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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية. ١

و  16جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
يف قاموس كبَت للغة اإلندونيسية، الفعالية ىي ما لو أثر أو عاقبة مطلوعة، اكتساب 

وعند اذلداية ىي مقدار يبُت احلصول على  17من األعمال. ىي النجاحالنتيجة و 
 18اذلدف ادلقرر   ) الكمي و النوعي و الوقت(.

شلكنة من ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة 
التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب 

 19.الًتبوية األخرى

تعلم  عُت الذي ادل ادلدرسعالقة  نظر إىل ميفعالية عملية التعلأن  قالبوفام،
تعليمية اليف حتقيق األىداف ،و يف بعض احلاالتتلمذات،و رلموعات معينة من ال

رلموعةمعينة من  تعليم يف ادلعلم نسبة صلاح ىي مية عملية التعلفعاليو  زلددة.
 .بطريقة معينة لتحقيق أغراض تعليمية زلددة تلمذاتال

                                                             
 .952ص .ادلرجع السابق. لويس معلوف،16

17
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ٩19.ص. 

18
Aziz Fahrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta : Bania, ٩٢1٢), 

 .181.ص
 .32(، ص. 1997)عمان: دار الفالح، أساليبتدريس اللغة العربية، علي اخلويل،زلمد  19
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طالب يف األوىل ىي "تسهيل ال الطبيعة .طبيعتان ميفعالية التعلأنل ن اقالدو 
 ادلرجوة. ميالتعلنتائج " شيئا مفيدا، مثل احلقائق وادلهارات والقيم وادلفاىيم أو التعلم

وادلشرفُت   درسُتثانيا، أن يتم التعرف على مهاراهتم بنسبة ادلختصة، مثل ادلوالطبيعة ال
 .أو الطالب أنفسهم

اليت تبُت مدى اخلطة ميكن أن  حلالةأن فعالية ىي ا مفهنالشرحالسابق يمو 
لية فعامة يوكلالنشاط،  ذلك فعالية فأكثريتحقق. دلزيد من اخلطط اليت ميكن حتقيقها، 

عينة وفقا لألىداف ادلراد الطريقة ادلمن  ها ميكن حتققيتال أيضا يفهم بنسبة النجاح
، ميكن أن يقال أن تكون فعالة عندما فهم أيضا أن وسيلة للتعلممثالويحتقيقها. 

 القدرة على التأثَت أو تغيَت أو أهنا ميكن أن حتقق نتائج. عندما منها يستويف ادلعايَت،
 احملققة. مناألىداف تهافعالية ميكن رؤيفالتعليمية، األىداف الطلطط 

 دفالصحيح أو حتقيق اذل دفوتشَت الفعالية إىل القدرة على احلصول على اذل
تعلق الفعالية أيضا إىل مسألة كيفية حتقيق األىداف أو النتائج اليت مت ت. و ررادلق

ها، وعناصر احلصول عليها، واستخدام أو االستفادة من النتائج اليت حصل علي
 .مستوى السلطة وظيفة أو ادلكونات، وكذلك مستوى ادلشاكل رضا ادلستخدمُت

 :التايل كماة،  يؤشرات فعالم

 احلصول على األىداف ادلنشودة. 1
 العملية يف احلصول على األىداف. 2
 احلصيلة النهائية.. 3
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 التعلم ق فعاليةياالستراتجية لتحق. ٢
احملاولة تصور على  قد فعالية التعليم يف الفصول الدراسيةاسًتاجتية ادلعلم لًتقية 

 20:التالية
 االستعداد .أ 

 صياغة ادلناىج -
 حتديد األىداف التعلمية العامة -
 حتديد األىداف التعلمية اخلاصة  -
 اختار النماذج التعلمية وأدواهتا ادلناسبة -
 حتديد طريقة التقيم -
 حتديد بدأ التعليم -
 واختيارالقراءة ادلطلوبة حتديد  -
 استيعاب ادلواد اليت ستلقى  -
 كتابة اخلالصة -

 اإلجراءت .ب 
 الوصول يف الوقت احملدد -
 حتفيز الطالب -
 إنشاء التواصل اجليد -
 استخدام الوسائل التعلمية اجليدة وادلتنوعة  -
 استخدام النماذج التعلمية اجليدة وادلتنوعة -

                                                             
21

Sutikno Sobry. Belajar Dan Pembelajaran.(Bandung:Prospect,٩٢٢8). .ص87.  
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 كتابة اخلالصة -
 التقييم .ج 

 إعتماد على األىداف التعلية ادلقررة. -
 

 المدخل و الطريقة و االستراتيجية. ٣

 .شرح من الطريقة يى اسًتاتيجيةفيعالقة ىرمية أّن واالسًتاتيجية  ادلدخلوالطريقة
تعليمها وطريقة ىي شرحة من ادلدخل. ادلدخل رلموعة من االفًتاضاتعن طبيعةاللغة و 

