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 الثاني الباب

 النظري اإلطار 

 

 التدريس نماذج .أ

. التعلم استراتيجياتب تعلقي التدريس طرقو نماذج اختيار أن

 في انالمناسب اإلجراءو التخطيط يه التعلم استراتيجية وكانت

 ةميالتعلي ةمؤشرالو األساسية الكفاءة بها تستطيع لكي ،التعلم أنشطة

 على والخدمات مناخال جعلل محاولة هو التدريس أن. اتحققت أن

 في حتياجاتاالو والمواهب، والمصالح، ،ياتمكاناإلو ،اتلقدرا

 المعلمين بين يالمثل التفاعل يوجد بحيث متنوعةال الطالب نفس

 ياتاستراتيج لذلك، 1.اآلخرين والطالب الطالب وبين والطالب

 أجراهما الذي التدريس وطرق نماذج اختيار مع بقوة يرتبط التعلم

 .للطالب التعليمية المواد تقديم في المعلم

 عملية في المتقدمة التدريس نماذج عدة كانت آن، زمن في

. شاء ما على طبقهاي أن المعلم على فيمكن ذلك بسبب ،والتعلم التعليم

 :ليالتا النحو على هي التدريس نماذج من

 (Problem Posing) األسئلة تقديم .1

                                                             
1 Suyitno, Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika 1, FM IPA UNNES, Semarang 

2007 hal 28 
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 على تطلبت يالت التدريس ذجانم من األسئلة تقديم أن

 أكثر هي التي األسئلة إلى المشكلة حل أو مسألةال عدادإل الطالب

 .المشكلة هذه تسوية إلى شيرت يتوال بساطة،

 طرح هي األسئلة تقديم بأن (Suryanto) سورينطا يصف

 التغييرات بعض مع الموجودة المشكلة حطر إعادة أو مشكلةال

 خاصة،. درهايق أن ويمكن بساطة أكثر صياغتها تكون لكي

: Pujiastuti، 2001. )المعقدة شاكلالم في تقع األسئلة تقديم كانت

3) 

 اإلنجليزية (Lyn D). د لين وضعت قد ،1997 السنة في

 في تطبق النماذج هذه كانت أوال،. التدريس نماذج هذه على

 الدروس في النماذج هذه تطورت ،بالتاليو. الرياضيات رسد

 .األخرى

 التي دريسالت نموذج هو األسئلة تقديم نأ المبدأ، حيث من

 تدريب خالل من أنفسهم عن مسألةال لطرح الطالب على تتطلب

 على األسئلة تقديم على تطبيق وهكذا. مستقل بشكل مسألةال

 :التالي النحو

 على ينبغيو. لطالبا إلى التعليمية ادالمو المعلم يشرح (أ

 المفهوم لتوضيح الدعائم أدوات ستخدمي أن المعلم

 تمارينال الطالب إلى المعلم يعطي (ب

 من يناثنت أو واحدة واقدمي أن الطالب إلى المعلم يأمر (ت

 قادرا الطالب يكون أن ويجب ،جذابة تكون التي المسألة
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 على الوظيفة هذه جريي أن المعلم على ويمكن. اهحل على

 مجموعات

 لتقديم بعشوائي لطالبا إلى المعلم يأمر ،المقبل لقاءال في (ث

 أن لمعلما ىلع يمكن الحالة، هذه في. الفصل أمام نتائجهم

 المسألة وزن على يستند وذلك. انتقائية بصورة الطالب حددي

 الطالب هاقدمي التي

 .فردي بشكل زليةالمن الواجبات الطالي إلى المعلم يعطي (ج

 (Contextual Teaching and Learning – CTL) السياقي التعلم مداخل .2

 أو العرض أو طبقبال يبدأ الذي التعلم هو السياقي التعلم

 وهو ،(والتفاوض وفتح، ودية،) الفم طريق عن واإلجابة سؤالال

 لذلك .(daily life modeling) بالطال حياة في الحقيقي بالعالم تتعلق

 رظهيو عرضها، سيتم التي المواد فوائد الطالب شعري سوف

 كونتو ملموسة، بالطال عقل ويصبح ،الطالب تعلم تشجيع

 هي السياقية التعلم مبادئ كانت. وممتعة مريحة التعلم حالة

 يعملون همو ، االجتماعية المهارات وتنمية الطالب أنشطة

 .فقط ونسجليو ونشاهدي ال همو ،ونخبريو

 عن بها تميزت التي السياقي التعلم في مؤشرات عةسب هناك

 :وهي األخرى، النماذج

 شجيعوالت االنتباه تركيز على تشمل وهي (modeling) النموذج (أ

 والمبادئ واإلرشادات والتوجيهات هدافاألو الكفاءة وتسليم

 مثلةاألو التوجيهية،
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 دواإلرشا التنقيب على تشمل وهي (questioning) التشكيك (ب

 والتعميم والتحقيق تقييمالو تطويرالو والمباشر

 يكون أن على تشمل وهي (learning community) التعلم مجتمع (ت

 ةمجموع أو فردية إما التعلم، في نوشاركي الطالب جميع

 والتحقيق التحديد على تشمل وهي (inquiry) تحقيق (ث

 والعثور التعميمو التخمينو رضتفمالو

 النفس فهم بناء على تشمل وهي (constructivisme) البنائية (ج

 يالتوليف تحليلوال المفهومو القاعدة وبناء

 ملخصوال مراجعةال على تشمل وهي (reflection) التفكير (ح

 والمتابعة

 التقييم على تشمل وهي (authentic assessment) صيلةاأل تقييمال (خ

 عمل كل على قييمتالو التعلم عملية وبعد التعلم عملية أثناء

 شكلب جوانبال جميع على تقييمالو الطالب ومحاولة

 .مختلفة بطرق موضوعية

 (Pakem) قبضة .3

 فعال،وال ، واإلبداعي النشاط التعلم من اختصار قبضة أن

 والمعلم التعلم عملية في أن هو نشاطال من فالمقصود. فريحوال

 طالبال يكون بحيث جيدا مناخا يظهر أن المعلم على يجب

 من طةانش عملية هو التعلم أن. فكرتهم عارضينو ينشطان

 يستمع فيها التي سلبية عملية وليس معرفة،ال لبناء الطالب

 يعطي ال التعلم كان نإ لذلك،. فقط المعلم محاضرة الطالب
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 مخالف التعلم فذلك ،ناشطين يكونوا لكي الطالب إلى فرصة

 جيلال لبناء جدا مهم بلطالا من النشاط الدور أن. التعلم لحقيقة

 .واآلخرين نفسه على المفيد شيءال نتاجالو ،اإلبداعي

 التعلم أنشطة لمعلما يجعل أن هو اإلبداعيب المقصودف

. تهمقدر في الطالب مستويات كل على تلبي التي المتنوعة

 يمكن يثحب فرحا التعلم مناخ يكون أن هو الفريح من فالمقصود

 يكون حتى التعلم أنشطة في مامهماهت واركزي أن الطالب على

 أثبت اهتمامهم كبير أن لبحث،ا نتيجة في. كبيرا اهتمامهم وقت

 كانت إذا كفيت ال والفريحة طةانشال حالةال أن. همتعلم نتائج على

 عليها يقدر أن ينبغي ما جاتنت ال أي فعالة، ليست التعلم أنشطة

 األهداف من ةعد لديه التعلم ألن التعلم، عملية بعد الطالب

 ولكن فريحاو اطانش تعلمال كان نإ. تحقق أن يجب التي التعليمية

 .العادية اللعب مثلك التعلم فذلك فعالة، فيها ليست

 النحو على قبضة نماذج عن عامة لمحة أن ،تفصيال

 :التالي

 همفهم تنمي التي األنشطة كل في ونشاركي الطالب (أ

 القيام اللخ من التعلم على التركيزب همومهارات

  طرقالو دواتاأل من متنوعة مجموعة ستخدمي المعلم (ب

 ية،ميالتعل مصادركال البيئة ستخدموي الطالب تعلم إلبراز

 لطالبا عند ومناسبة ةحفريو جذابة التعلم يكون سوف ذلكلف
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 الكتب عرض خالل من الدراسية الفصول نظمي المعلم (ت

