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 الثّاني الباب
 ظريالنّّ اإلطار

 
 المباشرة ريقةالطّّّ.أ

 الّطريقة مفهوم .1
 مهمّ  أمر هان ّإ طريقة، بتعريف التربية علماء من كثير قام

 اختلط لقد و ة،عليمي ّالت ّ عملية في واجباته تأدية في مالمعل ّ عند
 ظرةالن ّ تفاوت ذلك سبب ولعلّ . الكثيرة أذهان في ريقةالطّ  مفهوم
 كلّ  فيها ظهرت التى روفالظّ  واليختلفوا ربية،الت ّ هدافأ الى
 :منها ريقة،الطّ  لتعريف لةمحاو

 سواء دريسالت ّ عملية نهتضمّ  كما ريقةالطّ  معنى فى يدخل
 دريسفالت ّ. وغيرها مويسقى ام رياضيات أو علوم تدريس أكانت

 أنواع بعض نيتضمّ  أن يجب ارديئ ّ أم ادّ جي ّ أكان سواء هكل ّ
 وأساليب وسائل وبعض نظيمالت ّ أنواع وبعض نتقاء،واإل ختياراإل

 زراعته في راعوالزّ  صناعته في انعالصّ  كطريقة 1.العرض
 .لعمله أدائه في نسانإ كلّ  وطريقة تجاربه في اجروالت ّ

 ،(Method) األسلوب مسإب المعروفة العربية اللغة في طريقة
 وسيلة هي الوظيفة اوأمّ . ئالشّ  عمل للقيام ةستراتيجي ّإ يوه

 ختيارإل عامة حطة عن عبارة ريقةفالطّ  2.مقصودال لتحقيق
 ال بحيث ةالخطّ  هذه تقوم أن ىعل ة،غوي ّالل ّ ةالمادّ  وعرض وتنظيم

 يكون وبحيث منه، وتنبع عنه تصدر الذى المدخل مع تتعارض

 3.أجرائي شئ ريقةوالطّ  دئيامب شئ المدخل أنّ  اواضحّ 
 ةالخطّ  هي دريسالت ّ طريقة طعيمة أحمد رشدى الق

 الذي كلبالشّ  غةالل ّ علمت ّال مواد وترتيب لغرض املةالشّ  ةجمالي ّاإل

                                                             
 مدخله أسسه أخرى بلغة للناطقين العربية اللغة تعليم الناقة، كامل محمود 1

 45 ،(1985 القرى، أم جامعة: المكرمة مكة) تدريسه، طرق
2 141), 2009: PT. Rineka Cipta, Jakarta (di Sekolah,   Proses Belajar MengajarSuryosubroto,  

ّطرقّمدخلهّأسسهّأخرىّبلغةّللناطقينّالعربيةّاللغةّتعليمّالناقة،ّكاملّمحمود 3
 46ّ،(1985ّالقرى،ّأمّجامعة:ّالمكرمةّمكة)ّتدريسه،
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 خيط مثل ناتصور في هاإن ّ 4,المنشودة ةربوي ّالت ّ أهدافنا يحقق
 الممكن ومن لها، المكونة الوحدات من اعددّ  ينتظم الذي حةالمسب ّ
 بين صالت ّاإل أشكال معظم في ريقةالطّ  الخيط، هذا مسنلت أن

 .البوالطّ  مالمعل ّ
 مالمعل ّ ةعملي ّ هي دريسالت ّ طريقة أنّ  أحمدى أبو قال
 ةالمادّ  تشجيع طريقة وكيف. عليمالت ّ غرض إلى للحصول موالمتعل ّ
 5.ربيةالت ّ غرض من يراد ما حصل حتى الميذالت ّ إلى

 الذى دريسالت ّ طريقة معنى عن المختلفة تعاريف ومن
 هي عليمالت ّ طريقة أن الباحث فاستخلص قبل، من الباحث ألقاها
 العلوم وأ المعلومات ليوصل سمدرّ ال كيفية عن يبحث علم

 .الميذالت ّ أذهان لىإ المختلفة
 ةبمادّ  المالئمة طريقة يستخدم ألن سالمدرّ  على وأحسن

. امناسب ّ اسيرّ  تسير ةعليمي ّالت ّ عملية لتكون س،المدرّ  ستخدامإ التى
 رسالدّ  لفهم الميذالت ّ ولسهولة ةالمادّ  بيان فى سالمدرّ  ولسهولة

 طرق فيه األجنبي ة الل غات الت دريس ةقيطرو .سدرّ الم ألقاها الذى
ّالمباشرة الط ريقة ماإحداه كثيرة ّإيف يندىّفوأدّأحمدّكتابّفي,
ّريقةالطّ ّرجمة،والت ّّحوالن ّّريقةالطّ ّوهيّطرقّستةّيوجد

ّريقةالطّ ّة،فوي ّوالشّ ّةمعي ّالسّ ّريقةالطّ ّالقراءة،ّريقةالطّ ّالمباشرة،
 .تقائيةاإلئّيقةوالطرّ ّة،صالي ّت ّاإل

 المباشرة الّطريقة نشأة .2
 رجمةوالت ّ حوالن ّ ريقةالطّ  فعل كرد ريقةالطّ  هذه ظهرت

. الحياة من اتمامّ  تخلو المييتة، كالكائنات غاتالل ّ تعامل كانت التي
 تعليم بجعل تنادي 1850 سنة منذ كثيرة دعوات ظهرت ولقد

 بتغييرات الدعوات هذه وطالبت فعالة مشوقة حية األجنبي ة الل غات
 هذه خذتت ّإ ولقد 6.األجنبي ة الل غات تعليم طرق في جذرية

                                                             
ّدار:ّةالقاهر)ّ،العربيةّاللغةّتعليمّلمناهجّالعامةّاألسسّطعيمة،ّأحمدّرشدى 4

 34ّّ،(2000ّالعربى،ّالفكر
5 (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Hal.11Strategi belajar Mengajar, Abu Ahmadi,   

ّطعيمةّأحمدّرشدي6ّ .ّأخرىّبلغاتّللناطقينّالعربيةّةغاللّتعليمّفيّالمرجع.
 359،(السنةّدونّالقرى،ّأمّ ّجامعة :المكرمةّمكة)
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 الل غات تدريس طرق من مختلفة الط رق ةعدّ  أسماء الد عوات
   (metode alamiah) بيعي ةالطّ  ريقةالطّ : سماءاأل هذه من األجنبي ة
 metode) الصوتي ة والط ريقة (metode psikologi) الن فسية والط ريقة

)fonetik الت جديدي ة والط ريقة )metode pembaharuan(.
ّأن7ّّ إال 

ّ ّالذي ّأسرإالمصطلح ّبصورة ّنتشر ّكان ّفقد ّالط ريقةّع إسم
 .المباشرة

ّ ّالس نة ّفي ّالل غة ّالت عليم ّتجديدات ّم1990-1850حصلت

ّمنّ ّقطعي ة ّبتغي رات ّفعالة ّالل غة ّتجعل ّاألورب ا ّفي ا خصوص 
ّهذاّ ّفي عة ّالمتنو  ّالمناهج رت ّتطو  ّوالت رجمة. ّالن حو الط ريقة
ّالدورّاثبتتّالّباإلقتناعّالش ائعّلطريقةّالت عليمّالل غةّالذيّيقومّفي

مان.  8ذلكّالز 
ّ ر ّواإلنجليزي اّّاللغوي ونطو  ّاأللمان ّفي ّالجديدة المداخل

ّوهيّ ّالجديد ّالمنهج ّلظهور ّفتحوا ّالذين ّذلك، ّوغير والفرنس
ّ ّفرنجيسّغوين ّهو ّالل غويين ّومن ّالمباشرة.  Francois)الط ريقة

Gouin)ّّ ّوالل غة1992ّّ-1880سنة ّالفرنسي ّالل غة ّمعل م ّوهو م.

رّالمنهجّاعتماد اّعلىّمالحظتهّإلستخدامّالل غةّتالال ّ ينّالذيّتطو 
للولد،ّهذهّالط ريقةّمشهورةّفيّأوائلّالقرنّالعشرينّفيّاألورب اّ

ّمعل ّي ّواألمريك ّالمباشرة ّالط ريقة ّإستخدمت ّالوقت ّذلك ّوفي مّا.
 9الل غةّالعربي ةّفيّالعربّوالبالدّاألخرىّوكذلكّفيّاألندونيسي ا.

 وطبقواها المبادئ، بهذه نادوا الذين يناإلصالحي ّ أبرز من
 فرانسوا الفرنسي مالعال مبكرة، مراحل في غاتالل ّ تدريس في

 والعالم ،(م1826-1907) L.Sauveur سوفير منهم كان كما جوان،

ّهؤالءّ(. م1884-1980) F.Franke ىفرانك األلماني ّتحمس وقد

ّالمدارسّ ّفي ّإدخالها ّإلى ّالمبادئ ّهذه ّأنصار ّمن وغيرهم
ّاألخيرّالذيّعرفّسمالر ّبشكلها ّوألمانيا، ّفيّكلّمنّفرنسا ية
ّريقةّالمباشرة.باالطّ 

                                                             
7 17Metode Pengajaran.,Henry Guntur Tarigan,  
8 Ibid,106 

9
 , (Malang:Misykat,1993),35Metodologi Pengajaran Bahasa Arabdi, A.Fuad Effen 



13 
 

 
 

قةّعرفتّفإنّهذهّالطريّاألمريكيةأماّفيّالوالياتّالمتحدةّ
ّو ّسوفير ّكل ّتطبيقات ّخالل وتشارلزّ ،Maxmilianمكسملين

لهاّفيّمدارسّتجاريةّلتعليمّاللغة،ّبيدّأنهاّ Charles Berlitzبيرليتزّ
ّوإن ّ ّالمباشرة، ّبالطريقة ّآنذاك ّتعرف ّبطريقةّلم ّعرفت ما

صاحبّهذهّالمدارس.ّوكانّمنّأنصارّهذهّ School  Berlitzبيرليتز
ّالل ّالطّ  ّأيضا ّأوريقة ّالمعروف ّالبنيوي ّيسبرسينغوي  Otto تو

Jespersen (1869-1943ّ ّوالل،)هاّرولدّبالمرّطبيقيغويّالت ّمHarold 

Palmer. 

