رة، والمحادث المحاض

راتهم           . والكالم الحر  ذ وخب ارف التالمی تساعد هذه األسالیب علي إحیاء مع

الم   كما تسا  ة الك ي عملی راء    . عدهم علي النطق السلیم ف وات إج ون خظ تتك

الم        ة الك الم ومرحل ل الك ا قب ة م ي مرحل ل، وه الث مراح ن ث یم م التعل

  .  ومرحلة ما بعد الكالم

الم   أما األنشطة التعلیمیة في    ل الك ا قب داء    :مرحلة م ادة بابت اء الم  الق

اء         م الق ة        المفردات السابقة، ثم المفردات الجدیدة، ث ود  بطریق نص المنش  ال

ة    راءة الجهری ع الق ة م الم    ب انتقائی ي الك حة ف ائل الموض تخدام الوس ، اس

  .والتمرینات فردیة وجماعیة حتى یمكن التالمیذ القیام علي الكالم

ي       الم   أما األنشطة التعلیمیة ف ة الك م ب    : مرحل ام المعل ة    ق وفیر الحری ت

ن ال في اختیار   للتالمیذ   اعد     التراكیب والتعبیرات ع ولهم، یس ي ح ة الت حدیق
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ة األ  ي إقام ذ عل م التالمی االمعل هم بعض ئلة بعض ة س وع مرتب ن الموض  ع

  .المتكلم عنه

ي   طة رف ا األنش الم أم د الك ا بع ة م ر  :المرحل ار األخی ة اإلختب أقام

  .، واالختتامالتلخیص، علي تنویع االجاباتبصورة المقابلة الشفهیة

  .یم طما في الدورة ال زائد لهومن وسائل التعلیم المستخدمة  والتقو

  

  تطبیق ) ب

ة          الم باللغ كما جرى تعلیم الكالم في الدورة األولى، أجري تعلیم الك

ة العربیة باستخدام النصوص التي تستوعب المواقف        ة    الیومی دورة الثانی  لل

د    في ثالث مرحل وهي مرحلة ما قبل الكالم ومرحلة الكالم ومرحلة ما بع

  .  الكالم

  ما قبل الكالم مرحلة )  ١

الة          ة والص الم والحمدل افتتح المعلم عملیة التعلیم بإلقاء الس

ثم بدأ المعلم تعلیم الكالم في . علي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسّلم

ي أن    ذ، وه یفعلها التالمی ي س ات الت رح الواجب ة یش ذه المرحل ه

ذ تكلم التالمی لوب  ی وع بأس ةالموض رالمحادث الم الح م الك عن ، ث

  .قة التي كانت حولهمالحدی

الي  ئلة     وبالت ن األس ة م ذ بمجموع م التالمی اقش المعل ن

وع      ر الموض ة      یستخلص منها عناص و الحدیق ذي ه م   .  ال ام المعل ق

بتعلیق المادة الدراسیة حول الحدیقة في البیت، أو في المنطقة، أو 

ذ   ر أن     . في األمكنة المعروفة لدى التالمی ة، ظه ذه المناقش ن ه وم
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ر ال ن عناص ور،   م جار، والزه ي األش ة، ه ن الحدیق وع م موض

بح،   قى، ویس ب، ویس اح، والملع ال، والتف بح، والبرتق والمس

  .ویصود، ویسامر، ویلعب، ویستریح

راءة                ة الق دة بطریق المفردات الجدی ادة ب م  الم ى المعل ثم الق

ذ         ة التالمی ب امكانی ا حس دة    . الجهریة، وتحفیظه ردات الجدی والمف

  .ورة األولى كلمات كما في الد١٠

ة     راءة الجهری ع الق ة م ة انتقائی نص بطریق م ال ى المعل  ألق

، فهي الصورة الملونة عن استخدام الوسائل الموضحة في الكالمب

ة ن    . الحدیق ى یمك ة حت ة وجماعی ات فردی م بالتمرین ام المعل م ق ث

نص       . التالمیذ القیام علي الكالم    ثم ناقش المعلم مع التالمیذ مادة ال

دروس  اعالم م     وس ي ل ردات الت م المف ي فه ذ عل م التالمی د المعل

ى            م المعن اموس لفه تعینوا بالق د  . یفهموها كما سمح لهم أن یس وبع

رات       ذ بخب رأه التالمی ا ق م م ط المعل نص، رب ذ ال م التالمی أن فه

  .وذلك عن طریق الحوار والمناقشة. التالمیذ الواقعة

ذان    ا تلمی ات فیه ى فئ ذ إل م التالمی م المعل ام .  قس م ق المعل

ة  ب وفیر الحری ذ ت ار  للتالمی ي اختی ن   ف رات ع ب والتعبی التراكی

ولهم  ي ح ة الت و   .الحدیق تكلم ه ة أن ی ن الفرق ال م م ك أمر المعل  ف

وساعد . وصاحبه عن الحدیقة وأن یستعد في المكالمة أمام الفصل

م             مح له ا س المعلم التالمیذ علي فهم المفردات التي لم یفهموها كم

وع      . اموسأن یستعینوا بالق   وم الموض وبعد ذلك، شرح المعلم مفه

ف       . المختار ا وص فها، ومنه ن وص وهناك موضوعات كثیرة یمك
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داث أو   ف األح خاص وص ف األش اكن وص ف األم یاء وص األش

رات ي. الخب ر، وه الم الخ وات الك م خط رح المعل م ش ار : ث اختی

یله        ویره بتفاص ه وتط ره وتنظیم د أن  . موضوع وتحدیدعناص وبع

ا التال  ام فهمه ة أم راء المناقش ة إج ل الفئ ن ك م م ب المعل ذ، طل می

  الفصل

  مرحلة الكالم ) ٢

وظهر أن كل الفئة یقدم بعضها بعضا أمام الفصل، والمعلم یراقبه 

سئلة بعضهم یساعد المعلم التالمیذ علي إقامة األ. ویصلح الخظأت

  . عن الموضوع المتكلم عنهمرتبة بعضا

  مرحلة ما بعد الكالم )  ٣ 

فهیة  أقا ة الش ورة المقابل ر بص ار األخی ة اإلختب ع م ي تنوی  عل

ات  م     .االجاب جع المعل ة، ش ذه المرحل ي ه ویم   وف ي تق ذ عل التالمی

وا   ا تكلم ة م ألوا     . ومراجع ذ أن یس ن التالمی م م ب المعل طل

وبالتالي، وجه المعلم . أصدقاءهم عن دفاترهم إجراء الكالم الحر   

  .م، واالختتاالتلخیص، االختبار البعدي 

  

  المالحظة وتقویم تعلیم الكالم باللغة العربیة و تحلیلهما  ) ج

وي           و حی في الدورة الثانیة، كانت عملیة تعلیم الكالم تجرى في ج

ة      ي مناقش ة ف عرون بالحماس ذ یش ث أن التالمی امیكي، حی دین

كما یشعرون بحریة في اختیار . الموضوعات التي یوّدون كالمها   

ذ        موضوعهم وتحدید عناصره وت    ل التلمی ا، وك نظیمها ثم تطویره



٩٧

الم      طة الك ي أنش م   . اشترك بنشاط في هذه المناقشة وف ان المعل وك

وكانت عملیة تعلیم الكالم تتركز . والتالمیذ یتعاملون تعامال فعالیا

ة         . علي التلمیذ ولیست علي المعلم     ن المالحظ ات م ي البیان وها ه

  :والتقویم

ة      ومن المالحظة وجد الباحث كانت اسلوب      ر فعالی  التعلیم أكث

ن         رح ع م یش ة، إذ أن المعل ة العربی الم باللغ ارة الك ة مه لترقی

ّد     المفردات المقررة أمام الفصل وواصل بالتمرینات الفعالیة، وتع

المادة الدراسیة لترقیة مهارة الكالم بصفة شاملة والتدریب علیها، 

را             اعد كثی ذ، ویس ص  مع مناسبة موضوعات المادة ببیئة التالمی ن

  . الیومیةالتعلیم المستخدم التي تستوعب المواقف 

اح  ن  و ایت ر ع ي التعبی درتهم عل ارهم وق ویر ابتك رص لتط ف

الل           ن خ دا م ة جی ة العربی اتهم باللغ اعرهم وانطباع أفكارهم ومش

ذهم    همبتشجیععملیة تعلیم الكالم، و القیام        واغرائهم بالكالم، وأخ

  .باللین والصبر، وایجاد الدافع للكالم

تراك         و من جانب التالمیذ أن لهم حماسات ودوافع عالیة لالش

الم     یم الك تخدمه         . في تعل ذي اس لوب ال ك، أن االس باب ذل ن أس وم

اء        الل إحی ن خ م م اتهم ودوافعه ارة حماس ي إث در عل م یق المعل

اتهم،          . خبراتهم ومعارفهم السابقة   ة بحی یم موافق ادة التعل ت م وكان

یم            لها ارتباط وثیق بخبرات التال     ار تعل ا ص ن هن ة، وم ذ الواقع می

التعّلم، عند نظریة التعلیم الفعالي، هو أن یبني ألن . الكالم یجذبهم

  . اإلنسان المعرفة ویفسرها من خالل خبراته الواقعة
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  :أما نتیجة التقویم البعدي ما یلى