اللغة، وتعلمها. لذلكفإن ادلدخل ىواالعتقادأوالفلسفيةوجهات النظر عنطبيعة 
وحقيقتو ادلدخل ىوافًتاض أنتعتربنظريااحلقيقةالعامة التيال حتتاج إلىأن يثبت، وكذلك 
ادلدخل احلقيقةالعامة ىيمطلقة. كمثل اللغة ما نسمع وما نقول والكتابةبعد ذلكمهارة 

وبناء  الطريقة ىيخطة شاملةمقًتنعرضادلادة التعليميةبانتظام وغَتمتضاربةو أما  بعدىا.
رة عند التعّلم باسًتاتيجية ادلناظرة شطريقة ادلبايقدم الباحث و سوف  دخل.على ادل

 رة باللغة العربية.شألن ادلناظرة مبا
 

 رةشطريقة المبا . أ
، كان أىل اللغة يف أدلانيا يف القرن التاسع Carles Berlitsىذه الطريقة تطورىا 

لة يف حل تطوير شر، و إصدار ىذه الطريقة رادع طريقة القواعد والًتمجة الفاشع
 21.اذلدف يف تعليم اللغة

 22فيما يلي:رة الليت دتتاز شرد علي طريقة القواعد و الًتمجة، ظهرت الطريقة ادلبا

                                                             
20

Acep Hermawan,Op-Cit, 176.ص. 
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 ة الكالم بدال من مهارات القراءةرة األولوية دلهار شتعطي الطريقة ادلبا( 1
 كل أساسي.شوالًتمجة، على أساس أن اللغة ىي الكالم ب

 للغة األجنبية و تعتربىاالًتمجة يف تعليم اتتجنب ىذه الطريقة استخدام ( 2
 ودة وتعلمها.شديدة الضرر على تعليم اللغة ادلنشعدمية اجلدوي، بل 

 األم ال مكان ذلا يف تعليم اللغةمبوحب ىذه الطريقة، فإن اللغة ( 3
 األجنبية.

 ما تدل عليو. كما ر بُت الكلمة وشتستخدم ىذه الطريقة االفًتان ادلبا( 4
 رة.شتستخدم فيو. وذلذا مسيت الطريقة بالطريقة ادلبا

 ال تستخدم ىذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيدي ىذه الطريقة ( 5
 يرون أن ىذه األحكام ال تفيد يف إكساب ادلهارة اللغوية ادلطلوبة.

 تستخدم ىذه الطريقة أسلوب )التقليد واحلفظ(، حيث يستظهر ( 6
 الطالب مجال باللغة األجنبية وأغاين وزلاورات تساعدىم على اتقان اللغة 

 ودة.شادلن
رة فهي فيما يلي تعليم القواعد بدون شو أما خصائص الطريقة ادلبا

 23رة.شحفظها بل دتارس مبا
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
 .22ص.السابق.ادلرجع زلمد علي اخلويل، 22

21
Henri Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa, 

(Bandung:Angkasa,٩٢٢9).99.ص. 
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 لمناظرةا. ٤
 لمناظرةمفهوم ا .أ 

 ىذا مصطلح مرادفdebate. من اللغة االصلليزية"ادلناظرة" إن الكلمة 
الذي يأيت من اللغة اجلاوية القدمية. يف اللغات الرومانية عبارة  sawalaبادلصطلح

الذي يعٍت "االعتماد على احلجج ادلعينة يف استراتيجية debatereمشتقة من كلمة
ادلناظرة للمغالبة على الفرقتُت أو الفوز فيها على بعضهما البعض". من جهة اللغة 

ىي "مهارة يف احتجاج يف ادلناقشة رمسية أو غَت رمسية  دلناظرةكلمة ا، األندونيسية
 24.عن مباراة النصر مع طلب الفوز بادلنافسة إلسقاط الفريق اآلخر

الدكتور عبد اللطيف سالمي يف كتابو "ادلدخل إىل فن ادلناظرة" ادلناظرة ىي قال 
حوار متبادل بُت فريقُت من ادلتحدثُت ميثالن اجتهُت سلتلفُت حول قضية معينة، و 

سعى كل منهما إىل إثبات وجهة نظره، والدفاع عنها بشىت الوسائل العلمية وادلنطقية ي
واستخدام األدلة والرباىُت وصوال إىل إقناع اجلمهور، وحىت الطرف اآلخر يف ادلناظرة 

 25مبصداقية موقفو.
 

لو  ". ألن ادلناظرةCompetitive debateو ادلناظرة اليت سوف يقدمو الباحث "
 :26لفة، كما كتبت يف ويكيبيديا إندونيسيا من أنواع ادلناظرة ىيأنواع سلت
 Competitive debate:  ىي مناظرة فريقُت، كل فريق مكون من ست

 اشخاس يف األكثر و لكل منهم فرصة التحدث.
                                                             

٩4
Dwi Saksomo, Panduan Perkuliahan Wicara Kelompok, (Malang:Universitas Negeri 

Malang,٩٢٢9), 1٢5-1٢4.ص. 
 .42ص.ادلرجع السابق. عبد اللطيف سالمي،  25

26
http://id,wikipedia.org/wiki/Debat/html, 14.4في التاريخ ٩9 أبريل ٩٢17 في الساعة ٢. 

http://id,wikipedia.org/wiki/Debat/html
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 Australian parliamentary debate:  ىذه ادلناظرة يسمى ب
"Government debate " 
 Policy debate ىذه ادلناظرة للتفاق يف تطوير مشاريع البالد قبل : عادًة أداء

 تنفيذىا.
 Lincoln-Douglas debate : نالت امسها من ادلناظرات الشهرية اليت جرت

بُت ابرىام لينكولن و ستفُت دوغالس للتنافس على مقعد رللس الشيوخ 
 األمريكي عن والية آلينوي.

