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عملية تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي ،ومزاايه ونقائصه .أما منهج
البحث املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي ابملدخل الكلمات املفتاحية:
الكيفي .وأما النتائج من هذا البحث هي :األول :أن تنفيد عملية تعليم مهارة الكالم ،الناطق األصلي ،مزااي ،نقائص
وتعلم مهارة الكالم مع الناطق األصلي يف املعهد العايل اإلسالمي دار القرآن
ARTICLE INFO

بياكمبوه هو تدريس مهارة الكالم للمستوى املبتدئ .والثاين :من املزااي
الكثرية من تعلم مهارة الكالم مع الناطق األصلي منها :وجد الطالب املثال
للنطق الصحيح من املفردات والكالم ابلنرب والتنغيم الصحيح ،ومفردات
وعبارات وأساليب اللغة العربية املشهورة واملستخدمة لدي العرب .ومن
خالل تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي وجد الطالب املثري واحلماسة
والتشجيع لرتقية قدرهتم يف مهارة الكالم .والثالث :من نقائص تدريس مهارة
الكالم مع الناطق األصلي وخاصة للمبتدئني يف اللغة العربية ،هي أن هلم
صعوبة يف فهم الشرح من املعلم لسرعته يف التكلم ولقلة مفرداهتم العربية
وقلتهم يف إستيعاب قواعد النحو والصرف
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Abstract

native speaker, advantages,
disadvantages.

Learning the speaking skill needs practice and a correct
example from the teacher. Then, the Islamic Higher
Institute Dar al-Qur’an Payakumbuh using the native
speaker to teach the speaking skill at that institute. This
research aims to find out the implementation of the process
of learning the speaking skill with a native speaker, its
advantages and disadvantages. The research method used in
this research is the descriptive method with qualitative
approach analysis. The results of this research are: The first:
The process of teaching and learning the speaking skill with
the native speaker at the Islamic Higher Institute Dar AlQur’an Payakumbuh is implemented to the beginner level.
The second: The advantages of learning the speaking skill
with the native speaker, including: The students found the
example of correct pronunciation from vocabulary and
speaking with correct accent, intonation,vocabulary, phrases
and styles of the famous Arabic language and used by
Arabs. Also, by learning the speaking skill with native
speaker, the students found exciting, enthusiastic, and
encouraged to upgrade their ability to speak, and the third:
disadvantages of learning the speaking skill with the native
speaker, which is especially for beginners in the Arabic
language, they are difficult to understand the explanation
from the teacher because of his speed in speaking, and lack
of their Arabic vocabularies, and lack of their
comprehension in grammar and morphology.

املقدمة
تعترب مهارة الكالم من املهارات اخلالقة ألن املتكلم خيتار من العبارات واملفردات
والرتكيبات اللغوية ما يناسب األفكار اليت يريد التعبري عنها واملوقف الذي يتم فيه
 ولكنها ختتلف، ومهارة الكالم تتفق مع الكتابة يف االنتاجية واالبتكار.االتتصال اللغوي
 فالكاتب يستطيع إعادة ما كتب.عنها يف العامل الزمين والتجاوب بني املتكلم واملستمع
1
.أو تعديل فيه أو حذفه كله بينما يصعب على املتكلم ذلك
 إذ يرى معظم الباحثني اللغويني أن،فالكالم هو الوسيلة األساسية للتوصل
 من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل الكالم أداة اتصال سريعة%95 حوايل
، مكتبة لبنان: تعلّم اللغات احليّة وتعليمها بني النظريّة والتطبيق (بريوت، صالح عبد اجمليد العريب1
138. ص،)1981
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بني األفراد أو بني الفرد واجملتمع .والشخص الذي ميلك قدرة يف الكالم ويقدر على
ضبطه وإدارته سيسبب يف احرازه للنجاح يف حياته العامة واخلاصة ،ألن الكالم هو الذي
سريسم صورة شخصية يف أذهان اآلخرين ،ومن ال يستطيع التحكم يف هذه امللكة اليت
حباها هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان فإهنا تكون مدعاه لفشله بل وقوعه يف كثري من
املزالق 2.ومتكن أمهية التعبري فيما يؤديه من دور يف اإلابنة عن األفكار واألراء وتصوير
اإلحساسات واملشاعر.
املعهد العايل اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه هو إحدى اجلامعات اإلسالمية غري
حكومية املوجودة يف سومطرة الغربية .تقع هذه اجلامعة يف شارع خاطب سليمان قرية
ليمبوكان ،بياكمبوة اجلانوبية مدينة بياكمبوه .هلا قسمان ،فهما قسم تربية اللغة العربية
وقسم علم القرآن والتفسري .واللغة العربية هي من املواد الواجبة لتدريسها لكل طالب
وطالبة يف هذين قسمني .تدرس اللغة العربية بكثري من فروعها يف قسم تربية اللغة العربية،
ومنها االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة والبالغة والنحو والصرف وغريها .وكذلك
تدرس اللغة العربية يف قسم علم القرآن والتفسري يف مخس مواد وهي احملادثة والنحو
والصرف وقراءة الكتب وبالغة القرآن.
جرى تدريس مهارة الكالم يف هذين القسمني يف مادة احملادثة .وتؤدي عملية
التعليم والتعلم يف سنة دراسية  2019/2018ملادة احملادثة يف هذه اجلامعة مع الناطق
األصلى من مصر .وهي تؤدي للطالب يف قسم تربية اللغة العربية الفصل الدراسي األول
يف مادة احملادثة األوىل ،وللطالب يف قسم علم القرآن والتفسري الفصل الدراسي الثالث يف
مادة اللغة العربية األوىل (احملادثة).