 تعود ريقةالطّ  هذه أصول أنّ  إلى راساتالدّ  بعض وتسير
 John) لوك جون يد على الميالدي عشر ابعالسّ  القرن أوائل إلى

Lock)، في أثرها يظهر ولم األتباع، من اكثيرّ  تكتسب لم هاأن ّ بيد 
 اعترفت عندما عشر اسعالت ّ القرن أواخر في إال ّ غات،ل ّال تعليم

 بوصفها سمية،الرّ  مدارسها في تطبيقها على وشجعت فرنسا،
 10.غاتالل ّ تعليم في ةبيعي ّالطّ  الطريقة

 حوالن ّ طريقة فعل كرد لمباشرةا ريقةالطّ  أنّ  قيل ذلك ومع
 غةالل ّ لتعليم ريقةالطّ  هذه استخدمت قد الحقيقة في لكن رجمةوالت ّ

 الميالدي عشر الخامس القرن في ومانيالرّ  مانالزّ  منذ ةاألجنبي ّ
 11.ومانيالرّ  بابالشّ  إلى اليونان غةالل ّ مالمعل ّ يعطى حينما

 ةاألجنبي ّ غةالل ّ ومدرسي ةالعربي ّ غةالل ّ مدرسي بعض يعتقد
 يسطيع ىحت ّ ةاألجنبي ّ غةالل ّ لتعليم تطابق ريقةالطّ  هذه أنّ  األخرى
 على الميذالت ّ يعود نأ إلى مباشرة األهداف غةبالل ّ فكيرالت ّ مالمتعل ّ
 .ةالعربي ّ غةبالل ّ أم ةاألجنبي ّ غةبالل ّ متكل ّ

 

 المباشرة الّطريقة مداخل .3
 :هاأهمّ  من المداخل من عدد إلى ريقةالطّ  هذه تستند

 بها الفرد متعل ّ تتماثل انيةالث ّ غةالل ّ متعل ّ بها يتمّ  التى ريقةالطّ  أنّ ّ(أ
 األولى لغته

                                                             
10

ّبلغاتّللناطقينّالعربيةّاللغةّتدريسّطرائقّالعزيز،ّعبدّ
 62،(2002الملك،ّمكتبة:رياض)أخرى،

11 Gramedia Pustaka,1993),17:,(JakartaBahasa pengajaran Metodologi, Utari Subiyakto Nababan 
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 نبطيراالت ّ فسالن ّ علماء دراسات نتائج إلى غاتالل ّ متعل ّ يستندّ(ب
associotionsit psychology  

ّّ(ت ّضوء ّالل ّالسّ ّالمنطلقينفي ّتدريس ّينبغي ّأصوات ّابقين اّغة
ّاألصواتّّوجمال ّ ّهذه ّبه ّترتبط ّطبيعي ّموقف ّإطار في

ّالفعلّمنّالمعل ّ ّسواءّعنّطريقّتجسيد مّوالجملّبمدلوالتها
ّلعبّالدّ  ّالتيّأو ّمنّاألشياء ورّأوّعنّطريقّإحضارّعينة

كّبعّفيّحدودّالبيئةّالتيّيتحرّ كلماتّوذلكّبالطّ عليهاّالّتدلّ 
 ارسّفيها.الدّ 

غةّمّالل ّىّمعّماّسبقّتقريرهّمنّأنّتعل ّنفسهّيتمشّ ّالمنطلق هذاّ(ث
ّوالطّ  ّيتعل ّاألولى. ّنعلم ّكما ّالل ّفل ّالرّ م ّطريق ّعن باطّغة

المباشرّبينّاألشياءّوماّيطلقّعليهاّمنّأسماءّأيّبينّاالسمّ
ّالطريقةالمباشرةّهيّالتيّأعطتّهذهّّوالمسمى.ّهذهّالعالقة

ّريقةّالمباشرة.اسمهاّالطّ 
مّل ّبيعيّفيّتعرتيبّالطّ الت ّّاّأنّ هذهّالمنطلقاتّأيضّ ّعلى بيترت ّّ(ج

ستماعّفالكالمّفالقراءةّفالكتابة.ّ:ّاإلغةّهوّكماّيليمهاراتّالل ّ
ىّينتهيّالكالم،ّالفردّينتظرّبالّقراءةّحت ّّليسّمعنىّهذاّأنّ 

ّاوإن ّ ّالفردّالّلمما ّالت رتيبّأن  ّبهذا ّقرأ،ّيكتسبّإالّ قصود ّما
 12ستمعّإليه.ّماّنطق،ّوالّينطقّإالّماوالّيقرأّإالّ 

 

 المباشرة الّطريقة مالمح .4
 قدرة ةتنمي ّ هو ريقةالطّ  هذه تنشده الذي األساسي الهدف إنّ ّ(أ

 .األولى بلغته وليس بالعربية يفكر أن على ارسالدّ 
 لغة أية دون ذاتها العربية خالل من ةالعربي ّ غةالل ّ تعليم ينبغيّ(ب

 .وسيطة
 غةالل ّ ستخدامإل ائعوالشّ  لاألوّ  كلالشّ  يعتبر فرادألا بين الحوارّ(ت

 ةالعربي ّ دروس في البدء ينبغي ثمّ  ومن اإلنساني المجتمع في
 هذا يشتمل أن على أكثر، أو شخصين بين بحوار ثانية كلغة

                                                             
.ّأخرىّبلغاتّللناطقينّالعربيةّةغاللّتعليمّفيّالمرجعّطعيمة،ّأحمدّرشدي12ّ
 361-360.ّصّ،(السنةّدونّالقرى،ّأمّ ّجامعة :المكرمةّمكة)
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 المراد والمهارات ةغوي ّالل ّ راكيبوالت ّ المفردات على الحوار
 .ارسللدّ  تعليمها

 ثانية كلغة ةالعربي ّ لتعليم األولى البدايات في ارسالدّ  ضيتعرّ ّ(ث
 واضح، معنى ذات كاملة جمل إلى فيها يستمع لواقف

 .إدراكها ارسالدّ  يستطيع ودالالت
 تعليم يتمّ  ثمّ  ومن. وضبطه غويالل ّ عبيرالت ّ لتنظيم وسيلة حوالن ّّ(ج

 عبيراتالت ّ خالل من مباشر غير بأسلوب العربي حوالن ّ
 .الحوار في ذكرها ديير التي والجمل

 قد يكون أن قبل ةبالعربي ّ مكتوب لنصّ  ارسالدّ  ضيتعرّ  الّ(ح
 ارسالدّ  يبدأ وال. وتراكيب ومفردات أصوات من فيه ما فأل ّ
 .وفهمه قراءته يجيد أن قبل نصّ  كتابة في

 ينبغي فال. ريقةالطّ  هذه ترفضه أمر ةالعربي ّ وإلى من رجمةالت ّّ(خ
 .أخرى لغة أية ةالعربي ّ تزاحم أن

 القياس على القدرة مثل الدارس عند العقلية المهارات تنمية إنّ(د
 صحابباأل شغلت ال أمور اإلفكار واستنتاج واإلستقراء

 .المباشرة ريقةالطّ 
 وحدها ةالعربي ّ غةبالل ّ عبةالصّ  والتراكيب الكلمات شرح يتمّ ّ(ذ

 لها، مرادف أوذكر معنها، شرح: مثل أساليب ةعدّ  خالل من
 أو. آخر سياق في ذكرها أو(. أضداد) كلمات من يقابلها ما أو

 لغة استخدام حال أية على بينها من ليس أساليب من ذلك غير
 .وسيطة

 ارسينالدّ  على أسئلة طرح في الوقت معظم مالمعل ّ يستغرقّ(ر
 .أسئلتهم على اإلجابة وفي

 واإلمالء اإلبدال: مثل لغوية تدريبات في الوقت معظم بقضيّ(ز

 .الحرّ  عبيروالت ّ القصصي ردوالسّ 
 نطق على ارسالدّ  قدرة بتنمية ريقةالطّ  هذه هتمامإ فإنّ  اوأخيرّ ّ(س

 بجوانب هتمامهاإ قيفوّ  الكالم مهارت واكتساب األصوات
 13.رجمةوالت ّ حوالن ّ طريقة بها تهتمّ  أخرى

                                                             
13
ّدون) ،وأساليبهّمناهجهّبهاّالناطقينّلغيرّالعربيةّتعليمّطعيمة،ّأحمدّرشديّ

 129.صّ،(1989 والمطبع،ّبعالطّ 
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 غةالل ّ تعليم أنّ  هي المباشرة ريقةالطّ  في األساسية عامةوالدّ 
 فاعلالت ّ من كثير في أي األولى، غةالل ّ متعل ّ يماثل أن يجب انيةالث ّ