ناقشات والندوات اليت تدور حول يشمل النشاط اجلديل على ادلناظرات وادل
الطالب سواء أكانت صفية أو الصفية. ودور ادلعلم يف  هتممشاكل وموضوعات 

ىذا النشاط ىو إعداد ادلوضوعات وتقسيم الصف إىل رلموعات نقاش وقيادة 
 27.النقاش وتوجيهو وإرشاد الدارسُت

ىناك بعض اخلطوات اليت غلب أن تتم يف ىذه االستراتيجية 28:قال زين الدين
 على النحو التايل:وىي 

 مثل: التدخُت، دلناظرةادلوضوعات ادلثَتة ا حتديد. 
 ضةو ادلعار واالةادل، مث تقسيم الطلبة إىل رلموعتُت. 
 .و ضعهم على شكل ادلواجهة 
 .كل الفريق لو رلموعة فرعية و عليها أن تفكر احلجج لتقوية رأيو 

                                                             
 .417(، ص.1983)مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى،احلوار يف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. بابكر أمحد البشَت،  27

٩8
Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group,٩٢٢5), 7٢.ص. 
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 الرأي أن يعزز  دلتوقعمنعلى كل رلموعة فرعية ذلا متحدث إللقاء اآلراء.و ا
ويتحدث ادلشاركون يف ادلناظرة بالًتتيب متبادلُت بُت الفريقُت.  ج القدمية.احلج

 فيبدأ احلديث يف ادلناظرة فريق ادلواالة.
  دون حتديد الفائز من أي شخص. لكن التعليق على ادلسَتة  دلناظرةية اهنايف

 .اجليدة للطلبة ادلناظرة مثل إجراء، التدريسية
 م للمناظرة يف إيطار ىذا األسلوب.فيما يلي رسم توضيحي يبُت النسق العا

 
 ٢.١اجلدول

 
 
 
 

 
 

اسًتاتيجية ادلناظرة حقيقًة كاسًتاتيجية اآلخر يعٍت لو مزايا و عيوب، و من مزايا 
ألن ىذه الطريقة غلعل الطالب نشيطُت ومبتكرين وفارحُت يف التعلم. و من عيوب 
ىذه الطريقة أن ادلناظرة يف األكثر جتعل اإلختالف والعدوان بُت ادلتحدثُت. لذا من 

دون حتديد يف رعاية طالبو بُت فرقة ادلواالة وادلعارضة  واجبة ادلدرس أن يكون شفيعا
 ادلناظرة مثل إجراء، الفائز من أي شخص. لكن التعليق على ادلسَتة التدريسية

 4th International). و كما وردت يف الكتاب "ادلؤدتر الدويل الرابع اجليدة للطلبة

 المدرس

 ١المعارضة  ١المواالة 

 المعارضة ٢المواالة 

 ٣المعارضة  ٣المواالة 



01 

  

Conference)  قال إبراىيم أمحد فارس زلمد و صالح عوض اهلل زلمد من ادلؤشرات
ادلاظرة باللغة العربية غلب أن يراعيها مساق ادلناظرة يف كل مستوى من ادلستويات  

 29ىي:
  استبعاد اللغة الثانية قدر اإلمكان، و جعل الطالب يتصلون مباشرة باللغة

 يشة حقيقية.العربية، ليعتادوا عليها، ويتعايشون معها معا
  اتباع خطة دقيقة و مرسومة لتنفيذ الكتاب ادلقرر مع أنشطة سلتلفة يعدىا

عضو ىيئة التدريس ادلكلف، مراعاة الطريقة الًتاكمية يف العملية التعليمية، 
 و تكامل ادلستويات. 

  احلرص على أن ػلتّك الطالب ادلاىرون يف التكلم بالعربية بأبناء ناقصُت يف
 ، و يتواصلون بينهم. ليستفيدوا من طريقتهم يف اخلطاب.يةبالعرب التكلم

  التدريبات ادلكثفة: فقد أثبتت ىذه التدريبات فعاليتها يف تعليم اللغة العربية
 للناطقُت بغَتىا

  /الًتكيز على تدريس ادلهارات األربع متكاملة )القراءة/والكتابة/واإلستماع
 واحملادثة(.

 
 "مفهوم األسلوب "التعلم الفعلي .ب 

من استراتيجية يف تعليم على أسلوب  ادلناظرةكما قالت زلمودة يف ىشام  
أو مبعٌت آخر  .وىذه تناسب استخدامها يف تعليم اللغة العربية 30"التدريس الفعلي".