  االختبار البعدي بتقدیم الكالم الحر في الدورة الثانیة نتائج :  ٤٫٨جدول 

  

أسماء التالمیذالرقم
جانب 
النطق

 جانب
القواعد

جانب 
المفردة

جانب 
الطالقة

جانب 
الفهم

الجملة
النسبة 
المئویة

٣٣٤٣٤١٧٦٨عائدة مفعولة١
٣٣٣٣٣١٥٦٠علي محمودي٢
٣٣٤٣٣١٦٦٤سعیدة خیریة٣
٣٣٣٣٤١٦٦٤بدر الصالح٤
فردى معرفة ٥

اهللا
٣٣٤٣٣١٦٦٤

٣٣٣٣٣٦٠٦٠حلیمة سعدیة٦
٤٣٤٣٣١٧٦٨عدا فطریة٧
٣٤٤٣٤١٨٧٢إخوان حبیبي٨
كالبرق ٩

الخاطف
٣٣٣٣٣١٥٦٠

٣٣٣٣٣١٥٦٠قرة أعین١٠
٣٣٣٣٣١٥٦٠لیلة إسرائیة١١
٣٣٣٣٣١٥٦٠لیلة مفرحة١٢
٤٣٣٣٣١٦٦٤امین الرشید١٣
٣٣٣٣٣١٥٦٠مد محفوظ مح١٤
٣٣٣٣٣١٥٦٠مفیدة خیریة١٥
٣٣٤٣٣١٦٦٤محمد عارف١٦
٣٣٤٣٤١٧٦٨سیتى ألفیة١٧
سیتى نور ١٨

فائزة
٣٣٣٣٣١٥٦٠

٣٣٤٣٣١٦٦٤روضة الجنة١٩
٣٣٣٣٣١٥٦٠وحیودى٢٠
٤٤٤٤٥٢١٨٤أفئدة الرحمة٢١
٤٤٤٤٤٢٠٨٠متازةعنایة م٢٢
٤٤٤٤٤٢٠٨٠نعمة خیرة٢٣
٣٣٤٣٣١٦٦٤دیوى عزیزة٢٤
٤٤٤٤٤٢٠٨٠مائل الفطري٢٥

    ٨٤  ٧٩  ٨٨  ٨٠  ٨١      
    ١٩،٧ 

%  
١٩،٥ 
%  

٢١،٥ 
%  

١٩،٢ 
%  

٢٠،١ 
%  
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ذ    ات التالمی ي   ودرج ا     ف فل م ى األس ي إل ن األعل ي م ار القبل االختب

  :یأتى

   البعدي في الدورة الثانیةاالختبار الدرجات في  بیان.: ٤٫٩جدول

أسماء التالمیذالدرجة
 الموضوع

المتكلم عنه

النسبة 
 المئویة
(%)

  التقدیر

جید جدا٨٤في الملعبأفئدة الرحمة١
جید جدا٨٠في السوقعنایة ممتازة٢
جید جدا٨٠الدكانفي نعمة خیرة٣
 جداجید٨٠في الحدیقةمائل الفطري٤
كاف٧٢في الملعبإخوان حبیبي٥
كاف٦٨في البیتعائدة مفعولة٦
كاف٦٨في المسجدامین الرشید٧
كاف٦٨في المكتبةسیتى ألفیة٨
كاف٦٨في االدارةعدا فطریة٩

كاف٦٤في الفصلسعیدة خیریة١٠
كاف٦٤في المكتبةبدر الصالح١١
كاف٦٤في المعملروضة الجنة١٢
كاف٦٤في المقصففردى معرفة اهللا١٣
كاف٦٤في الفصلمحمد عارف١٤
كاف٦٤في المطعمدیوى عزیزة١٥
كاف٦٠في المقصفسیتى نور فائزة١٦
كاف٦٠في المعملحلیمة سعدیة١٧
كاف٦٠في السوقكالبرق الخاطف١٨
كاف٦٠الدكانفي قرة أعین١٩
كاف٦٠المدرسةفي مفیدة خیریة٢٠
كاف٦٠في المطعملیلة إسرائیة٢١
كاف٦٠في الحدیقةلیلة مفرحة٢٢
كاف٦٠في البیتمحمد محفوظ ٢٣
كاف٦٠في االدارةوحیودى٢٤
كاف٦٠في المدرسةعلي محمودي٢٥
       ١٥٩٠ : 

٢٥   
 =

٦٣،٦٠  
%  

أداء مرض إلى حد ما
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 النسبة المئویةب االختبار القبليفي والمعاییر التي استخدمها الباحث 

  : ٤٫٣كما في الجدول  

ومن هنا، ظهر أن النسبة المئویة بصفة عامة بالنظر إلى الدورة 

من  %  ٦،٠٦التالمیذ ازدادت األولى علي ازدیاد الترقیة، بدلیل أن  ترقیة 

ومن نتائج االختبار البعدي في الكالم ،  %. ٦٣،٦٠صارت  % ٥٦،٦٤

  بدلیل حصولهم النسبة ماأداء مرض إلى حد ذ نالوا درجة ظهر أن التالمی

 مقبول إلى حد م مع أن اتصالهالتالمیذمعنى ذلك، أن  %.  ٦٣،٦٠المئویة 

 وأحیانا یكون م، إال أن متحدث اللغة یجد أحیانا صعوبة في التحدث إلیه،ما

ولكن النتیجة . إلى التكرار واعادة الصیاغةؤوا  أن یلج،من الضرورة

  .فتم البحث بعون اهللا. فقة برجاء هذا البحثموا
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  المناقشة : المبحث الثالث

  

  إجادات البحث: أوال

كن للباحث في هذا البحث عتمادا علي ما في عرض البیانات،  یما

: ته في هذا البحث فیما یأتياجادأن یصرح إ

النطق، والقواعد، : إن الجوانب الخمسة من مهارة الكالم  - أ

المعلم  ات، و الطالقة، والفهم، یمكن تغییرها حسب محاولة والمفرد

.والتالمیذ محاولة الزمة ثابتة

إن تعلیم النطق والطالقة في مهارة الكالم یحتاج إلى المجهودات   - ب

أكثرمحاولة من تعلیم القواعد، والمفردات، والفهم

تصمیم النص المدروس في تعلیم مهلرة الكالم أحسن أن یكون إن   - ت

 ما جرى حول بئات التالمیذ،  الموضوع

إن المفردات المستخدمةفي تعلیم مهارة الكالم أحسن أن تؤخذ من   - ث

مصطلحات التالمیذ الیومیة، وال یجاوز عدد المفردات الدیدة علي 

 كلمة أو مصطلحة، ١٠

إن النص النشود أحسن أن یكون مبدوءا بوصف ما حول   - ج

فادة ومختتم باإلوع،الموضوع، ومتوسط بالمحادثة المناسبة بالموض

السلیمة من الموضوع، 

إن الجمل المكّونة في الموضوع إحسن أن تكون مناسبة بقدرة   - ح

التالمیذ، وبالقواعد اللغویة الشهیرة، 
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إن التراكیب في الموضوع أحسن أن تكون من األسهل إلى   - خ

األصعب، ومن البسیطة إلى الكاملة، 

 یذكر اسم من یتكلم وز الخاصة لكتابة النص أحسن من أّالإن الرم  - د

فیه لسهولة التالمیذ في فهم النص بإزالة أنواع المعوقات غیر 

.المقصودة

 یسبب علي حریة المتكلم في عرض األفكار التي یرید التعبیر عنها  - ذ

ازدیاد ایجابي في ترقیة مهارته في الكالم

  

