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ABSTRACT
The environment has an important role to play in speech education and if the environment
has a strong influence in the consolidation of religions in human beings, particularly its
impact on human linguistic behaviour, there are no two strong and obvious influences on
the composition of the human language. It is well known that the language environment
is a means of promoting and developing language activity, in addition to the fact that the
formation of the language environment leads to the development of the language and its
acquisition by students in order to have material and non-material factors in the language
education process and therefore encourages students to apply in the daily. This research
aims to: (1) describe the planning of speech skills education for non-Arabic speakers in the
natural environment (2) and implement speech skills education in the natural
environment. This qualitative research was used for observation, interview and
documentation. The data were then analysed using the analytical theory of Myles and
Heberman in a way that intensified the data, presented and inferred from it. The
researcher used data validation to triangulate and discuss mates. The results of the
research are: (1) planning in the natural environment, a) curriculum, b) levels, c) design
of the education plan, d) the book of education, e) educational means. Planning in the
artificial environment student organization, a) design of the school education plan, b)
curriculum 2013, c) efficiency coverage, d) textbook, e) educational methods used. (2) The
implementation of speech education in the natural environment is the use of the natural
method, the method of dialogue and debate, the oral audio method and the direct method
of all different levels in the processes of the methods used, The implementation of speech
education in the artificial environment, two factors are carried out within the classroom
and outside the classroom.
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املقدمة

ولدى دارس اللغة أن البيئة ابلغ األمهية يف تعليم اللغة العربية عموما وخاصة لغري العرب.
تكوين البيئة لتجليخ كفاءة اللغة عملية .ذهب املهيب يف دراسته أن تكوين بيئة اللغة يستطيع أن
ينشط كفاءة اللغة وممارستها للمستقبل .ويف حني أن بيئة اللغة تكوين طبيعة الطالب للتحدث
والنمو وكثرة كفاءة اللغة وعلى هذا يستطيع الطالب أن يكافئ اللغة املرغوبة فيها (.)2008 ،Wahab
وهناك جانبا أساسيان لعملية تعليم اللغة عند اإلنسان ،مها :اجلانب الفطري الإلرادي وهو
القدرة الذهنية ،ويطلق عليها امللكة اللغوية ،وهي القدرة اليت أودعها هللا يف اإلنسان فجعلته مهيأ
الكتساب اللغة .والثاين :هو اجلانب املكتسب اإلرادي ،وهو جانب مرتبط ابلبيئة ،حيث يكتسب
الطفل لغة من نشأ بينهم ويدخل جانب التقليد بقدر كبري يف عملية تعليم ،حيث يتم تعليم اللغة
العربية من اجلماعة وخطأ ،وما بينهما من درجات التفاوت والتباين( .الدين)2018 ،
وهناك عامالن يؤثران يف جناح تعليم اللغة ومها العامل الداخلي والعامل اخلارجي ،وأحد العوامل
اخلارجي اليت تؤثر يف جناح تعليم اللغة هي البيئة اللغوية .وتدل نتائج البحث على أن حالة البيئة
اللغوية مهمة جدا لطالب الذين يتعلموا اللغة العربية حىت يكون انجح يف تعلم اللغة الثانية ،وتعلم
اللغة إىل تكرار حىت تكون العادة ألن اللغة هي العادة)2015 ،Sunendar( .
كما ترى لريسا نيكيتنا أن تعليم اللغة الثانية من جهاد البيئة ،التعليم يكون عمليا وتفاعليا
مباشر بني املعلم واملتعلم .تعليم اللغة الثانية ابلبيئة اللغوية بفعال والتفوق إبستخدام الوسائل التعليمية
مثل السمعية البصرية ،الفيديو هات ،حىت يتعودون الطالب من خالل املشاهدة واالستماع.
)(Nikitina, 2011
فللبيئة طبيعية كانت دور مهم يف تعزيز تعلم اللغة العربية عند الطالب ،حيث فيها أنواع عديدة
من النشاطات اللغوية اليت يكتسبون اللغة العربية من خالهلا .أن نسعى عملية تعليم اللغة العربية
حيث نبحث السبل واألساليب الكفيلة بذلك ،والبيئة اللغوية نوع من أنواع األساليب اليت يتوقع من
خالهلا حتسني تعليم اللغة العربية .ولذلك ،جاء هذا البحث لتسلط الضوء على ظاهرة إدراة تعليم
الكالم لغري الناطقني هبا يف البيئة الطبيعية والبيئة االصطناعية ،منطلقة من فرضية مؤداها أن تعليم
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الكالم هبذه الوسيلة مفيد جدا وأن يفيد املتعليمن غري الناطقني العربية يف حتسني مستوايهتم وتطوير
مهاراهتم اللغوية.
يواجه متعلمو اللغة العربية الناطقون بغريها صعوابت يف تعلمهم مهارة الكالم ،ومع جتدد
البحوث والتأليفات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا إال أن االهتمام بطرق عملية ملعاجلة
مشكالت هؤالء الطلبة حيتاج إىل مزيد من اجلهود ،وأتيت يف السطور التالية بعد البحوث والدراسات
اليت هتتم هبا اجلانب.
ويرى الباحث أن كثريا من الطالب الناطقني بغري العربية اليوم يعانون كثريا من ضعف إجادهتم
احملادثة ابللغة العربية ،وإذا كان اهلدف األساس األغلب يف تعلم اللغات هو التواصل مع اآلخرين،
فإن ما يعاين منه طالب اللغة العربية الناطقني بغري العربية من مشكالت الكالم حيتاج االهتمام
األكثر به ،وتعد هذا البحث يهتم يف هذا اجملال.
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ومنهجه
إن املدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي ،ألنه يركز على وصف الظواهر وصفا دقيقا
والفهم األعمق هلا( .غباري )2009 ،وقام هذا البحث ابملنهج الوصفي بدراسة احلالة يف قسم اللغة
والثقافة معهد اللغوايت العربية جبامعة امللك سعود الرايض اململكة العربية السعودية.
ب .البياانت ومصادرها
أما تقسيم مصادر البياانت على حصول البياانت إىل نوعني :املصدر األول واملصدر الثانوي.
(عبيدات )1999 ،ألن البياانت الكيفية هي البياانت اليت حتتوي على جودة موضوع البحث .فتمثل
بياانهتا يف صورة األلفاظ والسلوكيات وال ابألرقام واحلساابت.
البياانت واملصدر األول اليت كما فيها:
 )1الطالب يف قسم اللغة والثقافة معهد اللغوايت العربية جامعة ملك السعود الرايض
من األفراد أو اجملموعة املهمة يف قسم اللغة والثقافة معهد اللغوايت العربية.
 )2املعلمني يف قسم اللغة والثقافة بينهم
 )3جمموعة يف قسم اللغة والثقافة بينهما :رئيس قسم اللغة والثقافة
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 )4الواثئق عن معهد اللغوية العربية جامعة امللك سعود الرايض
وأما البياانت احملتاجة هلذا البحث فبياهنا كما يلي:
 -1املالحظة ،قام الباحث ابملالحظة يف نظر عن عملية تعليم الكالم و األنشطة اللغوية وأشكال
تعليم الكالم للناطقني بغري العربية جبامعة امللك سعود الرايض .والبياانت املأخوذة فهي عن
اتريخ هاتني مكانتني وعملية تعليم اللغة العربية فهي االسرتاتيجية و الوسائل التعليمية ألداء
البيئة الطبيعية وأيضا األنشطة اللغوية املتنوعة.
 -2املقابلة األوىل ،البياانت من املقابلة مع رئيس قسم اللغة والثقافة واحملاضرون والطلبة فيها عما
تتعلق بعملية تعليم املهارة الكالم واألنشطة اللغوية وأشكال تعليم الكالم يف منظور البيئة
الطبيعية.
 -3الواثئق ،البياانت من الواثئق املوجودة يف قسم اللغة والثقافة معهد اللغوايت العربية ،وثيقة
اتريخ أتسيس معهد اللغوايت العربية قسم اللغة والثقافة ومن عملية تعليم املهارة الكالم
واألنشطة اللغوية وأشكال تعليم الكالم يف منظور البيئة الطبيعية اليت تتعلق وحتتاج يف البحث.
البحث واملناقشة
إنشاء معهد اللغوايت العربية يف عهد امللك فيصل رمحه هللا مبوجب املرسوم امللكي الصادر بتاريخ
1394/6/25ه ـ املوافق 1974/7/16م ليحقق أهداففا نبيلة على رأسها نشر اللغة العربية وتعليمها
لغري العرب .وقد كان اسم املعهد آنذاك "معهد اللغة العربية ،مث مت تعديله إىل "معهد اللغوايت العربية" يف
العام 1434هـ ــ.
ومن اقدم أقسام معهد اللغوايت العربية ،وطالبه ميثلون األغلبية بني الطالب الدارسني ويف األهداف
املرسومة للمعهد ،ومن خالل براجمه املتعددة يقوم القسم مبهام عدة يف إطار خدمة اللغة العربية ونشر
ثقافتها عرب طالبه املنضمني إليه من شىت أقطار األرض ،عالوة على غريهم من الراغبني يف تعلم العربية
ومعرفة ثقافتها من غري الناطقني هبا من املقيمني على أرض اململكة.
وهذا املعهد له األقسام األكادميية أوال القسم اللغة والثقافة ،اثنيا قسم اللغوايت التطبيقية اثلثا قسم
تدريب املعلمني رابعا قسم الطالبات مبعهد اللغوايت العربية خامسا برانمج ماجستري اآلداب يف تعليم
AEC 2021 “Arabic Education Society 5.0 Era” | 109