                                                             
 .7دس(.ص.،)قطرادلؤدتر الدويل الرابع، إبراىيم أمحد فارس زلمد، صالح عوض اهلل زلمد. 29

3٢
Mahmudah, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:Uin Malang 

Press,٩٢٢8), 138.ص. 
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عنصرا  دلناظرةيقوم ادلدرس باتباع أسلوب التدريس الفعلي فتكون استراتيجية ا
 .لتحقيق أىداف تدريس الكالم

الفعلي" ىو من بعض تطبيق على نظرية مفهوم اإلنسان إن األسلوب "التعلم 
عند أبرىام مسلو. التعلم الفعلي غلرب على التطبيق على أن األوالد ذلم طاقة اليت 

ذه الطريقة أن طاقة ادلتعلمُت تستطيع أن تنمو من هو ، ستنمو مع تطور مرحلتهم
 31.على حل ادلشكلة توجههم هتمناحية ابتكارىم وابداعهم. ىذا حبسب قدر

تعلم الفعلي يقصد بو استخدام مجيع قدرة الطالب على أحسن شلكن حىت وال
يستطيع مجيع الطالب ػلصلون على نتيجة التعلم ادلقنع مناسبا مع طبيعة 

وباإلضافة إىل ذلك أن التعلم الفعلي يقصد بو لدفع اىتمام الطالب  .شخصيتهم
ة عن كل مركزا دائما على عملية التعليم والتعلم. مبعٌت أن التعلم الفعلي ىو عبار

شكل التعلم الذي ميكن الطالب يأخذون دورا فعاليا ونشيطيا يف االتصال بُت 
 32.الطالب أو مع معلمهم يف عملية التعليم والتعلم

 
 :إن التعلم الفعلي لو خصائص كما يلي 33يفبنوويل:قال رشدي 

  إن التشديد عملية التعليم والتعلم ليس على طريقة إلقاء ادلعرفات وادلعلومات
فيو عملية التنمية والتنشئة ضلو القدرة والكفاءة على تفكَت عميق للمعلم بل 

 .دلوضوعات ومشكالت اليت تبحث فيها

                                                             
تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعلى أسلوب التدريس الفعلي كادلتطلبة العودلة )التجربة يف عبد الوىاب رشدي،  31

 .431(، ص.2008)ماالنج:دم،ومية مباالنج، الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلك
 .431، ادلرجع السابق،.ص.عبد الوىاب رشدي 32
 .431-432، ادلرجع السابق،. عبد الوىاب رشدي 33
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 ولكن ، كان ادلتعلم يف عملية التعليم والتعلم اليسمع الدرس على وجو سليب
 .يعمل شيئا الذي يتعلق مبادة الدرس

التشديد على استكشاف قيمات وادلواقف ادلتعلقة بالدرس. يطلب الطالب 
َت عميق وحتليل ويقوم بالتقوًن أيضا. األسئلة واألجوبة جترى أسرع على تفك

 .شلكن يف عملية التعليم والتعلم
 

 وترقية مهارة الكالم لمناظرةنياستراتيجيةاالعالقة ب .ج 
إن الطرق واالستراتيجيات يف كل التدريس من عناصر الزمة للمساعدة على 

التدريس إال وكذلك يف تعليم الكالم. ال صلاح يف برنامج ، حتقيق األىداف ادلرجوة
باستراتيجيات التدريس ادلستخدمة. مبعٌت صلاح برنامج التدريس يعتمد على 
استراتيجيات التدريس ادلستخدمة. إن التدريس ليس فقط ػلتاج إىل الطريقة اجليدة 

 .وإظلا استراتيجية جيدة ومرػلة أيضا
استراتيجية التدريس تشمل اخلطط ، االستراتيجية عمليات من الطريقة. لذلك

 .خلطوات والوسائل اليت أجري يف عملية التدريس أو يف حجرة الدراسةو التدبَت وا
تستخدم ىذه االستراتيجية لتحقيق اذلدف من عملية التدريس يف ادلواقف التعليمي 

حىت مطلوب يف تعلم الكالم استراتيجيات  34ذاتو. ويتفق ىذا مع قول حامد.
 .ادلناظرة مناسبة لترقية مهارة الكالم وذلك باستخدام استراتيجية

 دلناظرةميكن أن تكون أداة لترقية مهارة الكالم ورغبة الطلبة فيها. ا ناظرة دلا
البد أيضا من النظر من جانب ادلدرسُت. على ادلعلمُت اختيار موضوعات مثَتة 

                                                             
34

Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode,Strategi, Materi dan Media. 

