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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 ريالمفهوم النظأ. 
 تعريف العالجي .1

سُت التعليم ىو شكل من أشكال التعليم الذي ىو شفاء أو التقوية أو حت دراسة
تعليم العالجي ىو التدريس يف شكل خاص من الأعمال الًتميم أو  7تصحيح.

 أشكال التدريس اليت تعمل على عالج أو تصحيح أو جعل جيدة. كما شهدنا ذلك
أن حيقق أفضل النتائج ادلمكنةحىت لو مل تكن  ادلتوقع تالميذ منليف عملية التعلم ل

حتقيق  اليت تساعد على ىل العمليةإالدراسة لتالميذ ضلتج  ىناك تدار وقفا للتوقعات
حتقيق أفضل النتائج وفقا لقدرة   بالتايل يتم توجيو ىذا التحسن إىلو  8.عةالنتائج ادلتواق

 9.ات العامة للتالميذكل تلميذ من خالل كامل عملية التعليم و التعلم، والسم
ن التعليم حتس ديكن يقول أيضا أنو خيدم حتسُت ادلعاجلُت التدريس إىل )الشفاء(.

شفاء. كانت التعليمات ي مشتقة من الكلمة )باالنكليزية( الذي يعٌت للعالج
يف بداية أنشطة تعليمية لألطفال استثنائية تواجو سلتلف  العالجية ادلدى

عادي  أهنا تطورت اليوم كما الوصف. حبيث أن أي طفلمبعٌت احلواجز)ادلرضى( 
تطبيق التعليم العالجي يعٌت  10.يتطلب عالجية تعليمية اخلدمات )عالجية التدريس(

 يف الوقت تعّلم، مث برنامج خاص العالجي يف اخلارج الوقت التعّلم.
 حقيقة التعليم العالجي .2

 م ىي خدمة التعليمية ادلقدمة للتالميذ لتحسُت نتيجة التعلم، يالتعل عالجية
عالجية تنظيم  لية الىت قد قررات. ليفهم مفهوم النموذاجمشو  وذلك لتحقيق معايَت

التعليم وحدة ادلناىج الىت فرضتها التعليم، نالحظ أوال أن مستوى 
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(Permendiknas)2006 24 ،23 22 .لتنفيذ نظام قائم 2007  من عام 60ورقم 
الكفاءة التعليمية، واستكمال نظام التعليم و نظام التعليم الذي يأخذ يف  على

 االعتبار الفروق الفردية للمتعلمُت.
العالجية واألنشطة اليت هتدف إىل مساعدة التالميذ الذين يساعدون  األنشطة

عدة عالجية ىي مسامن األنشطة ال غرضمن صعوبة يف ادلسيطرة على ادلوضوع. ال
باالنسبة  ف التعلم الىت قررات عليها يف ادلناىج ادلعمول هبا.ىداحتقيق أ ىالتالميذ عل

  لعملية التعلم، وظيفة األنشطة العالجية ىي:
 تالميذ وكيفية تدريس ادلعلمُت )التصحيحة وظيفة(الحتسُت تعلم  .1
 نفسو )وظيفة تفاىم( تعزيز فهم ادلدرسُت والتالميذ على مزايا وعيوب .2
 ضبط التعلم مع خصائص التلميذ )وظيفة التكيف( .3
 تسريع إتقان التالميذ للموضوع )وظيفة تسريع( .4
الصعوبات يف اجلوانب الشخصية والجتماعية  مساعدة التالميذ على التغلب .5

 11.وظيفة عالجية
  ن التدريسفرق بين التدريس العادية مع تحس .3

 كربنامج للتعليم والتعلم يف الفصول الدراسية ومجيعأنشطة تعليمية منتظمة  . 1
عقدت حتسُت التدريس الىت عقدت بعد يعرف صعوبات التالميذ ادلشركة. 

 التعلم مث اخلدمة اخلاصة.
 أغرض تعليمية عادية من أجل حتقيق ىدف التعليم الىت تقرير مع ادلناىج. 2

ن تدريس يناسب مع ادلطبقة وشيء نفسو بالنسبة جلميع التالميذ. أىدف حتس
 ، على الرغم من أن اذلدف نفسو.صعوبات تعلم عمد التالميذ
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تالميذ، يف حُت أن التحسن يف طرق  عادة نفس األسلوب يف التدريس لل. 3
 )وفقا لنوع وطبيعة وخلفية الصعوبات(. التدريس 

  التدريس من قبل  عادتو يعملون عند ادلعلمون، يف حُت حتسنالتدريس يف . 4
 اصدقاء)التعاون(.