Proceeding AEC : Arabic Education Conference , 2021

العربية لغري الناطقني هبا .وأخد الباحث من بعض األقسام هذا املعهد يف قسم اللغة والثقافة .واألهداف
هذا القسم )1 ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لطالب وطالبات املنح الدراسية وغريهم من اجلنسيات
املختلفة ،وتزويدهم ابلثقافة العربية واإلسالمية )2 ،إعداد برامج تعليم العربية والثقافة اإلسالمية يف جمال
تعليم العربية لغري الناطقني هبا وتنفيذها وتطويرها )3 ،إعداد وتطوير ما تتطلبه برامج تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا من وسائل ومواد تعليمية وآدوات قياس وتقيم وفقا ألحدث األساليب الرتبوية وتقنيات
تعليم اللغات )4 ،إجراء البحوث التطبيقية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )5 ،حتسني مهارات
منسويب القسم ورفع قدارهتم من خالل الدورات واألنشطة املختلفة )6 ،التعاون مع املؤسسات واجلهات
ذات الصلة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،وتقدمي االستشارات وتبادل اخلريات.
والربامج القسم يقدم القسم للدارسني من اجلنسني برانجمني وعددا من الدورات على النحو أوال،
الربانمج املكثف للمنح الدراسية ،اثنيا الربانمج غري املثف وهو خمصص للمقيمني يف اململكة من اجلنسني
الناطقني بغري العربية ومينح شهادة (اجتباز) وحيتوى الربانمج غري املكثف بقسم اللغة والثقافة على دورتني
تدريبيتني على النحو دورة العربية ألغراض عامة ودورة العربية ألغراض خاصة.
ووصف الربانمج املكثف للمنح الدراسية برانمج صباحي خمصص لغري الناطقني ابللغة العربية
ويتكون من دورة متهيدية وأربعة مستوايت ،مدة كل مستوى فصل دراسي ومينح من اكمل الربانمج ينجاح
شهادة دبلوم الكفاية يف اللغة العربية واخلطة الدراسية للربانمج املكثف ملنح الدراسية لغري السعودية كما
يلي( :الرايض رقم براءة االخرتاع )2020 ،12
املستوى األول
الرمز