 رجمةالت ّ استخدام وعدم للغة، لقائيالت ّ واإلستعمال شط،الن ّ البشري
 أو ةحوي ّالن ّ القواعد  تحليل وعدم انية،والث ّ ولىاأل غتينالل ّ بين
 ريقةالطّ  مبادىء وروجرز زريتشارد ويلخص منه، إقالل

 :يلي فيما المباشرة

 .الهدف غةبالل ّ هكل ّ يتمّ  أن يجب ارسالدّ  قاعة في عليمالت ّ أنّ ّ(أ
 .ةاليومي ّ والكلمات الجمل إال تعلم الّ(ب
 على وتبنى ،مترجّ  تسلسل في فهيالشّ  صالاإلت ّ مهارات متقدّ ّ(ت

 قاعات في بال ّوالطّ  المدرسين بين واألجوبة األسئلة تبادل
 .قليلة أعداد ذات

 .اإلستنباط طريق عن حوالن ّ ميعل ّّ(ث
 .اشفهي ّ الجديدة العناصر متقدّ ّ(ج
 موتقدّ  ور،والصّ  األشياء طريق عن ةالحسي ّ الكلمات متقدّ ّ(ح

 .بأفكار ربطها طريق عن ةالتجريدي ّ الكلمات
 14.حووالن ّ طقالن ّ ةصحّ  على أكيدالت ّّ(خ

 
 المباشرة الّطريقة في عديالتالتّّ .5

 على عديالتالت ّ بعض أدخلت افدةالن ّ ظرةالن ّ هذه ضوء في
 :منها المباشرة، ريقةالطّ 

 ستخداماب ةوظيفي ّ بطريقة القواعد دروس بعض تقديم إعادةّ(أ
 .اإلستنباطي بالمدخل فاظاإلح مع بال ّللطّ  ةالوطني ّ غةالل ّ

 بورةالسّ  باستخدام ةحوي ّالن ّ راكيبالت ّ على كثيرة تدريبات عملّ(ب
 .بال ّالطّ  بين مسابقات وتنظيم األخرى، نةالمعي ّ والوسائل

 معاني لتوضيح قصيرة شروح تقديم في ةالوطني ّ غةالل ّ استخدامّ(ت
 يقةبطر فهمها عن بال ّالطّ  يعجز عندما العبارات أو الكلمات

 .سوموالرّ  واإلشارات والحركات مثيلالت ّ

                                                             
ّ،(1994 النهضة،ّدار:ّبيروت)ّ،وتعليمهاّاللغةّلمتعّأسسّبراون،ّدوجالس 14

 80.ّص
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 ظلت هاأن ّ إالّ  تعديالت من ريقةالطّ  هذه أدخل ما ومع
 كلّ  في األربع غةالل ّ لمهارات ومتناسقة متوازنة ةتنمي ّ عن تبحث

 فويالشّ  المدخل على كيزالترّ  على تحرص  ظلت كما المراحل
 نقاط سبع في ريقةالطّ  هذه معالم وتلخيص. فيها البداية كنقطة
 :رئيسة

 األولى القليلة شهور في خاصة طقللن ّ كبيرة عناية إعطاءّ(أ
 .قراءتها قبل اشفوي ّ ومناقشتها صوصالن ّ تقديمّ(ب
 سينالمدرّ  أو مالمعل ّ من سواء األمّ  غةالل ّ إستخدام عن اإلبتعادّ(ت

 .ذلك أمكن ماكل ّ
 فالمواق في وظيفي أساس على حوالن ّ تدريس في البدء ّ(ث

 .فيها يظهر التي ةفوي ّالشّ 
 القراءة في اسابق ّ ارسونالدّ  تلقاه ما على الحرّ  عبيرالت ّ إعتمادّ(ج

 .حوله المناقشات دارت ما على أو
 وتحريم األدنى، الحدّ  إلى  رجمةالت ّ إستخدام من اإلقاللّ(ح

 .األولى المراحل في استخدامها
 غةالل ّ حضارة فهم بها يمكن بطريقة ةتعليمي ّال ّ ةالمادّ  استخدامّ(خ

   15.متعل ّ التي

 
 المباشرة بالّطريقة والعيوب المزايا .6

 :هوّالمباشرة بالط ريقة المزايا إنّ 
 تعليم في ةهي ّفالشّ  معيةالسّ  الجوانب على ريقةالطّ  هذه أكدتّ(أ

 نةالمعي ّ ةالبصري ّ وسائلال استخدام على حرصت كما غة،الل ّ
 .الفصل داخل في

 إلى ونبهت غة،الل ّ من بعيالطّ  والجانب بالمعنى اهتمتّ(ب
 ال التي المصنوعة، ةجتماعي ّواإل ةغوي ّالل ّ المواقف خطورة
 .حقيقيال ميتعل إلى تؤدي

 الفصل وتحويل ارسة،الدّ  حجرة داخل األنشطة بتكثيف نادتّ(ت
 .الهدف غةالل ّ بيئة في امالع بالجوّ  بيهشّ ال جوّ  إلى

                                                             
 77-76،..طرائقّطعيمة،ّأحمدّورشديّالناقةّكاملّمحمود 15
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 أرقى هو الذي الهدف، غةبالل ّ فكيرالت ّ على بال ّالطّ  شجعتّ(ث
 إلى تقود ما اغالب ّ التي رجمةالت ّ من وحذرت علم،الت ّ مستويات

 به واستبدلت الممل، رحالشّ  من قللت كما غوي،الل ّ داخلالت ّ
 نة،المعي ّ بالوسائل واالستعانة والعبارات، الجمل صيغ عادةإ

 .والتمثيل ةالجسمي ّ الحركات واستخدام
 غوية،الل ّ الكفاية بناء على يساعد ريقةالطّ  هذه أنشطة من كثيرّ(ج

 .اسليمّ  اتطبيق ّ طبقت إذا
 والجمل والعبارات الكلمات واختيار الوظيفي حوبالن ّ هتماماإلّ(ح

 غةالل ّ فهم في يساعد جة،متدرّ  بأساليب وتقديمها الشائعة
 استمرار على مينالمتعل ّ ويشجع سليمة، قةبطري ستعمالهاإو
 .البرنامج في

 جانب فيها الوقوع ثناءأ في األخطاء تصحيح عدم أنّ  يعتقدّ(خ
 مالمتعل ّ يشجع ألنه اللغة، متعل ّ مرحلة في ومطلوب إيجابي
 من مزيد إلى ويقود الهدف، غةبالل ّ والتواصل مالتعل ّ على
 .غويةالل ّ القةالطّ 

 
ا  :بها العيوب وأم 

 يستطيع األجنبي بأنّ  عتقاداإل الطريقة هذه عيوب أبرز لعلّ ّ(أ
. األمّ  لغة الطفل بها يكتسب التي ريقةبالطّ  انيةالث ّ غةالل ّ متعل ّ

 في مينالمتعل ّ بين للفروق وإغفال صريحة، مغالطة وتلك
 .الحالتين

 التي باألساليب الهدف غةالل ّ تقديم دمجرّ  أنّ  ريقةالطّ  افترضتّ(ب
 الحديث أو رجمةالت ّ من بال ّوالطّ  مينالمعل ّ ومنع ،رسمتها

 في األمّ  غةالل ّ تدخل ويمنع بعي،الطّ  معل ّالت ّ يكفل ،األمّ  غةبالل ّ
 المواقف أنّ  أساس على مبني فتراضاإل وهذا. الهدف غةالل ّ
 سليم، غير األساس وهذا. األمّ  غةالل ّ تعلم دتحدّ  التي فسيةالن ّ
 نشئةوالت ّ فكيربالت ّ صلتت ّ كثيرة، أخرى اأسباب ّ داخلللت ّ ألنّ 
 فيها حكيمالت ّ يمكن ال األمور هذه م،للمتعل ّ قافيةوالث ّ ةجتماعي ّاإل
 .مالمتعل ّ شخصية عن عزلها وال
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 لىإ ييؤدّ  مارب ّ وهذا الحوار في مةمقدّ ال ماذجالن ّ لىع اعتمدتّ(ت
 القواعد طريقة تتبعه الذي رديدوالت ّ الحفظ إلى بال ّالطّ  لجوء
 .رجمةوالت ّ

 مالمعل ّ يجعل ما رجمةالت ّ تجنب على ريقةالطّ  هذه أصحاب أكدّ(ث

 ومحسوسة، دةمحدّ  وتراكيب وعبارات مفردات في امحصورّ 
 .دةمجرّ  مفاهيم ذات وعبارات مفردات إلى اهايتعدّ  ال

 غةالل ّ في عالية كفاية ذي ممعل ّ إلى يحتاج ريقةالطّ  بهذه عليمالت ّّ(ج
 يعتوز على وقدرة بال ّالطّ  مع عاملت ّال في مهارة مع الهدف،
 المعلم به ينوء ثقيل عبء هذا أنّ  في شكّ  وال عليهم، األدوار
 .غيره عن فضال الكفء

 يشعر ال هفإن ّ مالمعل ّ بها يقوم تيال ّ األعباء من غمالرّ  علىّ(ح

 ة،صفي ّال ّ واألنشطة ةغوي ّالل ّ المواد في فصرّ الت ّ في ةي ّبالحرّ 
 .رالمقرّ  والكتاب المنهج في له دةمحدّ  األمور هذه ألنّ 