  إصالح )استخدام االختبارات التشخصية أكثر أدة تعليمية متنوعة. 5
 ، معدات ادلختربات،اخل(.واالجتماعية مًتي

 تدريس حتسينات على النهج الفرق الفردية.  .6      
دترنتو مصممة خصيصا لصعوبات التعلم الىت يعاين منها  حتسُت التدريس. 7

 12التالميذ.
 

 ن التعليمتحس الغرض. 4
ن التعليم ال خيتلف عن التعليم العادي، أنو من موما، فإن الغرض من حتسع

ن التعلم حىت خاص إىل حتس أىدف التعلم مث وضعها. هتدف بشكلحتقيق أجل 
ادلدرسة تعلم ديكن التالميذ الذين لديهم صعوبات يف التعلم ديكن أن حتقق 

  .متوقعة
 وظيفة عن تحسن التدريس. 5

 رلموع عملية التعلم، وحتسن التعليم لو وظائف : يف          
 تصحيحي .1

ىذا يعٍت أنو يف ىذه الوظيفة العالجية لإلصالح التعليم أو حتسنات ديكن 
 عقد، بُت أمور أخرى :

 تكون األىدف.  -
 طريقة االستخدام.  -
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 طرق التعلم.  -
 و التعلم األدة. مادة  -
 التقومي.  -
 ة وغَتىا.جوانب الشخصي  -

 . ادلفهوم2
 ىذا ىو جزء من ادلعلمُت والتالميذ أو أطرف أخرى، ديكن فهم التالميذ.   

 تكيف. 3
لتحسن التعليم بُت التالميذ مع ان اذلدف من الدراس. يعٍت  حدث التكيف   

 أنو ديكن للتالميذ التعلم مع قدرتو حبيث فرصة لتحقيق نتائج أفضل وأكرب.
 تدفع ادلزيد من الدراسة. لطبيعة ونوع خلفية الصعوبات اليت مطالب مفصلة

م. ديكن أن يكون لتعليم ديكن أن يشري عملية التعلفهذا مبعٌت أن حتسن ا 
س عن طريق ختصيب اليورانيوم أو الىت تقع من حيث أساليب التدري

تناسب  ىت تؤدي إىل مزيد من النتيجة اليتادلستخدمة يف صنع التحسنات ال
 وأعمق أو أكثر أثر التحصيل الدراسي القصَت.

 تسارع. 4
 ىذا ىو لتسريع حتسن عملية التعلم يف التعليم سواء من اجلانب الوقت ادلادية.   

 
 عالقة تحسن التعلم في عملية التعلم والتدريس .6

ادلدارس ادلستخدمة اليوم وأساليب نظام تسليم النهج إىل إجراءات  مناىج يف
التطوير التعليمي. ويعرب ىذا النهج أحد أنظمة ناجعة وفعالة لتحقيق اذلدف األمثل 

الدرس ىو وحدة التعلم و التعليم دلناقشة مواد أو وحدة من خالل وحدة الدروس. 
اض التعليمية اخلاصة(. وينبغي أن ادلوضوع، من أجل حتقيق غرض أكثر حتديدا) لألغر 

يكون ىذا بصفة خاصة أىداف تعليمية واضحة الصياغة وقابلة للقياس، وعلى شكل 
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ىداف واضحة، وسوف جتغل من سهل على إعداد مع وضع أ سلوك التالميذ.
وتطوير ادلواد التعليمية، واألدوات التعليمية وكذلك ختطيط وتطبيق عملية التعلم 

 ة.والتعليم األنشط
 تدريس )العالجية( عاجل حتسن .1

إعتبار أعاله، ىف مايتعلق بأنشطة التعليم والتعلم مث تدريس ىذا حتسن  كما يف 
ريس ىذه التحسينات حتتاج إىل أن يتقن  ىو متكملة للعملية التعليمية. لذلك، تد

على األقل يف رلال الدراسات ادلعروفة من قبل ادلدرسُت وضباط التوجيو يف االستعانة 
 مبحام. و بالتاىل تدريس ىذه التحسينات حتتاج إىل أن ينظر من حيث: 