الوحدات املعتمدة

املقرر
حمادثة ()1

 112لغة

3

قراءة مكثفة ()1

 113لغة

3

كتابة

 114لغة

3

تراكيب

 115لغة

2

مفردات

 116لغة

2

أصوات

 117لغة

2
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تالوة ()1

 118لغة

2

استماع ()1

 119لغة

3
 20ساعة

اجملموع
املستوى الثاين
الرمز

الوحدات املعتمدة

املقرر
تالوة ()2

 120لغة

2

استماع ()2

 127لغة

3

تعبري شفوي ()1

 122لغة

3

قراءة مكثفة ()2

 123لغة

3

قراءة موسعة ()1

 124لغة

3

تعبري كتايب ()1

 125لغة

3

126

3

قواعد اللغة العربية ()1

 20ساعة

اجملموع
املستوى الثالث
الرمز

الوحدات املعتمدة

املقرر
تالوة ()3

 130لغة

2

تعبري شفوي ()2

 132لغة

2

قراءة مكثفة ()3

 133لغة

2

قراءة موسعة ()2

 134لغة

3

تعبري كتايب ()2

 135لغة

2

قواعد اللغة العربية ()2

 136لغة

3

ثقافة إسالمية ()1

 137لغة

2

نصوص أدبية خمتارة ()1

 138لغة

2

استماع ()3

 139لغة

2
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 20ساعة

اجملموع
املستوى الرابع
الرمز

الوحدات املعتمدة

املقرر
استماع ()4

 140لغة

3

تعبري كتايب ()3

 143لغة

2

قواعد اللغة العربية ()3

 144لغة

3

ثقافة إسالمية ()2

 135لغة

2

نصوص أدبية خمتارة ()2

 146لغة

2

تطبيقات احلاسب ()1

 147لغة

3

تعبري شفوي ()3

 148لغة

2

قراءة موسعة ()3

 149لغة

3
 20ساعة

اجملموع

وأخذ الباحث من املقرر الدراسي يف تعليم الكالم أو احملادثة لكل املستوايت ولوصف املقرارات
لتعليم الكالم:
املستوى األول
عدد
112

رمزه
لغة

اسم الربانمج الدراسي
حمادثة ()1

الساعات
4

 .1أهداف املقرر أن حيتوى هذا املقرر على موضوعات منتقاة متكن الطالب من
التعبري عما جيول يف نفسه تعبريا واضحا سليما ،كما يشتمل املقرر على
موضوعات موجهة ،تتصل مبواقف احلياة العامة .ويرتبط هذا املقرر مبقرر
االستماع.
 .2نظري ،عملي 2 ،متارين
 .3الكتب املقررة واملراجع
 )1العربية بني يديك ،اجلزء األول والثاين د .عبد الرمحن الفوزان وآخران
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 )2العربية للناشئني ،اجلزء األول والثاين د .حممود إمساعيل وآخران
 )3العربية للعامل الكتاب األول .د .حسن الشمراين
 )4العربية للمبتدئني .د .راشدين عبد الرمحن الدويش وآخرون
 )5العربية للحياة اجلزء األول .د .إمساعيل وآخران.
املستوى الثاين
عدد

رمزه

120

لغة

اسم الربانمج الدراسي الساعات
تعبري شفهي

3

 .1يتضمن هذا املقرر مادة لغوية لتدريب الطالب على التعبري شفهيا ،واملشاركة
اإلجيابية يف احلوار واملناقشة من خالل موضوعات خمتارة.
 .2نظري .،عملي .،متارين.
 .3الكتب املقررة واملراجع
 )1العربية بني يديك ،اجلزء الثاين .د .عبد الرمحن الفوزان وآخران
 )2العربية للحياة ،اجلزء الثاين .د .حممود إمساعيل وآخران
 )3التعبري املصور (مذكرة)
 )4العربية بني يديك ،اجلزء الثالث .د .عبد الرمحن الفوزان وآخران.
املستوى الثالث
عدد

رمزه

132

لغة

اسم الربانمج الدراسي الساعات
تعبري شفهي ()2

2

 .1تضمن هذا املقرر تدريب الطالب على التعبري احلر يف موضوعات خيتارها وأخرى
منتقاة وترتبط بعضها مبا درسه الطالب يف مهارة االستماع.
 .2نظري .،عملي .،متارين
 .3الكتب املقررة واملراجع
 )1العربية بني يديك ،اجلزء الثالث .د .عبد الرمحن الفوزان وآخران
 )2العربية للناشئني ،اجلزء الثالث والرابع .د .حممود إمساعيل وآخران
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 )3العربية للحياة ،اجلزء الثالث والرابع (القسم األول) .د .حممود إمساعيل
وآخران
 )4التعبري املوجه للمرحلة املتوسطة .د .طه حممد حممود
 )5العربية للعامل الكتاب الثالث .د .حممد عبد اخلالق.
املستوى الرابع
عدد

