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مً خالل التدزٓبات املهجف٘ لألصْات العسبٔ٘ 
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 البشح مستدلص

إٌ مَازٗ الهالو تعترب املَازٗ الجاىٔ٘ مً مَازات اللػ٘ األزبع٘ بعد االستناع، ّتهٌْ مَازٗ مَن٘ يف عنلٔ٘ 

تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ لػري الياطكني بَا، ألٌ اهلدف السٜٔسٕ الْٔو يف تعلٔه اللػ٘ لػري الياطكني بَا ٍٕ قدزٗ املتعّله علٙ 

 ٍْ مً أٍه اجلْاىب فَٔا، ّاليطل ٍْ املظَس اخلازدٕ لعنلٔ٘ الهالو، فاملستنع الٓسٚ مً اليطللرلو . التهله

. ّمً ٍيا جيب أٌ ٓهٌْ اليطل سلٔنا ّّاضشا خالٔا مً األخطاٛ. عنلٔ٘ الهالو إال ٍرا املظَس اخلازدٙ هلا

ّلرلو التدزٓب علٙ .  ّاليطل أنجس عياصس الهالو صعْب٘ يف تػٔريِ أّ تصشٔشُ بعد تعلنُ بصهل خاطٞ

السٔطسٗ ّالكدزٗ علٙ إخساز األصْات بالصهل الرٖ ميهً املتعله مً الهالو مع أبياٛ اللػ٘ بصسف اليظس عً 

 .الدق٘ الهامل٘ يف إخساز أصْاتَه ّىرباتَه ّتيػٔنَه مً أٍنٔ٘ أمْز
عدو معسفتَه علٙ قاعدٗ ىطل األصْات ّاليرب : ّميهً أداٛ اليطل غري سلٔن٘ ّدّق٘ بأسباب نجريٗ ميَا

ّالتيػٔه فٙ اللػ٘ العسبٔ٘، ّقل٘ التدزٓب الصشٔح عيد ىطل العبازٗ العسبٔ٘ فٙ مَازٗ الهالو، ّتأثري اليرب ّالتيػٔه 

لرلو . ثه البٔٝ٘ اليت ٓعٔض فَٔا التالمٔر، ّميهً أٓطا خيطٞ املعله فٙ اختٔاز اسرتاتٔذٔ٘ التعلٔه, باللػ٘ احمللٔ٘

التدزٓبات املهجف٘ "خطْز اسرتاتٔذٔ٘ التعلٔه مً أٍّه أمْز حللْل تلو املصهل٘، ٍّرِ اسرتاتٔذٔ٘ علٙ أساس 

 .لألصْات العسبٔ٘

ّعسفيا أٌ اليرب ٓستطٔع أٌ ٓفسم بني الصٔؼ أّ املعاىٕ حبٔح ال ٓفَه املساد إال بْدْدِ، ّٓستطٔع أٌ ٓفسم بني االسه 

ّ الفعل، ّإذا مل ٓستعنل التيػٔه أصبح الهالو متيافسًا ال ٓتفل مع طبٔع٘ اللػ٘ ّقٔاسٔتَا عيد أٍلَا، ّأداَٜنا فٙ 

الهالو لُ أثس نبري يف ىفْس السامعني ّمتابعتَه ّسسً إصػاَٜه ّفَه املساد، ّعدو إتكاٌ ىطكَنا جيعل 

 .املتشدخ ٓبدّ غسٓبًا عيد أٍل اللػ٘، ّزمبا ّقع يف خطأ ّبدا سدٓجُ غري مفَْو
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استراتجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين  باللغة العربية  
 من خالل التدريبات المكثفة لألصوات

 عبد الوىاب رشيدي: إعداد
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج جاوى الشرقية إندونيسية  
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مقدمة . 1
ثالثة أشياء ادلساعدة يف تعليم الكالـ لغَت الناطقُت باللغة العربية وىي النطق، ىناؾ : قاؿ زلمود كامل الناقة

 ىو أىم اجلوانب من جانب الصوت، إذ يرى الًتبويوف األعلية الكربى لتعليم النطق النطق و.وادلفردات، والقواعد
والنطق ىو ادلظهر اخلارجى لعملية الكالـ، فادلستمع اليرى من عملية الكالـ إال ىذا , منذ البداية تعليما صحيحا