 تلميذ . أ
كون الواقع ىو أن كل تلميذ ىف التعليم و التعلم ذلا نتائج سلتلفة. وينبغى أن ي

فروق الفردية الًتبوية أو ادلبدأ يف كل حالة من احلاالت التعلمية. ادلدرسُت مقبوال ىف ال
ال مثيل ذلا من قبل األطفال  ع األطفال الذين ىم ادللموسة اليتنتاعمل دائما م

التعليم والتعلم وجدت دائما من وجود طفل موىوب،  اآلخرين. تظهر احلقيقة يف
وىبة، وبعضها سريع بطيء باإلضافة إىل خلفيتهم يف شكل م قدرة عالية، ىناك أقل

  خربات سلتلفة.
 مدّرسب.  

ضابط النفسي  ادلدّرسون يف التعليم و التعلم لديو وظيفة مزدوجة، مستشار
ئل اإلعالم، وادلصادر، وىالم جرا. يف ىذه الوظيفة ادلزدوجة اليت حيث أن وسا

التعليم يف الزيادة وال سيما يف حتصيل ادلدّرس ىو ادلسؤول عن حتقيق أىداف 
الدراسي. يف ىذه اإلطار، تدريس حتسُت فرصة عظيمة لكل تلميذ لتحقيق التعلم 

 ألمثل.
 . العملية التعليمةج
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و اكتمال العملية الشاملة أو تطبيق يف عملية التعليم والتوجيو وإلرشاد ى 
ميذ لتحقيق الشخصية الربنامج. من خالل التوجيو وإلرشاد ويتوقع خدمات التال

ب اليت اليتجزأ منها. أمهية حتسن التعليم أو التدريس عالجية من سلتلف اجلوان
 تستحق النظر: 

 الًتبوية-     
 النفسية -     
 التعليمية -     

 الطريقية-     
 ألخالقية، وغَتىا-     

 نظرية الًتبية حتسن التعليم .2
والتعلمية العالجية )حتسن التعليم(، وضلن حباجة إىل يف فهم أبعد النظرية الًتبية    

فهم جتارب ادلاضى، عندما نبدأ يف تدريس العلوم يف الفصل. يف ذلك الوقت مدرسينا 
ادلعُت حديثا، ووضعها يف منطة للقيام مبهام التدريس. يف الدرجة ألوىل يف دخول 

وحيدق يف كل معلم  الفصل نظر أمامنا، ألطفال اجللوس يف وضع مستقيم يف مكتبو
ننا نعرف ألمور لدى استقبالو الضيافة. بعد أيام من تدريس، وعاجال أم آجال أ

 التالية. 
 13التعليم العالجي دور ادلعلم .3

الدراسات ادلعدة جيدا لتكون  ر يف وقت سابق، أن مجيع ادلعلمُتاكما أش
ادلتواقع على ألقل  مبهام التعليم والدروس العالجية. ذلذا الغرض ومن قادرة على القيام

العالجية. وينبغي أن   الًتبية ىذه الدراسة ديكن أن يكون معلم يف مجيع ادلعلمُت
لديهم نفس وجهات النظر مع سائر ادلعلمُت التعليم العالجي وفهم جيد دلفهوم تغَت 
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التعلم العالجي، وكذلك تغَتات على ادلناىج الدراسية اليت تتوافق مع متطلبات 
 وكان دور معلم الًتبية العالجية الذي توىل فيو.وطبيعة التعليم العالجي. 

 اإلنسان خادما  .1
مع الصعوبات اليت ديتلكها التلميذ يف التعلم وفهم ادلهارات الالزمة لتحديد 

ادلعلمُت أنفسهم فيما قامت  أن التعليم العالجي لوضع ىذه الصعوبات، ومن ادلتواقع
يف حل صعوبات يف التكيف متطلبات  سيارات االسعاف ادلواظفُت دلساعدة التالميذ

ادلناىج ادلدرسة. خدم اإلنسان ادلريض، وصادقو، ومسؤول يف االضطالع بواجباتو  
ا على استعداد كمدرس التعليم العالجي. يف وجود ادلهارات الالزمة كل حاجة دئم

متناول اليد،  فقط من أجل العديد من التالميذ ذلك الوقت بكثَت، وذلا للتضحية
حبيث ديكن إكمال ادلهام مع الوظيفة ادلثالية. صلاح التالميذ عادوا اىل ادلدارس 

اذه، باإلضافة إىل األسرة والبيئة العادية، تعتمد اعتمادا كبَتا على مهارات أست
 اجملتمعية.