رمزه

140

لغة

اسم الربانمج الدراسي الساعات
تعبري شفهي ()3

2

 .1يتضمن هذا املقرر تدريب الطالب على التعبري احلر يف موضوعات عامة وخاصة.
ويراعى عند اختيار املوضوعات أخذ آراء الطالب ألمهيتها يف توجيههم حنو
أهداف املقرر.
 .2نظري .،عملي ،.متارين
 .3الكتب املقررة واملراجع
 )1العربية بني يديك ،اجلزء الرابع .د .عبد الرمحن الفوزان وآخران
 )2العربية للحياة ،اجلزء الرابع (القسم الثاين) .د .حممود إمساعيل وآخران
 )3العربية للناشئني ،اجلزء اخلامس .د .حممود إمساعيل وآخران.
بدأ يف املستوى األول يتناول هذا املقرر موضوعات موجهة إىل تدريب الطالب على احملادثة ،يف
مواقف طبيعية خمتارة من خالل استخدام أساليب اتصالية مناسبة يف حدود العناصر واملهارات اللغوية
املقررة ،والطالب عما جيول يف نفسه تعبريا واضحا سليما كما يشتمل املقرر على موضوعات موجهة تتصل
مبواقف احلياة العامة.
خيطيط احملاضر ابألهداف التعليم ملهارة الكالم هو ختطيط املستمر من حيث مساعدة الطالب يف
تكلم اللغة العربية ابلطالقة ،واالهداف تعليم الكالم يف املستوى االول لتدريب الطالب على التعبري شفهيا
واملشاركة اإلجابية يف احلوار واملناقشة من خالل موضوعات خمتارة .وللمستوى الثاين تدريب الطالب على
التعبري احلر يف موضوعات خيتارها وأخرى منتقاة وترتبط بعضها مبا درسه الطالب يف مهارة االستماع.
وللمستوى الثالث واملستوى الرابع تدريب الطالب على التعبري احلر يف موضوعات عامة وخاصة ويراعى
عند اختيار املوضوعات أخذ آراء الطالب ألمهيتها يف توجيههم.
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وخيتار احملاضر مصادر التعليم لتدعم عملية التعليم والتعلم الكالم للناطقني بغري العربية والكتاب
املستخدم لتعليم اللغة العربية هو جزء من وسيلة التعليم ،والكتاب املستخدم يف برانمج املكثف لتعليم اللغة
العربية قسم اللغة والثقافة معهد اللغوايت العربية هو كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب األول اجلزء
الثاين ملستوى األول ،كتاب الطالب الثاين اجلزء األول والثاين ملستوى الثاين ،كتاب الطاب الثالث اجلزء
الثاين ملستوى الثالث والكتاب الرابع اجلزء األول ملستوى الرابع .يف هذا الكتاب حيتوى على املوضوعات
املتنوعة بتطبيق أربعة املهارات اللغوية وعناصرها يف كل املوضوعات.
واألنشطة التعليمية لتنمية مهارة الكالم وفعاال يف مواقف االتصال فإنه يتطلب مهارات تصنيفها
تبعا للجوانب التالية( :القحطاين ،)2020 ،اوال اجلانب الفكري  )1املقدمة (متهد للموضوع ،متصلة به،
مشوقة جتذب انتباه السامعني مناسبة الطول) )2 .عرض األفكار (جيب أن تشتمل على العناصر األساسية
للموضوع ،وتكون متصلة بصلب املوضوع وتتصف بتنويع األفكار ،ووضوحها ،وترتيبها منطقيا أو اترخييا،
وتسلسلها حبث يولد فكرة من أخرى مع جتنب االستطراد غري الضروري ،مع تدعيمها ابألدلة والراهني،
وربط األفكار الفرعية ابلفكرة الرئيسة) )3 .اخلامتة( ،تكون اخلامتة هناية طبيعية للموضوع ،تلخص املوضوع
ويتم فيها استخالص النتائج ،وتقدمي احللول واملقرتحات) .اثنيا :اجلانب اللغوي ،ويشمل على املهارات
التالية )1 ،استخدام الكلمات املناسبة للموقف املناسب )2 ،التعبري بكلمات حمددة وواضحة الداللة،
 )3جتنب األلفاظ الغربية واملستكرهة والعبارات العامية )4 ،استخدام تراكيب لغوية صحيحة )5 ،تنويع
أمناط اجلمل والرتاكيب املستخدمة )6 ،الربط بني اجلمل ابستخدام أدوات الربط املناسبة )7 ،استعمال
اجلمل القصرية )8 ،توظيف الصور البالغية خلدمة املعىن .اثلثا اجلانب الصويت ،ويشتمل على املهارات
التالية )1 :التحدث بصوت واضح واستخدام طبقة صوتية مناسبة للموضوع وللمكان الذي يتحدث فيه
وجلمهور املستمعني )2 .مراعاة قواعد النطق السليم خمارج األصوات العربية وصفاهتا ،جتنب عيوب النطق.
 )3الطالقة يف احلديث ،والتحدث ابلسرعة املناسبة ،بثقة يف النفس دون تلعثم أو ارتباك مع احلرص على
األداء التلقائي )4 .مراعاة مواطن الفصل والوصل التوقف بعد كل مجلة مفيدة ،تسكني احلرف األخري من
الكلمة عند الوقف )5 .التنغني الصويت والتمييز بني الظواهر املختلفة صوتيا اتفاق نربة الصوت مع
األساليب املختلفة مثل االستفهام أو التعجب أو التمين.
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ومن اسهامات الوسائل التعليمية منها احلاسوب يف عملية التعليم والتعلم إنه يزيد فاعلية التعلم،
وتعلم الطالب كيف تتعلم ويعلم ضعاف التحصيل والكبار واملعوقني وتستخدم للتدريب واملمارسة ،أن
مثة برامج لتعليم احلروف والكلمات واجلمل للمبتدئني واملتقدمني والتمرينات البنيوية يف القواعد .أن
احلاسوب فس تقدميها ويستطيع احملاضر أن يقدمي مادة التعليم لدى الطالب السرعة وكذلك حبث