2

حممد صاحل الشنطي ،املهارات اللغوية (اململكة العربية السعودية:دار األندلس للنشر والتوزيع،

 ،)1995ص194 .
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 .1مفهوم الكالم وأمهيته وطبيعته

يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة العربية بعد االستماع ،وهو ترمجة

اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة .وهو من العالمات
املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالم ،ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة ،واللفظ هو
الصوت املشتمل على بعض احلروف ،وكما أن اإلفادة هي ما دلت على معىن من
املعاين على األقل يف ذهن املتكلم.
الكالم يف أصل اللغة هو عبارة عن األصوات املقيدة ،وعند املتكلمني هو
املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه ابأللفاظ ،والكالم هو ما يصدر عن اإلنسان
من صوت يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والتسامح ،أو على األقل يف
ذهن املتكلم ،ويف تعريفات اآلخرين أن الكالم هو وسيلة للتعبري اإلنساين عن
األفكار وعن طريق جهاز النطق لتوصيلها من مرسل إىل متلقي.3
وينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني :األول :الكالم الوظيفي ،وهو ما يؤدي
غرضا وضعيا يف احلياة يف حميط اإلنسان ،والكالم الوظيفي الغرض منه هو اتصال
الناس ببعضهم بعضا ،لتنظيم حياهتم وقضاء حاجاهتم مثل :احملادثة واملناقشة.
والثاين :الكالم اإلبداعي ،فيمكن من أن يؤثر يف احلياة العامة أبفكاره وشخصيته
مثل :التكلم عن مجال الطبيعة واملشاعر العاطفية والتذوق الشعري والنثر والقصص.
فالكالم هو أحد األنواع من التعبري .واللغة هي أداة التعبري ،وال حتىي اللغة
إال فيها التعبري بني أبنائها .وللتعبري منزلة كبرية يف احلياة ،فهو ضرورة من ضرورهتا وال
ميكن ألي شخص أن يستغىن عنه يف أي مرحلة من مراحل عمره ،ففيه يعرض
األفراد أفكارهم ومشاعرهم ابللسان أو القلم .وهو مظهر الفهم ووسيلة اإلفهام ودليل

 3صايش كهينة ويوسف خوجة سعيدة ،احملادثة ودورها يف تنمية مهارة التح ّدث يف مرحلة التعليم
االبتدائي السنة اخلامسة -أمنوذجا( -جامعة عبد الرمحن مرية ،)2016 ،ص40 .
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اإلقناع وفيه حتقق اللغة وظيفتها .فتنمية القدرة على التعبري واحلديث الصحيح أهم
األغراض يف تعلّم اللغة4.
وللكالم أو التحدث أمهية كبرية ألنه أول صور األداء اللغوي .وال شك أن
الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء ،فالناس
يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم .أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون.

ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان.
وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخداماهتا5.
وعملية الكالم أييت استجابة طبيعية ملواقف احلياة املختلفة ،وهي وسيلة
لالتصال ابآلخرين ،وهي املظهر البارز للشخصية الذي ينمو عن سلوك الفرد وثقافته
وتربيته وطريقة تفكريه وهي حصيلة مهارات متعددة ووسيلة التفاعل االجتماعي وبه
تتحقق األمور التالية6:
أ) الوعي ابلذات ،فمن خالل عملية الكالم يشعر االنسان أبن له كياان وأنه قادر
على التأثري يف اآلخرين والتوصل معهم.
ب) التدفّق يف عملية الكالم عامل من عوامل االرتياح النفسي والطمأنينة واالنفراج
الداخلي ،ألن يف عملية الكالم تنفيس عن الذات ومهومها
ج) عملية الكالم من أكثر النشاطات اللغوية انتشارا يف احلياة العملية والعلمية
واالجتماعية
د) تنمية مهارة الكالم من الضرورات اليت تعرتضها مستلزمات التعلم ألهنا وسيلة
احلوار واملناقشة.
4

جاسم اجلبوري وهاشم السلطاين ،املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية (عمان :مؤسسة دار الصادق

الثقافية ،)2013 .ص300 .
 5على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية (القاهرة :دار الفكر العريب ،)2002 ،ص87.
 6حممد صاحل الشنطي ،املهارات اللغوية ،... ،ص196 .
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 .2اهداف تدريس مهارة الكالم

يستخدم املتعلم مهارة الكالم عندما جييب عن أسئلة املدرس شفهيّا أو
يسأل بدوره بعض األسئلة أو يشرتك يف حديث أو مناقشة .ومعيار كفاءة املتعلم يف
هذه املهارة هو قدرته على التعبري عن أفكاره بلغة يستطيع أهل اللغة األصليون
فهمها .وتعتمد هذه املهارة على جناح املتعلم وقدرته على النطق صوتيات اللغة

بطريقة يفهمها من يسمعه ،وعلى حت ّكمه يف قواعد اللغة وحنوها وصرفها وحسن
7
استخدامها ملعاين مفرداهتا.
وهناك أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما يلي
8
:
أ) أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية ،وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة
وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
ب) أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة.
ج) أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.
د) أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.
ه) أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية
خاصة يف لغة الكالم.
و) أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث
ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية.
ز) أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته ،وأن
يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية.
 7صالح عبد اجمليد العريب ،تعلّم اللغات احليّة وتعليمها بني النظريّة والتطبيق ،... ،ص138.
8

حممد إيفان ألفيان ،مهارة الكالم وتعليمها (اجمللة العلمية "،"Arabia

Vol.5, No. 1, Januari-

 ،)Juni 2013ص107 .
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ح) أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه
االجتماعي وطبيعة عمله ،وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث
العريب واإلسالمي.
ط) أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.
ي) أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط
لفرتات زمنية مقبولة.
وأما اهداف مهارة الكالم يف جمال تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية عند
9
رشدي أمحد طعيمة هي:
أ) نطق األصوات العربية نطقا صحيحا
ب) التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا (مثل ذ ،ز ،ظ.. ،اخل)
ج) التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة
د) أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية
ه) نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا (مثل ب ،ت ،ث ... ،إخل)
و) التعبري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة
ز) استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة
ح) استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية
ط) استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة عند الكالم
ي) التعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكنه من االختيار الدقيق للكلمة
ك) ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع
ل) التعبري عن األفكار ابلقدر املناسب من اللغة فال هو ابلطويل اململ وال هو
ابلقصري املخل

 9فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ ،املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إل
التطبيق (القاهرة :مكتبة وهبة ،)2003 ،ص65-64 .
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م) التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقته ابلنفسي
وقدرته على مواجهة اآلخرين
ن) نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر
استخدام اإلشارات واالمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا
س)
عما يريد توصيله من أفكار
ع) التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم ،عندما يريد اعادة الرتتيب أفكاره أو
توضيح شيء منها ،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه
ف)االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية .ينوع فيها أشكال التعبري
وأمناط الرتاكيب مما ينبئ عن حترر من قواللب التقليدية يف الكالم
الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ
ص)
فيه هذا املعىن
ق) تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املواقف ذلك
ر) حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة مناسبة
إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر
ش)
ت) إدارة مناقشة يف موضوع معني ،وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها
واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء
ث) إدارة احلوار تليفوىن مع أحد الناطقني ابلعربية
شرح على أمحد مدكور أن من أهم األهداف اليت جيب أن يعمل املنهج مبا
10
فيه املدرس على حتقيقها وخاصة يف املرحلة األوىل من مراحل التعليم العام ما يلي:
أ) تطوير وعي الطفل ابلكلمات الشفوية كوحدات لغوية
ب) إثراء ثروته اللفظية الشفهية
ج) تقوي روابط املعىن عنده
د) متكينه من تشكيل اجلمل وتركيبها
 10على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ، ...،ص93.