 الدافع .2
اليت  الًتبية العالجية أيضا مبثابة حتفَت العلماء على إجراء الدراسات معلمي

ديكن أن تساعد يف جعلو أسهل للعثور على واكتشاف أسباب صعوبات التعلم من 
التالميذ، وادلعرفة للتنبؤ، ودتارين ذات الصلة لتلبية احتياجات التالميذ. ديكن أن 

 مدخال إىل العلماء إحبثا.قدمت ورقات يف حلقات الدراسية تكون 
 رادع .3

ديكن العالجي معلمي الًتبية أيضا مبثابة رادع من صعوبات يف التعلم التالميذ. 
على نقل جتارهبا   ن قادرجيب أن ادلعرفة يف رلال ادلعلمُت القياس النفسي تكو 

للمعلمُت وادلوظفُت االخرين حول اخلطوات اليت جيب القيام بو يف إطار توفَت 
الدروس يف ادلدرسة، أو على ألقل معرفة  للصعوبات اليت تواجو التالميذ يف العالجي

 السبل دلنع احتمال الفشل.
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 . مستشار4
معلم الًتبية  وفقا دلفهوم جديد للتعليم أن كل معلم يف ادلدرسة كما تلعب      

العالجية. كأىل يف رلال تربية األطفال، جيب أن تكون على استعداد لتقدمي ادلشورة 
للمعلمُت آلخرين الذين تتطلب معرفة من التوجيو والنصح. أصبح العالجية  ادلعلمُت

استشاري معلم الًتبية دور يف ادلدرسة زلط اىتمام معلمي الدراسات وغَتىا من 
 التعليم.العاملُت يف رلال 

 . الوصفُت5
التعلم.  ادلعلم عالجية الًتبية تلعب دورا أيضا يف الوصفُت لعالجي بطيئي يف  

جيب على خربات معلمُت تكون على استعداد لتقدمي مالحظات ىامة حول سبل 
الشفاء بطئي التعلم. السجالت إىل أن عقد ادلعلمُت يف دراسات أخرى يف مواجهة 

 خرى.التالميذ يف ادلدارس األ
 . خبَت6

ادلعلم الًتبية العالجية أيضا مبثابة خبَت، وىذا يعٍت أنو خيدم الباحث وجامعي،   
وتدريس العالجي ىو زلاولة لتصحيح وعالجي  البحث. وادلعاجلات، وختتم بيانات

 التالميذ الذين عانوا من الفشل أو صعوبات يف التعلم.
 تتضمن مايلي:اخلطوات اليت يتعُت النظر يف تدريس العالجي  

 . األساليب حتسن يف التدريس العالجي.4
م الطريقة ادلستخدمة يف حتسُت تدريس ىي الطريقة اليت تنفذ يف التوجيو العا  

 لألنشطة التعلم من مستوى حتديد احلاالت دلتابعة. األساليب ادلستخدمة ىي:
 أسلوب التعليمات .1

نوع وطبيعة وصعوبة.  ويستخدم ىذا األسلوب يف سياق إدخال القضية لتحديد
من أجل إصالح سلسلة من أسئلة و األجوبة ديكن أن يساعد التالميذ على فهم 

 ، وحتسن طريقة التعلم.أنفسهم، ومعرفة نقا مزيتها ومعرفة نقيصها
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 مناقشة .2
ويستخدم ىذا األسلوب من خالل االستفادة من تفاعل بُت األفرد يف رلموعات 

اخلَت يف ىذه الطريقة   منها رلموعات من التالميذ.لتحسُت صعوبات التعلم اليت يعاين
 من أجل حتسُت التعليم، ىي كما يلي: 

 ديكن أن يكون كل فرد يف اجملموعة االعًتاف نفسو ومأزقو، وإجياد طريقة حللها. -
 التفاعل يف رلموعة دعم ادلوقف من الثقة. -
 تطوير التعاون مع اآلخرين. -
 تطوير الثقة بانفس. -
 التنمو الشعور بادلسؤلية. -

 . أسلوب التعيُت3
وديكن استخدام ىذه الطريقة دلعرفة القضية وذلك من أجل ادلساعدة اجلائزة.   