 مين،المتعل ّ ةالفردي ّ الفروق من اكثيرّ  تراعي ال ريقةالطّ  هذهّ(خ
 كويتحرّ  مالمعل ّ ثيتحدّ  فعندما. ذلك غير أصحابها دعىأ وإنّ 

 بال ّالطّ  بعض يشاركه قد ،مثال ّ الفصل داخل بسرعة
 بيصع قد بال ّالطّ  ةبقي ّ لكن المطلوبة، رعةبالسّ  ويتابعونه
 عن رونيتأخّ  ماورب ّ كثيرة، فرص فتفوتهم ذلك، عليهم

 صوصالن ّ من القواعد بال ّالطّ  بعض يدرك وقد. كبالرّ 
 منهم ابعضّ  أنّ  يرغ مباشر، شرح إلى حاجة غير من مةدّ المق
 هذا في زمالئهم عن رونفيتأخّ  ذلك، يستطيعون ال مارب ّ

 الكلمات معاني فهم في ثتحدّ  قد المشكلة وهذه. المهمّ  الجانب
 من المعنى يدرك أن يمكن مثال ّ بال ّالطّ  فبعض والعبارات،

 نصّ  من قراءة إلى يحتاج وبعضهم فهي،الشّ  ياقالسّ  خالل
 ثنائية المعاجم إلى ودةعوال رجمةالت ّ إلى يحتاج ماورب ّ مكتوب،

 بدرجة يفهمون بال ّالطّ  أنّ  تفترض ريقةالطّ  هذه أنّ  بيد غة،الل ّ
 . واحدة ةزمني ّ فترة في أخرى إلى حلةمر من وينتقلون واحدة،

 مالمتعل ّ ومطالبة القةبالطّ  ريقةالطّ  هذه أصحاب اهتمامّ(د
 الفصل أنشطة في والمشاركة األسئلة عن واإلجابة بالحديث

 شكلي متعل ّ إلى ييؤدّ  مارب ّ ذلك كل مبكرة، مراحل في
 وجمل عبارات استعمال إلى البالطّ  يضطر حيث خاطئ،
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 من أهمّ  الطالقة) لمبدأ اتحقيق ّ م،المعل ّ فيقبلها خاطئة بطريقة

 في روتتحجّ  عليها يستمرّ  ما اغالب ّ بال ّالطّ  لكنّ  ،(ةحّ الصّ 
 رجمةالت ّ إلى يلجأ وقد. منها لخيصالت ّ عليه فيصعب ذهنه،
 غةبالل ّ ينطقها ثمّ  ،ال ّأوّ  األمّ  بلغته اإلجابة فيصوغ ة،اخلي ّالدّ 

 في العادة هذه تبقى قدو وزمالئه، مهلمعل ّ مسايرة الهدف
 سلوكه

 يستمرّ  قد ا،جدّ  طويال ّ اوقت ّ بيتطل ّ ريقةالطّ  بهذه دريسالت ّّ(ذ
 كبيرة، مالية مبتلغ ،متواصلة ّ اجهودّ  بيتطل ّ اممّ  سنوات،
 .بها القيام البرامج من كثير على يصعب

 لغة ّ غارالصّ  لتعليم تصلح قد ريقةالطّ  هذه فإنّ  ذلك على بناءّ(ر
 لصعوبة الكبار مينالمتعل ّ من لكثير تصلح ال هاأن ّ يدب ،ثانية ّ

 في ومشاركته طويلة ّ فترة ّ اللغة برنامج في الكبير استمرار
 .إليها أشرنا التي األنشطة بعض

 الكبيرة األعداد ذات راسيةالدّ  للفصول تصلح ال ريقةالطّ  هذهّ(ز
 خمسة الفصل بال ّطّ ال عدد ىيتعدّ  أالّ  ينبغي بل ب،ال ّالطّ  من

 .طالبا عشر
 شامل، هدف ريقةالطّ  لهذه نميالمعل ّ الهدف أنّ  من غمالرّ  علىّ(س

 16.المكتوبة ةغوي ّالل ّ الجوانب تدريس في أخفقت هافإن ّ

 

 الكالم مهارةّ.ب
نّالعامّبمفهومهاّغةالل ّّإنّ  ّخاطبالت ّّصورّجميعّتتضم 

ّالكالمّلغةّالتطلقّبينماّلفظي،ّغيرّأوّالفظي ّّكانّسواءّصالت ّواإل
ّسواءّاإلنساني،ّفظيالل ّّخاطبالت ّّصورةّعلىّإال ّّاألصحّ ّالغالبّفي
ّامكتوبّ ّأوّامنطوق ّّخاطبالت ّّهذاّكان ّعلىّكالمّلفظةّتستعملّوقد.
ّ)فيقالّالمجازّنحو ّالحيواناتّكالم: ّحلالن ّّكالم)ّأو( ّكالم)ّأو(

ّاأللسنةّمصطلحّفيّكالمّلفظةّأنّ ّغير(ّالعيونّكالم)ّأو(ّاألزهار

                                                             
ّبلغاتّللناطقينّالعربيةّاللغةّتدريسّطرائقّالعزيز،ّعبد 16

 74-70.ّص(,2002ّالملك،ّمكتبة:رياض)أخرى،



21 
 

 
 

ّعالماتّطريقّعنّفاهمالت ّّعلىّاسالن ّّلدىّالقدرةّإلىّتشير
  17.صوتية
ّوالحسيّالعقليّموالن ّّاهرمظّأقوىّتعتبرّالكالمّلغةّإنّ 
ّرذكّ والت ّّلخي ّوالت ّّفكيرالت ّّوسائلّمنّوسيلةّتعدّ ّكماّوالحركي،

ّمنّامظهرّ ّوعد تّالحيوانية،ّالفصائلّسائرّدونّاإلنسانّبهاّإختصّ 
 18.المخلوقاتّسائرّعلىّتفوقهّمظاهر

ّبريعتّهوّالكالمّأنّ ّالباحثّيقولّأنّيمكنّذلك،ّعلىّبناء
ّالذيّتجاهواإل ّّلألفكار،ّمصدرّفهناكّجتماعية،إّنفعاليةإّعملية
ّأنّ ّيعني،.ّلهّيقالّالذيّخصوالشّ ّفيه،ّيقالّالذيّوالموقفّيأخذه،
ّمعّصالت ّإّعمليةّبإتمامّوتنتهيّباألصواتّتبدأّعمليةّهوّالكالم

ّ.جتماعيةإّمواقفّفيّاللغةّأبناءّمنّمتحد ثين
ّتعليمّمنهجّفيّاأساسي ّّاجزءّ ّريعتبّالكالمّأنّ ّالجانب،ّوإلى

ّيستطيعونّالذينّهمّالماهرينّغةالل ّّمتعل ميّألنّ ّةاألجنبي ّّغةالل ّ
ّمعّخاطبوالت ّّفاهمالت ّّعلىّتساعدهمّبلغةّستخداماإلّعلىّويقدرون
ّ.ونشاطاتهمّوحاالتهمّحاجاتهمّتعبيرّفيّببعضّبعضهم

ّإنّ 19ّعوض،ّعبدهّأحمدّبهّنقلّكماّخاطرّرشديّمحمودّقال
ّفهيّجتماعياإلّابعالطّ ّذاتّغةالل ّّوظائفّأهمّ ّإحدىّصالت ّاإلّوظيفة
ّخاللّمنّبالمجتمعّالفردّوعالقةّالمجتمع،ّفيّغةالل ّّعالقةّتمثل

ّطريقّفعنّالمجتمع،ّبأفرادّصالت ّاإلّفيّالمرءّأداةّهيّغةفالل ّّغة،لل ّا
ّليقضيّالجماعةّهذهّبأفرادّصليت ّّأنّيستطيعّحدثوالت ّّستماعاإل

ّوآراءّومعلوماتّأفكارّمنّلديهمّماّويعرفّة،اليومي ّّحاجاته
ّ.نشاطهمّتوجيهّفيّويشارك

ّارةمهّعنّاتفصيلي ّّالباحثّيبجثّيليّفيماّذلك،ّإلىّإضافة
 .بهاّاطقينالن ّّلغيرّةالعربي ّّغةالل ّّبتعليمّعالقتهاّالكالم

 

                                                             
ّالكويت)ّاللغوية،ّصيلةالحّالمعتوق،ّمحمدّأحمد17ّ ّ،(1990ّالمعرفة،ّعالم:

 38-37.ّص

 38-37.ّص ,مرجعالّنفس 18

ّالمملكة)ّقدية،نّمسحيةّدراسةّ؛ّالعربيةّاللغةّتعليمّمداخلّعوض،ّعبدهّأحمد 19
 64.ّصّ،(هـ1420ّّالوطنية،ّفهدّالملكّمكتبة:ّالسعوديةّالعربية
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 الكالمّمهارةّمفهوم .1
ّانطق ّّةالعربي ّّاألصواتّنطقّهيّالكالمّبمهارةّويقصد

ّعليهاّالمتعارفّمخارجهاّمنّاألصواتّهذهّتخرجّبحيثّا،سليمّ 
ّغةالل ّّعلماءّلدى ّا،أيضّ ّالحديثّبمهارةّالكالمّمهارةّوتعرف.
ّللمفرداتّتكرارّودونّمطلوبّتوق فّدونّباستمرارّالمكّهاأن ّ

 20.المعبرّوتالصّ ّاستخدامّمعّمتقاربةّبصورة
ّوعبدّهللاّعبدّناصرّقد مهّيالذّعريفالت ّّذلكّعلىّبناء