 كيفية طبقي علمالم ةجاذبي أكثر هي التي التعليمية والمواد

 والتفاعلي التعاوني التعليم

 المشكلة، حل على طريقتهم إليجاد الطالب شجعي المعلم (ث

 بيئةال جعل في الطالب تنطويو ،همأفكار عن للتعبيرو

 .مدرسيةال

 (Inquiry Training) المالحظة تدريب .4

 المعلم فيها كان التي التعلم نموذج هو المالحظة تدريب أن

 المشاكل تحليلل الناقد التفكير في الطالب مهارات على يتنطو

 قاربةالم يستخدم التعلم نموذج هذا وكان .منهجي بشكل وحلها

 في. طالبال نشاط على ركزيو المعرفة اكتشاف في ةاالستقرائي

 في معا تدرس المالحظة وعملية محتويات كانت ،النموذج هذا

 على يصلون طالبلا كان العملية هذه خالل ومن. الوقت نفس

 سوشمان نظرية يتبع النموذج هذا ،أساسا. المعارف مضمون

(Suchman)، التالي النحو على وهي: 

 طبيعي مشكلة على يواجهوا أن بعد ما سيطلبون الطالب (أ

 يملكوها التي التفكير استراتيجيات قريبا سيدركون الطالب (ب

 في طالبال عدةومسا التفكير عملية تثريس التعاونية البحث (ت

 على ونقدرسي وهم المعرفة، من مؤقتةال طبيعةال عن التعلم

 .شيء أي عن مختلفةال تفسيراتال بديلة
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 الموجهة المالحظة هناك يكون قد التعلم نموذج هذا أن

(guided inquiry). توجيهات يعطي المعلم كان الذي نموذج يهو 

 الموجهة لةاألسئ نم أم الكامل إجراء خالل من إما وإرشادات

 المفتوحة المالحظة يه ذلك، عن فضال. التعلم عملية أثناء في

(open inquiry) .الطالب إلى يعطي المعلم كان ،النموذج هذا في 

 التي المشاكل لح كيفية في التفكير إلى والمبادرة الحرية

 .هاوواجهي

 (Reciprocal Teaching) التبادلي التدريس .5

 على يؤكد الذي التعلم نموذج هو التبادلي التدريس أن

 وبراون بالنسار النموذج هذا وضع قد. القراءة في الطالب قدرة

(Palincsar dan Brown) القراءة ةمهار أن عندهما. 1984 السنة في 

 لقاموسا في يوجد ذلك، عن وفقا .الطالب إلى لمعلما يعلمها

 جيحا الدين قمر وقال. ادلةمتب مساعدة هي التبادلي أن لمجلسا

 هو يالتبادل التعلم نموذج أن العزيز عبد هاجر وستي حسين

 نموذج أن إلى تشير المذكورة التعريفات من. صفته الذي التعلم

 هذا في ويشمل اط،النش التعلم أشكال من شكل هو يالتبادل التعلم

 جزء قراءة خالل من طالبوال علممال بين التواصل التعلم

 مجموعات في التعلم ذجنمو هذا يجري أن ويمكن. وصالنص

 .قيود دونب صغيرة، أو كبيرة

 بين التواصل تقنيات على يقدم التبادلي التعلم كان

 السؤال على واإلجابة التفاهم لتحسين المختلفة المجموعات
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 أثناء في. وصالنص قراءة عند شيء الهامة المشاكل واختيار

 كل. ونهاناقشي ذلك وبعد ،وصالنص ؤونقري طالبال نكا التعلم،

 رئيسا صبحي أن فرصةال يملك مجوعةال أعضاء من عضو

 أربع على النموذج هذا في ةقشانمال وتستند. للمجموعة

 هذه .وتلخيص فهمو متسائلو تعني ،استراتيجيات

 على لمعنىا وإتقان فهمال تطوير في ستخدمت االستراتيجيات

 .وءةقرملا وصالنص

 كصفة رونيدو الطالب كان ،يتبادلال التعلم نماذج في

. يقرأ ما وفهم لقراءة الطالب جذب إلى سيؤدي فلذلك،. المعلم

 بالسعادة يشعرونس بطالال كان النموذج هذه في ،ادواردز عند

 كان كما األهمية غايةال في بأنهم يشعرون سوف ذلك من بدال

 سيكون ذلك، بسبب. مجموعات كل في االتصال عند معلمال

 .المجموعة يف ونناقشي عندما ينشطان الطالب

 في موجود شيء على ينطوي التبادلي التدريس أن

 ؤءةقرالم وصالنص فهم في طالبوال المعلم بين التفاعل

 في صعوبة مدى حول بالطال توعيس الحالة، ههذب. بالتناوب

 لكوذ. مجموعةال أعضاء بين التعاون وأهمية ةالمناقش إجراء

 لتعاونا روح يملكوا لكي طالبال اتجاهات شكلسي الوعي

 .معلمهم واحترام

 مفهومال اكتساب .6
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 جاكلين برونر، جيروم تطوره كان التعلم موذجالن هذا أن

 Jerome Brunner, Jacqueline Goodnow dan) أوستن وجورج جودنو

George Austin) .اإلنسان حول المحيطة البيئة أن ونعتقدي هم 

 نيفهاوتص هاتمييزب نقدر أن علينا يجب وكاإلنسان متنوعة،

 تسميةالو تصنيفالو التمييز على اإلنسان قدرة كانت. وتسميتها

 .مفهومال ظهور على سببت هي يتال

 التعلم مقاربة مفهومال اكتساب هو الذي التعلم موذجن نوكا

 هناكو. معينال مفهومال فهم على الطالب لمساعدة هدفت يتال

 :وهي التعلم، الداخلي مفهومال اكتساب في مراحل ثالث

 المفاهيم ومالحظة البيانات عرض (أ

 المفاهيم اكتساب في االختبار (ب

 .التفكير استراتيجيات تحليل (ت

 التي التعلم على يطبق كان إن يناسب المفهوم اكتساب أن

 التفكير كيفية لتعليم أو الجديد المفاهيم استحواذ على يركز

 تشمل التي التعلم نماذج من المفهوم اكتساب كان. االستقرائي

 اكتساب سمات حول والمناقشة التفكير عملية تحليل على

. المناقشة في مشاركة أكثر الطالب على توجب وهي المفاهيم،

 أو المعرفية األنشطة دراسة فيها تحتاج ،(Brunner) برونر وعند

 يشمل التصنيف أن. بالتصنيف تسمى التي التفكيرية األنشطة

 االستحواذ وإجراء نيفالتص بناء إجراء وهما عنصرين، على

 :فهو المفهوم، اكتساب من الهدف أما. المفهوم على
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 المواضع فهم في الطالب لمساعدة المفاهيم حقيقة لفهم (أ

 واألحداث واألفكار

 التصنيف واكتشاف المستخدمة التفكير استراتيجيات لفهم (ب

 بيئتهم تنظيم في اآلخرون يستخدمه الذي األساسي

 ال التي البيانات على زإجرائها المفاهيمية طةاألنش إلدراك (ت

 .تنظم

 مفيد ألنه التعلم بغرض يناسب المفهوم اكتساب أن

 وتوضيح وإلثراء الجديدة، المفاهيم اكتساب في الطالب لمساعدة

 يدركوا أن على الطالب ولمساعدة المفهوم، على التفكير

 .واستراتيجياتهم عملياتهم

 (Problem Solving) المشكلة حل .7

 حل طريق عن التعلم نموذج هي المشكلة حل أن

 القضيات يعطي المعلم كان عادة،(. Suparno، 2006) المشكالت

 وبعد تدريسها، سيتم ما بالموضوعات تناسب التي الطالب إلى

 ويمكن. المشاكل تلك حل يكونوا لكي الطالب المعلم أمر ذلك

 هذا في. مجموعة أو ةفردي بشكل العملية تلك على القيام

 يعرف ولم روتينية، مسألة لها ليست كما المشكلة كانت النموذج،

 .إنجازها كيفية

 الخاطئة المفاهيم تغلب في تساعد المشكلة حل ويكون

 يعددها التي األسئلة بعض على الطالب ويقوم. الطالب على

 فكرة يعرف أن المعلم على يمكن العملية، تلك من. المعلم
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 يدرب المشكلة، حل خالل من. خطيئة أم صحيحة أهي الطالب،

 المعلم يعطي عندما إما. وقدرتهم فهمهم لتنظيم الطالب المعلم

 الحواربين يوجد أوعندما مشكلتهم حل لشرح وقتا الطالب

 .أصدقائهم مع الطالب

 كان المشكلة، حل في الطالب كيفية على النظر خالل من

 خطيئة فيها توجد طواتالخ أي في  يعرف أن يستطيع المعلم

 المعلم على فيمكن عرفت قد المفاهيم خطيئة كانت إذا. المفاهيم

 هذه أو المفاهيم هذه ذووا لديهم لماذا الطالب إلى يسأل أن

 .الخطوات

 (Cooperative Learning) التعاوني التعلم .8

 STAD (Student منها كثيرة، نماذج يملك التعاوني التعلم أن

Teams Achievement Divisions), TGT (Teams Games Tournament), TAI 

(Team Assisted Individualization), Jigsaw, Jigsaw II, CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) وغيرها. 