وديكن من خالل إعطاء مهام زلددة بشكل فردي أو أن تكون ساعدت على 
رلموعة من التالميذ الذين يواجهون صعوبات. مع ىذا األسلوب ديكن للتالميذ 

 تتوقع:
 أفضل لو فهم .1
 قادر على توسيع/ تعميق ادلواد اليت جتري دراستها. .2
 يكون لتحسُت طريقة التعلم. .3
 طريقة اجملتمع .4

ىذا األسلوب يف وقت واحد تقريبا مع األسلوب من مهم اإلدرة وأساليب 
حتسن على التالميذ  أمل. ادلناقشة. ما ىو مهم ىو التفاعل بُت أعضاء اجملموعة على

 يف التعلم لألسباب التالية:الذين جيدون صعوبة 
 .. أثَت أعضاء اجملموعة والكفاءة واخلربة1
 . ديكن للفريق احلياة زيادة االىتمام يف التعلم.2
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 . حياة اجملموعة تعزبز ادلسؤولية وفهم الذات.3
 أساليب ادلعلم . 4

الزمالء ادلعلمُت والتالميذ الذين ادلخصصة دلساعدة صديق لديو صعوبات يف   
 التعلم، ألن العالقة بُت أقرب األصدقاء، عموما، من العالقة بُت ادلعلم والتالميذ.

 في التعليم العالجي الخطوات .7
 تعلم التالميذ.  إىل نتائج تقدمي أنشطة العالجي يعٍت بيعّلم. 1
 ع الىت البد ذلا األنشطة العالجي. ينظر اىل قدرة تالميذ يف مواض2
 حملادثةتكلم يعٌت ال يفهم زلتويات شاذ يف يعٌت  ادلشكلة التالميذينظر اىل ظواىر  .3

 ز.ذ و  جتربة الفوضى يف مساع الشكل حروف مثال:يف رلال الكالم و 
 14.لًتقية مهارة الكالم . تيسَت ادلشكلة التالميذ لتطبيق أنشطة تعليم العالجي5

الكالم.  ( يعٌت ىو ضعف التعلم يف رلال DYSLEXIAيف تعليم العالجي موجود)    
 اخلصائص من الصعب تذكر احلروف، كلمة، كتاية، وصوت. وظواىر كما يلي:

 شاذ يف تكلم يعٌت ال يفهم زلتويات احملادثة حقا. .1
 الفوضى يف مساع الشكل حروف مثال: حروف ذ و ز. جتربة .2

( DYSLEXIAعند البحث خبَت علم النفس، التلميذ بطئ التعلم تسبب )
( يعٌت سريع DYSLEXIAاكثر من النساء. البحث اخر يقول أن األسباب) %8۰

 جدا التالميذ يدخلون اىل ادلدرسة، جبانب العوامل نسب.
  تعريف مهارة الكالم .8

كما قال عمر الصديق عبد اهلل يف كتابو تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، تُ َعد 
مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية، ألن اللغة يف ألصل َحاَلم، وقد نَبُو 
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Mulyono Abdurrahman, Op.Cit, h. 23. 
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ذلك إبن جٍت منذ فجِر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا : أصوات يعرب 
  15راضهم.هبا كل قوم عن أغ

الكالم مبعٌت عملية أداء الرسالة اللغوية نطقا أو كيفية إلقائها )فن( من الفنون 
اليت يصعب على كثَت من الناس إدراك أمهياهتا، ويذوق قيمتها، وأسرار أبعادىا 

 16وتأثَتىا يف التواصل وربط اإلنسان بأخيو اإلنسان بقطع النظر عن الزمان وادلكان.
اسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على ىذا الكالم يعترب جزأ أس

ادليدان من أىم أىداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلزء العملي 
وأن الكالم ىو عملية تبدأ صوتيو وتنتهي بإدتام عملية  17والتطبيقي لتعلم اللغة.

  18اتصال مع متحدث من أبناء اللغة يف موقف اجتماعي.
 المهارة مكونات . أ

إن مهارة الكالم شأهُنا شأُن مهارة اإلستماع ذلا ُمكوِّنات جيَدر مبعلم         
 العربية لغَت الناطقُت هبا اإلدلام هبا لكي يقوم فهَمو ذلا على تصوَّر ذىٍت متٍُت.   