  مناسبة اإلجادات بالنظریات العلمیة: ثانیا

 قدرة النطق السلیم تكریما له وال یهب به إن اهللا تعالى وهب اإلنسان

غیره، حتى ولو كان جسمه مشابها بجنس الحیوان لكن اإلنسان ینطق 

وهذه الوهبة مقدرة بالمقدار الذي أثبته اهللا جل وعلي علي . بلغات فصیحة

  والتقدیر مشتق من ٣ .وخلق كل شیئ وقدره تقدیراجمیع مخلوقاته قائال

وفي نظر . واختلف المتكلمون في حقیقة التقدیر. قدر یقدر إذا قاسه به

الجبریة أن التقدیر من اهللا لن یتغیر بأفعال العباد مع أن القدریة  رأوا 

ومن السلف وأهل السنة من رأى ، والباحث في هذا الرأى، أن . عكسه

وكانت تلك . التقدیر بمعنى أن اهللا جل جالله جعل المقادیر لكل شيء

وسینال اإلنسان أقلها إذا كسبها كسبا قلیال، . أو أكثرهاالمقادیر إما أقلها 

  .وسینال أكثرها إذا كسبها كسبا كثیرا

                                               
٢٥:  سورة الفرقان 3
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إن مهارة الكالم، بالنظر إلى أنها وبناءا علي ما سبق، رأى الباحث 

المعلم  أقلها وأكثرها، یمكن تغییرها حسب محاوالت : مقدر بتقدیرها

النطق، والقواعد، :  الخمسةوالتالمیذ محاولة الزمة ثابتة في  جوانبها

وتلك المحاوالت تكون بصورة تصمیم . والمفردات، و الطالقة، والفهم

الخطة الدراسیة الجید، وإجراءات التعلیم الصحیحة، وإقامة التقویم 

الواقعیة، واشتراك المناشط الدراسیة البنائي، وغیرها من مواصفات 

  .التعلیم والتعلم المثلى

إن فلذا، . فهذا من أسس علم النفس.  ما تعود بهل اإلنسان بطبیعته میا

تعلیم النطق والطالقة في مهارة الكالم أصعب من تعلیم القواعد، 

والمفردات، والفهم بدلیل أن التالمیذ حینما عّودهم المعلم في تعلیم 

المفردات و القواعد اللغویة، والفهم، یشعرون الصعوبة في النطق 

  .م بهماوالطالقة اللتین لم یعوده

أن تختار موضوعات الكالم من مجال خبرات ومن األسس التربویة 

تصمیم النص المدروس في تعلیم وهذا األساس كان بصورة أن . المتكلمین 

مهارة الكالم یكون بما جرى حول بئات التالمیذ، أن المفردات المستخدمة 

ن الجمل في تعلیم مهارة الكالم تؤخذ من مصطلحات التالمیذ الیومیة، و أ

المكّونة في الموضوع تكون مناسبة بقدرة التالمیذ، وبالقواعد اللغویة 

  .الشهیرة

: وقال التربویون أن التعلیم الجید  یشتمل علي الجوانب الثالثة

وتطبیق هذه . الجانب المعرفي، والجانب التطبیقي، والجانب النفسحركي

بوصف ما حول النظریة في تصمیم النص أن یكون النص النشود مبدوءا 
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الموضوع، ومتوسط بالمحادثة المناسبة بالموضوع،ومختتم باالفادة 

  .السلیمة من الموضوع

ومما سبق ذكره، أن اجادات هذا البحث مؤكدة النظریا العلمیة الموجودة 

ومن تلك . غیر أن هذه البحث فسرها مفصال بتطبیقها في میدان الدراسة

.  أن المعرفة هي ما یبنیه اإلنسانالنظریة البنائیة التي ترىالنظریات 

فاإلنسان یبني المعرفة خالل تفاعله مع أشیاء وظواهر وخبرات وبیئة 

عند النظریة البنائیة فالمعرفة ال تمكن أن تنقل بصفة مباشرة من . تحیط به

ولیست المعرفة . شخص إلى آخر، بل یجب علي كل فرد أن یبنیها  بنفسه

تیجة العملیة البنائیة اإلنسانیة التي تتطور دائما شیئا جاهزا ثابتا بل وإنها ن

و في إطار هذه العملیة البنائیة فإن حرص الفرد وجّده . علي الدوام

كما ترى النظریة . .واصطباره، یلعب كل ذلك دورا هاما عند تنمیة معرفته

البنائیة أن المعرفة یبنیها اإلنسان قلیال فقلیال ثم یطّورها و یوّسعها خالل 

فالمعرفة لیست مجموعة من الوقائع أوالمفاهیم أو القواعد . ق محدودسیا

الجاهزة والثابتة كي یأخذها اإلنسان و یحفظها علي ظهر قلبه، وبالعكس، 

. البد لإلنسان من أن یبني المعرفة ویفسرها عن طریق خبراته الحقیقة

 ولذلك، فالمعرفة التي یبنیها اإلنسان تتصف بصفة مؤقتة وغیر كاملة

وكلما ُامتِحنت هذه المعرفة بخبرات جدیدة ترسخت هذه المعرفة في . وتامة

  .ذهن اإلنسان
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   والمقترحاتملخص النتائج والتوصیات: الفصل الخامس
  

  ملخص النتائج:     أوال   

 التوصیات:    ثانیا  

 المقترحات:    ثالثا   
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  ملخص النتائج : أوال

ي            ار القبل ي االختب ذ ف ا التالمی ل علیه ي حص اعتمادا علي النتائج الت

غ      بأن  واالختبار البعدي في الدورة األولى والثانیة        ة تبل درجة النسبة المئوی

: یمكن للباحث أن یتلخص هذا البحث فیما یأتيف ، %١٥،٠٨

ینّمى جانب استخدام النصوص التي تستوعب المواقف الحیاتیة   - أ

.النطق لمهارة الكالم

 ون ال یزالم لكنه،في أخطاء في النطقوقعوا  میذالتال ألن ،وذلك

 أثر قلیل میخالطهن وإ علي التحدث في موضوعات یومیة ینقادر

  نبیةجمن اللكنة األ

ینّمى جانب استخدام النصوص التي تستوعب المواقف الحیاتیة   - ب

.القواعد لمهارة الكالم

وقد میذ في أخطاء القواعد وترتیب الكلمات قلیلة التال ألن ،وذلك

یضطرون في بعض القواعد أن یصححوا نفسهم

ینّمى جانب یة استخدام النصوص التي تستوعب المواقف الحیات  - ت

المفردات لمهارة الكالم

المفردات والعبارات االصطالحیة  ونیستعمل التالمیذ  ألن ،وذلك

اا یرجى حصولهاكم

ینّمى جانب استخدام النصوص التي تستوعب المواقف الحیاتیة   - ث

.الطالقة لمهارة الكالم
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لغیر الناطقین طلق اللسان مثله مثل المتحدث میذ في التال ألن ،وذلك

العربیةب

ینّمى جانب استخدام النصوص التي تستوعب المواقف الحیاتیة   - ج

الفهم لمهارة الكالم

 بعض الصعوبات في الفهم  وقد محدیثهیؤّدون میذ التال ألن ،وذلك

 لكن مع هذا ال م نفسهوا في بعض المواقف أن یصححونیضطر

.متوجد صعوبة كبیرة في فهمه
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التوصیات: ثانیا

ي  تنمیة ركز علي التي ت هذا البحث   نتائح   ل نظرا  - أ مهارة الكالم، فینبغ

وّ    رین أن یط احثین اآلخ وص      للب تخدام النص ي اس ث ف ذا البح روا ه

المهارات اللغویة األخرىتنمیة لالیومیة التي تستوعب المواقف 

رط أن        - ب وما جاء من هذا البحث صالح للتغییر من اإلجادة المقبلة بش

ك الن  ون تل وال   تك ى حص ا وأرج یق بحث ة أض ي  . ظری ث ف والباح

.انتظار تلك  اإلجادة في البحوث العلمیة المقبلة

ب         - ت ن الجوان الم م ارة الك ق بمه ا یتعل ث م د، أن یبح ن المؤك وم

األخرى ما سوى الجوانب الخمسة؛ النطق، والقواعد، و المفردات، 

.والطالقة، والفهم، مثل المعوقات في تعلیم مهارة الكالم
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 المقترحات: ثالثا