 (Realistic Mathematics Education)  الرياضية الواقعية التعليمة .9

 Realistic Mathematics) ياضيةالر الواقعية التعليمة أن

Education) فرويد وضعها (Freud) من نمط وجود مع هولندا في 

 عملية خالل من المفهوم القاعدة بناء في الموجهة التجديد

 والحقائق األدوات أي األفقية الرياضيات وهي الرياضيات،

 حل في المستخدمة والقواعد والخوارزميات والمبادئ والمفاهيم

 تشمل التي الرأسية والرياضيات التجريبي، والعالم ،المشاكل
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 وتطوير الفكر العالم في العملية خالل الرياضيات تنظيم على

 .الرياضيات

 النشاط هي الرياضية الواقعية التعليمة مبادئ كان

 إيجاد أي والفهم التطبيق، مغزى أو والواقع والبناء، الرئيسي،

 إلى الرسمي وغير يرالتفك خالل من السياق في الرسمي غير

 كنشاط التعلم أي والتفاعل المفاهيم، بين الربط وارتباط الرسمي،

 .االختراع في المعلم وإرشاد اجتماعي،

 التعاوني التعلم .ب

 التعاوني التعلم مفهوم .1

 الطالب من صغيرة مجموعة على يشمل التعاوني التعلم

 ما كمالواست المشكلة، حل أجل من واحد كفريق يعملون الذين

 يكون ال 2.اآلخرين مع باشتراك األهداف لتحقيق القيام أو مهمة

 صغيرة، مجموعة في معا الطالب يجلس عندما التعاوني التعلم

 ويؤكد. المجموعة في العمل واستكمال لحل منهم حدوا ودعوة

 بعضهم مع يتفاعل الذي األخر وجود على التعاوني التعلم

 .الوظيفة أو المشكلة مناقشة أو لحل كفريق

 التعلم نموذج هو التعاوني التعلم أن (Slavin) سالفين وقال

 بشكل صغيرة مجموعة في والعمل الطالب فيها يتعلم الذي

. يتجانسون ال وهم طالب، 6-4 من تتكون عضاءهاوأ تعاونية،

                                                             
2 Lie,Anita. Cooperative Learning – Mempraktikkan Cooperative Learning 

di Ruang - Ruang Kelas, (Jakarta : Grasindo, 2004), 11 
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 ونشاط قدرة على يعتمد المجموعة من التعلم نجاح أن وبالتالي،

 3.أومجموعة فردية كانت سواء أعضاءها،

 علمالت مجرد من مزيدا أكثر هو التعاوني التعلم أن

 النموذج هذا في التعلم ألن العملية، المجموعة أو المجموعي

 بحيث التعاونية، والوظيفة والهيكل التشجيع فيها يكون أن يجب

 بين الفعال الترابط والعالقة المفتوح التفاعل وجود فيها يمكن

 في النمط ذلك فإن ذلك، إلى وباإلضافة 4.المجموعة أعضاء

 يمكن عما اإليجابي التصور ظهور على يمكن عملال عالقة

 إما قدراتهم على تؤسس وهي لنجاح، بها القيام الطالب على

 في تعلمون أنهم طالما اآلخرين األعضاء مساهمات أو فردية

 يوضع كان التعاوني التعلم أن (Stahl) ستال قال. معا مجموعة

 في فضلاأل النتيجة لتحقيق التعاوني النظام من كجزء الطالب

 االفتراضات عن ينحرف التعلم نموذج هذا وكان. التعلم

 أو جنب، إلى جنبا الحصول يعني المجتمع، حياة في األساسية

 5.معا األفضل هو ما االستيالء

 التعاوني التعلم خصائص .2

 المواد الستكمال بتعاونية مجموعة في الطالب يعمل (أ

 التعليمية

                                                             
3 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, Nusa Media, Bandung: 2010 hal 17 

 18 المرجع، نفس  4
 19 المرجع، نفس  5
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 عالية قدرة لديهم الذين الطالب من لمجموعةا تبنى (ب

 ومنخفضة ومتوسطة

 العنصري من المجموعة أعضاء تبنى أن ينبغي يمكن، كلما (ت

 المختلفة والجنسي والعرقي والثقافي

 .مجموعة إلى الجائزة يعطي أن المعلم على ينبغي (ث

 التعاوني التعلم أهداف .3

 األكاديمية التعلم نتائج (أ

 الفردية على الفروق قبول (ب

 .االجتماعية المهارات تطوير (ت

 التعاوني التعلم خطوات .4

 التعاوني التعلم أنواع .5

 Number Heads Together (NHT) (أ

 كاجان سبنسر التعاوني التعلم في NHT نوع وضع

(Spencer Kagan .)،كان عادة NHT في الطالب إلشراك تستخدم 

 .التعليمية المواد على الطالب همف تأكيد أو التعلم فهم قوة

 Team Assisted Individualization (TAI) (ب

. (Slavin) سالفن التعاوني التعلم في TAI نوع وضع

. المتجانسة غير المجموعة نموذج من النوع هذا أن وأيضا،

 بشكل التعلم من المحددة الجوانب على الطالب كل يتعلم

 التي اإلجابة قةور المجموعة أعضاء ويستخدم. فردي

 في الموجودة األصدقاء إجابة كل لتفاحص تستخدم
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 الشاملة االستجابة عن مسؤولة الطالب وجميع المجموعة،

 عن الطالب يجيب عندما المناقشة تكون. النشاط نهاية في

 .أصدقاءهم يجريها التي السؤال كل

 Teams Games-Tournament (TGT) (ت

 كانت. المنافسة على الطالب يأكد النموذج، هذا في 

 في المجموعة أعضاء قدرة بين المقارنة خالل من المنافسة

 الجوائز وتعطى البطولة نتائج قيمة تأخذ ذلك، وبعد. البطولة

 .الفائزة للمجموعة

 Student Teams Achievement Divisions (STAD) (ث

 (Robert Slavin) سالفين روبرت النوع هذا وضع

 ويعتبر. (John Hopkins) هوبكنز جون جامعة من وأصدقائه

 كان. التعاوني التعلم من مباشرة وأكثر أبسط كما النوع هذا

 األكاديمية المعلومات لتعليم STAD وذجنم يستخدم المعلم

 العرض خالل من إما أسبوع، كل لطالب إلى الجديدة

 والكتابي الشفهي

 Jigsaw (ج

 (Elliot Aronson) أرونسون إليوت النوع هذا وضع

 من الحق وقت وفي ،(Texas) تكساس جامعة من وأصدقائه

 الفصل كان ،Jigsaw خالل من. وأصدقائه (Slavin) سالفن قبل

 مع طالب 6 أو 5 من تتكون التي مجموعات إلى تنقسم

 لطالب إلى األكاديمية المواد تعرض. متجانسة غير أعضاء
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 تلك في كانت ما يدرس طالب ولكل النصوص، شكل في

 األخرى المجموعة من أعضاء وكان. األكاديمية المواد

 ذلك، وبعد المتساوي، األكاديمي الجزء لتعلم مسؤولية لديها

 وكانت. الجزء ذلك لمالحظة بعضا بعضهم ويساعد يجتمع

. ((expert group الخبراء بمجموعة تسمى المجموعة تلك

 ةمجموع في هم الذين الطالب كان ذلك، على وعالوة

 ،(home teams) األصلية المجموعة إلى يرجعون الخبراء

 األعضاء الخبراء مجموعة لتعلم هي منها والغرض

 مجموعة في دراستها تمت التي المواد عن اآلخرين

 يقوم ، األصلية المجموعة في المناقشة إجراء بعد. الخبراء

 التي المواد عن بنفس نفسا للطالب التقييم إجراء على المعلم

 إجراء كان سالفن، نسخة في Jigsaw أن. دراستها تمت

  إلى الجوائز المعلم يعطي يعني ،STAD كنموذج تقوم التقييم

 .عالية درجة لديها التي المجموعة أو األفراد

 Group Investigation (GI) (ح

 هذا على أسس (Herbert Thelen) تيلين هربرت وكان

 من وزمالؤه (Sharon) شاران يحسنها وبالتالي لتعلم، نموذج

 كأسلوب كان GI نموذج أن غالبا،. (Tel Aviv) أبيب تل جامعة

. التعاوني التعلم تنفيذ في صعوبة وأكثر تعقيدا أكثر هي التي

 سواء التخطيط، عملية منذ الطالب ينطوي GI نموذج أن

 خالل من التعلم كيفية أو الموضوعات تحديد في كانت
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 يملكوا أن الطالب على بيتطل النموذج هذا. المالحظة