(Malang: Uin Malang Press,٩٢٢8), 38.ص. 
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غلادل الطلبة مع حجج ، ا ادلوضوعهبذولكنها معروفة من قبل الطلبة.  للمناظرة
فرصة دلمارسة مهارة الكالم لديهم ال دلناظرةمع ىذه استراتيجية ا، متنوعة. لذلك

يف كثَت من  دلناظرةحىت تكون ا 35بتحقيق ادلفردات اليت كانت دتلكها سابقا.
يف الكالم بادلقارنة إىل الطرق  هتمالدراسات اليت أجريت تساعدىم على ترقية مهار

 .التقليدية
من إحدى احللول خلروج من احلالة  ادلناظرة من ىنا فمعروف أن استراتيجية

السابقة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم. ألن ىذه االستراتيجية غلعل 
 .الطالب نشيطُت ومبتكرين و فارحُت يف التعلم

 

 تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية. ٥
اللغة العربية ىي أقدم اللغات يف العامل. ىذه اللغة ىي ذات صلة وثيقة جدا مع 

ىذه اللغة ، الدين االسالمي. إضافة إىل مكانتها كلغة الكتاب ادلقدس القرآن الكرًن
ترتبط أيضا األشكال الدينية ادلختلفة يف اإلسالم. ألن اللغة العربية لديها مكانة 

. ولذلك حىت اآلن فإن اللغة العربية 36مرتفعة جدا مبقارنة مع اللغات يف أضلاء العامل
ليس لألمور الدينية و  هنان الناس يتعلموال تزال على قيد احلياة. حىت ال يزال كثَت م

 .االقتصادية فحسب وإظلا اللغة العربية لالتصال
يف زلاولة تعليم اللغة العربية ال بد أن تشتمل على أربعة مهارات وىذه ىي 

والكتابة. كل ادلهارات ينتشر من ادلرحلة االبتدائية  ،و القراءة ،و الكالم، االستماع
حىت مجيع مراحل يف طول حياة اإلنسان. ىذه ألن مهارة يف اللغة أفضل من معرفة 

                                                             
 .431-432، ادلرجع السابق،. عبد الوىاب رشدي 35
 .21(، ص.2004، )دم،منحج تريس الكالم يف اللغة العربيةفريدة رمحن.  36
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مناىج اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية تتبُت أن فروع ، اللغة نفسها. إضافة إىل ذلك
 37.نحوواألدب والنصوص والبالغة والنقد وال، والتعبَت، الدراسة مشلت: القراءة

بادلناسبة تعليم اللغة يف ادلدرسة الثانوية لو أىداف متعددة. ولكن ىدف تعليم 
اللغة العربية فيها ختصص على كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة و مفهوم النصوص 
العربية فحسب. أما مهارة الكالم والكتابة ألجل مرسخ كفاءة القراءة اليت تكون 

 .أىداف أساسية يف تعليم اللغة العربية
ن أىداف ادلنهج يف ىذه ادلرحلة ىي أن يكون تدريس اللغة العربية يف ىذه م

ادلرحلة جتديدا وتعميقا وتكميال دلا وصلت إليو ادلرحلة اإلعدادية. وأنو يزداد ظلو 
ادلهارات والقدرات اليت بدأت تنمو يف ادلرحلة اإلعدادية عند التلميذ مثال يف فنون 

 38.إلقاء لألفكار واخلطبو، وعرض لألفكار واآلراء، التعبَت الوظيفي من ادلناقشة
يستخدم ادلدرس ادلدخل ادلتكامل يف تعليم اللغة العربية يف ، إضافة إىل ذلك

ادلدرسة الثانوية. مبعٌت أن غلمع بُت عنصرين أو أكثر. على سبيل ادلثال ادلدخل 
والقواعد وغَتىا. أما الطريقة ادلستخدمة فيها ىي الطريقة االنتقائية.وىي ، االتصايل

، و طريقة ادلباشرة، . مثال طريقة القواعد والترمجةالطريقة اليت جتمع طرق التعليم
 .والطريقة السمعية الشفهية، يقة االتصاليةالطرو، وطريقة القراءة

 
 
 

                                                             
، )القاىرة: دار طرق الطدريس اللغة العربية و الًتبية الدينية يف الضوء اإلجتاىات الًتبوية احلديثةزلمد رشدي خاطر،  37

 .21(،ص.1984ادلعرفة، 
 .26، ص.جع السابق زلمد رشدي خاطر ، ادلر 38
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 مهارة الكالم .٦
 تعريف مهارة الكالم . أ

الكالم مهارة نطق األصوات أو األلفاظ للتعبَت، وتبليغ األفكار والشعور. 
الكالم ىي آلة اتصاالت األفكار والكالم ليس نطق األصوات أو األلفاظ فحسب، 

 39ادلًتتبة وادلتقدمة ادلناسبة حبوائج احملّدث وادلستمع.

مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األسسية، ألن اللغة يف األصل كالم، وقد 
نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا: أصوات 

ومهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت األصوات  40ضهم.يعرب هبا كل قوم عن أغرا
 41اللفظية أو الكلمات لتعبَت الفكرة، الرأي، اإلرادة واإلحساس إىل ادلخاطب. 