ّهيّالكالمّمهارةّأنّ ّالباحثّيقولّأنّيمكنّهللا،ّعبدّالحميد
ّثينالمتحدّ ّبينّخاطبللت ّّاألصواتّبنطقّغةالل ّّانتاجّعمليات
ّاعمّ ّفاهموالت ّّعبيرالت ّّفيّوالمستمعّمالمتكل ّّبينّأوّببعضّبعضهم
ّوحاجةّوإرادةّغرضّمنّبالهمّفيّيجول ّأنّ ّالمعروف،ّومن.
ّباألصواتّالمتكل مّمنّيخرجّهولكن ّّفراغاتّمنّاليخرجّالكالم
ّيحدثّولكيّكالمه،ّيستمعّالذيّوالمستمعّبهاّينطقّالتي
ّ.والمستمعّمالمتكل ّّبينّالكالمّفيّفاهمالت ّّيكونّأنّفالبدّ ّخاطبالت ّ

ّمنّبتتطل ّّنتاجيةإّمهارةّالكالمّكامل،ّمحمودّوقال
ّالصيغّمنّمكنوالت ّّبدقة،ّتاألصواّستخدامإّعلىّالقدرةّالمتعل م

ّيريدّاعمّ ّعبيرالت ّّعلىّتساعدهّالتيّالكلماتّترتيبّونظامّحويةالن ّ
ّعمليةّعنّعبارةّالكالمّأنّأيّالحديثّمواقفّفيّيقولهّأن

ّالغوي ّّانظامّ ّثمّللحديث،ّامضمون ّّثمّ ّم،كل ّللت ّّادافع ّّنتتضمّ ّإدراكية
ّهذهّوكلّ ّكالم،ّشكلّفيّوالمضمونّافعالدّ ّيترجمّبوساطته
ّالرسالةّعداّفيماّداخليةّعملياتّفهيّمالحظتهاّاليمكنّالعمليات
 21.المتكلمةّةالشفوي ّ

ّحد ثالت ّّأوّلكالماّعمليةّإنّ ّأحمد،ّعلىّقالّذلكّإلىّإضافة
ّغموبالرّ ّمعقدةّعمليةّهيّماوإنّ ّفجأة،ّتحدثّبسيطةّحركةّليست

                                                             
ّلغيرّلتعلميةّالكتبّإعدادّأسسّهللا،ّعبدّالحميدّعبدّالغالي،ّهللاّعبدّناصر20ّ

 54.ّصّ،(االعتصامّدار:ّالسعوديةّالعربيةّالمملكة)ّ،بالعربيةّالناطقين

 مدخله أسسه أخرى بلغة للناطقين العربية اللغة تعليمّالناقة،ّكاملّمحمود 21
 145.ّص ،(1985 القرى، أم جامعة: المكرمة مكة) تدريسه، طرق
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ّخطواتّعد ةّفيّتتمّأنهاّإال ّّالفجائيّمظهرهاّمن ّوهذه.
  22:ّيليّكماّالخطوات

ّاستثارة .1
ّتفكير .2
ّّغةصيا .3
ّنطق .4

ّأنّاإمّ ّوالمثير.ّيستثارّأنّالبدّ ّالمتحد ث،ّيتحد ثّأنّفقبل
ّعلىّيجيبّأوّأمامه،ّعلىّالمتحد ثّيريدّكأنّا،خارجي ّّيكون
ّأوّالمناقشة،ّفيّاآلخرينّمعّيشتركّأوّمخاطبه،ّطرحهّسؤال
ّفيهاّيردّالتيّالمختلفةّالمجاالتّذلكّإلىّوماّندوةّأوّر،حوا

ّارجيخّمثيرّعلىّثالمتحدّ  ّللكالمّافعالدّ ّأوّالمثيرّيكونّوقد.
ّلآلخرينّعنهاّيعبرّأنّويريدّفكرة،ّالفردّعلىّتلحّكأنّا،داخلي ّ
ّفيّلآلخرينّعنهاّفيعبرّبفكرةّاعرالشّ ّأوّاألديبّينفعلّكأنّأو

ّاإلنسانّينشغلّكأنّأوّيلقيها،ّخطبةّأوّينشدها،ّقصيدةّصورة
 23.ئهوأصدقاّلزمالئهّعنهاّفيعبرّمشاكلّأوّبهموم

  

                                                             
ّالقارهرة)ّالعربية،ّاللغةّفنونّستدريّ،ّمدكور أحمدّعلى22ّ ّالشواف،ّدار:

 109.ّصّ،(1991

 109. ص,ّالمرجعّنفس23ّ
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 الكالمّمهارةّأهّمية .2
ّخاصةّاسالن ّّلدىّللغايةّمهمّ ّالكالمّأنّ ّالمعروف،ّمن
ّاسالن ّّبينّصالاإلت ّّآلةّهوّهألن ّّبهاّاطقينالن ّّغيرّغةالل ّّلمتعل مي

ّمثلّحوائجهمّواقتضاءّحياتهمّبتنظيمّببعضّبعضهمّمع
ّالكلماتّوإلقاءّ،واألخبارّصصالقّوقصّ ّوالمناقشة،ّالمحادثة

ّ.ذلكّوغيرّاإلعالنات،ّوعملّرشادات،واإل
ّألنّ ّة،األساسي ّّغويةالل ّّالمهاراتّإحدىّالكالمّمهارةّتعدّ 

ّفجرّمنذّجنيّإبنّذلكّإلىّنبهّوقدّكالم،ّاألصلّفيّغةالل ّ
فّحيثّةالعربي ّّيةغوالل ّّراساتالدّ  ّيعب رّأصوات:ّ"هابأن ّّغةالل ّّعر 
ّلبقيةّتاريخيةّناحيةّمنّسابقّلكالماّكما"ّأغراضهم عنّقومّكلّ 

24ّ.غةالل ّّنشأةّمنذّالكالمّاإلنسانّعرفّفقدّغوية،الل ّّالمهارات
ّألسبقيةّاتبريرّ ّهانسوقّأنّيمكنّالتيّاألخرىّالمبرراتّومن
 25:يليّماّالكالم

ّةعدّ ّغةالل ّّويمارسّالكالمّباكتسابّال ّأوّ ّيبدأّفلالطّ ّأنّ ّ(أ
ّالقراءةّمهارتيّملتعل ّّالمدرسةّإلىّذلكّبعدّيذهبّثمّ ّسنوات،
ّ.والكتابة

 أنظمةّالتمتلكّهاولكن ّّعديدةّلغاتّثتتحدّ ّمجتمعاتّهناكّ(ب
 .غاتالل ّّلتلكّكتابية

ّولكنّةكتابي ّّأنظمةّولهاّنةمعي ّّلغاتّثتتحدّ ّمجتمعاتّوهناكّ(ت
ّاليقرؤونهاّولكنّغةالل ّّدثونيتحّ ّأميينّمنهمّاكثيرّ ّنجد

ّ.واليكتبونها
ّهيّاألساسّفيّغةالل 26ّّإبراهيم،ّبنّحمنالرّ ّعبدّوقال

ّالكالمّلتمثيلّمحاولةّفهيّالكتابةّأماّالكالم، ّذلكّعلىّوالدليل.
 :يليّما

                                                             
ّالهرم)ّبغيرها،ّللناطقينّالعربيةّاللغةّتعليمّهللا،ّعبدّالصديقّعمر24ّ ّالدار:

 75.صّ،(2008ّالعالمية،

 75.صّ،مرجعالّنفس25ّ

ّالناطقينّلغيرّالعربيةّاللغةّتعليمّموادّإعدادّالفوزان،ّإبراهيمّبنّالرحمنّعبد 26
 40.ّصّ،(1428ّالسعودية،ّالعربيةّالمملكة)ّبها،
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ّطويل،ّبزمنّالكتابةّيعرفّأنّقبلّالكالمّاإلنسانّفعرّ ّ(أ
ّ.اإلنسانّتاريخّمنّرةمتأخّ ّفترةّفيّالكتابةّظهرتّحيث

ّفيّيبدأّالتيّالكتابة،ّتعل مّفيّيأخذّأنّقبلّالكالمّفلالطّ ّميتعل ّّ(ب
ّ.المدرسةّدخولّعندّتعل مها

ّويوجدّبطالقة،ّاألمّ ّلغاتهمّثونيتحدّ ّاألسوياءّاسالن ّّجميعّ(ت
ّ.لغاتهمّفيّالكتابةّاليعرفونّاسالن ّّمنّكبيرّعدد

ّنسبةّأنّ ّنجدّماّاكثيرّ ّإن ناّكامل،ّمحمودّقالّالجانبّوإلى
ّمك نالت ّّلىإّال ّأوّ ّتهدفّةالعربي ّّغةالل ّّتعل مّعلىّيقبلونّممنّعالية
ّفالن)ّنقولّحينماّناأن ّّكماّغة،ذاللّبهذهّحدثوالت ّّالكالمّمن

ّمثال ّّةاإلنجيليزي ّّغةالل ّّيعرف ّيتحد ثها،ّهأن ّّاألذهانّإلىّيتبادر(
ّتوجزّأنّيمكنّالمالكّملتعل ّّضروراتّهناكّأنّذلكّمعنى
   27:يلىّفيماّبعضها

ّيتحد ثّأنّعتتوق ّّماإن ّّةأجنبي ّّلغةّابنهاّمتعل ّّعندماّاألسرةّإنّ ّ(أ
ّ.بها

ّفىّلهاّحدثالت ّّيكونّماّلغةّمعل ّالت ّّعلىّيقبلّعندماّالكبيرّإنّ(ب
ّ.أهدافهّمةمقدّ 

ّوالكتابةّالقراءةّمتعل ّّفىّاإلستمرارّمكانيةإّرنتصوّ ّالّناإن ّّ(ت
ّ.الحدثّدونّةاألجنبي ّّغةبالل ّ

ّذاعية،اإلّلبرامجاّإلستماعّميال ّّأكثرّأجياال ّّنعل مّاآلنّناإن ّّ(ث
ّواألفالمّلفزيونالت ّّبرامجّولمشاهدة ّللقراءةّميال ّّوأقل.