 وليكوف واضحا يف .ومن ىنا غلب أف يكوف النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء. ادلظهر اخلارجى ذلا
أنو ليس ادلطلوب يف النطق أف ينطق الدارس بشكل كامل تاـ، أي أف يسيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة 

متحدثيها، ولكن السيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن ادلتعلم من الكالـ مع أبناء 
 .اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم

وكالـ ادلرء يف أصلو يتألف من مجلة مقاطع صوتية متتابعة ومًتابطة و متفاوتة يف أطواذلا و قيمتها الزمنية، 
. ومن ناحية أخرى ىذه ليست بالقوة نَفِسها، وإظلا تتفاوت قوة  وضعفا ْتسب ادلوقع الذي ْٖتتّلو يف السياؽ الصويت

وعندما ينطق ادلرء باللغة فإنو مييل إىل عملية الضغط على مقطع خاص من كل كلمة، فيجعلو أبرز وأوضح يف 
بارتفاع الصوت واطلفاضو مراعاة للظروؼ ادلؤدى فيو، أو تنويع  وّتانب ذلك يقـو ادلرء .السمع من غَته من ادلقاطع

وىذا التنويع قد يكوف على الكلمة أو اجلملة، فكل من ىذا األداء ىو النرب .  األداء للعبارة حسب ادلقاـ ادلقولة فيو
.  والتنغيم

النرب يستطيع أف يفرؽ بُت الصيغ أو ادلعاين ْتيث ال يفهم ادلراد إال بوجوده، ويستطيع أف يفرؽ بُت االسم 
وكذلك إذا مل يستعمل .  والتأكيد أو الداللة على اإلنفعاؿكرمو اخللق،– كرمي اخللق : كما ىف ادلثاؿ و الفعل

التنغيم أصبح الكالـ متنافراً ال يتفق مع طبيعة اللغة وقياسيتها عند أىلها، وأدائهما ىف الكالـ لو أثر كبَت يف نفوس 
السامعُت ومتابعتهم وحسن إصغائهم وفهم ادلراد، وعدـ إتقاف نطقهما غلعل ادلتحدث يبدو غريباً عند أىل اللغة، 

. ورٔتا وقع يف خطأ وبدا حديثو غَت مفهـو
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عندما مسعنا وحلظنا كالـ التالميذ أو الطالب لغَت الناطقُت باللغة العربية ما حولنا، لوجدنا فيو صوت أو 
ىم قد يتكلموف على طريق نطق األصوات والنرب والتنغيم نطق لغة احملل أو األـ، لذلك وجدنا . عبارة غريبة يف أذننا

وعلى سبيل مثاؿ ىف نطق الكلمة . ىف بعض كالمهم غَت مفهـو ىف أذف السامع أبناء اللغة بل لغَت الناطقُت بالعربية
وعليُكُم السَّالـ ورمحة "، وكذلك ىف أداء النرب ىف العبارة "تقّبل اهلل منا ومنكم" ىف كالمهم " تقابل"تنطق " تقّبل" 
وما " ؟من امسك " وكذلك يف كالمهم إذا سئل عن االسم ،"وعليُكْم َسالـ ورمحة اهلل وبركاتو"تنطق " وبركاتو اهلل

عدـ معرفتهم على قاعدة النرب والتنغيم ىف : وميكن أداء النطق على ىذه الطريقة بأسباب كثَتة منها.  أشبو ذلك
مث , اللغة العربية، وقلة التدريب الصحيح عند نطق العبارة العربية ىف مهارة الكالـ، وتأثَت النرب والتنغيم باللغة احمللية

من نطق - وميكن السبب الرئيسي ىو قلة تدريبات النطق الصحيح لتلك األصوات . البيئة اليت يعيش فيها التالميذ
التعليم من أىّم أمور حللوؿ تلك ادلشكلة، وىذه أو طريقة لذلك خضور اسًتاتيجية . الصوت وأداء النرب والتنغيم

. التدريبات ادلكثفة لألصوات العربية"اسًتاتيجية يؤسس على 
  

مفهوم استراتيجية التعليم . 2
وقاؿ زيٍت وْتري إف . وقاؿ موجيونو أف اسًتاتيجية عملية التعليم لتكوف عناصر التعليم فّعاال بسياسة معينة