 عملية عند المهارات وفي التواصل في جيدة قادرة

 الذي المعلم أن عموما، (.group process skills) المجموعة

 تتكون التي مجموعات إلى الفصل ينقسم GI نموذج يستخدم

 ويمكن. متجانسة غير خصائص مع طالب 6-5 من فيها

 سرور على باستناد مجموعة تقسيم على يقوم أن أيضا

 كان. معين موضوع عن االهتمام تشابه أو األصدقاء

 ويشاركون يريدونها، التي الموضوعات يختارون الطالب

 المختلفة، المواضيع فرعية حول المتعمقة المالحظة في

 .إجمالي بشكل الفصل أمام تقريرات يقدمون ثم ويعدون

 التعاوني التعلم مزايا .6

 الفصل في الطالب تعلم على النشاط لزيادة (أ

 المجموعة في اآلراء وتقديم القراءة على الطالب لتدريب (ب

 والخاصة العامة

 المعلم مع الطالب وبين الطالب بين التفاعل إلنشاء (ت

 تحصل ألنها المحصولة التعلم عملية على المذاكرة لتسهيل (ث

 والمشاركة التفكير نتيجة من

 المشكلة لحل يتعلمون فيها الطالب ألن التعلم إنجاز لوضوح (ج

 المجموعة في المناقشة خالل من

 في ناشطين يكونوا لكي يحرصون الذين الطالب لتحفيز (ح

 التعلم
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 .الدروس قدرة في ناقصون هم الذين الطالب لمساعدة (خ

 التعاوني التعلم عيوب .7

 التعلم أهداف يكون قد ذلك بسبب الوقت، طول إلى يحتاج (أ

 حصلي ال الرئيسي

 الطالب على ينطوي المجموعة في العمل كان غالبا، (ب

 إلى والتوجيه القيادة على قادرون ألنهم فقط، الماهرين

 المبحوثة الموضوعات على يقدرون ال الذين الطالب

 أو المجموعة قيادة فيى الطالب قدرة على يعتمد التعلم نجاح (ت

 المجموعة بين والتماسك المستقل العمل

 التشجيع اختالف إلى يرجع وذلك كل، نجاح فيختل (ث

 .لديهم والحماس

 TAI نوع في التعلم نموذج .8

 كان النموذج، هذا في. التعاوني التعلم في تشمل TAI كان

 طالب 5-4 يعني صغيرة مجموعة في الطالب وضع المعلم

 الذين الطالب إلى المعلم يساعد ذلك، وبعد يتجانسون، ال الذين

 على الطالب يعلم المجموعة، بناء قبل. مساعدةال إلى يحتاجون

 كيفية على تشمل وهي مجموعة، في بالمشاركة العمل كيفية

 في األصدقاء إلى المعلومات عرض وكيفية الجيد، المستمع

 اآلخرين األصدقاء تشجيع وكيفية المناقشة، وكيفية المجموعة،

 كل. وغيرها األصدقاء رأي احترام وكيفية ، بالمشاركة للعمل

 التعلم في ألن. مماثلة وظيفة لديهم المجموعة أعضاء من عضو
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 لديهم الماهرين والطالب مهما، كان المجموع نجاح التعاوني

. المجموعة في ضعيف هو الذي صديقهم لمساعدة مسؤولية

 قدراتهم يتطوروا أن الماهرين الطالب على يمكن فلذلك،

 المشاكل يفهموا أن الضعيفين الطالب على ويمكن ومهاراتهم،

 (Suyitno، 2002، 9) المجموعة في تحل التي

 :وهي عناصر، ثمانية لديه TAI التعلم نموذج أن

 التي متجانسة غير مجموعة بناء وهي ،(Teams) مجموعة (أ

 طالب 6-4 من تتكون

 االختبار إعطاء وهي ،(Placemen Test) المستوى اختبار (ب

(Pretest) اليومية الطالب قيمة في معدلال رؤية أو الطالب إلى 

 معينة مجاالت في الطالب ضعيف يعرف المعلم يكون لكي

 في الوظيفة تنفيذ وهي ،(Student Creative) المبدع الطالب (ت

 يتأثر الفرد نجاح يكون بحيث مناخ جعل خالل من مجموعة

 المجموعة نجاح على ويحدد

 إجراء في مراحل وهي ،(Team Study) الدراسة مجموعة (ث

 يساعد المعلم وكان بها، القيام الطالب على يجب التي التعلم

 المساعدة إلى يحتاجون الذين الطالب من الفرد

 team scores and team) المجموعة واعتراف المجموعة قيمة (ج

recognition)، وإعطاء الطالب نتائج على التقييم إجراء وهي 

 وظيفتها يكمل التي مجموعة الجوائرإلى
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 المواد تقديم وهي ،(Teaching Group) التدريس مجموعة (ح

 الجماعي العمل قبل المعلم من البسيطة

 باستناد االختبارات تنفيذ وهي ،(Facts Test) الحقائق اختبار (خ

 الطالب يحصلها التي الحقائق على

 نهاية في المواد تقديم وهي ،(whole class units) الصف وحدة (د

 .المشكلة حل باستراتيجيات علمالت من الوقت

 ،TAI نموذج يف العناصر على ينتبه أن المعلم على ينبغي

 :التالي النحو على وهي

 التي مجموعات إلى الطالب المعلم يصنف .مجموعةال (أ

 المختلفة القدرات ذوي الذين طالب 5-4 من تتكون

 اراالختب يعطي المعلم كان اللقاء بداية في .المستوى اختبار (ب

 بقيمتهم وفقا الطالب يوضع ذلك، وبعد. الطالب إلى

 غير المجموعة أعضاء يوجد حتى االختبار، في المحصولة

 .المجموعة في المختلفة القدرات ذوو أو المتجانسة

 :يلي كما خطواتها أما. التعلم خطوات (ت

 ويقدم المجموعي التعليم عن المفهوم بإدخال المعلم يبتدأ (1

 المشكلة حل يةكيف على خطوات

 10 من تتكون التي المهارات االختبارات المعلم يعطي (2

 أسئلة

 من تتكون التي التكوينية االختبارات المعلم يعطي (3

 أسئلة 8 منهما ولكل ،(ب)و( أ) تكويني اختبار
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 10 من تتكون التي الشاملة االختبارات المعلم يعطي (4

 أسئلة

 التكوينية االختباراتو المهارات االختبارات عن مناقشة (5

 .الشاملة واالختبارات

 

 :يلي كما خطواتها أما. الدراسة مجموعة (ث

 مجموعته أعضاء مع يتزوجون الطالب (1

 التي الطالب إلى (LKS) الطالب عمل ورقة المعلم يعطي (2

 يعطي. المادة مفهوم فهم ما لمناقشة المعلم يستعدها

 إلى يسألون يكونوا لكي الفرصة الطالب إلى المعلم

 المساعدة لطلب المعلم إلى أو مجموعة في صديقهم

 المعلم ابتدأ ذلك، وبعد. صعوبات يواجهون عندما

 المهارة اختبار وهو األول االختبار بإجراء

 األسئلة ثالث إجراء على قدراته مع الطالب كل يقوم (3

 على يستمر الطالب كان انتهائه بعد. المهارات حول

 يستمر الطالب كان انتهائه وبعد. خرىاأل األسئلة ثالث

 الذين الطالب على يمكن. األخرى األسئلة أربع على

 في صديقهم من المساعدة يطلبوا أن صعوبة لديهم

 المعلم من المساعدة يطلبوا أن قبل المجموعة

 حول األسئلة إكمال على قادرين الطالب يكون عندما (4

 إجراء على الطالب فيستمر صحيح، بشكل المهارات



30 
 

 هذا في. أسئلة 8 من تتكون التي التكوينية االختبارات

 إلى فردي بشكل يعملون الطالب يكون االختبار،

 أسئلة 6 إكمال على قادرين الطالب كان إن. النهاية

 االختبارات يأخذوا أن يستطيعون فهم صحيح بشكل

 إجابة على يقدرون ال الطالب كان إن وبالعكس،. كلها

 المشاكل كل المعلم فيستجيب حيح،ص بشكل أسئلة 6

 الطالب في توجد التي

. اإلجمالي االختبار إجراء على الطالب يقوم ذلك، وبعد (5

 التعلم نموذج في النهائي اختبار هو االختبار هذا وكان

 10 من يتكون االختبار وهذا ،TAI نوع على التعاوني

 بشكل يعملون الطالب كان المرحلة، هذه في. أسئلة

 على الطالب يؤذن االنتهاء، وبعد. النهاية حتى فردي

 مع الطالب يناقش ذلك، وبعد. مجموعتهم مع المناقشة

 الطالب نتائج على تقييما المعلم يجري ثم اآلخرين

 تقييما المعلم يجري اللقاء، نهاية في. المجموعة تقييم (6

 المعدل عدد على القيمة هذه وتستند. مجموعة كل على

 كان. االختبار من الدقة وعلى موعةمج كل أعضاء من

 أعطيت. المجموعة قدرة على يستند معايير إعطاء

 المجموعة لقب على كبيرة قدرة ذات التي المجموعة

 متوسطة قدرة ذات التي المجموعة وكانت الممتارة،

 ذات التي المجموعة وكانت الجيدة، المجموعة لقب على
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 هذه إعطاء. المتوسطة المجموعة لقب على ضعيفة قدرة