يقول صالح العريب : ذلذه ادلهارة شقاِن : النطق واحلديث. النطق ىو 
َعَقدة اجلانب اآليل 

ُ
الذي ال حيتاج إىل الكثَت من التفكَت والعمليات الذىنية ادل

ومن أنشطة النطق الًتديد لعبارات كررىا ادلعلم، والقراءة اجَلهرية، وحفظ نصوص 
أما احلديث فهو الشق اإلجتماعي اخلالق ذلذه  19مكتوبٍة أو مسموعٍة وترديُدىا.
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العادلية للنشر  البيزة, الذار 1، طتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، 2008عمر الصديق عبد اهلل،  
 .75 ص.والتوزيع، 

05
 125. (، ص2003، ) القاىرة : دار غريب، فن الكالمدكتور كمال بشر،  

07
( 1405/ 1985،) ادلملكة الربية السعودية : جامعة ام القرى، ، تعليم اللغة العربيةزلمد كامل الناقة 

 .151ص. 

08
    153نفس ادلراجع، ص.  ،كامل الناقة  محد 

19
  .78 .صنفس ادلراجع،  عمر الصديق عبد اهلل، 
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األقل : مها ادلتحدث والسامع،  ادلهارة، وال يتم احلديث إال حبضور طرفُت على
  20حبيث يتبادالن األدوار من آن آلخر فيصبح ادلتحدث سامعا والسامع متحدثا.

 21الجوانب المهمة في تعليم الكالمبعض  . ب
 النطق (1

من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت إذ يرى الًتبويون األمهية الكرب لتعليم 
أكثر عناصر اللغة صعوبة ىف تغيَته النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق 

  أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ.
   المفردات (2

تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أى خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك  
أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا ىف ذات الوقت وسائل للتفكَت، 

يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث 
 يريد.

 22القواعد (3
كثَتا مايهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة أىل القواعد، بل نرى 
بعضهم ينكرىا دتاما. أما ادلتعلمون للغة استخدام اللغة، أى ليست ضرورية 

 للتحدث باللغة.
 23هدف تعليم الكالمأ .ج

 أن نعرض ألمهها فيما يلي: ىناك أىداف عامة لتعليم احلديث ديكن
                                                           

11
 .79.صنفس ادلراجع، عمر الصديق عبد اهلل،  

21
: :كرياسي ( بيكنباروا ، طرق تدريس ) اللغة العربية لغَت العرب من النظرية إىل ألتطبيقيثمرالدين  

 73, ص. 2015أيدوكاسي، 

22
  76ص.  ن، نفس ادلراجع،يثمرالدي 

12
  71ص.  ،ادلرجع السابقيثمرالدين، 



 07 

أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة ( 1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة.( 2       
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة احلركات الطويلة. ( 3       
 24مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة. أن يعرب عن أفكاره( 4       
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النطام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية ( 5       

 خاصة يف اللغة الكالم. 
ىف التعبَت الشفوي مشل التذكَت والتأنيث أن يستخدم بعض خصائص اللغة ( 6       

 ودتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم بالعربية.
أن يكتب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوي نضجو وقدراتو، ( 7       

  .وأنيستخدم ىذه الثورة ىف ادتام عمليات اتصال عصرتة
بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه أن يستخدم ( 8       

اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بغض ادلعلومات االساسية عن 
 الًتاث العريب واإلسالمي.

 ن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسطة.أ (9
بشكل متصل و مًتابط أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحديث يها ( 10

 لفًتات زمنية مقبولة. 
بمعهد  درسة المتوسطةفي الموأما أهداف تعليم اللغة العربية لمهارة الكالم د. 