  :مهارة الكالم في المدارس  ما یأتىتنمیة اقترح الباحث ل

تعلیم یمكن بجانب أن یهتم المعلم جانب النطق والطالقة أكثر ما   - أ

القواعد، والمفردات، والفهم،

رة الكالم بما جرى حول االنص المدروس في تعلیم مهأن یصمم   - ب

ات المستخدمة في تعلیم مهارة بئات التالمیذ،  و أن یأخذ المفرد

الكالم من مصطلحات التالمیذ الیومیة، وال یجاوز عدد المفردات 

ن یختار المفردات للمحادثة  وأ كلمة أو مصطلحة،١٠دیدة علي جال

وغیرها, حظةامن مشاعر التالمیذ بطریق الما

أن یصمم النص مبدوء بوصف ما حول الموضوع، ومتوسط   - ت

فادة السلیمة من  ومختتم باإلموضوع،بالمحادثة المناسبة بال

الموضوع، 

الجمل المكّونة في الموضوع من قدرة التالمیذ، ومناسبة أن یختار   - ث

بالقواعد اللغویة الشهیرة، و أن التراكیب في الموضوع من األسهل 

ال بالعكسإلى األصعب، ومن البسیطة إلى الكاملة، 

التي یرید التعبیر كلم في عرض األفكار لتحریة اأن یعطى تالمیذه   - ج

 عنها

ینبغي للمعلم أن یستخدم المداخل المتنوعة في تعلیم مهارة الكتابة   - ح

في الحاالت , مناشط الكالم مناشط فعالیةأن یقوم ب ، وباللغة العربیة

للتالمیذ الشجعان في المكاللمة, من المعلم المؤهل, االیجابیة



١١٠

 خاص علي األقل  ینبغى للمدرسة أن تقوم بتدریس الكالم علي منهج  - خ

 دقیقة في األسبوع٩٠



المصادر والمراجع

  المصادر  -أ

  القرأن الكریم واألحادیث النبویة

  المراجع العربیة  - ب

یم -١ د العل راهیم، عب ة  . إب ة العربی درس اللغ ي لم ه الفن رة . الموج ة العاش دار . الطبع

  المعارف، مصر

اده - ٢ راهیم، حم دریس . إب ي ت رة ف ات المعاص ة االتجاه ات الحی ة واللغ ة العربی اللغ

١٩٨٧دار الفكرالعربي، القاهرة، . األخرى لغیر الناطقین بها

ة     ،    لطیف.  أ- ٣ ة الثانوی ة بالمدرس عوامل الضعف لتعلیم مهارة الكالم في اللغة العربی

اك  ى بونتیان ة األول المیة الحكومی المیة  . اإلس ة اإلس ا، الجامع ات العلی الدراس

٢٠٠٣. الحكومیة ماالنج

١٩٨٣. مكتبة شباب الجامعة. اللغة والمجتمع. البقري، أجمد ماهر- ٤

ر    (منهج ذوى النظر . الترمسي، محمد محفوظ بن عبد اهللا - ٥ م األث ومن عل شرح منظ

١٩٨١.  دار الفكر).للحافظ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي

ة  الد. تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق    .  حسن شحاتة   - ٦ ریة اللبنانی . ار المص

١٩٩٣

دل           - ٧ رحمن قن د ال س عب ي وی دریب       .  حصین، عبداهللا عل ل الت دریس دلی ارات الت مه

 ١٩٩٤. بیت التربیة،  الریاض. المیداني

١٩٩٨. دار الفالح، األردن. )حاالت وتعلیقات(تعلیم اللغة .الخولي، محمد علي- ٨

الفالح، األردندار . االختبارات اللغویة. الخولي، محمد علي- ٩

مكتبة التوبة. طرائق تعلیم اللغة العربیة. الخطیب، محمد إبراهیم -١٠



وائلي          -١١ اس ال دالكریم عب ي     .  الدلیمي، طه على حسین وسعاد عب ة ف ق العلمی الطرائ

٢٠٠٣. جامعة بغداد. تدریس اللغة العربیة

رون -١٢ دات وآخ ان عبی ه أ ،  ذوق ه أدوات ي مفهوم ث العلم اهج البح الیبهمن ، دار س

١٩٨٢المجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، 

ة             الرابحي، صونیة -١٣ توعب البیئ ة تس وص عربی الل نص ن خ ة م ة العربی ، تعلیم اللغ

یة  ة (اإلندونیس ة تجریبی ة   ). دراس المیة الحكومی ة اإلس ا، الجامع ات العلی الدراس

٢٠٠٨. ماالنج

ر الفكر المعاصر، لبناندا. طرق تدریس اللغة العربیة.  الركابي، جودت-١٤

ي-١٥ د عل مان، محم ة  .  الس ة العربی دریس اللغ ي ت ه ف ه (التوجی م والموج اب المعل كت

١٩٨٣دار المعارف،. والباحث في طرق تدریس اللغة العربیة

ر        -١٦ غیر    . السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بك امع الص زء األول (الج . )الج

شركة نور أسیا،دون السنة

١٩٩٥جامعة دمشق،. طرق تدریس اللغة العربیة. لسید، محمود أحمدا-١٧

یاف        سیف المصطفي -١٨ ى الس تعلم عل یم وال اه التعل ، لتعلیم مهارة الكالم في ضوء اتج

المیة       (العام   ة اإلس ة بالجامع ة العربی یم اللغ اص لتعل دراسة حالة في البرنامج الخ

٢٠٠٦. إلسالمیة الحكومیة ماالنجالدراسات العلیا، الجامعة ا. الحكومیة ماالنج

الح -١٩ د ص نطي، محم ة .  الش ارات اللغوی ة   (المه ة العربی ائص اللغ ى خص دخل إل م

دار األندلس للنشر والتوزیع). وفنونها

ي بالتعلیمالعربیةاللغةتدریسمناهج. رشدي طعیمة، أحمد-٢٠ اهرة  .االساس دار :الق

١٩٩٨.. الفكر

م     ا.  طعیمة، رشدي أحمد  -٢١ ات أخرى،القس لمرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغ

جامعة أم القرى، ریاض. االول



ة أم  . المرجع في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها  .  طعیمة، رشدي أحمد   -٢٢ جامع

القرى، ریاض

ا    . طعیمة، رشدي أحمد   -٢٣ اطقین به المیة للترب  . تعلیم العربیة لغیر الن ة اإلس ة  المنظم ی

١٩٨٩. إسیسكو. والعلوم والثقافة

م     .  طعیمة، رشدي أحمد  -٢٤ ات أخرى،القس المرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغ

جامعة أم القرى، ریاض. الثاني

مكتبة لبنان. تعلم الغات الحیة وتعلیمها. العربي، صالح عبد المجید -٢٥

راهیم     -٢٦ ن إب د  .  العصیاي، عبد العزیز ب ق ت ات     طرائ اطقین بلغ ة للن ة العربی ریس اللغ

٢٠٠٢. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة. أخرى

ة    .  علیان، أحمد فؤاد محمود   -٢٧ ها   (المهارات الغوی ق تدریس ا وطرائ اض . ماهیته . ری

١٩٩٢

ة     .  عبد اللطیف عبد القادر أبو بكر     -٢٨ ة العربی راءات  : تعلیم اللغ ر واإلج ة  . األط مكتب

نالقامري، عما

ة     .علي مجاور، محمد صالح الدین     -٢٩ ة األبتدائی ة بالمرحل ة العربی ه  : تدریس اللغ أسس

دار القلم، كویت، دون السنة. وتطبیقاته

 ١٩٨٤المكتبة التربویة المعاصرة، . التدریس الفعال. عزت جرادات وأخرون-٣٠

ة  -٣١ ین عنای ازي حس ث ، غ اهج البح ع، عم    من ر والتوزی دالوي للنش ان، ، دار المج

١٩٨٢

طفي -٣٢ ي، مص ة  .  غالیین دروس العربی امع ال زء األول(ج ریة،  ). الج ة العص المكتب

١٩٨٩. بیروت

ا         .  القاسمي والسید -٣٣ اطقین به ر الن ة لغی ة العربی دریس اللغ ي ت ة ف . التقنیقات التربوی

١٩٩١. جامعة الملك السعودي، ریاض

 مكتبة العبیكاة. ظور جدیدالمنهج المدرسي من من.  الكثیري، إبراهیم محمد-٣٤



حابه      -٣٥ اطر وأص دي خ ي         . محمود رش ة ف ة الدینی ة والتربی ة العربی دریس اللغ رق ت ط

١٩٨٣. دار المعرفة القاهرة. ضوء االتجاهات التربویة الحدیثة

ة      .  محمد صالح الدین علي مجاور    -٣٦ ة اإلبتدائی ة بالمرحل ة العربی ه  (تدریس اللغ أسس

 كویتدار القلم،).وتطبیقاته

جامعة الملك سعود، ریاض. اختبارات اللغة.   محمد عبد الخالق محمد-٣٧

دار الفكر العربي، مدینة نصر. تدریس فنون اللغة العربیة.  مذكور، على أحمد-٣٨

ورات  .بهاالناطقینلغیرالعربیةاللغةتدریسطرائق.  كاملالنقاح، محمود -٣٩ منش

السنةدون. سالمیةاالالعلوموللتربیةالمنظمة

ة      -٤٠ د طعیم دي أحم ل و رش ود كام ة، محم ر      .  الناق ة لغی ة العربی دریس اللغ ق ت طرائ