 كل أعضاء على وتشجيع تحفيز إلى تهدف الجائزة

 سوف المستقبل التعلم في الطالب يكون بحيث مجموعة

 .أفضل هو ما لعمل جهدهم يسعى

 10 بقدر يعلم المعلم كان اللقاء، كل في. المجموعة تعليم (7

 التي المجموعات من ثالثة أو الثنين وهي دقيقة، 15 إلى

 في المخطط التعلم مفاهيم المعلم ستخدمي. ممثلة قيمة لديها

 لدى األساسية المفاهيم تقديم هو ذلك من والهدف. الماضي

 .الطالب

 :فهي TAI نوع مزايا أما

 المشكلة حل في الضعيفين الطالب مساعدة على يمكن (1

 قدراتهم يتطوروا أن الماهرين الطالب على يمكن (2

 ومهاراتهم

 المشكلة حل في ةالمجموع على المسؤولية وجود (3

 المجموعة في العمل كيفية على الطالب يعلم (4

 :فهي TAI نوع عيوب أما

 المجموعات بين منافسة هناك ليس (1

 الطالب على أنفسهم يعتمدون الضعيفين الطالب كان (2

 .الماهرين
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 الكالم مهارة. ج

 مهارة -1

 المهارة تعريف (أ

 هذه عتجم كلها و  للمهارة اصطالحية تعريف هناك

 و الحركية و للمهارة التعريفات هذه أكثر و اللغوية الدالالت

, المهارة عن الحديث فيها ورد التي المواد ببعض ارتبط

. اللغوية المهارة تعريف نذكر ثم, التعريفات هذه وسنحاول

 أو معين شيئ في استعداد هي المهارة تفسر أن أيضا ويمكن

 6.معين شيئ الكتساب استعداد

 عند و. الشيئ لئيجاد النفس من اإلستطاعة هي المهارة

 المت صل المرء من أساسي شيئ هي المهارة أن   هدية سري

 .تمام نجاح أو الفعالية إلى الفعل بتطبيق

عات اجباتالو لتتميم الطالب قدرة هي المهارة  و.  المتنو 

 الواجبات لتتميم و الش يئ تقييم هي المهارة أن   رابين قال

عات  .الن اس من المتنو 

 الط الب قدرة المهارة أن   الخالصة كانت الت عليم تلك من

عات الواجبات لتتميم و الش يئ يفعلوا أن  .الن اس من المتنو 

 : قسمان المهارة

                                                             
 .7( 2003)الرياض : دار المسلم, المهارة اللغوية ما وطرائق تدريسها ؤاد محمود عليان,أحمد ف 6
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 لتفعيل مهارة هي (intelectual ability) المثق فة مهارة (1

 باألفكار يت صل األشياء

 لتفعيل مهارة هي  (physical ability) الجسدية مهارة (2

 باألفكار يت صل األشياء

  المهارة تعليم أسس( ب

 تخطيط أللى أمر ولكن, سهال أمرا ليس المهارة التعليم إن

, أدائها تكرالر من البد تديجيا وتنمى المهارة تعليم ولكي, مسبق

 تحديد ويمكن. منها والتقليل, فيها تحدث التي األخطاء لتالفي

 : يلى فيما المهارة أسس

 رعاية تحت ألداء هذا في التدرج مع, متصلة تدريبات أداء -1

 المشرف ظل في المستمر فالتدريب, متخصص مشرف

 .وإتقاءها المهارة لتعليم منهم أساس

 ألن, والحركية النفسية التوترات كل وإبعاد, النفسي الهدوء -2

 أداء على سلبيا تأثيرا يؤثر الحركي أو النفسي االظطراب

 .تعليمها عملية ويعطل, المهارة

 بالحواس المالحظة فدقة, دقيقة نتابعة المهارة يعلم من متابعة -3

 أن يريد فمن, المهارة تعليم في منها بد ال والتفكير والحركات

, المهارة يعلمه من أداء يتابع أن عليه معينة مهارة يتعلم

 .وحواسه بفكره حركاته كل ويراقب

 مهارة الفراد يعلم فال:  والجسمي العقلي النمو درجة مراعاة -4

 الخاصة استعدادتها مرحلة فلكل, تفكيره مستوى التناسب
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 نموه مستوى مع تتناسب ال مهارة الفرد علم لو بحيث, بها

 .ليمهاتع لما الجسمي أو العقلي

 ميوله مع المهارة اتفاق ومدى, المتعلم دافعية مراعاة -5

 لكل أساسي شرط التعليم في المتعلم رغبة إن, وحاجاته

 ال الذي فاإلنسان, المهارة تلم أولى باب ومن تغليم عملية

 يكتسب أن يمكن وال, تعليمه في يرغب ال, معين لشيئ يميل

, الحدادة مهنة تعلم في اليرغب فالذي, شيئ هذا مهارات

 .مهارتها يكتسب أن اليمكن

 مهارة هم. اللغة التعليم في المهارات أربع تتكون العام في

 أما. الكتابة ومهارة, القراءة مهارة, الكالم مهارة, اإلستماع

 7.فقد الكالم المهارة عن الباحثة تبحث البحث هذا في

 

 الكالم -2

 الكالم مفهوم (أ

 وعند, المفيدة األصوات عن عبارة اللغة أصل في المالك

, بألفظ عنه يعبر الذي بالنفس القائم المعنى:  هو المتكلمين

 المركبة الجملة: النحاة اصطالح وفي, كالم نفسي في يقال

 8. الشتاء جاء:  نحو المفيدة

                                                             
  8 -9نفس المراجع,  7
 802, مادة )كلم(, ص 2ج المعجم الوسيط,مجمع اللغة العربية :  8
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 الكالم ذلك: فهو للكالم االصطالحي فالتعري أما

, هاجسه: من نفسه في عما المتكلم به يعبر الذي المنطوق

 وما, وإحساسات مشاعر من بخاظره يجول وما, أوحاظره

 غيره به يريد أن يريد وما, أفكر أو رأ:  من عقله به يزخر

 صحة مع, وانسياب طالقة في, ذلك نحو أو, معلومات من

 9.األداء في وسالمة التعبير في

 من اإلنسان عن يصدر ما: بأنه الكالم تعريف ويمكن

 أو والسامع المتكلم ذهن في داللة له شيئ عن يعبر صوت

 10.المتكلم ذهن في األقل على

 ذهن في داللة له ليس الذي الكالم فإن, هذا على  وبناء

 معنى ال أصوات هي بل, كالما بعد ال, السامع أو المتكلم

 11.لها

 األول:  امور أربعة فيه اجتمع ما فهو اصطالح الكالم

 يكون أن الثالث و, مركبا يكون أن الثاني و, لفظا يكون أن

 12.العربي بالوضع موضوعا يكون أن والرابع, مفيدا

 يستمع ال ذى العالمات تنظام هو الكالم, أوسع المعنى في

 العضلية األنسجية و العضالت بعض يستخدم التي والبصير

                                                             
 233(, 1998)عمان : دار الفكر, تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائيةمحمد صالح الدين علي مجاور,  9

 .87(, 2003)الرياض: دار المسلم,  المهارات اللغة ما هيتها وطرائق تدريسها, أحمد فؤد محمود عليان 10
 87نفس المراجع,  11

12Muhammad Hamdan, PekgertianKalam, http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.diakses 

tanggal 20 Agustus 2011 

http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.diakses
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 لتلبية الرسم في الفكر لتبليغ هو اإلتجاه. البشرى للجسم