اول ادلتعلم مهارة الكالم عندما غليب عن أسئلة ادلدرس أو يسئل بدورة بعض وػل
احملاكة واإلعادة األسئلة أو يقراء قراءة جهرية أو يشًتك يف حديث أو مناقشة، وتعترب 

أدىن ادلستويات يف مزاولة ىذه ادلهارة وأىلها بينما يشكل  التعبَت احلر اخلالق أعلى 
ىذه ادلستويات وأكثرىا صعوبة، ومعيار كفاءة ادلتعلم يف ىذه ادلهارة ىو قدرتو على 

 التعبَت عن أفكارة بلغة يستطيع أىل اللغة األصليون فهمها.

 42لكالم فيما يلي:واألىداف العامة دلهارة ا

                                                             
39

Pangadilan Rambe,Lot.cit.78 .ص. 
 .75.. ص2008عمر الصديق عبد اللة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، اخلرطوم: االر العادلية، 40
لة علمية زلكمة للًتبية كسميايت، تعليم اللغة العربية بالطريقة اإلػلائية لًتقية مهارة الكالم، يف كتاب ادلنار: رل41

 .141.، ص2014يونيو -والدراسات اإلسالمية ، السنة الساخامسة، العدد األول، يناير
 .77. ص عمر الصديق عبد اهلل،نفس ادلراجع 42
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 نطق األصوات نطق صحيحا. -
 التمييز عند النطق بُت ااألصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا. -
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة. -
 تأدية أنواع النرب والتنغيم بالطريقة ادلقبولة من متحدثي العربية. -
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا. -
 التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة. -
 استخدام التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. -
 استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سلميا يف ضوء فهمو للثقافة العربية. -
 استخدام النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. -
 روة لغوية دتكنو من االختيار الدقيق للكلمة.التعبَت واحلديث عند توافر ث -

 
 معاير مهارة الكالم . ب

 43معاير مهارة الكالم لدى الطالب كما يلي:

 النتيجة عملية مهارة الكالم
 المجموعة ضعيف مقبول جيد

     العناصر اللغوية. ١
     نطق الصوت 1.1
     نطق احلرف 1.2

                                                             
11

Ahmad Izzan. metodologi pembelajaran bahasa arab,( bandung: humaniora,د.س).89.ص-

99. 
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     ذوق اللغة  3.1
     التنغيم  1.4
     تقدًن الفردات 1.5
     تقدًن العبارات اللغوية 1.6
     لًتكيب والقواعد  1.7
     التنوع 1.8
     توضيح األصوات 1.9

     العناصر غير اللغوية. ٢
     سيطرة ادلوضوع 2.1
     التحليل/العالقية 2.2

     الشجاعة   3.2
     خفة احلركة 2.4
     الًتتيب 2.5
     اإلجتهاد 2.6
     احلماسة 2.7

     التعليق
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 تعليم مهارة الكالم. ٧
إن االتصال تعريفا إجرائيا على  44أن تعليم اللغة تعليم االتصال. :قال تارغان

أنو العملية أو الطريقة اليت يتم عن طريقها انتقال ادلعرفة من الشخص اآلخر حىت 
ويتم يف عملية االتصال نقل  45.تؤدي إىل التفاىم بُت ىذين الشخصُت أو أكثر

 .ادلعرفة بأنواعها وادلعلومات ادلختلفة من الشخص اآلخر أو نقطة األخرى
أقرت الطرق احلديثة يف تعليم اللغات أن تعلم مهارات اللغة غلب أن يتم 

والكتابة. وقد بُت كثَت من ، والقراءة، واحلديث، بالترتيب اآليت: االستماع
قبل أن يلم الطالب بشيئ من لغة احلديث اللغويُت أن تعلم مهاريت القراءة والكتابة 

بل تلك احلالة ختتلف بقول علماء اللغويُت يف القرن  46ويتدربون على اللغة شفهيا.
العشرين أن الكالم ىو األصل والكتابة ىي فرع منو. مبعٌت أن االنسان يبدأ بتعلم 

 .الكالم أوال مث قد يتعلم الكتابة أو أن التعبَت الشفوي أسبق من التعبَت الكتايب
فإن حقيقة تعلم اللغة العربية ىي تزويد مهارة الطلبة على استخدام  ،وىكذا

شفويا وحتريريا. الكالم ىو عملية تغيَت ادلعلومات ، اللغة استخداما جيدا وصحيحا
فإن قدرة على الكالم ىي ، أو األفكار من ادلتكلم إىل ادلستمع. وىكذا، واألفكار

 .العوامل اليت تؤثر شخصا يف تقدًن ادلعلومات شفويا
غلب أن يكون للمتكلم قدرة ومهارة الزمة إللقاء ادلعلومات  ،فلذلك

لآلخرين. وىذا يعٍت أن ادلتكلم ال بد أن يفهم صحيحا كيفية الكالم مع اآلخرين 
بشكل فعال حىت ادلستمعُت يلقطون ادلعلومات من ادلتكلمُت فعاال أيضا. 

