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مستخلص البحث
إن تعليم اللغة العربية يواجو عدة مشاكل وخباصة يف تعليم مهارة الكالم ،ومن
أساليب اللغة اليت تساعد ىذه ادلشكالت اللغوية ىي إعطاء الطلبة تدريبات لغوية
ديارسوهنا مع زمالءىم يف أايمهم ونشاطاهتم اللغوية مثل تدريباهتم اللغة عرب برانمج
ادلناقشة وتقدمي القصة واآلراء واجلدال تساعدىم يف تنمية كفاءهتم اللغوية وخباصة
يف شلارسة مهارهتم الكالمية ،كيف ىم يستخدمون اجلمل واألسلوب اللغوية
السليمة يف حديثهم.
ويهدف ىذا البحث إىل معرفة برانمج تعليم مهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة
األجنبية ومعرفة برانمج تعليم مهارة الكالم يف معهد دار اللغة والدعوة ابنقيل.
استخدم الباحث ادلنهج الكيفي الوصفي دلعرفة الربامج ادلستخدمة يف مركز ترقية
اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة عن طريقة ادلالحظة وادلقابلة مع بعض
ادلدرسُت والطالب.
ونتيجة البحث أن تعليم مهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة األجنبية يتكون من
برانمج اجلدال واحملاضرة وتقدمي القصة وادلناقشة والتعليم الغريف وأنو يف معهد دار
اللغة والدعوة يتكون من برانمج احللقة احلضرمية وتدريب احملاضرة وبرانمج ادلناقشة
الفقهية ومناقشة ضلوية ومشاىدة األفالم العربية.
الكلمات املفتاحية :التعليم ،مهارة الكالم
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أساسيات البحث
أ .املدقدمة
إن تعليم اللغة العربية تعاين مشكالت كثَتة ،منها عدم االقبال على تعلمها
والتخصص فيها ،وضعف مستوى اإلعداد التخصصي وادلهٍت دلدرسيها ،وأيضا
النقص الواضح ادلوجود بُت الربامج ادلقدمة 1.كما أكد هبا انيف زلمود وخباصة يف
مشكالت تعليم مهارة الكالم وىي نفور التالميذ منها وانصراف عنها ،والضعف
الشديد يف كتابة معظم التالميذ ،وعدم وضوح ادلنهج أو ادلستوى اخلاص بكل مرحلة
من مراحل التعليم اإلبتدائية وادلتوسطة يف أذىان ادلدرسُت.

2

الكالم من ادلهارات األساسية ،اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات
األجنبية .ولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًتة األيَتة ،عندما زادت أيمية
االتصال الشفهي بُت الناس .ومن الضرورة دبكان عند التعليم اللغة العربية،
االىتمام ابجلانب الشفهي ،وىذا ىو االذباه ،الذى نرجو أن يسلكو مدرس اللغة
العربية ،وأن جيعل يما األول ،سبكُت الطالب من احلديث العربية ،أل ّن العربية لغة
والحجة دلن يهمل اجلانب الشفهي ،ويهتم
اتصال ،بفهمها ماليُت الناس يف العامل،
َّ
ابجلانب الكتايب ،مدعياً أن اللغة العربية الفصيحة الوجود ذلا ،وال أحد يتكلمها.

3

ومركز ترقية اللغة األجنبية ادلوجودة يف معهد نور اجلديد االسالمي زلل
ياص يتعلم فيو الطالب اللغة العربية ،الطلبة ىم يتدربون ويتعاملون يف مجيع
أنشطتهم اليومية ابللغة العربية ،فيو نشاطات لغوية مثل برانمج ادلناقشة وتقدمي القصة
 1زلمود كامل الناقة وفتحي علي يون .1977 ..أساسيات تعليم اللغة العربية .دار الثقافة ،القاىرة .ص1 :
 2انيف زلمود .يصائص العربية وطرائق تدريسها .دار النفائ .بَتوت لبنان .ص207 :
 3عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وزمالؤه ،ص34 :
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واألراء واجلدال وادلناظرة بينهم تساعد الطلبة يف تدريب مهارهتم الكالمية على وجو
ياص.
أما الربامج اللغوية العربية يف معهد دار اللغة والدعوة فال خيتلف عن الربامج
اليت تكون يف مركز ترقية اللغة األجنبية ،يتعاشرون ويتكلمون الطلبة يف أايمهم ابللغة
العربية ،فيو برانمج تقدمي القصة وادلناقشة وادلناظرة العامة أم مناظرة فقهية حيث أن
فيو معاملة لغوية عربية بينهم.
ب.أسئلة البحث
انطالقا من ادلقدمة ،فيحدد الباحث حبثو إىل الوصف والكشف عن
السؤالُت التاليُت:
-1