Vol. 2 No. 2, December 2020

200

Isra Hayati Darman
Rani Ismil Hakim

ه) تنمية قدرته على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية
و) حتسني هجائه ونطقه
ز) استخدامه للتعبري القصصى املسلّى.
وإذا ما جتاوز التلميذ هذه احللقة (أو حىت قبيل هنايتها) إىل احللقة الثانية
من مراحل التعليم العام ،فإن منهج اللغة جيب أن يعطى التالميذ فرصة كاملة لتنمية
املهارات اآلتية:
أ) آداب احملادثة واملناقشة والطريقة سري فيهما
ب) التحضري لعقد الندوة وإدارهتا
ج) القدرة على أن خيطب أو يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئه أو مجاعة من
11

الناس
د) القدرة على قص القصص واحلكاايت
ه) القدرة على إعطاء التعليمات والتوجيهات
و) القدرة على عرض التقارير عن أعمال قام هبا أو مارسها
ز) القدرة على التعليق على اإلخبار واالحداث وعلى املدخالت
ح) القدرة على جمالس الناس وجماملتهم ابحلديث
ط) القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة
ي) القدرة على البحث عن احلقائق واملعلومات واملفاهيم يف مصادرها املختلفة
واملتاحة.
 .3مستوى تدريس مهارة الكالم

تعترب احملاكاة والرتديد واإلعادة أدىن املستوايت يف مزاولة مهارة الكالم
12
احلر اخلالّق أعلى هذه املستوايت وأكثرها شعوبة.
وأسهلها بينما يشكل التعبري ّ
 11على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،... ،ص94-93 .
 12صالح عبد اجمليد العريب ،تعلّم اللغات احليّة وتعليمها بني النظريّة والتطبيق ، ...،ص138.
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وشرح رشدي أمحد طعيمة وأصدقائه يف كتاب "املرجع يف مناهج التعليم اللغة العربية
للناطقني بلغات أخرى" ،أن هناك املستوايت الثالثة لكل مهارة يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بلغات أخرى ،وهي املستوى املبتدئ واملستوى املتوسط واملستوى املتقدم.
وشرحوا أن يف ضوء نتائج بعض التحليالت اإلحصائية ،يرون أن هناك املهارات أو
الكفاايت لكل مستوى لتدريس مهارة الكالم ،وهي:
أ) املستوى اإلبتدائي:
 )1نطق األصوات نطقا صحيحا.
 )2التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا (مثل :ذ ،ز ،ظ.)...
 )3التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة.
13

 )4أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية.
 )5نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا (مثل :ب ،ت ،ث.)... ،
 )6نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر.
 )7استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد
توصيله من أفكار.
14
ب) املستوى املتوسط:
 )1استخدام الصحيح لرتكيب الكلمة العربية عند الكالم.
 )2التمييز عند الكالم بني التعبري اجلميل والعادي.
 )3تقدي الناس بعضهم لبعض بطريقة مناسبة.
ج) املستوى املتقدم:
13

15

رشدي أمحد طعيمة وعلي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي ،املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية

للناطقني بلغات أخرى (القاهرة :دار الفكري العريب ،)2010 ،ص202-201 .
14

رشدي أمحد طعيمة وعلي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي ،املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية

للناطقني بلغات أخرى ،... ،ص204 .
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 )1التعبري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة.
 )2التعبري احلديث عن احرتامه لآلخرين.
 )3اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.
 )4استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة
العربية اإلسالمية.
 )5التكيف مع مع ظروف املستمعني سواء من حيث سرعة احلديث أو من
حيث مستواه.
 )6التعبري عند احلديث عن توافر ثروة لفظية متكنه من االختيار الدقيق
للكلمة.
 )7االنطالق يف التعبري عن األفكار دون توقف ينبئ عن عجز.
 )8ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع.
 )9التعبري عن األفكار ابلقدر املناسب من اللغة ،فال هو ابلطويل اململ ،وال
هو ابلقصري املخل.
 )10التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة ،مما ينبئ عن ثقة
ابلنفس وقدرة على مواجهة اآلخرين.
 )11التعبري عند الكالم عن استيعاب لنظام اجلملة العربية ،فال يبدو يف كالمه
روح الرتمجة ،مما ينبئ عن أنه يفكر ابللغة العربية.
 )12التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم ،عندما يريد إعادة ترتيب أفكار ،أو
توضيح شيء منها ،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه.
 )13اإلجابة على األسئلة اليت توجه إليه إجابة صحيحة تصيب اهلدف من
إلقاء السؤال.