                                                             
44

Henry Guntur tarigan, pengajaran kompetensi bahasa, (Bandung: Angkasa,199٢),٩.ص. 
 .25(، ص. 1987)القاىرة: دار ادلعرفة،وسائل اإلتصال و التكنولوجيا يف التعليم، حسُت محدي الطوجبي،  45
 403-404ص.، ادلرجع السابق. بابكر أمحد البشَت 46
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عة ليقضي حاجاتو اليومية اجملموأن طريقة الكالم أن يتصل بأفراد ىذه :قالخاطر
 .47رف ما لديهم من أفكار ومعلومات و آراء ومشاعرحىت يع

مث القراءة ، الكالم، ومن الواضح أن ادلهارات اللغوية كما يلي: االستماع
أي بُت ادلتكلم وادلستمع ، وأخَتا الكتابة. والكالم لو وجهان على شكل االتصال

والقدرة على ، وبالعكس. ومن مث غلب أن ميارس ادلتكلم القدرة على االستماع
أن مهارة الكالم  :عابَت يف أول الكالم. وىذا يتفق مع ما يقولو أفنديادلفردات والت

 .48ىو استمرار دلهارة االستماع
ويقول كثَت من الناس أن الكالم ىو أصعب مهارات يف اللغة. ليس كل 
شخص قادرا على الكالم وفقا دلعايَت ادلتوقع. السيما الكالم باللغات األجنبية. ألن 

وكفاءة النطق وذلم ادلفردات والعبارة فيها أن يكون لكل الطالب كفاءة االستماع 
فإن ىناك حاجة إىل ، ولذلك 49الطالب أفكارىم و مشاعرىم. هبااليت يتصل 

استراتيجيات خاصة للمحاولة واخلطأ أي الكالم مرارا وتكرارا ألجل القدرة على 
اليت ميكن  ادلناظرةحىت كان ىناك استراتيجية  50الكالم بشكل سليم وطالق.
 .أنواعها ادلختلفةاستخدامها كوسيلة سليمة من 

 
 

                                                             
، )القاىرة: دار الدينية يف الضوء اإلجتاىات الًتبوية احلديثةطرق الطدريس اللغة العربية و الًتبية زلمد رشدي خاطر، 11

 .42(،ص.1984ادلعرفة، 

48
Ahmad Fuad Efendy, metodologi pengajaran bahasa arab,(Malang: 

Misykat,٩٢٢5),113.ص. 
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. 113ادلرجع السابق.، ص.   

5٢
Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab: Strategi dan Metode Pengembangan 

Kompetensi, (Semarang: Walosongo Press,٩٢٢8), 56.ص. 
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 طرق تعليم مهارة الكالم. ٨
إن تدريس مهارة الكالم يتطلب رلهودا وعطاء من ادلدرس أكثر شلا يتطلبو 
تدريس ادلهارات اللغوية األخرى. فلذلك على ادلدرس أن يعرف فهما جيدا على 

 51.ىذه احلالة. فهذه ىي طريقة تدريس مهارة الكالم عند البشَت
 Introductionالتمهيد أو التهيئة .أ 
 Listeningاالستماع .ب 
 Imitationأو التقليدRepetitionالترديد .ج 
 Variationأو التحويلDiversionالتنويع .د 
 Readingقراءة احلوار .ه 
 التدريبات النمطية .و 

 
أما قال الدليمي و الوائلي غلرى تدريس التعبَت الشفهي على ثالث خطوات 

 52:وىي
 ادلقدمة أو التمهيد واختيار ادلوضوع .أ 
 عرض ادلوضوع  .ب 
 حديث الطلبة .ج 

تكوين ىذه االجتاىات فيلخص يف أسلوبُت األول ىو  هباإن الطرق اليت ميكن 
إتاحة الفرص احلقيقية اليت يتحدث فيها الطالب وتظهر فيها احلاجة للمجاملة. 

                                                             
 .417ص.، ادلرجع السابق.بابكر أمحد البشَت51
 .455(، ص.2009،، )األردن: عامل الكتب احلديثإجتهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةئلي، االديلمي و الو  52



21 

  

فلذلك على الطالب أن يكون ذلم شيئ يتحدثون عنو. فالطالب يف ىذه ادلرحلة 
وباإلضافة إىل ذلك أن يكون لديهم فعال أشياء كثَتة يريدون أن يتحدثوا عنها. 

يكون لدى الطلبة قدر مناسب من الكلمات إذا أن ادلفردات ذات أعلية كبَتة يف 
 53.التعبَت عامة

و من شلارسة الكالم يتعلم الطالب األشياء أو الصفات اليت جتعل احملادثة 
شائقة. ويف ىذه احلالة يشترك ادلعلم مع التالميذ يف استخالص مجلة من ادلعايَت اليت 

وبعضها شللة. األىم أن يكون لكل الطالب فرصة جعلت بعض احملادثات شاءقة 
إن ادلعلم ىو األساس يف عملية التعليم فعليو أن يكون متقنا ، للكالم. وجبانب ذلك

دلهارة الكالم وأن يكون مطلعا جبيد الكالم يف كل ادلواقف ويسعى دائما لالستزادة 
من اإلكثار من التحدث باللغة العربية. وعلى ادلعلم أن يكون رحب الصدر يتقبل 