٢٠٠٣. إسیسكو. المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة. الناطقین بها

د -٤١ اوي، محم ووي الج ووي  .  الن یر الن د تفس راح لبی وترا،   .م ه ف ة ط ة ومطبع مكتب

 سمارانج،  دون السنة

مكتبة ومطبعة شركة بنكول إنداه، سورابایا،    .قامع الطغیان . النووي الجاوي، محمد  -٤٢

دون السنة

ارة     . وحیودى-٤٣ اب مه ئین الكتس تعلیم المواد الدراسیة في كتاب ملخص العربیة للناش

ادانج    ة   (الكالم بجامعة إمام بونجول اإلسالمیة الحكومیة ب ة تقییمی ة تحلیلی  ).دراس

٢٠٠٦. علیا، الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنجالدراسات ال

ة      .  هندي، صالح ذیاب وهشام عامر علیان     -٤٤ الیب العام اهج واألس ي المن . دراسات ف

دار الفكر

ة             یفرد الفطري   -٤٥ ة العربی یم اللغ عبة تعل ي ش الم ف ارة الك دة لمه ، تطبیق نظریة الوح

ا،   . تو سنجكاربالمعهد العلي اإلسالمي الحكومي محمود یونس ببا     ات العلی الدراس

٢٠٠٦. الجامعة اإلسالمیة الحكومیة ماالنج
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  النموذج للخطة السنوية
  )الحياتية المواقف تستوعب التي النصوص ستخدامبا(

  ٢٠٠٨\٢٠٠٧:   العام الدراسي
  نجالثانوية الحكومية غوندانج لغي ماال:     المدرسة
  المحادثة:     المبحث
  ) العاشر(االول :       الصف

  

يستوعب  الذي  الموضوعالرقمالقسم
 المواقف الحياتية

عدد 
 الزمنالحصص

 قة ٤٠×  ٢ ٢البيتفي١األولى
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المدرسة في ٢ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ الفصل في ٣ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المكتبة في ٤ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المقصف في ٥ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المعمل يف ٦ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ االدارة في ٧ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ الملعب  في ٨ 

 قة ٤٠×  ٢ ٢السوقفي١ الثاني
 قة ٤٠×  ٢ ٢ البنك في ٢ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المطعم في ٣ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ الحديقة في ٤ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المسجد في ٥ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ الشاطئ في ٦ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ الدآان في ٧ 
 قة ٤٠×  ٢ ٢ المزرعة في ٨ 

 
  ٢٠٠٨أبريل  ١ ،ماالنج
  ،رئيس المدرسة              ،الباحث

  
  
  

 سوبكري الماجستير            خليل الرحمن
 ١٥٠٢١٧٠٧٩: رتظ                                        ١٥٠٣٣٦٢٢٥: رتظ
  



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  دراسيةالخطة النموذج لل
  

  ٢٠٠٨\٢٠٠٧:   العام الدراسي
  الثانوية الحكومية غوندانج لغي ماالنج:     المدرسة
  مهارة الكالم:     المبحث
  ) العاشر(االول :     الصف

  
  األسلوب  التعبير  المفردات الموضوع اللقاء رقم
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ البيت في ١ ١
 في ٢ ٢

 المدرسة
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠

 والكالم الحر ثةالمحاد  ٣  ١٠ الفصل في ٣ ٣
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ المكتبة في ٤ ٤
 في ٥ ٥

 المقصف
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠

 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ المعمل في ٦ ٦
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ االدارة في ٧ ٧
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠الملعب  في ٨ ٨
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ السوق في  ٩  ٩
 والكالم الحر المحادثة ٣  ١٠ البنك في  ١٠  ١٠
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ المطعم في  ١١  ١١
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠الحديقةفي  ١٢  ١٢
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠ المسجد في  ١٣  ١٣
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠الشاطئ في  ١٤  ١٤
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠الدآانفي  ١٥  ١٥
 في  ١٦  ١٦

 المزرعة
 والكالم الحر المحادثة  ٣  ١٠

 
  ٢٠٠٨أبريل  ١ ،ماالنج
  ،رئيس المدرسة              ،الباحث

  
  
  

 سوبكري الماجستير            خليل الرحمن
 ١٥٠٢١٧٠٧٩: رتظ                                        ١٥٠٣٣٦٢٢٥: رتظ



 

 

  

  

  

  

  

  :الهدف العام -أ

ريض التال ة    تع ة المختلف ف الحياتي ذ للمواق يمي ة   الت اجون ممارس يحت

ي تنمية القدرة  ،اللغة ر    عل ة الغي ة   في مجامل اء المحادث درة    ،اثن ة الق تنمي

ي ديث عل ر مجرى الح رين  ،تغيي رام رأي األخ دما  ،احت كوت عن والس

در مناسب من الكلمات         ،يتكلم أحد المتحدثين  دى المتحدث ق أن يكون ل

أثير   علي تجعله قادرا التي اه   ،الكالم والت اة النظام   و ،وجلب االنتب مراع

 الحوار في

  :الهدف الخاص -ب

من المحادثة التعليم إلى فهم التالميذ بعض النصوص  فيويهدف 

التعبيرات أو االصطالحات مع التعدية إلى وفهم  ،العربية الصحيحة

  .يستوعب المواقف الحياتية المختلفة الذي التوظيف الحقيقي

  :مؤشرات النجاح -جـ 

  العاشر:     الصف    الثانوي:     المستوى
  الحديقة في:   الموضوع      الثاني:     القسم

  المحادثة :   األسلوب      الكالم:     المهارة
  تقديم بعض لبعض:   الموقع الحياتي    قة ٤٥×  ٢ :    الوقت



 

ة الصحيحة   فهم النص  عليأن يقدر التلميذ نفسه  .١ ة العربي  من المحادث

 .الحديقة فييستوعب بعض المواقف الحياتية  الذي

ه   .٢ ذ نفس در التلمي يأن يق ديم  عل رات أو االصطالحات تق يالتعبي  الت

 .عن الحديقةتستوعب المواقف الحياتية 

  :خطوات إجراء التعليم -د

اليب التعل وص      األس تخدام النص الم باس يم الك ي تعل ة ف ييمي  الت

ي    ى ه دورة األول ذه ال ي ه ة ف ف الحياتي توعب المواق رة: تس  ،المحاض

ذ     عليتساعد هذه األساليب . والكالم الحر ،والمحادثة اء معارف التالمي إحي

تتكون خظوات . النطق السليم في عملية الكالم عليوخبراتهم آما تساعدهم 

ة الكالم    إجراء التعليم من ثال ث مراحل، وهي مرحلة ما قبل الكالم ومرحل

  : وتعرض الخطوات آاآلتي.  ومرحلة ما بعد الكالم

  الوقت  أنشطة التالميذ  أنشطة المعلم رقم
  :المرحلة ما قبل الكالم  ١

ات  .١ يم وواجب داف التعل أن يشرح أه
ع  ذ م جيعالتالمي ذ  تش التالمي
  .واغرائهم بالكالم

مجموعة من  يناقش المعلم التالميذ ب .٢
ر      ا عناص تخلص منه ئلة يس األس

  الموضوع
ردات    .٣ داء المف ادة بابت اء الم الق

ابقة دة  ،الس ردات الجدي م المف م  ،ث ث
ة   ود  بطريق نص المنش اء ال الق
ة  راءة الجهري ع الق ة م  انتقائي

حة  ب ائل الموض تخدام الوس ياس  ف
  الكالم

ى    .٤ ة حت ة وجماعي ات فردي التمرين
  .الكالم علييمكن التالميذ القيام 

  

  :المرحلة ما قبل الكالم
يم    .١ داف التعل وا أه أن يفهم

 .وواجباتهم
  
أن يفكروا نموذج الموضوع  .٢

ة راتهم الواقع . ويربطوه بخب
 .وذلك من خالل والمناقشة

ا    .٣ وا بم وا ويهتم أن يالحظ
وات    ن خط م م رحه المعل ش
اروأن   وع المخت الموض

ارآوا  ييش وا   ف يم يجيب التعل
  .  األسئلة عنها

ارآوا  .٤ يأن يش ات ا ف لتمرين
  المقصودة

  

  دقيقة ٣٥



 