15

رشدي أمحد طعيمة وعلي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي ،املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية

للناطقني بلغات أخرى ،... ،ص210-208 .
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 )14اإلستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال
التعبري وأمناط الرتاكيب.
 )15الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه
هذا املعىن.
 )16االستغناء عن التفصيالت اليت ال قيمة هلا يف احلديث.
 )17تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك.
 )18معرفة األماكن واألوقات واملواقف اليت ال ينبغي الكالم فيها.
 )19إدراك أمهية أن يكون لديه شيء يتحدث عنه وليس احلديث جملرد
احلديث.
 )20عدم احتكار احلديث وإدخال مجيع أعضاء اجلماعة يف احملادثة.
 )21معارضة القضية اليت يذكرها املتكلم دون إحراجه.
 )22حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.
 )23إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر.
 )24إدارة مناقشة يف موضوع معني ،وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها
واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء.
 )25إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني ابلعربية.
وشرح كذلك رشدي أمحد طعيمة عن توجيهات لكل مستوى يف
16
تدريس مهارة الكالم يف كتابه اآلخر ،وهي:
أ) املستوى اإلبتدائي :ميكن أن تدور مواقف الكالم حول أسئلة يطرحها
املعلم وجييب عليها الطالب .ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية
انتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار .ويفضل أن يرتب املعلم هذه
األسئلة بشكل الذي ينتهي ابلطالب إىل بناء املوضوع متكامل .ومن
16

رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبه (الرابط :منشورات املنظمة

اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة-ايسيسكو ،)1989 ،-ص162 .
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املوافق أيضا تكليف الطالب ابإلجابة عن التدريبات الشفهية ،وحفظ
بعض احلوارات واإلجابة الشفوية عن األسئلة بنص قرأوه.
ب) املستوى املتوسط :يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالل
مهارة الكالم .من هذه املواقف لعب الدور  role playingوإدارة
اإلجتماعات .واملناقشة الثنائية ،ووصف األحداث اليت وقعت للطالب،
وإعادة رواية األخبار اليت مسعوها يف التلفاز واإلذاعة واألخبار عن حماثة
هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغريها.
ج) املستوى املتقدم :هنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم أو يصفون مظهرا
من مظاهر الطبيعية ،أو يلقون خطبة أو يديرون مناظرة أو يتكلمون يف
موضوع مقرتح ،أو يلقون احلوار يف متثيلية ،أو غريها .واملهم يف هذا كله أن
يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسني وكذلك اهتماماهتم ومدى ما
لديهم من خربة عن موضوع احلديث.
 .4أساليب الكالم

هناك أنواع أساليب الكالم أو التعبري الشفوي ،وهي:
أ) احملاضرة

17

ب) احملادثة واملناقشة
احملادثة من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار ،حىت ينبغي أن حتظى مبكانة
كبرية يف املدرسة .وكذلك ابملناقشة ،وجدان مواقف كثرية للمحادثة واملناقشة يف حياة
التالميذ داخل الفصل أو خارجه يف اجملتمع ،مثال عند زايرات وعلى املوائد وعند
االستماع إىل األخبار ويف املؤمترات وعند جيري اخلالف يف مسألة ما أو عند تقدي
العمل وغريها.