كيف برامج تعليم مهارة الكالم العريب يف مركز ترقية اللغة األجنبية دبعهد نور
اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو جاوى الشرقية؟

-2

كيف برامج تعليم مهارة الكالم العريب يف معهد دار اللغة والدعوة راجي
ابنقيل ابسوروان جاوى الشرقية؟
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اإلطار النظري
أ .التعليم
 -1مفهوم التعليم
ىو عملية تنمية معرفية للفرد ال ربتاج إىل ىدف وظيفي زلدد ومن
يالذلا يتم تنمية القدرات الفكية والتطبيقية بشكل عام 4.قد تنوع التعليم كما
قالو أمحد بدري عبد العزيز ،يوجد ثالث أنواع للتعليم وىي النظامي ،والتلقائي،
5
والتعليم غَت الرمسي:
أ) التعليم النظامي
ىو ذلك التعليم الذي يتلقاه ادلتعلمون يف ادلدرسة ،وغالبا ما يعرف ابلتعليم
ادلدرسي .ويف معظم األقطار يلتحق الناس بشكل من أشكال التعليم
النظامي يالل مرحلة الطفولة .ويف ىذا النوع من التعليم يتوىل ادلسؤولون
عن ادلدرسة ما ينبغي تدريسو ،وعلى ادلتعلمُت أن يدرسوا ما حدده
ادلسؤولون ربت إشراف ادلعلمُت .وعلى ادلتعلم أن أييت إىل ادلدرسة ابنتظام
جهدا يوازي اجلهد الذي يبذلو زمالؤه يف الصف،
ويف الوقت احملدد ،ويبذل ً
ويف التعليم النظامي تعقد امتحاانت لقياس مدى ربصيل الطالب وتقدمهم
يف الدراسة.
ب) التعليم التلقائي
ىو ما يتعلمو الناس من يالل شلارستهم حلياهتم اليومية ،فاألطفال الصغار
يتعلمون اللغة ابالستماع إىل اآليرين ،وىم يتحدثون مث حياولون التحدث
كما يفعل اآليرون .ويتعلمون كيفية ارتداء مالبسهم أو آداب الطعام أو
ركوب الدراجات أو إجراء االتصاالت اذلاتفية أو تشغيل جهاز التلفاز.
 4أمحد بدري عبد العزيز .3733 .الفرق بُت التعليم والتعلم والتدريب،Differences Between Education
 .Learning and Trainingمقدم دلشروع الطرق ادلؤدية إيل التعليم العاىل (تدريب ادلدربُت) .ص5 :
 5ادلرجع نفسو .ص6-5 :
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ت) التعليم غَت الرمسى
حيتل مكانة وسطًا بُت النوعُت السابقُت ،النظامي والتلقائي .وعلى الرغم
من أن لو برامج سلططة ومنظمة ،كما ىو احلال يف التعليم النظامي ،فإن
اإلجراءات ادلتعلقة ابلتعليم غَت الرمسي أقل انضباطًا من إجراءات التعليم
النظامي .فمثالً يف األقطار اليت يوجد بُت سكاهنا من ال يعرفون القراءة
أسلواب حملاربة األمية.
والكتابة ،اشتهرت طريقة كل متعلم يعلم أميًا بوصفها ً
يف ىذه الطريقة يقوم قادة الًتبية والتعليم إبعداد مادة مبسطة لتعليم القراءة،
ويقوم كل متعلم بتعليمها لواحد شلن ال يعرفون القراءة والكتابة .ولقد سبكن
آالف الناس من تعلم القراءة هبذه الطريقة غَت الرمسية يف البالد العربية ويف
بعض اجملتمعات مثل الصُت ونيكاراجوا وادلكسيك وكواب واذلند.