املعلومات يف الشبكة الدولية ابلسهلة .ولكل القاعات الدراسية يف قسم اللغة والثقافة معهد اللغوايت
العربية اجلهاز لتسجيل املعلومات يف احلاسوب حبيث تقدميها يف الشاشة عند التعليم .والوسيلة التسجيلة
الصوتية هذه اآللة تستفيد لتكرب صوت احلاسوب عند مشاهدة الفيلم أو األخبار لكي يسمع مجيع
الطالب يف داخل القاعة الدراسية أو ملمارسة تعليم مهارة االستماع عند الطالب.
إن الباحث عرض وحلل ختطيط تعليم الكالم للناطقني بغريها يف قسم اللغة والثقافة لربانمج
املكثف لتعليم اللغة العربية للناطقني بغري العربية يف املستوى األول ،الثاين ،الثالث والرابع واملقابلة مع
احملاضر لكل املستوى .صار ختطيط تعليم الكالم هو دورة احملاضر يستعد األشياء احملتاجة يف عملية
التعليم ،وعندما يواجه الباحث مع احملاضر يف أول الوحدة للمقابلة ويسأله عن ختطيط تعليم الكالم يف
البيئة الطبيعية ،فأنه حيلل اختياجات الطالب ابلنظر إىل كفاءهتم عند عمل الواجبات اليومية ونتيجة
التدريبات( .املبارك ،املقابلة)2020 ،
وبعد أن يالحظ الباحث عملية التعليم والتعلم يف املستوى األول والثاين هذان املستوايتن من
املرحلة املبتدئني واملستوى الثالث والرابع هذان املستوايتن من املرحلة املتقدمني أن احملاضر حيلل كفاءة
الطالب إبقامة االختبار على كل الطلبة واحدا فواحدا متبادال مبا يرتكز على مهارة الكالم( .إبراهيم،
 )2020وكما قال رئيس قسم اللغة والثقافة أن برانمج املكثف لتعليم اللغة العربية تعقد االختبار
املوضوعي للطالب يف أول عام الدراسي ،ويهدف هذا االختبار ملعرفة.
وأما اخلطة الدراسية لكل املستوايت ختتلف من حيث الطريقة املستخدمة والكتاب املستخدم
لكل اللقاءات .واملستوى األول يتضمن املادة لغوية لتدريب الطالب على التعبيري شفهيا واملشاركة اإلجيابية
يف احلوار واملناقشة من خالل موضوعات خمتارة( .املبارك ،املقابلة )2020 ،واملستوى الثاين تضمن
تدريب الطالب على التعبري احلر يف موضوعات خيتارها وأخرى منتقاة وترتبط بعضها مبا درسة الطالب
يف مهارة االستماع( .إبراهيم ،املقابلة )2020 ،وملستوى الثالث تدريب الطالب على التعبري احلر يف
موضوعات عامة وخاصة ويراعي عند اختيار املوضوعات أخذ آراء الطالب ألمهيتها يف توجيههم.
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(عوض )2020 ،واملستوى الرابع تدريب الطالب على التعبري احلر يف موضوعات عامة وخاصة ،ويراعي
عند اختيار املوضوعات أخذ آراء الطالب ألمهيتها يف توجيههم ومث يقدم الطالب أماما زمالئهم إبستخدام
بورفوون يف الشاشة( .القحطاين ،املقابلة.)2020 ،
أ -تنفيذ تعليم الكالم يف البيئة الطبيعية
تنفيذ هو التطبيق من ختطيط التعليم ،ويعتقد الباحث املالحظة يف املستوى األول ملستوى املبتدئ
عند عملية التعليم والتعلم واملقابلة مع احملاضر هلذا املستوى لنيل البياانت الصحيحة والدقيقة ،وسيعرض
الباحث العملية التعليم الكالم للناطقني بغري العربية يف املستوى األول .يرى الباحث أن الطالب أكثرهم
مل يستطيعون أن يتكلم ابللغة العربية ابلفصيحة والطالقة ،واستخدام احملاضر الطريقة احلوار واملناقشة
لتنمية كفاءة الطالب يف مهارة الكالم كما يالحظ الباحث يف عملية تعليم الكالم للمستوى األول.
(الباحث)2020 ،
أن تعليم الكالم اليت استخدمه احملاضر هذا املستوى يتكون من املادة العربية بني يديك كتاب
الطالب األول اجلزء الثاين .قد استعمل احملاضر ابحملادثة بني الطلبة تتعلق ابلنص الذي أعطاه احملاضر
وقد شرحه ،والبد أيضا على مجيع الطلبة أن يتحدث مع زمالئهم .واملناقشة تؤكد على قيام املعلم إبدراة
حوار شفوي من خالل املوقف التدريسي ،وحياور بني املعلم والطالب من بعض املوضوعات.
 )1اسرتاتيجية احملاضرة تعتمد هذه االسرتاتيجية على قيام املعلم إبلقاء املعلومات على الطالب مع
استخدام السبورة الذكية يف بعض األحيان لتنظيم بعض األفكار وتبسيطه ،ويقف الطالب موقف
املستمع ،الذي يتوقع يف أي حلظة أن يطلب منه إعادة أو تسميع من املادة الدراسية.
 )2اسرتاتيجية املناقشة واحلوار وتؤكد على قيام املعلم إبدارة حوار شفوي من خالل املوقف التدريسي،
هبدف الوصول إىل بياانت أو معلومات جديدة ،وعلى املعلم مراعاة جمموعة من النقاط جلعل هذه
الطريقة فعالة عند استخدامها يف تدريس بعض املوضوعات.
أما خطوات يف أنشطة املناقشة هي كما يلي:
 )1يلقي املعلم املواد الدراسية بوضوح ال سيما يف اللقاء األول
 )2املعلم كثريا من الوقت حىت ينتهي وقت احلصة دون اإلنتهاء من التعلم.
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 )3يبني املعلم النظام ومبادئ استخدام املناقشة يف املوضوع املعني أبسلوب تقسيم الطلبة موضحا
العمل الذي جيب على الطلبة القيام.
)4