 17على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ، ... ،ص92 .
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ج) الندوة
د) املناظرة
ه) اخلطابة والقاء الكلمات
و) قص القصص واحلكاايت والنوادر
حكاية القصص أو النوادر من أهم ألوان التعبري الشفوي ،فاألابء واألمهات يقصون
القصص على أبنائهم ،ويقص األطفال قصصا على زمالئهم ،وكذلك ابلكبار.
18
ولكي حتقق القصص أهدافها ،جيب أن يراعي األمور اآلتية:
 )1أن تكون من اختيار التالميذ .أن للتالميذ قصص وخربات ممتعة يشتاقون
للتحدث عنها .وميكن أن يكون اختيارها من خربات التالميذ املباشرة ،كالنوادر
والقصص اليت حدثت هلم ابلفعل أو غري مباشرة كأن يكونوا قد اكتسبوها عن
طريق القراءة أو االستماع إىل اآلخرين.
 )2حكاية اخلربات الشخصية تعترب مدخال مناسبا لتعليم التالميذ .وقد يعمد بعض
املدرسني إىل احلكاايت والقصص اخليالية اليت مييل إليها التالميذ يف مرحلة معينة
ث يطالبوهنا إبعادهتا.
 )3جتنب اإلكراه .جيب أن ال يطلب من التالميذ حكاية قصة اليستمتعون
حبكايته ،وال أن يردد حكاية مسعها زمالؤه منه قبل ذلك ،ألن سيقتل يف نفسه
أهم عناصر القدرة على التعبري.
 )4جيب أن تتنوع القصص والنوادر حبيث تقابل األذواق املختلفة للتالميذ
واهتمامتهم املتنوعة.
 )5االهتمام ابملمارسة ،جيب على املدرس االهتمام بتوزيع األدوار وإعطاء كل تلميذ
الفرصة لقص ما يراه مناسبا من احلكاايت والنوادر.
 )6يوجد ارتباط وثيق بني برانمج تعليم األدب ،وحكاية القصص والنوادر والقراءة،
فاستغالل كلها مهم يف عرض القصص.
 18على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،... ،ص97-95 .
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 )7ينبغى أال نسمح للتالميذ حبكاية أية قصة قبل أن يستعد هلا.
ز) إعطاء التعليمات واإلرشادات
ح) عرض التقارير
ط) التعليقات واملداخالت
منهجية البحث

هذا البحث هو البحث الكيفي مبنهج الوصفي التحليلي ابلبحث امليداين.
أجرت الباحثة البحث يف تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي يف املعهد العايل
اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه من خالل طريقة املقابلة والتوثيق .أجرت الباحثة املقابلة
ابلطالب يف تلك اجلامعة من قسم تربية اللغة العربية (يف مادة احملادثة األوىل) وقسم علم
القرآن والتفسري (يف مادة اللغة العربية األوىل أو احملادثة) جلمع البياانت عن عملية التعليم
والتعلم ومزااي ونقائص من التعليم مع الناطق األصلي لديهم .واستخدمت الباحثة طريقة

التوثيق ملعرفة املواد التعليمية املدروسة يف هذا التعليم ،وهي املواد التعليمية املوزعة للطالب
يف كل اللقاءات الدراسية .وجرى هذا البحث من التاريج  14-9مارس .2019
نتائج البحث ومناقشه
 .1تنفيذ تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي
هذا الشرح عن عملية تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلى يف املعهد
العايل اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه .جرت هذه العملية للطالب يف قسم تربية اللغة
العربية الفصل الدراسي األول يف مادة احملادثة األوىل ،وللطالب يف قسم علم القرآن
والتفسري الفصل الدراسي الثالث يف مادة اللغة العربية األوىل (احملادثة).
وقد شرح رشدي أمحد طعيمة أن هناك توجيهات العامة حول تدريس
مهارة الكالم اليت البد للمعلم أن يهتم هبا ،وهي :تدريس الكالم يعين ممارسة
الكالم ،أن يعرب الطالب عن خربة ،التدريب على توجيه االنتباه ،عدم املقاطعم وكثرة
التصحيح ،والتدرج ،وهو أن ينبغي ملعلم أن يهيء من مواقف الكالم ما يتناسب مع
207
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كل مستوى من مستوايت الدارسني ،وهي من املستوى اإلبتدائي أو املبتدئ ،ث
املستوى املتوسط ث املستوى املتقدم ،وقيمة املوضوع :تزداد دافعية الطالب للتعلم
كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن عندهم ،وذا قيمة عند حياهتم.
قد طبقت تلك التوجيهات يف تدريس مهارة الكالم يف املعهد العايل
اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه ،ومنها يف تدرج مستوى الدراسي واملوضوعات
19