ّ.المكتوبةّالكلمةّمعّعاملوالت ّ
ّعلىّتعتمدّالمعل مّمنّستيفادةاإلوّذاتهاّغةالل ّّتعل مّعمليةّإنّ(ج

ّارسينالدّ ّأخطاءّوتصحيحهّتدريسهّفىّمفالمعل ّّالحديث،
ّماإن ّّارسينالدّ ّكتاباتّحيصحّ ّىحت ّّوهوّالكالم،ّيستخدم
 .اشفوي ّّذلكّفىّيناقشهم

 الكالمّمهارة أهداف .3
ّالكالمّتعليمّيجعلّأنّينبغىّالبيان،ّمنّتقدمّماّعلىّوبناء

ّمنّفالكالمّالعربية،ّغةالل ّّتعليمّفىّافاألهدّأهمّ ّإحدىّمن

                                                             
 ) تدريسه، طرق مدخله سهأس أخرى بلغة للناطقين العربية اللغة تعليمّاقة،الن 27ّّ

 151.ّصّ،(1985,ّالقرىّأمّجامعة:ّالسعوديةّالعربيةّالمكتبة
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ّغاتالل ّّفىّإتقانهاّإلىّالبالطّ ّيسعىّالتىّاألساسيةّالمهارات
ّةاألجنبي ّ ّالفترةّفىّالمهاراتّهذهّإلىّالحاجةّاشتد تّولقد.

ّ.اسالن ّّبينّصالاإلت ّّةأهمي ّّزادتّعندماّاألخيرة،

ّأنّيمكنّة،للغايّفكثيرةّالكالمّمهارةّمتعليّأهدافّاوأمّ 
 28:يليّفيماّالباحثّيعرض

ّالنبرّأنواعّيؤد يّوأن.ّةالعربي ّّغةالل ّّأصواتّمالمتعل ّّينطقّأنّ(أ
 .غةالل ّّأبناءّمنّولةمقبّبطريقةّوذلكّالمختلفةّنغيموالت ّ

ّ.والمتشابهةّالمتجاورةّاألصواتّينطقّأنّ(ب
ّوالحركاتّالقصيرةّالحركاتّبينّطقالن ّّفيّالفرقّيدركّأنّ(ت

ّ.ويلةالطّ 
ّ.المناسبةّةحوي ّالن ّّيغالصّ ّمستخدماّأفكارهّعنّيعب رّأنّ(ث
ّالكلمةّلتركيبّحيحالصّ ّظامالن ّّمستخدماّأفكارهّعنّيعبرّأنّ(ج

ّ.الكالمّلغةّفيّةخاصّ ّيةالعربّفي
ّمثلّفويالشّ ّعبيرالت ّّفيّغةالل ّّخصائصّبعضّيستخدمّأنّ(ح

ّوأزمنتهّالفعلّونظامّوالحالّالعددّوتمييزّأنيثوالت ّّذكيرالت ّ
ّ.ةبالعربي ّّمالمتكل ّّيلزمّاممّ ّذلكّوغير

ّنضجهّومستوىّلعمرهّمناسبةّكالميةّةلفظي ّّثروةّيكتسبّأنّ(خ
ّصالات ّّعملياتّإتمامّفيّروةالث ّّههذّيستخدمّوأنّوقدراته،
ّ.عصرية

ّوالمناسبةّالمقبولةّةالعربي ّّقافةالث ّّأشكالّبعضّيستخدمّأنّ(د
ّبعضّيكتسبّوأنّعمله،ّوطبيعةّجتماعياإلّومستواهّلعمره

ّ.واإلسالميّالعربيّراثالت ّّعنّةاألساسي ّّالمعلومات
ّحديثالّمواقفّفيّاومفهومّ ّاواضحّ ّاتعبيرّ ّنفسهّعنّيعبرّأنّ(ذ

 .البسيط
ّصلمت ّّبشكلّبهاّحدثوالت ّّةالعربي ّّغةبالل ّّفكيرالت ّّمنّنيتمكّ ّأنّ(ر

ّ.مقبولةّةزمني ّّلفتراتّومترابط
 

 الكالمّمهارةلّتدريبات .4

                                                             
 مدخله أسسه أخرى بلغة للناطقين العربية اللغة تعليمّ،الن اقةّكاملّمحمود28ّ

 158-157.ّص ،(1985 القرى، أم جامعة: المكرمة مكة) تدريسه، طرق
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ّوتنفيذهّتخطيطهّيتمّ ّالكالمّأنّ ّيوسف،ّسيدّجمعةّوقال
 29:يليّماّبالعمليات

ّالموضوع)ّالحديثّخطيطت ّالّ(أ :ّ ّسبةبالن ّّاألولىّالخطوةّهو(
ّمثلّفيهّخولالدّ ّيريدّالذيّالحديثّنوعّيحددّأنّللمتحد ث
ّوكلّ .ّعليماتالت ّّوإعطاءّاآلخرين،ّمعّحاورالت ّّالقصة،ّحكاية
ّخطيطالت ّّوعليهّمختلفة،ّبنيةّلهّاألنواعّهذهّمنّنوع

ّالموضوعّهذاّيناسبّبماّلمنطوقاته ّأنّينبغيّمنطوقّوكلّ .
ّ.لهاّصخصّ ّالتيّحيحةالصّ ّسالةالرّ ّبنقلّالحديثّفيّيسهم

ّّللجملةّخطيطالت ّّ(ب ّسالةوالرّ ّالموضوع،ّالمتكلمّديحدّ ّأنّبعد:
ّبهذهّتقومّالتيّالجملّيختارّأنّعليهّنقلهاّفيّيرغبّالتي

ّأنّعليه.ّبهّالمفعولّهوّوماّالفاعلّهوّماّديحدّ ّوأن.ّالمهمة
ّمباشرةّينقلهاّهلّسالة،الرّ ّنقلّفيّيرغبّكيفّأيضاّديحدّ 

ّطريقّعنّمباشرّغيرّبشكلّأوّللجملة،ّالحرفيةّبالمعاني
ّ.ذلكّوغيرّمهكّ الت ّّأوّالبالغية،ّاألشكال

ّ(Constituent)ّالمكوناتّخطيطالت ّّ(ت ّالخصائصّتحديدّدبمجرّ :
ّفيلتقطّلعناصرها،ّطيخطّ ّأنّمللمتكل ّّيمكنّللجملة،ّالعامة
ّرتيبالت ّّفيّويضعهاّحيحةالصّ ّصطالحاتإلاّأوّالكلمات

ّللجملةّالعامّكلالشّ ّطيخطّ ّقدّثالمتحدّ ّأنّ ّوبرغمّحيح،الصّ 
ّأجزاءّمنّجزءّتلوّلجزءّدةالمحدّ ّالكلماتّيختارّأنهّإال ّ

ّ.ّالجملة
ّ(Articulatory Program)ّوتيةالصّ ّالبرمجةّ(ث ّتكلماّاختيارّبعد:

ّالذاكرة،ّفيّصوتيّبرنامجّشكلّفيّبصياغتهاّيقومّدة،محدّ 
ّفيّالجملةّعناصرّمنّلعنصرّالمكونةّالكلماتّلكلّيصلح
ّالحال ّبراتوالن ّّالفعلية،ّوتيةالصّ ّللمقاطعّتمثيال ّّتشملّفهي.
ّ.اليةالت ّّالخطوةّفيّتنفذّوالتيّنغيم،والت ّ

ّ(Articulation)ّالمفصلّطقالن ّّ(ج ّتنفيذّهيّاألخيرةّالخطوة:
ّالميكانيزماتّخاللّمنّذلكّويتمّ ّطقي،الن ّّالبرنامجّمضمون

ّوتخبرّطقي،الن ّّللبرنامجّوالتوقيتّالتتابعّتضيفّالتي

                                                             
ّويتكال)ّالعقلي،ّوالمرضّاللغةّسيكولوجيةّيوسف،ّسيدّجمعة29ّ ّعالم:

 81-80.صّ،(1978ّالمعرفة،
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ّالخطوةّهذهّموتترجّ ّذلكّتفعلّمتىّطقبالن ّّالخاصةّالعضالت
ّالمتكلمّينويّكانّالذيّالكالمّأيّمسموعة،ّأصواتّإلى

ّ.ّّإنتاجه
ّوطبيعيتهّالكالمّممفهوّعنّأيّاألسس،ّتلكّوعلى ّرأى.