 .احتياجته

 اللغة اكتساب على القدرة أن  .Gerald W جيراليد يذكر

 اللغة فبدون, اإلنساني للوجود المميزة الصفة يه واستخدامها

 .مستحيلة الواقع في والتقليد والقيم الناس بين التفاهم يكون

 في يظهر اللغة طبيعة عائق أهم أن Bartel بارتيل  ويرى

 فمصطالح. واللغة الحديث بين التمييز على األفراد عجز

 الكالم أو المنطوقاة األلفاظ وصف يعني(  الكالم أو)  الحديث

 13. الراد المعنى لنقل المنطوق

  الكالم أنواع  (ب

 رئيسين قسمين إلى الكالم ينقسم

 الوظيفي الكالم -1

, ناإلنسا محيط الحياة في وظيفيا غرضا يؤدى ما وهو

 الناس  اتصال منه الغرض يكون الذي هو الوظيفي والكالم

:  مثل, حاجاتهم وقضاء, حياتهم لتنظيم, ببعض بعضهم

 والبيع, االجتماعات واألحاديث, والمناقشة, المحادثة

, التعليمات وإلقاء, اإلدارية المتطلبات وأحاديث, والشراء

 بوالخط, والندوات والمناظرات, واإلخبار, واإلرشادات

 .السمر وأحادث, واالجتماعية السياسية

                                                             
 167) ومن النظرية إلى التطبيق()القلهرة: مكتبة وهبية(, المرج في تعليم اللغة العربية الألجانبفتح على يونس,  13
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 عنه اليستغني, الحياة في ضروري الوظيفي والكالم

 المطالب يحقق فهو, بدونه الحياة تقوم أن يمكن وا, إنسان

 وال, خاص الستعداد النوع هذا واليحتاج, والجتماعية المادية

 الوقت في العلمية الحياة ومواقف, خاصا أسلوبا يتطلب

 الذي التعبير من النوع هذا على التدريب بتتطل الحاضر

 وفي, األسواق وفي, العمل في حياته في المتكلم يمارسه

 14.والمرئية المسموعة اإلعالم وسائل

 اإلبتداعى الكالم -2

 العواطف عن واإلفصاح, المشاعر إطهار به يقصد

 منتقاة بعبارة المختلفة اإلحساسات وترجمة, النفس  وخلجات

 لغويا صحتها يتضمن بما الصياغة بليغة, النسق جيدة, اللفظ

 هي مثيرة مشوقة بطريقة الخرين إلى تنقلها بحيث, ونحويا

 المشاركة إللى أوقارئها سامعها تنقل وبحيث, األدابي األداء

 وينفعل, وجوه في معه يعيش كما, قالها لمن لوجدانيةا

 جمال عن التكلم: مثل به هو أحس بما ويحس, بانفعاالته

 النثر أو, الشعرى التذوق أو, العاطفية المشاعر أو, الطبيعة

 .الوطن حب عن التكلم أو, القصصى

 يمكن طريقه فمن, الحياة في ضرورى النوع وهذ

 العواطف وتحريك, المشاعر إثارةب العامة الحياة في التأثير

                                                             
 أحمد فؤد محمود عليان, المهارات اللغة  ما هيتما وطرائق تدريسها ) الرياض : دار المسلم, 2003(, 102-103  14
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 إثارة خصائصه من األدابي فأسلوب,  معين اتجاه نحو

 فعل ها كان كلمات وكم, العواطف وتحريك, األحاسيس

 .الناس نقوس في السحر

  الكالم أهمية( ج

 ومعظم,  التصال عملية في توظفا اللغة فنون أكثر من

 – أيضا – بعج وال, الكالم في قائهم أو أكثر يسلخون الناس

 أو للكتابة  تهيئوه قبل متكلما اإلنسان هللا خلق فقد, ذلك في

 أنه كما, اإلفهام و الفهم في اإلنسان وسيلة فالكالم, القراءة

 الموجهة على ومقدرته, بنفسه ثقته بناء في المتعلم وسيلة

 أن كما, ذلك تتطلب التي المواقف في واإلتجال, بالكلمة

 فيتسع المتعلم الذي اللغوية الشروة زيادة في يسهم الكالم

 أيضا القراءة أهمية تتضح وهنا, اللغوي قاموسه

 خاصة, وتحسينه تحويده في ودورهما الكالم وارتباطهايقن

 ومناسية وجيدة جادة قرأنية مادة اختيار أحسن إذا

 15.للمتعلمين

 

 

 الكالم تمجاال( ه

                                                             
نور هادي, الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها )ماالنج : مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 15 15

48( 2011الحكومية,   
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 متفرقة ذكرت وإنما, مجتمعة تذكر ولم, متعددة الكالم مجاالت

 Mackee)) ماكي حدد وقد, اللغة تدريس طريق كتب في

 من فيها يرعى وما, الكالم مجاالت أهم وسنذكر. بعضها

 التدريب عند اتباعة يجب ما إلى وجوزةم إشارة مع, مهارت

 :منها مجال كل على

 القصص عن الكالم -1

 أو الواقع أو الخيال من أحداثها تستمد نثرية حكاية القصة

 من القصص وحكاية. معينه قواعد على وتبنىى, معا منها

 على للتدريب معين خير فالقصة الهامة الكالم ألوان

 من عامال يجعلها صللقص الناس فيجب, الكالم مهارات

, للذاكرة تمرين ذلك على فضال فهي, الكالم ترقية عوامل

 مدارك وتوسع,  األسلوب صحة مع الكالم على وتجريئ

 بأسلوب والخلقية االجتماعية الحياة فهم في المتكلمين

 التي الحياة  القصص سرد من واإلكتار, مشوق جذاب

 ضبط مع, الجيد القول على المتكلمين يعود جيدا تختار

 16.التعبير وصحة, التفكير

 

 الحر الكالم -2

                                                             
 87-88(, 1990أحمد فؤد محمود عليان, مهارات اللغة ما هيتها وطرائق تدريسها )الرياض : دار المسلم, 16
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 واالراء األفكار عت التعبير) الحر بالكالم يقصد

 وموافق, متعددة موضوعات يشمل وهذا, الشخصية

,  والعادات, الدينية موراأل عن الحديث: مثل مختلفة

 والثقافية الرياضية النوادى في والحديث, والتقالد

 األخبار غلى والتعليق, واالجتماعية المنزلية والحفالت

, الزالزل: مثل الواقعة األحداث ووصف, المقاالت أو

: مثل البسيطة اإلنسانية الظواهر عن والتعبير, والحرائق

, والحزن, فرحوال, والغضب, الخوف:  عن الحديث

:  عن الكالم مثل الحركية اإلنسانية ظواهر عن والتعبير

 (.الديمقراطية, القومية, الحروب, العلم, الوطنية

 عن يعبر كي للمتكلم الكاملة الحرية يعطى المحال وهذا

 االضطراب عوامل ويزيل, الحديث في ويشارك, رأيه

 عدم يوينبغ, الكالم في اإليجابية بالمشاركة المتكلم عند

 تخطءة أو, منه سحرية أو, حديثه قطع أو, المتكلم إحراج

 17.دليل دون رأية

 

 

 الصور عن الكالم -3

 إليه يميل الكالم مجاالت من هام مجال الصور عن الكالم

 الصور من الذهن انتقال منه والغرض. والكبار الصغار

                                                             
 108-107نفس المراجع,  17
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. عليها تدل التي الرمزية واأللفاظ العبارت إلى المرئية

 . معناها وتوضيح

. ساكن هو ما ومنها, متحرك هو ما منها والصور

 ودار, الفيديو, التلفاز) أفالم: مثل المتحركة فالصور

 استخدام يشأن, التحريبية الدراسات وتشير( الخيالة

 .الحقائق إلى التعليمية العملية في( الفيلم)

 لمناظرا المرسومة اللوحات:  مثل الساكنة والصور

, لبناتات أو, لطيور أو, ليحونات أو, األفراد أو, طبيعة

, الجيل:  مثل الساكنة الطبيعة مشاهد بعض: مثل

 أو, بنقدها الصور هذه عن والتكلم, والتلوج والصحراء

 18.الكالم على للتدريب جيد مجال توضيحها أو, تحليلها

 المحادثة -4

 وتحدث, أكثر أو ومستمع متحدث بين تتم عملية الكالم

 وكل, للفكرة مستقبل وهو ومستمع, للفكرة مرسل وهو

 المتحدث ودور, اإلتصال عملية في دورة له منهما

 الكلمات نظم طريق عن أفكار أو توضيح في يتخلص

 واستخدام. فكرة تحمل وحدات في بعض مع بعضها

 من كالمه توضيح على تساعده التي التوضيحات

 اليد وإشارات الرأس، وإيماءات الوجه، اتتعبير

 واإلنصات باإلصغاء، المستمع يقوم بينما، وغيرها،

                                                             
 109-108نفس المراجع,  18
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 معانية، وإدراك زموزه، وفك المتكلم، لحديث