 -2ختطيط عملية التعليم

إن زبطيط عملية الكالم أمر ضروري يف تدريب مهارة الطلبة الكالمية
البد أن يقوم بو ادلعلم قبل عملية تعليمو ،وذلك تتطلب علىأن يتعرف ادلتحدث
أوال على نوعية ادلستمعُت واىتمامهم ومستوايت نفكَتىم وما حيبون مساعو وما
ال حيبون .وأن حيدد أىداف الكالم ،وىذا ليساعد ادلتكلم على ربقيق أىداف
كالمو .وأن يكون ادلتكلم قادرا على ربديد زلتوى كالمو ،أى أن حيدد األفكار
وادلعاين وادلشكالت الىت يريد احلديث عنها .وأن تكون ىذه األفكار متفقة مع
األىداف الىت سبق ربديدىا.وأن يتم ايتيار أنسب األسالب أو الطرق لتعليم
مهارة الكالم .ونذكر فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم يف
تطوير تعليم مهارة الكالم يف العربية كلغة اثنية )1( :تدري .الكالم يعٌت شلارسة
الكالم )2( ،التدريب على توجيو االنتباه )3( ،أن يعرب الطالب عن يربتو،
6
( )4عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح )5( ،مستوى التوقعات ( )6التدرج.

 -3أساليب التعليم

6رشدي أمحد طعيمة ،ص161-160 :
4
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ومن األساليب اليت اقًتح هبا إبراىيم اخلطيب يف تعليم مهارة الكالم ىي
تنسيق عملية التدري .عن طريق سؤال وجواب ،وتدريب التالميذ على ادلالحظة
وإدراك العالقات وذلك بعرض مناذج من الصور وادلوقف ادلتدرجة أمام التالميذ
وبتحدث عنها ،واحملادثة بُت الطالب وادلناقشة وإعطاء التعليمات والتوجيهات
7
وادلقابلة الشخصية.
ب .مهارة الكالم
 -1مفهوم تعليم مهارة الكالم
وتعٍت دبهارة الكالم ىي قدرة على التعبَت الشفوي عن ادلشاعر اإلنسانية
وادلواقف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية
مع سالمة النطق وحسن اإللقاء8.وىكذا ما قالو دمحم صالح الدين أن الكالم
ىو كالم منطوق يعرب بو ادلتكلم يف نفسو من ىاجسو أو ياطره وما حيول
ياطره من مشاعر وأحاسي .وما يزحر بو عقلو من رأي أو فكر ،وما يريد أن
يزوده بو غَته من معلومات أو ضلو ذلك يف طالقة وانسياب مع صحة التعبَت
9
وسالمة األداء.
إن طبيعة عملية الكالم تتم يف يطوات معقدة ،رغم أهنا تبدو وكأهنا
ربدث بطريقة سريعة وفجائية ،وتتضمن ىذه اخلطوات من استثارة وتفكَت
وصياغة ونطق 10.فادلتكلم قبل أن يقوم بعملية كالمو البد ىناك من مثَت يثَت
رغبتو يف الكالم ،كأن يعلق على كالم شخص أمامو أو يستجيب سؤال طرح
عليو وىكذا إىل أن بيدو منو عمل للتفكَت فيجمع األفكار ويرتبها ويرجع إىل
مصادر ادلعرفة أو ادلراجع األيرى ،وبعد ذلك بدأ ادلتكلم يصيغ انتقاء الرموز
 .7دمحم إبراىيم اخلطيب .2003 .طرائق تعليم اللغة العربية ،اإلسراء األردنية ،مكتبة التوبة ،ص162-157 :
 .88علي أمحد مدكور .2010 .طرق تدري .اللغة العربية .عمان :دار ادلسَتة .ص151 :
 .9دمحم صالح الدين .1980 .تدري .اللغوية العربية ابدلرحلة اإلبتدائية .الكويت :دار القلم .ص.233:

 .10علي امحد مدكور .2010 .طرق تدري .اللغة العربية .دار ادلسَتة .األردن :الطبعة الثانية .ص161 :
5
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أي األلفاظ والعبارات والًتاكيب ادلناسبة حملتوى الكالم ولنوع ادلستمعُت،
واأليَتة ىي مرحلة النطق أو الكالم ،فبالنطق السليم لأللفاظ ادلختارة اليت تعرب
عن ادلعاين تتم عملية الكالم.
 -2أهداف تعليم مهارة الكالم
يهدف تعليم الكالم إىل ربقيقتنمية القدرة على ادلبادأة يف التحدث عند
الدارسُت وتنمية ثروهتم اللغوية وسبكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة ،مفردات
وتراكيب شلا يشبع لديهم اإلحساس ابلثقة واحلاجة للتقدم والقدرة على
اإلصلاز،وتنمية قدرة الدارسُت على االبتكار والتصرف يف ادلواقف ادلختلفة،
وتعريض الدارسُت للمواقف ادلختلفة الىت حيتمل مرورىم هبا والىت حيتاجون فيها
إىل شلارسة اللغة،تدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقُت
ابلعربية،معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة ابحلديث ،وتشجيع الطالب على أن
يتكلم بلغة غَت لغتو ويف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام زمالء لو.11
وإذا الحظنا إىل دليل أصدره ادلركز األمريكي لتعليم اللغة األجنبية
) ،ACTFL Proficiency Guidelines 201212(ACTFLلوجدان أىداف تعليم
مهارة الكالم يكون من قدرة الطالب على اخللق ابللغة حُت يتكلم يف مواضيع
مألوفة تتعلق حبياتو اليومية ،ودمج مواد لغوية زلفوظة بعضها مع بعض للتعبَت
عن معان شخصية ،ويسأل أسئلة بسيطة ،ويتعامل مع موقف معيشي بسيط،
وإنتاج لغة يف مستوى اجلملة تًتاوح من اجلملة ادلنفردة إىل سلسلة من اجلمل يف
احلاضر عموماً.

.11رشدي أمحد طعيمة .تعليم العربية لغَت للناطقُت هبا مناىجو و أساليبو .مصر :جامعة ادلنصورة .ص166-165 :
Amarican Council On The Teaching Of Foreige Languages ACTFL.
Alexandria، VA 22314. www.actfl.org
6

12

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

وأضاف زلمود كامل الناقة يف رسالة أطروحة عبد الوىاب 13أن أىداف
تعليم الكالم ىي :أوذلا أن ينطق ادلتعلم أصوات العربية ،واثنيها أن ينطق
األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة ،واثلثها أن يدرك الفرق بُت احلركات القصَتة
واحلركات الطويلة ،ورابعها أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية
ادلناسبة ،ويامسها أن يعرب عن أفكاره مستخدما النطق الصحيح لًتكيب
الكلمة يف اللغة العربية ،وسادسها أن يستخدم بعض يصائص اللغة يف التعبَت
الشفوي مثل التذكَت والتأنيث وسبييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو،
وسابعها أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو،
واثمنها أن يستخدم أشكال الثقافة العربية ادلقبولة ادلناسبة ،واتسعها أن
يكتسب ادلعلومات األساسية عن الًتاث العريب االسالمي ،وأن يعرب عن نفسو
تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.