  :مرحلة الكالم  ٢
 في للتالميذ توفير الحرية قام المعلم ب .١

ار  ن  اختي رات ع ب والتعبي التراآي
 حولهم التيالحديقة 

ذ   .٢ م التالمي اعد المعل ييس ة  عل إقام
ااأل هم بعض ئلة بعض ة س ن  مرتب ع

  الموضوع المتكلم عنه

  :مرحلة الكالم
ب   .١ اروا التراآي أن يخت

ة  والتعبيرات   التي عن الحديق
  حولهم

 
دث .٢ ا يألفوا فيتح ه ونفيم

ة  هونويرغب ة فردي  ،محادث
  وجماعية

  دقيقة ٣٥

 :المرحلة ما بعد الكالم  ٣
ورة  .١ ر بص ار األخي ة اإلختب أقام

 تنويع االجابات علي المقابلة الشفهية
    واالختتام ،التلخيص .٢

  : المرحلة ما بعد الكالم
ارآوا  .١ يأن يش ان  ف االمتح

 األخير
و .٢ يا اهتم ه ونصح   عل ا قال م

  به المعلم

  دقيقة ٢٠

  
  :وسائل التعليم -ه

  .الحديقة فيتحت الموضوع  الذيالنص المنشود 
  :التقويم -و

  .مالحظة مشارآة التالميذ في عملية التعليم •
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  :الهدف العام -أ
ة      ة المختلف ف الحياتي ذ للمواق ريض التالمي يتع ة   الت اجون ممارس يحت

ي القدرة تنمية  ،اللغة ر    عل ة الغي ة   في مجامل اء المحادث درة    ،اثن ة الق تنمي

ي ديث عل ر مجرى الح رين  ،تغيي رام رأي األخ دما  ،احت كوت عن والس

در مناسب من الكلمات         ،يتكلم أحد المتحدثين  دى المتحدث ق أن يكون ل

أثير   عليتجعله قادرا  التي اه   ،الكالم والت اة النظام   و ،وجلب االنتب مراع

 الحوار في

  :الهدف الخاص -ب

من المحادثة التعليم إلى فهم التالميذ بعض النصوص  فيويهدف 

التعبيرات أو االصطالحات مع التعدية إلى وفهم  ،العربية الصحيحة

  .يستوعب المواقف الحياتية المختلفة الذي التوظيف الحقيقي

  :مؤشرات النجاح -جـ 

  العاشر:     الصف    الثانوي:     المستوى
  الحديقة في:   الموضوع      الثاني:     القسم

  المحادثة :   األسلوب      الكالم:     المهارة
ض :   الموقف الحياتي    قة ٤٥×  ٢ :    الوقت ديم بع تق
ض لب



 

ة الع فهم النص  عليأن يقدر التلميذ نفسه  .٣ ة الصحيحة  من المحادث  ربي

 .الحديقة فييستوعب بعض المواقف الحياتية  الذي

ه   .٤ ذ نفس در التلمي يأن يق ديم  عل رات أو االصطالحات تق يالتعبي  الت

 .عن الحديقةتستوعب المواقف الحياتية 

  :خطوات إجراء التعليم -د

وص        تخدام النص الم باس يم الك ي تعل ة ف اليب التعليمي ياألس  الت

ف الحياتي  توعب المواق ي   تس ة ه دورة الثاني ذه ال ي ه رة: ة ف  ،المحاض

ة ر ،والمحادث الم الح اليب . والك ذه األس اعد ه يتس ان  عل ا آ يم دورة  ف ال

اعدهم      ا تس راتهم آم ذ وخب ارف التالمي اء مع ن إحي ى م ياألول ق  عل النط

ا   . السليم في عملية الكالم وتتكون خظوات إجراء التعليم من ثالث مراحلكم

  : يوتعرض الخطوات آاآلت. مر

  الوقت  أنشطة التالميذ  أنشطة المعلم رقم
  :المرحلة ما قبل الكالم  ١

يناقش المعلم التالميذ بمجموعة من    .١
ر  ا عناص تخلص منه ئلة يس األس

  الموضوع
ردات     .٢ داء المف ادة بابت اء الم الق

دة ود  ،الجدي نص المنش اء ال م الق ث
ة   راءة الجهري  بطريقة انتقائية مع الق

حة ب ائل الموض تخدام الوس ي اس  ف
  الكالم

ى    .٣ ة حت ة وجماعي ات فردي التمرين
  .الكالم علييمكن التالميذ القيام 

  

  :المرحلة ما قبل الكالم
أن يفكروا نموذج الموضوع   .١

ة  راتهم الواقع وه بخب . ويربط
 .وذلك من خالل والمناقشة

ا    .٢ وا بم وا ويهتم أن يالحظ
وات     ن خط م م رحه المعل ش
اروأن   وع المخت الموض

ارآوا  ييش يم يجيب  ف وا التعل
  .  األسئلة عنها

ارآوا  .٣ يأن يش ات  ف التمرين
  المقصودة

  

  دقيقة ٣٥

  :مرحلة الكالم  ٢
م ب  .١ ام المعل ة  ق وفير الحري ذ ت للتالمي

ي ار  ف رات  اختي ب والتعبي التراآي
 حولهم التيعن الحديقة 

ذ     .٢ م التالمي اعد المعل ي يس ة   عل إقام

  :ممرحلة الكال
ب   .١ اروا التراآي أن يخت

 التي عن الحديقة والتعبيرات 
  حولهم

 

  دقيقة ٣٥



 

ا  األ هم بعض ئلة بعض ة س ن  مرتب ع
  الموضوع المتكلم عنه

دث .٢ ا يألفوا فيتح ه ون فيم
ة   هونويرغب ة فردي  ،محادث

  وجماعية
 :المرحلة ما بعد الكالم  ٣

ورة    .١ ر بص ار األخي ة اإلختب أقام
فهية  ة الش ي المقابل ع  عل تنوي

 االجابات
    واالختتام ،التلخيص .٢

  : المرحلة ما بعد الكالم
ارآوا أ .١ ين يش ان  ف االمتح

 األخير
وا  .٢ ياهتم ه ونصح  عل ا قال م

  به المعلم

  دقيقة ٢٠

  
  :وسائل التعليم -ه

  .الحديقة فيتحت الموضوع  الذيالنص المنشود  •
  :التقويم -و

  .مالحظة مشارآة التالميذ في عملية التعليم •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 أسئلة اإلختبار البعدي للدورة األولى
  

  :الحديقة بمالحظة ما يأتىتكلم عن الموضوع في 

، والقواعد، و الكالم من حيث النطقالتكلم لمعرفة قدرتك على  .١
 المفردات، والطالقة، والفهم

  التكلم بأسلوب المحادثة  .٢

 دقائق ٣التكلم لمدة  .٣

 التكلم يجرى بين التلميذين أو التلميذتين .٤

 التكلم يحتوى على المقدمة، والمادة، واالختتام .٥

  

  !تقديم المحادثة شاور مع زميلك قبل

  

  مع النجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  اإلختبار البعدي للدورة األولىالموذج في إجابة 
 

  )- (مائل الفطري . ٢(+)   أفئدة الرحمة . ١: االسم    

  المحادثة: االسلوب 

  في الحديقة: الموضوع

  دقائق ٢،٥: المدة     

  :إجراء المحادثة

  السالم عليكم(+) 

  وعليكم السالم) - (

  ارك سعيدنه(+) 

  سعيد مبارك) - (

  ما سمك؟(+) 

  أنا فيدة، وأنت؟) - (

  أنا فطري(+) 

  ؟Ngembulهل ذهبت إلى حديقة ) - (

  أين؟(+) 

 Tajinanفى ) - (

  ماذا هناك؟(+) 

  هناك مسبح وملعب وزهور، وماء وغيرها) - (

  هل أنت تحبين السباحة؟(+) 

  ال )- (

  أنا أيضا(+) 

  إلى اللقاء )- (

  مع السالمة(+) 

  السالم عليكم) - (

  وعليكم السالم(+) 



 

  

  أسئلة اإلختبار البعدي للدورة الثانية

  :تكلم عن الموضوع في الحديقة بمالحظة ما يأتى

، والقواعد، و التكلم لمعرفة قدرتك على الكالم من حيث النطق .٦
 المفردات، والطالقة، والفهم

  التكلم بأسلوب الكالم الحر  .٧

 دقائق ٣التكلم لمدة  .٨

 ورة تقديم تلميذ بعد تلميذالتكلم بص .٩

 التكلم يحتوى على المقدمة، والمادة، واالختتام .١٠

  

  !استعد قبل تقديم الكالم الحر

  

  مع النجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  نتائج االختبار القبلي

  

جانب أسماء التالميذالرقم
النطق

 جانب
القواعد

جانب 
المفردة

جانب 
الطالقة

جانب 
النسبة الجملة الفهم

 المئوية
 ٦٠ ١٥ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ دة مفعولةعائ ١
 ٢٤ ٦ ١ ١ ٢ ٢ ١ علي محمودي ٢
 ٥٢ ١٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ سعيدة خيرية ٣
 ٤٨ ١٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ بدر الصالح ٤
فردى معرفة  ٥