اسًتاتيجية ىي خطط التعليم اإلمجالية ليكوف التعليم فعاال لوصوؿ إىل األىداؼ، أو إهنا اخلطط العامة يف التعليم 
 واسًتإتية التعليم تعترب من الطرؽ ادلختلفة حلصوؿ على نتائج التعليم ادلختلفة .للوصوؿ إىل األىداؼ ادلرجوة

:   وعناصر اسًتاتيجية التعليم تنقسم إىل ثالث وىي.وٖتت ظروؼ ادلختلفة
  (Organizational Strategy)اسًتإتية التنظيم  .1
  (Delivery Strategy)اسًتاتيجية اإللقاء  .2
  (Management Strategy)اسًتإتية اإلداري  .3

وادلراد باسًتاتيجية التنظيم ىي الطريقة ادلستعملة يف تنظيم ادلادة الدراسية، واألنشطة اليت تتعلق باختيار 
وادلراد باسًتاتيجية اإللقاء ىي الطريقة ادلستعملة ألداء عملية . ادلواد وتنظيمها وصناعة الصورة البيانية وما أشبو ذلك

وأما اسًتاتيجية اإلداري فهو . التعليم والتعلم ضلو ادلتعلم ويكوف أيضا قبوؿ واستجابة على مداخالت الطالب
اسًتاتيجية اإلداري التعليمي تتعلق . الطريقة ادلستعملة لتنظيم ادلعاملة بُت الطالب وعناصر اسًتاتيجية األخرى
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واسًتاتيجية اإلداري تتعلق  باجلدوؿ . باختيار اسًتاتيجية التنظيم واإللقاء اليت تستعملها طواؿ عملية التعليم والتعلم
. و مالحظة تقدـ الطالب يف تعليمهم، وكذلك احلّماسة

 

 تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية. 3
مهارة الكالـ تعترب ادلهارة الثانية من مهارات اللغة األربعة بعد االستماع، وتكوف مهارة مهمة يف عملية إف 

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ألف اذلدؼ الرئيسِت اليـو يف تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا ىي قدرة ادلتعلم على 
:   أف يراعي األسس التالية يف تعليمو دلهارة الكالـ على ادلعلمولذلك غلب. التكلم أي التعبَت عما يف فكرتو شفويا

أف يكوف ادلعلم على كفاءة عالية يف ىذه ادلهارة   .1
 (لغة الطالب  واللغة العربية)أف يبدأ باألصوات ادلتشاهبة بُت اللغتُت  .2
 .أف يراعي ادلعلم مبدأ التدرج كأف يبدأ باأللفاظ السهلة ادلكونة من كلمتُت أوثالثة أوأكثر .3
 .أف يبدأ بادلفردات الشائعة .4
 .أف يبحث الكلمات اليت ٖتوى حروؼ ادلد يف بداية األمر .5
 .أف يركز علي ادلهارات الفرعية دلهارة النطق الرئيسية .6
 أف يلم ادلعلم بادلواقف اإلتصالية اليت ػلتاج إليها الطالب .7
 .كثرة التدريبات ادلتنوعة متعّددة األغراض .8

من األمور السابقة ادلهّمة اليت البد أف يرعي ادلعلم ىف تعليم مهارة الكالـ لغَت الناطقُت بالعربية ىي أف 
يكوف لو كفاءة عالية، والكفاءة العالية يف مهارة الكالـ أعّلها نطق الصوات نطقا سليما وصحيحا يف نطق الصوت 

مع أّف النرب والتنغيم يف الكالـ يستطيع أف يفرؽ بُت الصيغ  أو ادلعاين ْتيث ال يفهم ادلراد إال . وأداء النرب والتنغيم
وكذلك إذا مل يستعمل . والتأكيد أو الداللة على اإلنفعاؿ بوجوده، ويستطيع أيضا أف يفرؽ بُت االسم و الفعل

وّتانب ذلك أف يلّم ادلعلم من النوع . التنغيم أصبح الكالـ متنافراً ال يتفق مع طبيعة اللغة وقياستها عند أىلها
. التدريبات حىت يكتسب الطلبة نطقا صحيحا وسليما ىف كالمهم

 أهداف تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية .1. 3
أىداؼ تعليم مهارة الكالـ لغَت الناطقُت بالعربية، نوّد ىنا أف نذكر عن أىداؼ عامة يف تعليم 