)5

)6

)1

يقوم املعلم بتقدمي املعلومات املتعلقة ابملواد الدراسية ويهتم الطلبة إهتماما جيدا ويبني املعلم
كيفية استخدام عملية املناقشة بطريقة تقسيم الطالب إىل فرقتني .كل فرقة منها تتكون من
ستة الطلبة .يف كل فرقة منها وظيفة يف تقدمي العرض أو املوضوع.
تشارك مجيع الطلبة أبنشطة املناقشة اجلارية يف القاعة الدراسية ،وجيب على كل منهم أن يقدم
سؤاال أو يقدم رأيهم يف عملية املناقشة .أما األسئلة أو األجوبة فالبد أن تكون ابملوضوع
الذي تقدمها الفرقة.
و يف هناية عملية املناقشة يقوم املعلم ابالنعكاس ملعرفة سيطرة الطالب على املوضوع املدروس
وانطباعات الطالب عن املناقشة.
أما خطوات طريقة التدريس يف هذه املهارة فبياهنا كما يلي:
يستمع الطالب إىل احلوار الذي قرأه املعلم بصوت واضح ،ويكرر املعلم تلك القراءة عدة

مرات حسب مستوى الطالب ويقرأ املعلم احلوار مرة أخرى قراءة سريعة و الكتب مغلقة.
 )2يقسم الطالب إىل جمموعاتني ،تقوم كل جمموعة إبعادة احلوار وراء املعلم ،مث يطلب منهم
اإلعادة فرداي .قيام املعلم بتمثيل احلوار ابستخدام وسائل اإليضاح احلسية مع إضافة أنشطة
بناء للحوار مث يطلب املعلم من الطالب أداء احلوار يف الفصل أمام الطالب ،حبيث يتناول
أحد الطالب دورا مث يقوم اآلخر ابلدور اآلخر من احلوار.
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هذه صورة املعلم ينقسم على اجملموعتني وحيارو بني الطالب كمثل الصورة (الباحث،
املالحظة)2020 ،

 )3جييب الطالب على أسئلة املعلم مع عدم النظر إىل الكتب ،مث يعيد املعلم مث إلقاء األسئلة
مع السماح للطالب ابلنظر إىل الكتب ،مع مراعاة توزيع األسئلة على أكرب عدد من الطالب.
وميارس الطالب الكالم مع زمالئه.
والعملية التعليم الكالم يف املستوى الثاين ،كما يالحظ الباحث ،واحملاضر يستخدم
اإلسرتاتيجية تدريس املوجه يف عمليته ،وهذه اإلسرتاتيجية يكون الطالب نشطا مشاركا يف عملية
التعليم الكالم ويقصد بذلك أن يتكلم الطالب يف موضوع يعمله ،ويعطي له الفرصة الكملة للتعبري
عن نفسه ،وأال يكلفه ابلكالم عن شيء جمهول لديه ،ومن يكلف الطالب ابلكالم يف موضوع غري
معروف( .إبراهيم ،املقابلة )2020 ،أما اخلطوات اسرتاتيجية التدريس املوجه:
 )1تعبري الطالب عن خربته ،الطالب أن يتكلم يف موضوع يعمله ويعطى املعلم الفرصة الكملة
وخيتار املوضوع مث للتعبري عن نفسه.
 )2املعلم يشجع الطالب على أن يتكلموا ابلعربية ،يزيد توقعاهتم إن الم يتعدد عنهم مستوى
التوقعات.
 )3ميارس الطالب الكالم مع زمالئه ،ويستطيع مع زمالئهم ان خياطب رؤساءه بدون خوف أو
تردد.
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واملعلم يستخدم السبورة الذكية والكتاب العربية بني يديك اجلزء الثالث لتنمية الكالم
الطالب ويعطى الفرصة إىل الطالب ليختار موضوعات للكالم من اهتمام الطالب ويشجع
الطالب على احلديث والطالقة بال خوف وال خجل .والطالب يتحاورون بينهم عن األسئلة
السابقة ،واملعلم يرافق بني الكالمهم الطالب ليصحح كالمهم .ويقابل مع املتعلم إندونيسي يقول
أن هذا املستوى الثاين خيتلف من املستوى األول ،واملستوى الثاين احملاضر يقرأ املوضوع املادة مث
يعطى املوضوعات األخرى إىل الطالب ،ويتكلم الطالب فردا وفردا مث يتبادل مع الرأي الطالب
األخرى( .املناف.)2020 ،
والكتاب العربية بني يديك يف هذا املستوى اليستخدم يف مادة الكالم لكن يستخدم
هذا الكتاب فقط لإلستماع .والربانمج التفوق لتنمية الكالم هناك الربامج املسرحية والسمينار.
(التميمي)2020 ،
املعلم يعطى الفرصة إىل الطالب ليتحدث بني زمالئهم