 .13عبد الوىاب .2015 .تطوير اسًتاتيجية تعليم مهارة الكالم لغَت الناطقُت ابلعربية يف ضوء االسًتاتيجية الصغرى لروبيت ميل
ججٍت ،رسالة أطروحة ،جامعة موالان مالك ابراىيم االسالمية احلكومية ماالنج .ص36 :
7
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منهجية البحث
نوع ىذا البحث ىو حبث كيفي وصفي ،وأراد بو الباحث الكشف ومعرفة
برامج تعليم مهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة األجنبية دبعهد نور اجلديد االسالمي
بيطان بروبولنجو ومعهد دار اللغة والدعوة راجي ابنقيل ابسوروان .أما طريقة مجع
البياانت يف ىذا البحث فهي ادلقابلة مع األساتذة والطلبة يف كلتا ادلؤسستُت
اللغوتُت وادلالحظة الدقيقة حيث اشًتك الباحث الربامج اللغوية العربية يف األنشطة
الرمسية أو األنشطة اإلضافية.
عرض البياانت ومناقشته
أ .برامج مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة ابغيل
إن الربامج يف مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة ال خيتلف
بكثَت بينهما آير إال يف بعض مادهتا وزلتواىا التعليمي والزمن الذي قاما فيها ادلركز
وادلعهد وتطبيق أداءىا يف بعض األنشطة اللغوية ،وىذا االيتالف ابيتالف من أهنا
منهج معهدي ومنهج مركزي.
ب .املواد املستخدمة يف مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة ابغيل
فادلواد ادلستخدمة اليت يقدمها الطالب عند الربانمج دبركز ترقية اللغة األجنبية
تنطلق من ادلوضوعات الشائعة يف العامل التكنوليجي والسياسة وادلعاشرة بُت الشبادبثل
أتثَت التكنولوجيا عند الشباب وأيمية السياسة اإلسالمية وحرمة اللقاء بُت الرجال
والنساء وغَتىا .وأما ادلواد ادلقدمة يف معهد دار اللغة والدعوة فتتضمن على
موضوعات دينية وموضوعات الدعوة اإلسالمية وقليل يف األمور السياسية ،مثل
الدعوة اإلسالمية والتخذير يف شرب اخلمر وغَتىا من ادلوضوعات الدينية والدعوية.
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والزمن ادلتاح ألداء الربامج خيتلف بُت برامج مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد
دار اللغة والدعوة مثل برانمج احملاضرة ،حيث إن الربانمج يف مركز ترقية اللغة
األجنبية يكون أمام الغرفة كل ليلة اال ليلة اجلمعة ،خبالف ما يكون يف معهد دار
اللغة والدعوة،إن برانمج احملاضرة يكون فقط ليلة االثنُت أسبوعيا دايل الغرفة،
ويكون يف ادلسجد شهراي (مرة يف الشهر) يشًتكو مجيع طالابدلعهد عن طريق تعيُت
الوفد من كل الغرفة.
ج .الربانمج اللغوية يف مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة ابغيل
فالربانمج اللغوية يف مركز ترقية اللغة األجنبية تتوقف فقط يف ادلركز ذاتو ال
يعم مجيعها على وجو كلي معهدي ،خبالف معهد دار اللغة والدعوة فإن الربانمج
يعم على مجيع الطلبة دبنهج كلي معهدي .على ىذا ادلنطلق فيكون مضمون احلصة
التعليمية وموادىا اللغوية والدينية يف معهد دار اللغة والدعوة أكثر ابلنسبة مضمون
ادلواد يف مركز ترقية اللغة األجنبية.
وتتكون الربامج التعليمية ادلركزية من برانرلُت ،برانمج معريف وبرانمج مهاري.
فالربانمج ادلعريف يتكون من برانمج تعليم القرآن وتعليم ديٍت وتعليم ادلفردات
ومشاىدة األفالم .وأما الربانمج ادلهاري يًتكز فيو تدريب الطلبة على مهارة لغوية من
استماع وكالم وقراءة وكتابة ،وتلك الربامج ىي برانمج اجلدال واحملاضرة وبرانمج
تقدمي القصة وادلناقشة وتدريب كتابة اإلنشاء والًتمجة.
والربامج التعليمية ادلعهدية يف معهد دار اللغوة والدعوة تتكون من برانرلُت،
برانمج معهدي وبرانمج إضايف .فالربانمج ادلعهدي يكون من رلالُت ،رلال ديٍت