 كنبارو كما يأتي :ب رة اإلسالميالمنو  
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  72ص.  ،السابقادلرجع يثمرالدين، 
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 يقدر التالميذ على نطق األحرف اذلجائية جيدا. . 1
 يقدر التالميذ أن يفرقوا النطق احلركة القصَتة واحلركة الطويلة. . 2
 يقدر التالميذ تكلم اللغة العربية جيدا. . 3
 يقدر التالميذ أن يتصلوا بعضهم البعض باللغة العربية.  .4
 يقدر التالميذ أن يفهموا شرح  ادلادة من ادلدرس باللغة العربية. . 5
 يقدر التالميذ أن جيوبوا سؤال من ادلدرس باللغة العربية.  . 6
 يقدر التالميذ أن يصنعوا مجلة مفيدة اليت تتعلق جبملة فعلية.     . 7

 جراييالمفهوم اإلب. 
 لًتقية مهارة الكالم فيما يلي : تطبيق تعليم العالجيوأما خطوات       

 .يقرأ ادلدرس ادلادة الدراسية. 1
 .ادلدرس التالميذ الفرصة لتفاىم ادلادة الدراسيةيعطى . 2
 ويأمر ادلدرس التالميذ ليشرح ادلادة. يسأل ادلدرس التالميذ عن ادلادة. 3
شاذ يف تكلم، ال يفهم زلتويات  التالميذ يعٌت ينظر ادلدرس اىل ظواىر ادلشكلة .4

 .و ز احملدثة يف رلال الكالم وجتربة الفوض يف مساع الكالم حروف مثال: ذ
 يعطى ادلدرس التالميذ العالجي لًتقية مهارة الكالم. .5
 .التالميذ الذي يتبعوا العالجي ومل يتبعوا العالجي . يفصل ادلدرس6
 .ا العالجيتالميذ زيادة التعلم للتالميذ الذي مل يتبعو ال . يعطى ادلدرس7
  .أمر ادلدرس التالميذ أن جيلسوا رلموعة دلناقشة ادلادةي. 8
 .ادلدرس التالميذ بالتناوب و يعطي ادلدرس االختبار الشفوي دعو. ي9

 .الدرس معا تالميذيلخص ادلدرس وال .1. 
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 مؤشرات مهارة الكالم هي : أما        
 ذ على نطق األحرف اذلجائية جيدا.يقدر التالمي .1
 يقدر التالميذ على نطق اللهجة وضغط الصوت العريب  .2
 يقدر التالميذ على تكلم اللغة العربية جيدا.  .3
 نطق العبارة نطقا صحيحا وسليما  الذي يناسب بقواعد النحوية أو الصرفية.  .4
 يقدر التالميذ على تعبَت أنفسهم باللغة العربية. .5
 يقدر التالميذ على تعبَت عدة األفكار. .6

 قةالساب الدراسة ج.
دراسة وصفية عن حتت ادلوضوع  2.14سنة  شفريادي قام بالبحث عنو .1

رسة العالية مبعهد خَت األمة اإلسالمى ادلد العالجي عند ادلدرس اللغة العربية يف 
 أير مولك إندرا غَتي ىولو.

 تطبيق تعليم العالجي لًتقية مهارة الكالم  لبحث الذى يبحث عنو الباحثوا 
وأما فرق بُت مبعهد ادلنورة اإلسالمي بكنبارو.  التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة لدى

تعليم العالجي لًتقية مهارة ّكز الباحث األحباث ادلوجودة وىذا البحث يعٍت ير 
 ، ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.الكالم

تطبيق حتت ادلوضوع   2011سيت نوروا ىدينيت سنة قامت بالبحث عنها  .2
 جغساو لًتقية مهارة الكالم باالعربية لدى تالميذ الصف الثاين باادلدرسة  إسًتاجتية

ّكز وأما فرق بُت األحباث ادلوجودة وىذا البحث يعٍت ير  العالية احلكومية بعكاليس.    
، ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من تعليم العالجي لًتقية مهارة الكالمالباحث 

 قبل.
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 فروض البحثد. 
  مبعهد ادلنورة اإلسالمي  تالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطةال ىمهارة الكالم لد ترقيةد و وجم     

 . باروبكن
 بتعليم العالجي: 

Ha  :لدى التالميذ يف  لًتقية مهارة الكالم تعليم العالجي يكون قادر استخدام 
  رة اإلسالمي بكنبارو.مبعهد  ادلنوّ  ادلدرسة ادلتوسطة

Ho لدى التالميذ يف لًتقية مهارة الكالم  تعليم العالجي يكون غَت قادر :استخدام
 رة اإلسالمي بكنبارو.مبعهد  ادلنوّ  ادلدرسة ادلتوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