والعملية يف املستوى الثالث ،يالحظ الباحث ،أن احملاضر يستخدم اسرتاتيجية التعلم
التفاعلي إبستخدام املسؤلية الفردية واجلماعية حيث يشمل التعلم التعاوين على مستويني من املسؤولية
مها املسؤولية الفردية وتوجد عندما يتم تقييم أداء كل فرد على حدة وتعاد النتائج إىل الفرد واجملموعة
من أجل مقارنتها مع حمك أدائي مت ويتحمل الفرد مسؤلية مسامهته بنصيبه العادل يف جناح
اجملموعة .ويشري إىل منوذج للمناقشة وتبادل بني املتعلمني .أبن املناقشة وتبادل سيعطي الفرصة
للطالب إلعطاء رد فعل لألفكار واخلربات ،واآلراء ،ومعارف املعلمني أو اجلماعات ،فضال عن
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حماولة إجياد بدائل يف التفكري .أما املسؤولية اجلماعية توجد عندما يتم تقييم األداء الشامل للمجموعة
ويتم إعطاء النتائج جلميع األفراد من أجل مقارنتها مع حمك أدائي معني.
والكتاب املستخدمة العربية بني يديك اجلزء الثالث ،والبيئة تدافع لتنمية الكالم من احملاضر
من العربية للناطقني هبا والزمالئنا الغربيني احدها الصني ،بوصنيا ،تيلند ،روسيا ،فيليمينا( .التميمي،
 )2020والطريقة لتدخل املستوى هناك اإلختبار الكتايب واملقابلة،
واخلطوات عمل املعلم يف قاعة الدراسية:
 .1يعد املعلم الفكرة أواآلراء املناسبة للتعليم الكالم مثال (الفوزان" )2010 ،العالقة بني اآلابء
واألبناء"
 .2يتحصل الطالب أن يتكلم فردا وفردا أمام املعلم من اآلراء كما يقول املعلم
 .3يطلب املعلم اىل الطالب لتبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك ،مثل :كيف تعامل والديك؟ ملاذا
جيب اإلحسان إىل الوالدين؟ ...إخل
 .4املعلم يعطى إىل املسؤلية اجلماعية لنناقش مع فريق من زمالئك من املوضوعات التالية :واجب
اآلابء حنو أبنائهم ،حقوق األبناء على آابئهم.
 .5اإلختتام من كل الفرد يتكلم عن املوضوع السابق.
والعملية تعليم الكالم يف املستوى الرابع ،يالحظ الباحث احملاضر لقد استعمل االسرتاتيجية
التعليم غري املباشر وابملالحظة والبحث يف امليدان عن املواد املتعلقة وكتب احلصول والتيجة إىل
املقالة ،مث قدمه إىل احملاضر البحث واملناقشة مع األصدقاء يف القاعة الدارسية.
يقول مجال الدين( ،الدين ج )2020 ،.أن التعلم غري املباشر يظهر شكل إشراك الطالب
عالية يف إجراء التحقيق واملراقبة وتصوير لالستدالل على أساس البياانت ،أو تشكيل الفرضيات يف
التعلم غري املباشر ،دور املعلم حتول من مدرس يصبحوا ميسرين وأنصار ،وموارد شخصية (خبرية)
تصميم املعلم بيئة التعلم ،وتوفري الفرص للطالب للحصول على املشاركة ،وإذا أمكن إعطاء التغذية
املرتدة للطالب عندما تقوم إينكويري و"اسرتاتيجيات التعلم" غري املباشرة يتطلب مواد يف الطباعة
وغري املطبوع ،واملوارد البشرية.
اخلطوات من هذه اإلسرتاتيجية ،هي كما يلي:
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 .1تعبري احلر
 .2خيتار كل طالب موضوعا ابالتفاق مع األستاذ
 .3تقدم الطالب ابملناظرة ،وتقسم الطالب فرقتني وتعيني مدير لكل فرقة ،مث اختيار املوضوع جلوس
مقدم املناظرة واحملكمني للتنسيق يف إدارة املناظرة واختيار حماور النقاش ،وجلوس كل فرقة على
حدة لتدارس املوضوع وإعداد األسئلة وتقسيم األدوار فيما بينها.
 .4حديث مصاحب ابلصور ،من املوضوعات "معامل من بلدي – ذكراييت – مناسبة أو حدث مهم
 .5تقرير شفهي أو الكالم مصور ،مثال :يف السوق – يف املكتبة – زايرة ملعرض الكتاب – رحلة
– يف املتحف.
 .6تلخيص شفهي او الكالم (مقالة – قصة – كتاب)
 .7الندوة (اختيار املوضوع ،تعيني مدير الندوة ،اختيار املتحدثني ،إعداد األسئلة ،إعداد األجوبة)
وإجراء الندوة يشتمل على :تقدمي – التعريف ابملوضوع – التعريف ابملتحدثني – طرح األسئلة
– اإلجابة على األسئلة.
الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم
تنقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد عليها إىل الوسائل السمعية ،والوسائل
البصرية  ،والوسائل السمعية البصرية .وتنقسم من حيث طريقة عرضها أو استخدامها يف عملية التعليم
إىل الوسائل اليت تعرض بواسطة جهاز العرض واليت ال تعرض بواسطة جهاز العرض.
وسائل التعليم اليت استخدمه املعلم يف هذا القسم هي:
أ) السبورة الذكية والرسوم املتحركة :هي نوع خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء احلساسة اليت
يتم التعامل معها ابللمس ويتم استخدامها لنقل ما يعرض على شاشة احلاسوب من تطبيقات متنوعة
وتستخدم يف الصف الدراسي وورش العمل يف التواصل من خالل االنرتنت.
ب) الكتاب الدراسي :يراعى فيه القراءة املتأنية من قبل املعلم ،وذلك الستيعاب احملتوى ،وتدارك ما
ٍ
صعوابت تعرضه لإلخراج أمام الطلبة ،ابلتايل هتز ثقته بنفسه ،كما جيب حصر
يشتمل عليه من
األخطاء واملالحظات ،وال ينبغي االعتماد على الكتاب املقرر لوحده ،إمنا يعود إليه املعلم عند
احلاجة ،كالتدرب على مهارة الكالم.
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ج) الصور :وتكون جمديةً جداً يف املرحلة األساسية من التعليم ،كأن يعرض املعلم على طالبه جمموعةً
من الصور املفردة أو املركبة اليت ختص الدرس ،أو قد تكون الصور اليت حيويها الكتاب املقرر ،من
جبمل امسية أو فعلية أو ٍ
خالل طرح األسئلة ،أو التعبري عنها ٍ
مجل تكميلية أو الصور اليت توجد يف
حول القاعة الدراسية وخارجها .مثل:

د) األفالم الثابتة :وتستخدم يف عرض منظم لسلسة من االطارات أوالصور اليت تعني الطالب على التعبري
عن التتابع الزمين للقصة ،كما تستخدم كمثريات لبعض العبارات واجلمل.
ه) خمترب اللغة :ويستخدم لتدريب الطالب على تطبيق وممارسة ما سبق أن تعلموه يف الصف من
والتلفظ ،واملفردات ،والرتاكيب اللغوية ،واجلوانب احلضارية للغة .كما يستخدم لتقدمي التدريبات
النمطية والتدريبات السمعية الشفوية اليت تتطلب كثرة التكرار ،هبدف تزويد الطالب مبا ميكنه من
التعبري الصحيح عن نفسه والتغلب على احلاجز النفسي عند التعامل مع أهل اللغة.
اخلالصة
استنادا على عملية حتليل البياانت املتحصل عليها ومناقشتها ،توصل الباحث إىل النتائج التالية:
أ -إن ختطيط تعليم الكالم للناطقني بغري العربية يف البيئة الطبيعية أ) املنهج التعليمي ،ب) املستوايت،
ج) تصميم خطة التعليم لكل املستوايت ،د) كتاب التعليم ،ه) الوسائل التعليمية املستخدمة.
ب -إن تنفيذ تعليم الكالم للناطقني بغري العربية يف البيئة الطبيعية ،أ) الطريقة املستخدمة يف برانمج
املكثف قسم اللغة والثقافة لتعليم الكالم للناطقني بغري العربية فهي املتكونة من الطريقة الطبيعية،
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الطريقة احلوار واملناظرة ،الطريقة السمعية الشفوية والطريقة املباشرة .ب) استعمل املعلم قسم اللغة
والثقافة يف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية هي اسرتاتيجية املناقشة واحلوار واسرتاتيجية احملاضرة
واسرتاتيجية التدريس املوجه .ج) الوسائل اليت استخدمها املعلم يف كل اللقاءات احملاضرة تعليم الكالم
يف قسم اللغة والثقافة هي الوسائل السمعية البصرية مثل السبورة الذكية.
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املراجع
حممد داود ،العربية وعلم اللغة احلديث( ،القاهرة :دار غريب2001 ،م) ،ص .57 .وانظر أيضا يف
أوريل حبر الدين ،دراسات يف علم اللغة التطبيقي حماولة تطبيق نظرايت علم اللغة احلديث يف
تعليم اللغة العربية ،ماالنق :مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم2018 ،
اتئر أمحد غباري ،يوسف عبد القادر أبو شندي خالد حممد أبو شعرية ،البحث النوعي يف الرتبية
وعلوم النفس ،عمان  :مكتبة اجملتماع العريب للنشر والتوزيع2009 ،
حممد عبيدات وحممد أبو انصر ومقلة مبيزين ،منهجية البحث العلمي ،االردن ،جامعة األردانية،
1999
كتاب العربية بني يديك كتاب الطالب الثالث اجلزء الثاين ،الوحدة الثالثة عشرة ،ص.309-292 .
البياانت مأخوذة عن طريق الواثئق من دليل معهد اللغوايت العربية.
القحطاين ،احملاضر شفوي  4ملستوى الرابع ،املقابلة ،الرايض 2 ،فرباير 2020
املبارك ،املقابلة ،احملاضر يف املستوى األول (املبتدئ) ،الرايض  23فرباير .2020
إبراهيم الدبيان ،املقابلة ،رئيس قسم اللغة والثقافة ،الرايض  23-17فرباير .2020
املبارك احملاضر شفوى  1ملستوى األول ،املقابلة ،الرايض  23فرباير .2020
إبراهيم الدبيان ،احملاضر شفوي  2ملستوى الثاين ،املقابلة ،الرايض 24 ،فرباير 2020
عوض ،احملاضر شفوي  3ملستوى الثالث ،املقابلة ،الرايض 17 ،فرباير 2020
القحطاين ،احملاضر شفوي  4ملستوى الرابع ،املقابلة ،الرايض 2 ،فرباير 2020
املالحظة يف القاعة الدراسية للمستوى األول يف الربانمج املكثف قسم اللغة والثقافة معهد اللغوايت
العربية ،الرايض  23فرباير 2020
نتيجة املالحظة يف معهد اللغوايت العربية قسم اللغة والثقافة ،الرايض  25نوفمرب .2019
املالحظة يف قسم اللغة والثقافة مستوى الثاين عند وقوع عملية التعليم الكالم يف الوقت ،11-10
الرايض  24فرباير .2020
إبراهيم الدبيان ،احملاضر شفوي  2للمستوى الثاين ،املقابلة ،الرايض  24فرباير 2020

لطف عبد املناف ،املقابلة ،الرايض  2مارس 2020م.
عبد القاوي التميمي ،املقابلة ،الرايض  2مارس 2020م.
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،11-10 املالحظة يف قسم اللغة والثقافة مستوى الثالث عند وقوع عملية التعليم الكالم يف الوقت
.2020  فرباير17 الرايض
.2020  مارس2  الرايض، املقابلة،عبد القاوي التميمي
 مارس3  الرايض، املقابلة،)Pantai Gading( مجال الدين طالب املستوى الرابع جنسيته كوت ديفوار
.2020
 فرباير18  الرايض،املالحظ يف قسم اللغة والثقافة املستوى الرابع يف عملية تعليم الكالم او الشفهي
.2020
Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan Lughawiyyah dan Pengembangan Keterampilan Bahasa
Arab dan Epistimologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta: LP2M UIN
Syarif Hidayatullah, 2008.
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung:
Rosdakarya, 2015
Larisa Nikitina, Creating an Authentic Learning Environment in the Foreign
Language Classroom, Internasional Jounal of Intruction, Vol. 4, No. 1 Januari 2011,
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