ورلال لغوي .وأما الربانمج اإلضايف يزود الطلبة الكفاءة اللغوية والدينية ،وذلك
يتكون من برانمج احللقة احلضرمية وتدريب احملاضرة وحفظ القرآن وادلتون ومناقشة
ضلوية ومناقشة فقهية ومشاىدة األفالم العربية.ال خيتلف بكثَت يف أداء تطبيق ىذه
9
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الربامج ،من اجلدال وادلناقشة وتدريب احملاضرة وكتابة اإلنشاء ،حيث أن فيها فرصة
تعليمية تدريبية لغوية أداىا الطلبة مباشرة عن طريق التحدث الكالمي دبوضوع وزمن
يعُت على حسب اجلدول.
وزاد على ذلك ،إن من ىذه الربامج ادلتنوعة ىناك برانمج خيتص لواحد على
اآلير ،حيدث فقط يف معهد دار اللغة والدعوة مثل برانمج احملاضرة ،حيث أن ىذا
الربانمج ال يكون الطلبة فقط يدرب كفاءهتم الكالمية عن طريق تدريبها يف برانمج
احملاضرة فحسب وإمنا كذلك ىم ديارسون أيضا على استماع زلاضر من شيخ عريب
يلقي احملاضرة ابللغة العربية فصيحا وسليما ،ويستمر ىذا مرة واحدة على األقل يف
الشهر ،اليت منها يتعرف الطلبة على األساليب اللغوية الصحيحة السليمة ،وأيذوا
حياكون عما مسعوا من مفردات وذلجة وأسلوب ،وال حيدث ذلك يف مركز ترقية اللغة
األجنبية.
د .برانمج تعليم مهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة
والدعوة ابغيل
إن برانمج تعليم مهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة األجنبية ومعهد دار اللغة
والدعوة يتضمن من برانمج اجلدال وادلناقشة واحملاضرة وتقدمي القصة ومشاىدة
السينما العربية .إن برانمج اجلدال وادلناقشة برانمج يتدرب فيها الطلبة مهارة
االستماع والكالم معا ،إذ فيها ينظم الطلبة األفكار اللغوية يف أن تكون فكرة
ومجلة لغوية ويقوم بصياغتها عن طريق األداء اللغوي ،يتبادلون اآلراء فيو ،تكلم
واحد واآلير يستمع وىكذا يستمر ىذه العملية التحدثية.
وىذه العملية التحدثية اليت تكون يف برانمج اجلدال وادلناقشة ربقق أىداف
تعليم مهارة الكالم وىي زايدة ثروة لغوية لفظية شفهية وتنمية الوعي دبعاين الكلمة
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ادلنطوقة وتدريب على نقد وتقومي الربامج ادلرئية وتدريب على نقد طريقة التعبَت
14
ودرجة الصوت يف طريقة اإللقاء وادلشاعر ادلصاحبة لو.
وكما أكد أيضا صاحل الشنطى أن الربامج اليت تساعد على تنمية كفاءة
الطلبة يف مهارة الكالم ىي برانمج ادلناقشة والسرد وتقدمي القصة وادلناظرات حيث
أن فيها من معاملة لغوية ربدثية مباشرة يتدرب الطلبة يف كيفية نطقها وتركيبها
15
وتنغيمها ونربىا تطبيقيا ال نظراي.
وأما برانمج احملاضرة ىو برانمج تدرييب تطبيقي يقوم بو الطالب يف أنشطة
تعليمية لغوية يف تعليم اللغة العربية أمام الطالب ،يدربون كفاءهتم الكالمية
دبوضوع معُت من ادلشرف أو األستاذ يشرف فيو.
ويهدف الربانمج إىل تنمية مهارة الطلبة الكالم ابللغة العربية فصيحا
وسليمة األداء من إتقاهنم لأللفاظ ادلناسبة للمعاين ،والتوسع يف تطوير أفكارىم
والتعمق هبا يف تنظيمها يف كل أحوال األداء الكالمي ،والتعود على شلارسة الكالم
ابللغة العربية كالما صحيحا وسليما عن أحاسيسهم ومشاعرىم يف أسلوب
16
واضح.
ويف برانمج تقدمي القصة يتقدم الطلبة –حسب اجلدول ادلعُت -ويلقيها
أمام اآليرين دبوضوع أييت من عند الطلبة خيتار موضوعات القصة ويعينها بدال
من أن يفرضها ادلعلم ،وىذا يناسب ما قالو حسن شحاتو وآيرون أن يطوات
تعليم اللغة العربية عن طريق تقدمي القصة ىي تعيُت موضوعها من قبل الطلبة ال
ادلعلم ،ألن ما فيها من إحساسات ومشاعر نفسية تتولد من عند الطالب تلجأ
منها الشجاعة واخلوف.