 19.الحديث في الغامض المعنى عن واالستفسار

 المناقشة -5

 مؤيد فيه يكون الذي المشترك الحديث هو المناقشة

:  المناقشة في واألساس ومجيب، ئلوسا ، ومعارض

 المناقشة من والمفهوم. الناقد التفكير إلثارة نشاط أ،ها

 الموضوع ببحث إليهم يعهد أربعة أو ثالثة اختيار أنها

 ببحث واحد كل ينفرد أن على للمناقشة، يطرح الذي

 تضارب أو تكرار ثمة يكون ال حتى نواحية، من ناحية

 حظها ناحية كل تنال وحتى ة،المناقش أثناء في الرأي في

 الموضوع يتكامل وبذلك الدقيقة، والدراسة البحث من

 حديث أي: وعطاء أخذ ، والمناقشة تامة، وحدة ويصبح

 عن أهمية تقل ال فهي أكثر، أو طرفين بين متبادل

 اهتمام من  تقتضية بما اليومية فالحياة المحادثة،

 وانتخابات تخطيط من تقتضيه وما واإلقناع، بالمناقشة

 المناقشة، على قادرا الفرد يكون أن تقتضي ذلك وغير

 20. بها االخرين ويقنع أفكاره يوضح أن يستطيع كي

 الكالم، مجاالت من هامان مجاالن والكلمات الخطب -6

. كلمة إلقاء موقف منه يتطلب كثيرة مواقف في فاإلنسان

                                                             
 109نفس المراجع،  19
 111-110نفس المراجع،  20
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 مترادفتان لفظتان  ماتوالكل الخطب أن لبعض يظن وقد

 إلى تحتاج فالخطبة ذلك، غير والحقيقة واحد، لمعنى

 معريفة من نذكرنا أن سبق كما وتخطيط سابق إعداد

 أما الوقت، وتحديد الكالم، ونوعية المتكلمين، نوعية

 المفاجيء، الموقف يفرضها ولكن مسبقا، تعد فال الكلمة

 المواقف، ههذ مثل مواجهة على الفرد قدرة على وتعتمد

 البديهة، وسرعة الفكرة بحضور احبها ويتصف

 21.له والعبارات األلفاظ ومطاوعة

 الكالم تعليم أساس( ه

 تتعلق التي والحقائق المبادئ من طائفة: باألساس يقصد

 هو ما ومن نفسي، هو ما منها األساس وهذه الناس، بكالم

 منها نوع لكل توضيحا وإليك. لغوي هو ما ومنها تربوي،

 22: حدة على

 النفسية األساس -1

 مشاهداته، و عن التحدث إلى ميال بطبيعته اإلنسان (أ

 مشاهداته عن أسراته فيكلم منطله إلى يعود فالرجال

 تحكي والمرأة يومه، في يجرى وما أعماله، و

 يةبق وكذلك.  يومها في فعلته عما أوالدها و لزوجها

 هذ يكون أم ويمكن وبنات، بنين من األسرة أفراد

                                                             
 112نفس المراجع،  21
 90-89نفس المراجع،  22
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 بأن الكالم، على للتدريب أساس النفسي األساس

 في فعلته وما مشاهدتك، بعض عن لزمالك تحكي

 .يومك

 استجابة الحديث يكون أن يةالنفس األساس من (ب

 حديثه، في ويجعله المتكلم، من يصدر نفسي لدافع

 مطالب حول سيةالنف والدوافع الحوافر وتتركز

 البائعين مع اليومية الحياة وطاالب األسرة،

 .وغيرهم والموظفين

 طلب فإذا: المتكلمين بعض عند والتهيب الخجل غلبة (ج

 ال:  قال معينة، مناسبة في يتكلم أن إنسان من

 نفس أساس وهذا, والخوف الخجل وغلبه أعرف،

 الخجولين، األفراد بتشجيع عليه التغليب يمكن

 وإيجاد والصبر، باللين وأخذهم بالكالم، ائهموإغر

 على لهم المشجعة الحوافز ووضع للكالم، الدافع

 المشاهدات عن الحديث يكون أن ويمكن الكالم،

 .هؤالء لمثل مناسبا مدخال الشخصية

 فاإلنسان: والتقليد المحاكاه النفسية األساس من (د

 ليديق أن يجب فللطفل غيره، تقليد في يرغب بطبيعته

 أن من بأس فال أستاذه، يقليد أن والتلميذ والديه،

 ، المتكلم من فيطلب النفسي، األساس هذا يستغل

 من زعيما يقلد أو تقليده، ويجب أعجبه أستاذا يقليد
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 بل ، الخطباء من خطيبا أو كالمه، في الزعماء

 يعود ثم محاظرة أو ندوة إلى يذهب أن منه ويطلب

 .يخلصه أو المحاظرة في سمعه ما ويحاكي فيحكي

: هما بعمليتين الذهن يقوم الكالم عملية أثناء في (ه

 عمليتان وهما. التركيب وعملية التحليل، عملية

 ميكية، دنيا بطريقة البشرية النفس داخل تحدثان

 لذلك اللغوية، ثروته إلى المتكلم رجوع: هو فالتحليل

 خبرة في داخله الكالم موضوعات تكون أن يجب

 23.اللغوية ثروتهم عن بعيدة وليست لمين،المتك

 

 الكالم تعليم أهداف(و

 التعبير، تعليم أهداف أهم من الطالقة و التلقائية كانت إذا

 تعليم من إليه نهدف أن علنا يتعين ما أهم من أن نؤكد أن فينبغي

 ومتى يتحدث متى و ، الحديث أدب المتحدث تعليم هو الكالم،

 يتعين التى وباألماكن بالمواقف وتبصيره الكالم، عن يحجم

 ويلوذ السكزت فيها يتوخى التى وتلك فيها، التحدث عليه

 24.بالصمت

 الكالم اختبار  (ز

                                                             
 نفس المراجع 2391
 نفس المراجع، 54 24
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 اللغة مدرس إليها يصبو التي األهداف من واحد إن

 يصل أن هو( الشفهي التعبير) الكالم مهارة تدريس األثناء

 على القدرة أي الطالقة، من معقول مستوى لىإ بالدراس

 و. تردد أو تلعثم دون و سليمة و مفهومة بصورة التعبير

 مرحلة من بالدارسين االنتقال ينبغى الهدف هذا إلى للوصول

 أفكارهم عن التعبير فيها يستطيعون مرحلة إلى المحظة المحاكة

 :خالل من

 و المفردات صةخا بصورة و اللغة عناصر على التدريب: أوال 

 التراكيب

 المعاني عن التعبير موافق في اللغة استعمال على التدريب: الثانيا

  25.الشخصية

 الكالم مهارة -3

 الكالم مهارة مفهومة (أ

 صواتأ عن التعبير على ةالقدر هو الكالم مهارة

 الكالم تعليم. 26المحادثات ألجراء مشاعر رغبة، رأي، الت عبير،

 بالفعل الطالب يتعرض بتعليم يقصد وهو الكالم ممارسة يعنى

 ال المهارة إن. عنه غير ميتكل   أن ال بنفسه فيها يتكل م مواقف إلى

 تقاس هنا من. مستمعا هة وظل المعلم تكلم إن الطالب يتعلمها
                                                             

 166)الرياض: عمادة الشؤون المكتبات، دون السنة(، اختبار اللغة محمد عبد الخالق،  25
26Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Remaja rosdakarya, 2011), 
hlm. 135 
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 توجيه على وقدرته صمته بمقدار الكالم حصة في المعلم كفاء

 27. بالحديث وإستئثارة كالمه بكثر وليس الحديث

 أو األصوات نطق التعبير على قدرة هو الكالم مهارة

 و. والمشاعر األفكار لنقل المعينة اللغوية لقواعد الكلمات

 يتطلب اإلنتاجية قدرة هو بالعربية الكالم المهارة فإن بالتالي

( العربية األصوات) العربية اللغة األصوات الستخدام قدرة

 و ،(والصرفية النحوية قواعد)  للغةا واعدق باستخدام ظبيط

 يريد ما عن للتعبير استخدامه يمكن لذلك الحرفية إعداد إدارة

 28.يقول أن

 كالمال مهارة تعليم أهداف  (ب

 فيما ألهمها نعرض أن يمكن الحديث تعليم عامة أهداف هناك

 : يلى

 أنواع يؤدي وأن, العربية اللغة أصوات المتعلم ينطق أن (1

 أبناء من مقبولة بطريقة وذلك المختلفة التنغيم و النبر

 .العربية

 القصيرة الحركات بين النطق في الفرق يذكر أن (2

 الطويلة والحركات

                                                             
 487(, 2003: إيسيسكو, , )مصرىالمراجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة, 27

28 Aziz fakhrur rozi, Erta Mahyudin . Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam 
Depag RI,2012). Hal. 325 
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 والمتشابهة المتجاورة األصوات ينطق أن (3

 المنايبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره يعبرعن أن (4

 لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن (5

 الكالم لغة في خاصة العربية في الكلمة

 مثل الشفوي التعبير في اللغة خصائص بعض يستخدم أن (6

 وغير وأزمنته علالف ونظم العدد وتمييز التأنيث و التكير

  بالعربية المتكلم ممايلزم ذلك

 بشكل با والتحديث العربية باللغة التفكير من يتمكن أن (7

 29.مقيولة زمنية لفترات ومرابط متصل

 منها، االحوال بعض على الكالم ةمهار التليم أهداف تشتملت

 :30تلي ما

 الناقد السامع وإنشاء والمِسول والوضوح الكالم سهولة

 .العادات تشكيلو

 الكالم سهولة .1

 لممارسة رةكبي فرصة المتعلمين يكون أن وينبغي

 الكالم المهارة هذه تطوير على قادرون أنهم حتى التحدث

 فرقة في إما. والمرح اللسان، طالقةبال. طبيعى بشكل

                                                             
 محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة,طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها , )مصرى : إيسيسكو, 2003( 29130
30Iskandarwassid. Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung : Rosdakarya, 2009), . hal. 242 
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 على ويحتاج. كبير بعدد العام لسامع ولديذ أو صغيرة

 خالل من تنشأ أو تنبت التي واثقة يتطور أن المتعلمين

 . التدريب

 الوضوح .2

 نطقا وضوح، و شديدب هذالحال في الطالب تحدث

 ألن المنطوقة، األفكار تنظيم ينبغي. تالكلما في واختبار

 .الكالم وضوح في تحقيقا تكون

 المسؤول .3

 علي الكالم تدريب أو الكالم ممارسة في ينطق

,  الكالم في الحق ضمن عن مسؤولي ا يكون المتكلمأن

 أهداف و المحادثة بموضوع يتعل ق ما حول بجد ي ة وتعقد

 وكيف, المحادثة في قرينا يكون ال ذين ومن,  حادثةالم

 هذه على الشخص سيتجنب المحادثة احوال يمكن

 اللسان ومجادلة مسؤولي غيلر, فريغ كالم من التدريبات

 .الحقيقة لتخادع

 الناقد السامع إنشأ .4

ل هدف يكون  تدريب هو الكالم مهارة تعليم هذا في األو 

ر وكذلك الجي د الكالم . ونقدا ظبطا اإلستماع مهارة يتطو 

, المنطوقة الكلمات بتقويم هنا المتعلمين على يحتاج ال

 .المكالمة تلك من والهدف, النطق عند الرغبة

 العادات تشكيل .5
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 وجود العربية باللغة الناطقة عادات يتحقق أن اليمكن

 من العادة هذه تتحقق.  أنفسهم للمتعلمين الحقيقة النية

 وافقوا ال ذين األشخاخ من اكثر أو اثنين نبي التفاعل خالل

 خلق هذا في يحتاج. كبير مجتمع في اليكون. مسبقا

, انفسنا من االلتزام هذا يبدأ. التزاما العربية اللغة عادات

ر ثم  العربي الكالم في الغير مع موافقه هذااللتزام يتطو 

 31.استمراري ا

 يونس على فتحى دوكتور عند الكالم مهارة أهداف أما و

 32: فهي الشيخ الرؤوف عبد محمد دوكتور و

 صحيحا نطقا العربية اتاألصو ينطق أن -1

 نطقا المتشابهة األصوات يميز أن -2

 والقصيرة الطويلة الحركات يميز أن -3

 التحد عند الصحيحة العربية التراكيب يستخدم أن -4

 صحيحة بطريقة أفكاره عن يعبر أن -5

 

 الكالم مهارة ترقية( ج

 بعض أو أحد تنمية أجل من بالتغيير القيام هي الترقية

 33.قيمية معايير نحو إيجابي اتجاه في التعليمي ظامالن خواص

 جيدا، متكلما يكون بأن Arsjad dan Mukti ِِ  مكتي و أرسجد قال

                                                             
31 Iskandarwassid. Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: Rosdakarya, 2009), hal242  

 .60-59(، 1977)القاهرة: دار الثقافة،  أساسيات التعليم اللغة العربيةفتحى على يونس،  32
 98(، 1980)القاهرة: دار الغريب، معجم للمصطلحات التربويةأحمد زكى بدوى،  33
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 يتكلم أن وينبغى يناقشه الذي المسائل يستوعب أن عليه يجب

 مهارة ترقية تؤثر التى لعواملا وبعض. والدقيق بالواضح

 :يلي كما, الكالم

 مهارة فعالية تدعم التى اللغوي العوامل: اللغوي العوامل (أ

 واختيار الضغط، ووضع التعبير، دققة: على تشمل الكالم،

 .الهدف دققة و الكالمات،

 فعالية تدعم التي اللغوى غير العوامل: اللغوى غير العوامل (ب

 التكلم، طالقة جامدة، ال و تهدئية: على ملتش الكالم، مهارة

 بريق المخطب، على يوجه أن ينبغى الموضوع، استيعاب

 34.الصوت

 

 الكالم مهارة ترقية في العوائق( د

 أمام العربي التكلم في ءةمكفا الناس جميع على ليست

 خالل من الناس يملك أن يمكن المهارة هذه لذلك، و. العام المجتمع

 العوائق هذه أن. المنتظمة و المستمرة والممارسة التعلم عملية

 من تأتين الالتي العوائق و(  الداخلي)  نفسه المتكلم من تتكون

  35(.الخارجي) المتكلم خارج

 (الداخلى) نفسه المتكلم من قالعوائ -1

 

                                                             
34 Arsjad dan Mukti U.S.  Pembinaan Kemampuan erbicara Bahasa Indoesia (Erlangga: 
Jakarta,1993), 17.  
 20نفس المرجع 35
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 اللسان عيوب (أ

 التنغيم، و النطق: من تتكون اللعغوية، مكونات استيعاب (ب

 .اللغة أسلوب اللغة، قواعد الكلمات، اختيار

 الصحة غير الجسم حالة ( ج

 الشك و الخوف، و الحياء،: مثل النفسية، و العقلية عوائقو (د

 (الخارجي) المتكلم رجخا من تأتين الالتي العوائق -2

 البيئة (أ

 العادة (ب

 التربية تباقة (ج

 االتصال البرنماج ف الكالم مهارة اختبار( ه

 أن الصعوبة من إنه قلنا االستماع المهارة عن حديثنا حين  

 أنه و المحظة، االستماع مهارة على يرتكز اختبار بإعداد نقوم

 ينطبق نفسه الكالم اوهذ. المساعدة مهارة إلى اللجوء من بد ال

 نصمم أو نعد أن أيضا الصعوبة من إنه إذا الكالم، مهارة على

. مساعدة مهارة إلى اللجوء دون بالكالم ينتهى و يبدأ اختبارا

 البرنامج في الكالم مهارة اختبار في لألسئلة نماذج ومن

 : التالي اإلتصال

 قصة سرد في الصور مجموعة استعمال -1

 قصيرة مزضوعات -2
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 القصيرة الردود -3

 األدوار  أداء -4

 الصورة أيحاءات -5

 36المسموع النص -6

 

 الكالم مهارة تعليم أهمية (و

 أهمية من األجنبية العربية اللغة في  الكالم المهارة أهمية

 تعليم منهج في أساسيا جزاء يعتبر لكالم فا. اللغة في ذاته الكالم

 أهداف أهم من هذاالميدان على القائمون ويعتبره, يةاألجنب اللغة

 والطبقي العملي الجزء الغالب في يمثل أنه ذلك,  األجنبية تعلم

 37.اللغة لتعلم

 سونان المتواسطة المدرسة في بحثت أعاله التعريض من

 لعبالطريقة بإستخدام العربية اللغة يمالتعل في الطالب أن أمبيل

 عدم أو وجود وكشف للتعريف نستطيع ألننا يشده يوصى الدور

 في الكالم مهارة عن الملحوظ بشكل الكالم قادرة الزيادة وجود

 .المئسسة

 على واجب. دائما موضوع وليس أكثركالفاعل الطالب هنا

 عادة من و. شعورهم من المحادثات للعادة نفسه لتدريب  الطالب

                                                             
 169-168نفس المراجع، 36
 , ...تعليم اللغة للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة, 37۱٥۱
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 بإستخدام اعتادوا الطالب الكالم ممهارة في TAI نوع في التعلم نموذج

 .المؤسسة في التعل م في يوم كل اإلتصال كاألدوات العربية اللغة

 الفرقة على بطريقة تعلميةال أن على يدل هو بحثه من ونتائج

  لمحدثةا التعليم الواقع هكذا. اإلشرفية  الفرقة من تفوقا  أشد  اإلعدادية

 النموذج مع اإلختالفية شديدة يملك TAI نوع في التعلم نموذج بواسطة

 المؤسسة تلك في التعلمية

 