املشهوة لدي الطالب يعين املوضوعات حول حياهتم ،كالتعارف واألسرة واجلامعة
وغريها.
وأما احملادثة هو إحدى طرق أو فنون يف تدريس مهارة الكالم.
جرت عملية تدريس احملادثة يف الفصلني املختلفني بنفس املعلم ونفس املواد
التعليمية ،ألن املنهج املقرر من اجلامعة هلاتني مادتني مساواين .واملعلم يف هذا
التعليم هو الناطق األصلي من مدينة مصر.
يوزع املعلم لكل طالب
تبدأ عملية التدريس ابلسالم واملقدمة من املعلم .ث ّ
املادة التعليمة لتلك اللقاء يف شكل الورقة املطبوعة ابملادة .فيها احلوار ومفردات
إضافية واسئلة اإلستيعاب .ث قرأ املعلم احلوار املطبوع يف الورقة ابلنطق والشكل
الصحيح وابلنرب والتنغيم الصحيح ،ويستمع إليها الطالب .ث يرتجم املعلم احلوار إىل
اللغة اإلندونيسية برتمجة حرفية كلمة فكلمة .ث أمر املعلم الطالب ليقرأوا احلوار ابلنرب
يصحح األخطاء من قراءة الطالب.
والتنغيم الصحيح كما قد قرأه املعلم مجاعة ،ث ّ
ث شرح املعلم املفردات اإلضافية اليت تتعلق هبذا احلوار ،ومنها املفردات ابملعاىن
املتقاربة والكلمات ااملرتادفة واملشرتك اللفظي والكلمات املتضادة .ث شرح أيضا
املعلم التصريف من املفردات املعينة املهمة لديه والقواعد البسيطة .ث أجاب الطالب
أسئلة اإلستيعاب املكتوبة حتت احلوار بعد املفردات اإلضافية شفهيّا .ث أعطى املعلم
الوقت للطالب ليسألوا حول نص احلوار أو املوضوع املدروسة .ويف نفس الوقت
 19رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبه ،... ،ص162-160 .
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الطالب حيفظون احلوار .واألخري ،طبّق الطالب احلوار مع املعلم مباشرة واحدا
فواحدا ،ث اإلختتام.
 .2مزااي تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي

من نتائج املقابلة ابلطالب يف قسم تربية اللغة العربية وقسم القرآن والتفسري
يف املعهد العايل اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه من التاريج  13-11مارس يوجد
عدة املزااي يف تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي يف هذه اجلامعة ،وهي:
أ) أن تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي يعطى الطالب النموذج يف النطق
الكالم العريب ابلنرب والتنغيم الصحيح ،يف حني أن كثريا من املعلمني
اإلندونيسيني ال يعطي اإلهتمام الكبري يف النرب والتنغيم الصحيح عند العرب
ألهنم ال يستوعبوهنما.
ب) أن عملية تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي سيعطي الطالب أساليب
اللغة العربية األصل من العرب.
ج) أن عملية تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي سيعطي الطالب املثري
واحلماسة والتشجيع لرتقية قدرهتم يف مهارة الكالم.
د) من خالل عملية تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي ،جيد الطالب املعرفة
الواسعة حول مفردات وعبارات اللغة العربية املشهورة واملستخدمة عند العرب.
ه) من خالل عملية تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي ،يعرف الطالب
عالقة بني املعاين واأللفاظ املختلفة املرتبطة ابملواد املدروسة ،كاملعاين املتقاربة
ك"اليوم الدراسي  -الفصل الدراسي  -العام الدراسي" ،واأللفاظ املرتادفة
ك"زميل – صديق  -صاحب"" ،اإلختبارات  -اإلمتحاانت" ،واأللفاظ
املتضادة ك"أول – آخر"" ،صحيح – خطأ"" ،طويل – قصري" ،وغريها.
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 .3نقائص تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي

كما هناك املزااي الكثرية يف تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي ،فوجت

عدة النقائص أو املشكالت يف هذه عملية التعليم والتعلم ،ومنها:
أ) أن يصعب الطالب وخاصة من املبتدئني يف اللغة العربية يف فهم كل الشرح من
املعلم ألن قلة مفرداهتم يف اللغة العربية.
ب) شرح املعلم الدرس ابلسريعة حىت يصعب الطالب يف استيعاب املعىن من ذلك
الشرح دقيقا ،والسيما للمبتدئني يف تعلم اللغة العربية.
ج) ليس لبعض الطالب املبتدئ الشجاعة ليسأل عما يتعلق ابملوضوع الذي مل
يفهمونه لعدم علمهم يف قواعد النحو والصرف حىت ال يستطيع أن يرتب
اجلمل.
د) وعلى العكس ،هناك بعض الطالب الذين خيافون يف إعطاء األسئلة أو تقدي
الكالم ملعلم الناطق األصلي ألهنم قد تعلموا عن قواعد النحو والصرف بدقيق،
حىت خيافون أن خيطأون يف الكالم .وهذا حالة من بعض الطالب الذين درسوا
يف املعهد السالفية من قبل.
ه) قلة ثقة النفس عند الطالب املبتدئني حينما يتعلمون مهارة الكالم مع الناطق
األصلي ،إال الطالب اجملتهدون فيه.
 .4املناقشة حول املزااي والنقائص من تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي

بعد أن أجرت الباحثة البحث يف املعهد العايل اإلسالم دار القرآن

بياكمبوه ،وبعد التحليل لكل بياانت املوجودة من ميدان البحث ،فتعرض الباحثة
عدة املالحظة عن هذا التعليم:
أ) أن تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي الذي جرى يف املعهد العايل
اإلسالمي دار القرآن هو تدريس مهارة الكالم للمستوى املبتدئ .ظهر هذا
احلال من املقرر الدراسي وعملية تنفيذ هذا التعليم .فعل املعلم التنفيذ من هذا
التعليم يف شكل حمادثة أو احلوار منوذجيا ،وهناك حفظ بعض احلوارات واألسئلة
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اإلستيعابية اليت جييبها الطالب شفهيا ،وهذه العملية مناسبة مبا شرحه رشدي
أمحد طعيمة عن املستوى املبتدئ .جبانب ذلك ،أن بعض الطالب يف ذلك
الفصل ليس من املستوى املبتدئ يف تعلم اللغة العربية ألن خرج بعضهم من
املعهد احلديث كغنتور فنوروغو وبعضهم من املعهد السلفي كمعهد فراب يف
السومطرة الشمالية واملعهد الرتبية اإلسالمية يف بياكمبوه سومطرة الغربية .ولكن
خرج اآلخرون من املدرسة املتوسطة اإلسالمية واملدرسة املتوسطة العامة ،وليس
هلم خربة كثرية يف تعليم اللغة العربية من قبل.
ب) يوجد من البحث يف املعهد العايل اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه أن تدريس
مهارة الكالم مع الناطق األصلي مناسب أكثر ملستوى املتوسط واملتقدم ،ولكن
ال يناسب ابملستوى املبتدئ ،إال إذا هناك املعلم أو املدرس من اإلندونيسيا
الذي يرافق الناطق األصلي يف الفصل .ألن املبتدئ حيتاج إىل الشرح الكثري
ابللغة اإلندونيسيا وليست لديهم اخلربة الكثرية يف تعليم اللغة العربية وخاصة
مهارة الكالم من قبل .وكذلك وجدت الباحثة من نتائج املقابلة ،أن الطالب
املبتدئني يف اللغة العربية ،هم يرغبون يف تعلم مهارة الكالم ابملعلم اإلندونيسي
أكثر من الناطق األصلي ابللغة العربية .وبينما الطالب املستوى املتوسط ،هم
يرغبون يف تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي ألهنم يستطيعون أن جيدوا
خربة كثرية وعلوم الكثرية لتطوير مهارهتم يف الكالم ابملثال الصحيح.
ج) أن تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي له مزااي كثرية للطالب وكذلك هناك
النقائص .ولكن من املمكن ستختلف نتائج البحث إبختالف املعلم والطالب
ومؤسسة ،إلختالف احلال وخلفية من الطالب يف كل مكان.
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اخلامتة

أن تنفيد عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم مع النطق األصلي يف املعهد العايل

اإلسالمي دار القرآن بياكمبوه هو تدريس مهارة الكالم للمستوى املبتدئ .هناك املزااي
الكثرية من تعلم مهارة الكالم مع الناطق األصلي ،ومنها :وجد الطالب املثال للنطق
الصحيح من املفردات والكالم ابلنرب والتنغيم الصحيح ،ومفردات وعبارات وأساليب اللغة
العربية املشهورة واملستخدمة لدي العرب .وكذلك من خالل تدريس مهارة الكالم مع
الناطق األصلي وجد الطالب املثري واحلماسة والتشجيع لرتقية قدرهتم يف مهارة الكالم.
وأما من نقائص تدريس مهارة الكالم مع الناطق األصلي وهي خاصة للمبتدئني يف اللغة
العربية ،هم يصعبون يف فهم الشرح من املعلم لسرعته يف التكلم ولقلة مفرداهتم العربية
وقلتهم يف إستيعاب قواعد النحو والصرف .وتقول الباحثة أن تدريس مهارة الكالم مع
الناطق األصلي ،مناسب أكثر للمستوى املتوسط واملتقدم.
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