 اهللا
٤٨ ١٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ 

 ٣٦ ٩ ١ ١ ٣ ٢ ٢ حليمة سعدية ٦
 ٤٤ ١١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ عدا فطرية ٧
 ٦٤ ١٦ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ إخوان حبيبي ٨
آالبرق  ٩

 الخاطف
٣٦ ٩ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ 

 ٣٦ ٩ ١ ١ ٢ ٣ ٢ قرة أعين ١٠
 ٣٦ ٩ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ليلة إسرائية ١١
 ٢٨ ٧ ١ ١ ٢ ٢ ١ليلة مفرحة ١٢
 ٥٦ ١٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ امين الرشيد ١٣
 ٢٤ ٦ ١ ١ ١ ٢ ١محمد محفوظ  ١٤
 ٤٤ ١١ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢مفيدة خيرية ١٥
 ٤٨ ١٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ محمد عارف ١٦
 ٥٣ ١٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ يةسيتى ألف ١٧
سيتى نور  ١٨

 فائزة
٤٤ ١١ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ 

 ٥٢ ١٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ روضة الجنة ١٩
 ٢٤ ٦ ١ ١ ٢ ١ ١ وحيودى ٢٠
 ٧٢ ١٨ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ أفئدة الرحمة ٢١
 ٦٨ ١٧ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ عناية ممتازة ٢٢
 ٦٨ ١٧ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ نعمة خيرة ٢٣
 ٤٤ ١١ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ديوى عزيزة ٢٤
 ٦٨ ١٧ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ مائل الفطري ٢٥

    ٥٢  ٥٠  ٧١  ٧٠  ٥٣      
    ١٧،٩ 

%  
٢٣،٦ 

%  
٢٣،٩ 

%  
١٦،٨ 

%  
١٧،٥ 

%  
    



 

  
  للمعلمالمالحظة نتائج 

  
  ٢٠٠٨\٢٠٠٧:   العام الدراسي

  الثانوية الحكومية غوندانج لغي ماالنج:     المدرسة
  مهارة الكالم:     المبحث
  ) العاشر(االول :     الصف
  محمد خير البشر:     المعلم

  

ب جوانالرقم
 النتيجةالمالحظة

إلقاء أهداف  ١
التعليم أمام 

  الفصل
 

المعلم يلقي أهداف تعليم الكالم باللغة العربية شفويا 
ال آتابيا إلى التالميذ في بداية العملية  ،سريعا لمحة
 التعليمية

شرح المعلم آثيرا عن المفردات و  لم يكن أآثر فعالية أسلوب التعليم ٢
بط التالميذ تحفيظ تلك المقررة أمام الفصل وض

 المفردات
أعدّت المادة الدراسية لترقية مهارة الكالم بصفة شاملة  المادة الدراسية ٣

ولكن بعض موضوعات المادة ال  ،والتدريب عليها
و  ،العمرة: مثل الموضوعات عن ،تناسب ببيئة التالميذ

 نادى مدينة البعوث اإلسالمية بالقاهرة
 بإجراء الكتا ٤

 المساعد
تنمية  عليلم يساعد آثيرا آتاب التعليم المستخدم 

الكالم باللغة العربية، إذ  عليابتكار التالميذ وقدرتهم 
التدريبات الميكانيقية الجافية عن  عليأنها تقتصر 

 المناشط اللغوية االتصالية
التعامل بين  ٥

 المعلم والتالميذ
لم يكن التعامل بين المعلم والتالميذ في جو حيوي 

وإنما اتصف هذا التعامل بصفة جامدة راآدة  ،يناميكيد
إن موقفهم . لعدم مشارآة التالميذ في أنشطة الكالم

والمحاآاة  ،واالستماع ،اليفعل آثيرا إال السكوت ،سلبي
 ما شرحه المعلم

وأن  ،اهتم المعلم آثيرا بالجوانب الظاهرية من الكالمطريقة التدريس ٦
مضمون الكالم لم يهتم  جوانب تنظيم األفكار وعرض



 

 بهما اهتماما آبيرا
 قلة النطق المثلى  تعليم النطق ٧
 شرح المعلم القواعد أآثر من الالزم تعليم القواعد ٨
دقيقة في  ٩٠المعلم استغرق حصة تعليم الكالم لمدة  تعليم المفردات ٩

وقد قضى المعلم آثيرا من أوقات تعليم الكالم . األسبوع
 ٤٥المفردات، استغرق هذا الشرح  في الفصل لشرح

 وقضى باقي األوقات. دقيقة
 لم يهتم المعلم جانب الطالقة بكثير نعليم الطالقة ١٠
تعليم فهم  ١١

 النصوص
 ،تعليم النصوص المدروسة بدئت بنطق المفردات

 والتمرينات الميكانيقية ،وقراءة النص جهرية
حماسة المعلم  ١٢

 التعليم في
 حد آاف علي

إجراءات  ١٣
 التدريبات

الكالم باللغة العربية  عليلتدريب التالميذ ) دقيقة ٤٥(
 بالتمرينات الميكانيقية

إجراءات  ١٤
 التقويم

 التعليم التقويم البعدي فيما 

  أآثر باستعمال اللغة اإلندونيسية  استعمال اللغة  ١٥
 مباشرة قام المعلم بشرح المادة ،وبعد السالم بداية التعليم ١٦
 التوصيات والسالم اختتام التعليم ١٧
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  للتالميذالمالحظة  نتائج

  
  ٢٠٠٨\٢٠٠٧:   العام الدراسي

  الثانوية الحكومية غوندانج لغي ماالنج:     المدرسة
  مهارة الكالم:     المبحث
  ) العاشر(االول :     الصف

  
 تقديم الكالمالفصل فياالشتراك الحماسةأسماء الطالبالرقم
 ص ص ج عائدة مفعولة ١
 ص ص ج علي محمودي ٢
 ص ص ج سعيدة خيرية ٣
 ص ص ج بدر الصالح ٤
فردى معرفة  ٥

 اهللا
 ص ص ج

 ص ص ص حليمة سعدية ٦
 ص ج ج عدا فطرية ٧
 ص ص ج إخوان حبيبي ٨
آالبرق  ٩

الخاطف
 ص ص ص

 ص ج ج قرة أعين ١٠
 ص ص ص ليلة إسرائية ١١
 ص ص ص ليلة مفرحة ١٢
 ص ص ج امين الرشيد ١٣
 ص ص ص محمد محفوظ  ١٤
 ص ص ج مفيدة خيرية ١٥
 ص ص ص محمد عارف ١٦
 ج ج جسيتى ألفية ١٧
 ص ص جسيتى نور فائزة ١٨
 ص ص ج روضة الجنة ١٩
 ص ص صوحيودى ٢٠
 ج ج ج أفئدة الرحمة ٢١
 ج ج ج عناية ممتازة ٢٢
 ج ج ج نعمة خيرة ٢٣
 ص ص ص ديوى عزيزة ٢٤
 ج ج ج مائل الفطري ٢٥
  جيد: ج:     الشرح 



 

  ناقص: ص      
  الشفهية للمعلممقابلة الدليل 

  
  ٢٠٠٨\٢٠٠٧:   العام الدراسي

  الثانوية الحكومية غوندانج لغي ماالنج:     المدرسة
  مهارة الكالم:     المبحث
  ) العاشر(االول :     الصف
  محمد خير البشر:       المعلم

  

جوانب الرقم
 ةالنتيجالمالحظة

شرح المعلم آثيرا عن المفردات لم يكن أآثر فعالية و  أسلوب التعليم ١
المقررة أمام الفصل وضبط التالميذ تحفيظ تلك 

 المفردات
أعدّت المادة الدراسية لترقية مهارة الكالم بصفة شاملة  المادة الدراسية ٢

ولكن بعض موضوعات المادة ال  ،والتدريب عليها
و  ،العمرة: مثل الموضوعات عن ،تناسب ببيئة التالميذ

 نادى مدينة البعوث اإلسالمية بالقاهرة
إجراء الكتاب  ٣

 المساعد
تنمية ابتكار  عليلم يساعد آثيرا آتاب التعليم المستخدم 

الكالم باللغة العربية، إذ أنها  عليالتالميذ وقدرتهم 
التدريبات الميكانيقية الجافية عن المناشط  عليتقتصر 
 االتصاليةاللغوية 

 فيالجوانب   ٤
  التقويم

  والفهم ،والمفردات ،القواعد

اشتراك التالميذ   ٥
  الدرس في

بدليل أن الوظيفة الدرس  فيقلة االشتراك  فيإنهم 
تأخير استيفائها عند أآثرية  فيالمنزلية ما زالت 