ّوفهمهاّغةالل ّّبإنتاجّةإدراكي ّّمهارةّهيّالكالمّمهارةّأنّ ّالباحث،
ّالمتحد ثّبينّفاهمالت ّّالكالمّفيّيكونّلكيّالمتخاطبينّقبلّمن

ّوالمستمع ّفيّالمتحد ثينّمنّالقدرةّاأيضّ ّالكالمّمهارةّبوتتطل ّ.
ّ.ّينطقونهاّالتيّباألصواتّوتنفيذهّالكالمّتخطيط
ّبلّفقط،ّالمتكل مّبنفسّعماّعبيرالت ّّوسيلةّليستّغةالل ّّأنّ 

ّإلىّودفعهاّوجداناتهّوتحريكّالمستمعّستثارةإلّوسيلةّاأيضّ ّهي
 30.إليهّالمستمعّالكالمّألثرّوتلبيةّاستجابةّوالعملّالحركة

ّةالعربي ّّغةالل ّّمتعل مواّيعرفّأنّيجبّذلك،ّلىإّإضافة
ّبمشاركةّيتهتمّ ّالذيّهوّالجيدّالمتكل مّأنّ ّبهاّالناطقينّلغير

ّأوّومعارفّمعلوماتّتكونّالتيّهتماماتاإلّلبعضّالمستمعين
ّيعرفّوأنّديني،ّحديثّأوّممتعةّةشخصي ّّأوّنةمعي ّّتجربة
ّالمتكل مّألنّ ّهم،لّمناسبةّةمادّ ّويقد مّوحاجاتهمّالمستمعينّميول
ّأوّحيويّغيرّالحديثّيصبحّهتماماتاإلّبهذهّاليهتمّ ّالذي
ّاألشياءّغةالل ّّمتكل مواّيتوافرّأنّينبغيّالجانب،ّوإلى31ّ.فعال
 32:يليّماّوهيّأغراضهم،ّققيحّ ّاحديث ّّالحديثّتجعلّالتي

ّ.مييزوالت ّّعرفالت ّّمهاراتّ(أ
ّبسرعةّالكلماتّعلىّعرفالت ّّعلىّاومدركّ ّاواعي ّّيكونّأنّ(ب

ّ.وبدقة
ّوحداتّفيّبعضّإلىّبعضهاّالكلماتّتجميعّعلىّالقدرةّ(ت

ّ.ويسرّسهولةّفيّعنهاّحدثالت ّّثمّ ّفكرةّمنهاّكلّ ّتحمل

                                                             
ّالقارهرة)ّالعربية،ّاللغةّفنونّتدريسّمدكور،ّدمأحّعلى30ّ ّالشواف،ّدار:

 37.ّصّ،(1991

ّالرياض)ّالنفسي،ّاللغةّعلمّمنصور،ّأحمدّسيدّالمجيدّعبد 31 ّالملكّجامعة:
 243.صّ،(1982ّسعود،

 244-243.ّصّالمرجع،ّنفس 32



29 
 

 
 

ّتفسيرّمنّتمكنهّالتيّوضيحاتالت ّّاماستخدّعلىّالقدرةّ(ث
ّ.األفكارّيضاحإو

ّونبراتّنغماتّطريقّعنّوتسلسلهاّاألفكارّربطّعلىّالقدرةّ(ج
ّقمةّعندّرتقاءاإلّأوّالفكرة،ّنهايةّعندّمثالّنخفاضباإلّصوته
ّ.الفكرة

 
 الكالمّمهارةّتعليم خطوات .5

ّتكونّالكالمّومهارةّالكالم،ّهيّغةالل ّّأنّ ّالعروفّمن
ّغةالل ّّتعليمّفىّالحصولّبهاّيريدّالتىّغةالل ّّمهاراتّىإحد

ّالعربيةّغةالل ّّوكذلكّالحديثة لّيكونّوالكالم. ّلبنيانّوسيلةّأو 
ّ.ّكالوسيلةّغةالل ّّستعمالإبّبالعدلّوالمواصلةّفاهم،الت ّ

ّوجهين،ّعلىّمواصلةّلهاّغةالل ّّفصلّفىّالكالمّوعملية
ّعاكسبالت ّّوالمستمعّالمتكل مّبينّوهي ّتدريباتّتكونّأنّذلكل.
لةّالكالم ّعلىّوالكفاءةّطق،الن ّّوكفاءةّاإلستماع،ّبكفاءةّمؤو 

ّمواصلةّلبةالطّ ّبهاّتجعلّالتىّعبيراتوالت ّّالمفرداتّستعمالإ
ّيكونّالكالمّتدريبةّبأنّ ّالقولّويمكن33ّ.وأفكارهمّالمقصود

ّ.عبيرالت ّّتدريبةّعمليتهاّفىّالتىّستماعاإلّتدريبةّمنّااستمرارّ 
ّجذابةّعمليةّهيّالحقيقةّفىّالكالمّعمليةّأنّ ّعرفنا

احة ّالكالمّةعملي ّّتكونّقدّبالعكسّولكن.ّغويالل ّّالفصلّفىّوفر 
ّيبوسةّالفصلّحاالتّتكونّلبة،الطّ ّشتراكإّوالتهي جّجذابةّغير
ّأنّ ّالباحث،ّيقولّأنّيمكن.ّيرامّكماّالكالمّتعليمّعمليةّتجريوال

ّفىّلبةالطّ ّكفاءةّقل ةّهيّةالعملي ّّهذهّتعط لّالتىّاألسبابّإحدى
ّ.لبةالطّ ّمهايتعل ّّالتىّغةالل ّّفىّالجملّوتضميمّالكلماتّستعمالإ

ّتيكنيكياتّمنّالخطواتّيعد واّأنّغةالل ّّمعل ميّعلىّلذلك
ّجذ ابةّالكالمّتعليمّةعملي ّّتكونّلكيّم،الكالّتعليمّوطرائق
احة ّكماّالكالمّتعليمّفىّمراحلّعد ةّإيفيندىّفؤادّأحمدّوقد م.ّوفر 

 34:يلى

                                                             
33 111-110), 2004Malang : Misykat,  (,Metologi Pengajaran Bahasa ArabAhmad Fuad Effendy,  

 119ّ-112ّص،ّالمرجع،ّنفس 34
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فوالت ّّالمعنىّنضمامإّتدريبّ(أ : (Asosiasi dan Identifikasi)ّعر 

فّفىّوطالقتهمّلبةالطّ ّبداهةّلتدريبّدريبالت ّّهذاّيقصد ّتعر 
ّ:هيّتدريبهّوخطوات.ّيسمعّالذيّالكالمّمعنىّانضمامو
ّالتىّأخرىّكلمةّلميذالت ّّويذكرّواحدة،ّكلمةّيذكرّاألستاذ .1

ّ.الكلمةّبتلكّعالقةّلها
ّالتىّأخرىّكلمةّيذكرّلميذوالت ّّواحدة،ّكلمةّيذكرّاألستاذ .2

ّ.الكلمةّبتلكّقالتتعل ّ
ّكلمةّذكريّوالتلميذّاإلسم،ّمنّواحدةّكلمةّيذكرّاألستاذ .3

ّ.المناسبةّفةالصّ 
ّفاعلهّيذكرّوالتلميذّالفعل،ّمنّواحدةّكلمةّيذكرّاألستاذ .4

ّ.المناسب
ّفاعلهّيذكرّأّالبوالطّ ّالفعل،ّمنّواحدةّكلمةّيذكرّاألستاذ .5

ّينطقّجّالبوالطّ ّبمفعولهّيكملهّبّالبوالطّ ّالمناسب،
ّ.امع ّّبةالمركّ ّالكلمةّتلك

ّمنّالجنسّأوّالكلمةّعد ةّبورةالسّ ّعلىّيكتبّاألستاذ .6
ّبعدّالكتاباتّتمسح.ّلتذكيرهّالطلبةّاألستاذّويطلبّاإلسم،
ّساعات ّلميذوالت ّّاإلسمّمنّواحدةّكلمةّاألستاذّيذكرّثم.
 .اإلسمّذلكّمنّالجنسّيذكر

 
سّاليعل مّالمحادثةّهذهّتدريبّفى: المحادثةّتدريبّ(ب ّالمدر 

ّقافي،والث ّّجتماعياإلّجهاتّاأيضّ ّيعل مّلكنّفقط،ّغةالل ّّجهات
ّحد ثالت ّّفىّوالكيفياتّاألدب،ّمثل ّتلكّتدريبّنواعأّمن.

 :يلىّكماّالمحادثة
ّالواحدّالبالطّ ّواحدة،ّأسئلةّاألستاذّقد م:ّواألجوبةّاألسئلة .1

ّيسألّ ثمّ ّيجيبّالثانىّالطالبّيسأل،ّثمّ ّواحدةّبكلمةّيجيب
ّجميعّيكونّحتىّذلكّمثلّثمّ ّيجيب،ّالثالثّالبوالطّ 

 .ورالدّ ّلهمّالط ال ب
ّالحوارّطريقةبّالحفظ .2 ّاكتابي ّّالحوارّاألستاذّأعطى:

ّأمامّقديمالت ّّاألستاذّيأمرهمّثمّ .ّبيوتهمّفىّبال ّالطّ ّليحفظه
.ّالحوارّتلكّليعرضواّالقادمّاألسبوعّفىّامتزاوجّ ّالفصل

ّا،عادي ّّحد ثالت ّّمهارةّوتدريبّالفصلّحاالتّوالسعال
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ّأنّهمولكن ّّفقط،ّالحوارّتلكّيحفظواالّلكيّبال ّالطّ ّيطلب
روا ّالعبارة،ّمهتماإبّة،مسراحي ّّبطريقةّالحوارّيتصو 

ّ.المقد مةّصوصالن ّّحسبّلكذّوغيرّبرالن ّّهجة،الل ّ
ّالمقتادةّالمحادثة .3 ّاألستاذّيعي نّأنّالمحادثةّهذهّفى:

ّالحاالت يّأنّالبالطّ ّمنّوالمرجو. ّنفسهّخياليهّينم 
 .المعي نةّالحاالتّبحسّالحوارّفىّبمخاطبه

يةّالمحادثة .4 .ّالحوارّموضوعّريقرّ ّالحوار،ّهذهّفى:ّالحر 
ّالموضوعّذلكّعنّالحوارّةلعملي ّّالفرصةّالبالطّ ّويعطى

ّاي ّحرّ  ّالفرقةّةعدّ ّإلىّبال ّالطّ ّيقس مّأنّالمستحسنّومن.
ّبال ّالطّ ّيملكّلكيّأنفر،ّخمسةّإلىّأربعةّالفرقةّولكلّ 

ّيبدرللت ّّالكافيةّالفرصة ّّستاذاألّراقبّالحالةّهذهّوفى.
 .عيفةالضّ ّللفرقةّالخاصّ ّهتماماإلّوأعطىّالفرقة،ّكلّ 
 

ّإحدىّمنّةالقصّ ّأوّالحكايةّتكونّالممكنّمن: الحكايةّ(ت
احةّالعماليات ّالفر  ّينالّالذيّالبللطّ ّاتعذيب ّّتكونّقدّولكن.
رالت ّّاليملكّهألن ّّالوظيفة، ّعنهّيحكىّعماّصو  ّأنّلذلك.
 .ةالقصّ ّموضوعّإيجادّفىّاألستاذّهميساعد

 
ّيمكنّالتىّالطريقةّمنّأنواعّالمناقشةّوفى: المناقشةّ(ث

 :منهاّالكالم،ّتدريبّفىّاستخدامها
ر .1  :مثلّ،مثال ّّالبيانّأوّباألسئلةّة،واحدّمسئلةّاألستاذّيقر 

ّاألسئلة ّأمّبوشّوولكرّججورّئيسالرّ ّتؤيد،ّأيهما:

 ؟حسينّصدامّئيسالرّ 
ّالبيان ّقس مّثمّ , االنجيلزيةّاللغةّمنّأهمّ ّالعربيةّاللغة:
ّفرقتينّإلىّالطلبةّستاذاأل لاّالفرقة. ّبالبيانّموافقّألو 

ّالميذالت ّّأحدّأوّاألستاذّويكون,ّبهّمعارضّالث انيّوالفرقة

ّلتقديمّالفرقةّكلّ ّإلىّالفرصةّاألستاذّويعطىّا،رئيسّ 
ة ّ.الحج 

ر .2 ّالموضوعّاألستاذّقر  ّاي ّحرّ ّالفرصةّلبةالطّ ّأعطىّثمّ .
 .المناقشةّموضوعّتكونّالتىّالمسئلةّعنّرأيهمّلتقديم
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ّالكالمّمتعل ّّفىّةعملي ّّالمقابلةّوتكون, (wawancara)ّالمقابلةّ(ج
 :يلىّكماّستعداداتاإلّإلىّوتحتاج

ّالمقابلةّبهمّتقومّالتىّاألشخاصّأعدّ  .1 ّالمشكلةّأصلّ
ّ.المكل مة

هةّسئلةاألّاأيضّ ّالسائلّأعدّ  .2 ّعالمألاّأهدافّإلىّالموج 
ّ.طةالمخطّ 

ّةجهّ ّإلىّيرشدّأنّاألستاذّعلىّيجبّالعالقةّهذهّوفى .3
ّ.ابطةوالضّ ّالوجيزةّالكلمةّستعمالإ
ّيوفبالضّ ّالمقابلة:ّّوهيّشكلين،ّفىّالمقابلةّهذهّتعملو

 .الفصلّفىّباألصدقاءّوالمقابلة
 

 الكالمّمهارةّتعليمّمراحل .6
ّأسئلةّحولّالكالمّمواقفّتدورّأنّيمكن: تدائيباإلّالمستوىّ(أ

ّاإلجابةّهذهّخاللّومن.ّبال ّالطّ ّعليهاّويجيبّالمعلمّبطرحها
ّوعرضّالجملّوبناءّالكلماتّانتقاءّةكيفي ّّبال ّالطّ ّيتعل م

ّاألفكار ل. ّالذيّكلبالشّ ّاألسئلةّهذهّمالمعل ّّبيرت ّّأنّويفض 
ّمتكاملّموضوعّبناءّإلىّبال ّبالطّ ّينتهي ّالمواقفّومن.

ّوحفظّة،فهي ّالشّ ّدريباتالت ّّعنّباإلجابةّبال ّالطّ ّتكليفّاأيضّ 
ّبنصّ ّبطةمرت ّّأسئلةّعنّةفوي ّالشّ ّواإلجابةّالحواراتّبعض
ّ.قرأوه

ّبال ّالطّ ّميتعل ّّالتيّالمواقفّمستوىّيرتفع: طالمتوسّ ّالمستوىّ(ب
ّالكالمّمهارةّخاللهاّمن  Role)ّورالدّ ّلعبّالمواقفّهذهّمن.

Playing)ّّووصفّة،نائي ّالث ّّوالمناقشةّجتماعات،اإلّوإدارة
ّالتيّاألخبارّروايةّوإعادةّب،ال ّللطّ ّوقعتّالتيّاألحداث
ّإلقاءّأوّجرتّةهاتفي ّّمحادثةّعنّواإلذاعةّلفازالت ّّفيّسمعوها
ّ.وغيرهاّمبسطّتقرير

ّأوّأعجبتهم،ّقصةّبال ّالطّ ّيحكيّقدّوهنا: المتقد مّالمستوىّ(ت
ّبيعةالطّ ّظاهرمّمنّامظهرّ ّيصفون ّأوّخطبةّيلقونّأو.
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ّأوّمقترح،ّموضوعّفيّيتكل مونّأوّ(Debate)ّمناظرةّيديرون
 35.مواقفّمنّذلكّغيرّأوّة،تمثيلي ّّفيّاحوارّ ّيلقون

ّالكالمّمهارةّلتعليمّالمناسبّالوقت.7ّ
ّبعضّبهاّقالّكماّالكالم،ّهيّغةالل ّّأنّ ّالمعروفّمن

ّغويينالل ّ ّكيفّالميذالت ّّيعل مواّأنّغةالل ّّمعل ميّعلىّلذلك.
ّ.ةالعربي ّّغةالل ّّتعل مهمّبدايةّمنذّيتكل مواّوكيفّيستمعوا

ّاألذنّتدريباتّأتبدّأنّيجبّثورى،ّعلىّاألستاذّقال
ّإلىّواليؤخر.ّةاألجنبي ّّغةالل ّّلتعل مّاألولىّالمرحلةّمنذّطقوالن ّ

ّطقالن ّّعاداتّالبالطّ ّيكتسبّأنّمنّاخوف ّّمةالمتقدّ ّالمراحل

 36.ذلكّبعدّمنهاّتخل صهّفيصعبّديئة،الرّ 
ّأمرّغةالل ّّتعل مّمنّمبكرةّفترةّفىّالحديثّتعليمّفتقديم

ّعلىّيقبلّارسفالدّ ّافعية،بالدّ ّقيتعل ّّماّمنهاّعديدةّألسبابّمهمّ 
ّاماألي ّّتمرّوعندماّلها،ّفويالشّ ّستخدامإلاّذهنهّوفىّغةالل ّّمتعل ّ
ّهويتنابّاإلحباطّمنّنوعّلهّيحدثّبهاّالكالمّمنّيتمكنّأنّدون
ّالمنالّبعيدّصعبّأمرّغةالل ّّبهذهّثحدّ الت ّّبأنّ ّشعور ّلذلك.
ّانشاطّ ّيكونّأنّيجبّبلّالحديثّعلىّدريبالت ّّتأخيرّالينبغى
 37.غةالل ّّملتعل ّّلاألوّ ّرسالدّ ّمنذّاطبيعي ّ

ّغةالل ّّمهاراتّمنّمهارةّتعليمّأنّ ّندركّأنّوينبغى
ّيمكن الّواحدّنسيجّاألربعةّفالمهاراتّاألخرى،ّتعليمّفىّيؤثر
ّإلىّيؤد ىّالكالمّعلىّالقدرةّفنموّبعضه،ّعنّبعضهّفصل
ّالقراءةّفىّنطالقوباإلّالقة،بالطّ ّالقراءةّعلىّالقدرةّزيادة
ّبالمفاهيمّوإلمامهّفظيالل ّّمحصولهّيزدادّارسالدّ ّءةقراّساعت ّإو
 .يتحد ثّعندماّوأفكارهّمفرداتهّختيارإّعلىّيساعدهّاممّ ّقافيةالث ّ

                                                             
ّوأساليبه،ّمناهجهّ؛ّبهاّالناطقينّلغيرّالعربيةّتعليمّطعيمة،ّأحمدّرشدي 35
. صّ،(1989ّثقافة،والّوالعلومّتربيةللّاإلسالميةّالمنظمةّمنشرات:ّاطالرب)
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:ّسورابايا)ّة،ي ّاألجنبّللغةّالتدريسّطرقّمذكرةّالجليل،ّعبدّثورىّعلى36ّ
 3.ّصّ،(العربيةّغةاللّتعليمّمعهد

 مدخله أسسه أخرى بلغة للناطقين العربية اللغة تعليمّالناقة،ّكاملّمحمود  37
 155.ّص ،(1985 القرى، أم امعةج: المكرمة مكة) تدريسه، طرق