17

 .14علي أمحد مدكور .2010 .طرق تدري .اللغة العربية .دار ادلسَتة ،الطبعة لثانية .ص59 :
 .15صاحل دمحم .1996 .ادلهارات اللغوية .دار األندل .للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة .ص198 :
 .16حسن شحاتو .1993 .تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق .اللبنانية :دار ادلصرية .ص242 :

 .17حسن وآيرون .1983 .طرق تدري .اللغة العربية يف ضوء االذباىات الًتبوية احلديثة .القاىرة :دار ادلعرفة .ص 256
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وجبانب ذلك ،أن الربامج ادلذكورة السابقة من الربامج اليت تتصف فيها
أساسيات نظرية التعلم التجرييب إذ تتضمن فيها يربة لغوية مباشرة يطبق هبا
الطلبة يف عملية تعلمهم اللغة العربية منها ،ويتابع الطلبة تلك العملية عن طريق
استماع ومالحظات لغوية ربدث أمامهم ويقوم بتطبيقها مباشرة عند أداء كالمهم
بسؤال وجواب بينهم ،حيث إن ىذه النظرية تعتمد على رأي جون دوي وكورت
لوين وجون بيجت يف أن عملية التعلم ونتيجتها أتكد احتياجات ذبربة تعلمية
ومعاملة الطلبة عند أداء التعليم والتعلم يف صف الدراسة ابدلذاكرة وادلناقشة وتبادل
اآلراء.

18

فكل ىذه األنشطة التعليمية من النشاطات اليت تساعد الطلبة يف إتقان
تدريباهتم ومعرفتهم ألنواع األساليب العربية ،واليت هبا ال ربدث كثَتا أيطاء لغوية
عندما كانوا يتكلمون ويتحدثون ابللغة العربية يف نشاطاهتم اليومية.
االختتام

أ .اخلالةة
بعد عرض البياانت وربليلها ومناقشتها قد حصل الباحث على أىم نتائج
البحث ىي:
 -1إن الربامج اليت قام هبا مركز ترقية اللغة األجنبية دبعهد نور اجلديد اإلسالمي
بيطان يتضمن على برانمج اجلدال واحملاضرة وتقدمي القصة وادلناقشة والتعليم
الغريف.
 -2والربامج اليت قام هبا معهد دار اللغة والدعوة راجي ابنقيل يتكون من احملاضرة
واحللقة احلضرمية وحفظ ادلفردات ومشاىدة األفالم وادلناقشة النحوية والبحوث
يف ادلسائل الفقهية.
 17. www.nwlink.com/donclark/hrd/kolb/html .18أغوسط.2018 .
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ب.التوةيات
على مدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد النور اجلديد
اإلسالمي ومعهد دار اللغة والدعوة براجي ابغيل بسوروان االىتمام دبا يلي:
 -1أن حيافظوا على البيئة اللغوية العربية ألهنا الوسيلة الوحيدة دلمارسة اللغة العربية
ابلنسبة لطاليب العربية ،وابلبيئة تنمو اللغة وتكتسب يف قليل من حساب
الزمان.
 -2أن يكون األساتذة لطالهبم األسوة اللغوية العربية حيث يكتسب ىؤالء اللغة
العربية من األساتذة.
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