التالميذ بسبب وجود الوظائف المدرسية الكثيرة  من 
  المدرسة فيآل الدروس 

  

  

  



 

  
  تعليم اللغة العربية فيعن حبهم  الشفهية للتالميذمقابلة الليل د

  

الكالم  فيالحب  أسماء التالميذ الرقم
 بالعربية

 فيقلة الحب 
  بينه وبينها  الكالم بالعربية

    × عائدة مفعولة ١
  ×   علي محمودي ٢
   ×  سعيدة خيرية ٣
  ×   بدر الصالح ٤
   ×  فردى معرفة اهللا ٥
  ×    ديةحليمة سع ٦
    × عدا فطرية ٧
    × إخوان حبيبي ٨
  ×   آالبرق الخاطف ٩
  ×   قرة أعين ١٠
   ×  ليلة إسرائية ١١
   ×  ليلة مفرحة ١٢
   ×امين الرشيد ١٣
   ×  محمد محفوظ  ١٤
   ×  مفيدة خيرية ١٥
  ×   محمد عارف ١٦
  ×   سيتى ألفية ١٧
   ×  سيتى نور فائزة  ١٨
  ×   روضة الجنة ١٩
    × وحيودى ٢٠
    × أفئدة الرحمة ٢١
    × عناية ممتازة ٢٢
    × نعمة خيرة ٢٣
   ×ديوى عزيزة ٢٤
    × مائل الفطري ٢٥
    ٣٢( ٨ %)٣٢( ٨  %) ٣٦( ٩(%  
  

  

  



 

  
  آشف الحضور

  
  الجملة اليوم والتاريخأسماء التالميذالرقم

  ٧/٢١٤/٤٢١/٤٢٨/٤    
 ٤    v v v vعائدة مفعولة ١
 ٣     م v v v علي محمودي ٢
 ٤    v v v v سعيدة خيرية ٣
 ٤    v v v v بدر الصالح ٤
فردى معرفة  ٥

 اهللا
v v v v    ٤ 

 ٤    v v v v حليمة سعدية ٦
 ٤    v v v v عدا فطرية ٧
 ٤    v v v v إخوان حبيبي ٨
آالبرق  ٩

 الخاطف
v v v v    ٤ 

 ٤    v v v v قرة أعين ١٠
 ٣    ا v v v ليلة إسرائية ١١
 ٤    v v v v ليلة مفرحة ١٢
 ٤    v v v v امين الرشيد ١٣
 ٤    v v v vمحمد محفوظ  ١٤
 ٤    v v v vمفيدة خيرية ١٥
 ٤    v v v v محمد عارف ١٦
 ٤    v v v v سيتى ألفية ١٧
سيتى نور  ١٨

 فائزة
v v v v    ٤ 

 ٤    v v v v روضة الجنة ١٩
 ٣    v م v v وحيودى ٢٠
 ٤    v v v vأفئدة الرحمة ٢١
 ٤    v v v v عناية ممتازة ٢٢
 ٤    v v v v نعمة خيرة ٢٣
 ٤    v v v v ديوى عزيزة ٢٤
 ٤    v v v v مائل الفطري ٢٥

                  التوقيع  
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  بسم اهللا الرمن الرحيم

 
  الدليل

  في إشرافات البحث 
  

  خليل الرحمن                 :       االسم
  ٠٦٩٣٠٠١٤:     رقم التسجيل

  ينمحمد عين. د:     المشرف
  
 التوقيع ةالماد التاريخالنمرة

  
١  
 

   

  
٢  
 

   

  
٣  
 

   

  
٤  
 

   

  
٥  
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  بسم اهللا الرمن الرحيم

  الدليل
  ث في إشرافات البح

  
  خليل الرحمن                 :       االسم

  ٠٦٩٣٠٠١٤:     رقم التسجيل
  سعيد حواية اهللا أحمد. د:     المشرف

  
 التوقيع المادة التاريخالنمرة

  
١  
 

   

  
٢  
 

   

  
٣  
 

   

  
٤  
 

   

  
٥  
 

   

  



 

 

  

 سيرة ذاتية

ولد  خليل الرحمن بن عبد المناف القادري ثم الماالنجيحث البا

 م  من أبويه ١٩٧٠فبرايير  ٢٨بمدينة قادري في شمس يوم الخميس 

هو ثالث . ول عمرهما وبارك فيهاللهم ط–الشقيقين عبد المناف وسعادة 

مغرب  فيمنورة بنت بيضاوي الوقد تزوج درة . والد االربعة الشقيقةاأل

وأنجبت له ابنا وبنتا باسمي لبيب أولياء  ،م ٢٠٠٠مارس  ١٢يوم اإلثنين 

ولدت (ودالة هداية الرحمن) م ٢٠٠٠دسمبير  ١١،ولد بباجانجارا(الرحمن 

  ). م ٢٠٠٣أآتوبر  ٢٠،بماالنج

 ١٩٩٣(المدرسة االبتدائية الحكومية  فيوتناول دراسته االبتدائية 

ثم التقى ) م ١٩٩٦(ثم واصل إلى المدرسة المتوسطة الحكومية  ) م

ثم ارتحل ). م ١٩٨٩(المدرسة  الثانوية الحكومية  للمعلمين  فيدراسته 

الجامعة الحكومية  ماالنج  فيإلى مدينة ماالنج لمواصلة دراسته الجامعية 

عملية المدخل و آتب رسالته الجامعية تحت الموضوع ) م ١٩٩٤(

س العامة بمدينة المدار فيدراسة حالة (تعليم اللغة العربية  فياالتصالي 

األهلية ماالنج الجامعة االسالمية  فيوواصل  دراسته للماجستير  )ماالنج

و آتب رسالته للماجستير تحت ) م ٢٠٠٧(سالمية تخصص التربية اإل



 

دراسة عن القيم (القرأن  فيفصة نبي اهللا يحيى عليه السالم الموضوع 

الجامعة  فياجستير نهاية الدراسة للمم، هوفي  ٢٠٠٨سنة  فيو  )التربوية

رسالته آتب سالمية الحكومية ماالنج تخصص تعليم اللغة العربية واإل

 التيمهارة الكالم باستخدام النصوص  تنميةللماجستير تحت الموضوع 

وحينما . )بإندونيسيا نموذجاالثانوية المرحلة (اليومية تستوعب المواقف 

المعهد  فيية المستوى الجامعي هو تعمق العلوم االسالم فيدرس 

  ). م ٢٠٠٠ – ١٩٨٩(اح الهدى ماالنج تاالسالمي السلفي مف

المعهد العالى للعلوم التربية  فيوبعد خروجه من الجامعة آان معلما 

المعهد العالي للغات االجنبية  فيو معلما  ،)االن -م  ١٩٩٤(رادين رحمة 

 برنامج خاص لتعليم العربية فيو معلما  ،)م٢٠٠٤ -١٩٩٥(ماالنج 

 فيو معلما  ،)م٢٠٠٠-١٩٩٩(الجامعة االسالمية الحكومية ماالنج 

المدرسة  فيو معلما  ،)م١٩٩٩(المدرسة االبتدائية سبيل اهللا ماالنج 

المدرسة  فيو معلما  ،)االن – م١٩٩٧(الثانوية نهضة العلماء ماالنج 

 فيو معلما  ،)االن – م٢٠٠٥(الثانوية الحكومية غندانج لغي ماالنج 

و و معلما ) االن – م١٩٩٥(اح الهدى ماالنج تد االسالمي السلفي مفالمعه

  .المعاهد االسالمية غيرها في

والوظائف العملية التي تحت مسؤوليتها منها رئيس المدرسة الدينية 

 -١٩٩٩(رئيس المعهد النهضية ماالنح  ،)م١٩٩٤ – ١٩٩١(قباء ماالنج 

 – ١٩٩٩(علماء ماالنج وآيل رئيس المدرسة الثانوية نهضة ال ،)م٢٠٠٠

 ،)م٢٠٠٠ – ١٩٩٧( "مفتاح الهدي"سكارتير تحرير المجلة  ،)م٢٠٠٥



 

رئيس تعمير  ،)م١٩٩٩ – ١٩٩٨( "الهدي"رئيس التحرير النشرات 

  .وغيرها) م٢٠٠٧ – ٢٠٠٣(المسجد بيت الرحمن 

و المقالة العلمية قد آتبها و نشرها بعض المجالت وآذلك الكتب 

و آتاب علم اللغة ) ١٩٩٦م(سالمي تعليم الدين اإل فيمنها الكتاب المساعد 

  ). م٢٠٠٨(االجتماعي القرأني 

 

 

 

 

 