 .اء الطالب ويقون بإصالحهاأخط

 المفهوم اإلجرائي .ب 
الىت هتدف إىل تطوير  طواتدامها من خالل اخلخىذه الطريقة ميكن است قوتطبي

 اللغة العربية.اخلطوات يف استخدام الطريقة الطبيعيةبعلى الكالم  تلمذاتقدرة ال
 : فيما يلىادلناظرة 
 

 تمهيديةاألنشطة ال. ١
 مثل: التدخُت، دلناظرةادلوضوعات ادلثَتة ا حتديد. 
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 .58(،ص.1984ادلعرفة، 
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 عن استَتاتيجية ادلناظرة قدم ادلدرس أىداف تعليم ادلادةي 
 دلواجهةو ضعهم على شكل اضةو ادلعار واالةادل، مث تقسيم الطلبة إىل رلموعتُت. 

 
 األنشطة األساسية. ٢

  ارة تلك الصورة، شفهيا، نطق ادلفردات بإشيقدم ادلدرس تقدًن ادلادة الدراسية
 ادلتعلم ادلدرس مرارا حىت يفصح نطقهم و يفهمون معانيها.تقدًن، و يقلد 

 .كل الفريق لو رلموعة فرعية و عليها أن تفكر احلجج لتقوية رأيو 
  الرأي أن يعزز احلجج  دلتوقعمن.و ارلموعةفرعيةذلامتحدثإللقاءاآلراءعلى كل

ويتحدث ادلشاركون يف ادلناظرة بالًتتيب متبادلُت بُت الفريقُت. فيبدأ  القدمية.
 ديث يف ادلناظرة فريق ادلواالة.احل

 بتنفيذ ادلناظرة جيدا. م ادلدرسهتي 
 بتصحيح عبارات خاطئة عن  عرض ادلتعلمُت على أفكارىم، قام ادلدرس عند

 سلارج احلروف والتنغيم.
 بزيادة األفكار أو ادلفاىم اليت مل يتم كشفها.  قام ادلدرس 

 
 الخاتمة نشطةاأل. ٣

  دون حتديد الفائز من أي شخص. لكن التعليق على ادلسَتة  دلناظرةية اهنايف
 .اجليدة للطلبة ادلناظرة مثل إجراء، التدريسية
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 مؤشرات مهارة الكالم  .أ 
 وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما يلى:

 نطق الصوتعلى لطالب تقدر ا . 1
 نطق احلرفعلى  لطالبتقدر ا. 2
 ذوق اللغةعلى لطالب تقدر ا. 3
 التنغيمعلى لطالب تقدر ا. 4
 تقدًن ادلفردات على لطالبتقدر ا. 5
 تقدًن العبارات اللغوية على لطالبتقدر ا. 6
 الًتكيب والقواعد على لطالبتقدر ا. 7
 التنوع على لطالبتقدر ا. 8
 توضيح األصوات على لطالبتقدر ا. 9

 سيطرة ادلوضوع على لطالبتقدر ا. 10
 التحليل/العالقية على لطالبتقدر ا. 11
 الشجاعة   على لطالبتقدر ا. 12
 خفة احلركة على لطالبتقدر ا. 14
 الًتتيب على لطالبتقدر ا. 15
 اإلجتهاد على لطالبتقدر ا. 16
 احلماسة على لطالبتقدر ا. 17
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 الدراسة السابقة .ج 
امعة السلطان الشريف قاسم جبطالبة وىي دينيتحواسيت نور قد قامت بالبحث عنها 

تطبيق إسًتاجتية جغساو لًتقية حتت ادلوضوع   2011سنة فيرياو باإلسالمية احلكومية 
و بعكاليس. –الصف الثاين باادلدرسة الثانوية احلكومية لطالبالدى مهارة الكالم بالعربية 

لًتقية مهارة الكالم بالعربية لدى  نتيجة حبثها أن استخدام اسًتاتيجية جغساو فعال
 بعكاليس –الصف الثاين باادلدرسة الثانوية احلكومية طالب

البحث يستخدم  إسًتاجتية جغساو ومكان البحث يف  ىذا ىو أن بينهما الفرقو 
 .بعكاليس –ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 ىي لًتقية مهارة الكالم.  ابو بينهماشتالو 
 
 

 فروض البحث .د 
الدينّية للبنات الطالبات يف ادلدرسة الثانوية  ىمهارة الكالم لدترقية وجود 

 باستخدام ظلوذج ادلناظرة ف:باکنبارو 
Ha : مهارة الكالم لدى الطالبات يف  قيةًت ادلناظرة يكون فعاال لاسًتاتيجية استخدام

 .باکنباروالدينّية للبنات ادلدرسة الثانوية 
Ho :مهارة الكالم لدى  قيةًت يكون غَت فعال ل ادلناظرةاسًتاتيجية  استخدام

 .باکنباروالدينّية للبنات الطالبات يف ادلدرسة الثانوية 

 