: مهارة الكالـ، وميكن أف نعرض ألعّلها فيما يلي 
وذلك بطريقة مقبولة من . وأف يؤدي أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة, أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية. ۱

. أبناء العربية
 .أف ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة.  ۲
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 .أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة.  ۳
 .أف يعرب عن أفكاره  مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.  ٤
 .خاصة يف لغة الكالـ. أف يعرب عن أفكاره  مستخدما النطق الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية.  ۵
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيث و٘تييز العدد واحلاؿ ونظاـ .  ٦

 .الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلـز التكلم بالعربية
أف يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأف يستخدـ ىذه الثروة يف . ۷

 .إ٘تاـ عمليات اتصاؿ عصرية
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة ادلناسبة لعمره  وطبيعة عملو، وأف يكتسب بعض . ۸

 .ادلعلومات األساس عن الًتاث العريب واإلسالمي
 .أف يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.  ۹
 .أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط لفًتات زمنية  مقبولة. ۱۰

وميكن أيضا األىداؼ دلهارة الكالـ لغَت الناطقُت باللغة العربية تندرج يف األىداؼ السابقة، كما 
وذلك . وأف يؤدي أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة, أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية نطقا سليما وصحيحا 

وىذه نقطة مهّمة يف تعليم مهارة الكالـ لغَت الناطقُت هبا، ألّف كثَت من .  بطريقة مقبولة من أبناء العربية
الطلبة لغَت الناطقُت باللغة العربية يتكلموف كثَت عن شيئ ما ولكن يف بعض األحياف كالمهم غَت مفهـو 

عند أبناء اللغة بسبب عدـ اتقاهنم يف النطق وأداء النرب والتنغيم، وأيضا يتكلموف عن طريق النرب والتنغيم لغة 
.  األـ

 طرق تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية. 2. 3
إذا تكلمنا عن الطرؽ اليت يستخدمها ادلعلم يف إجراء عملية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 

طريقة الًتمجة، طريقة القواعد والًتمجة، وطريقة القراءة، وطريقة ادلباشرة، وطريقة : فهناؾ أنواع عديدة، مثل
لعل من الطرؽ ادلناسبة لتعليم مهارة و.  وغَت ذلكوالطريقة االتصالّيةالسمعية الشفهية، والطريقة اإلنتقائية 

: كاآليتلغَت الناطقُت بالعربية باستخداـ اسًتاتيجية التدريبات ادلكثفة لألصوات الكالـ 
 ( Direct Method )   الطريقة ادلباشرة. ۱

إف ىذه الطريقة نشأت كرّد الفعل على طريقة القواعد والًتمجة يف القرف تسعة عشر، وتقـو على أساس من 
وقد ٘تتاز ىذه الطريقة فيما  .  أف الفرد يستطيع أف يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة اليت يتعلم هبا لغة األـ

:  يلي
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تعطي األولوية دلهارة الكالـ بدال من مهارات القراءة والكتابة والًتمجة، على أساس أف اللغة ىي الكالـ  .1
 . بشكل أساسي

 إف اللغة األـ ال مكاف ذلا يف تعليم اللغة األجنبية يف ىذه الطريقة .2
 .حيث يستظهر الطالب مجال باللغة األجنتبة" التقليدي واحلفظ"تستخدـ أسلوب  .3
تستخدـ  ىذه الطريقة االقًتاف ادلباشر بُت الكلمة وما تدؿ عليو، كما تستخدـ اإلقًتاف ادلباشر بُت  .4

  .اجلملة وادلوقف الذي تستخدـ فيو
من ادلعلـو أف ىذه الطريقة تنادى إىل عدـ استخداـ لغة األـ يف تعليمها، وكذلك يف شرح قواعد 

وتدريس النحو بطريقة غَت مباشر، بطريقة استنباطية من حالؿ اجلملة ادلتعلمة من  (النحو والصرؼ)اللغة 
وعلى سبيل إغلازي أف ىذه الطريقة يلـز على ادلعلم لغَت الناطقُت بالعربية يف التعليم أف يهتم األمور . قبل

اآليت يف عملية التعليم؛ ال تًتجم بل وّضح  باألمثلة، ال تلقي اخلطبة بل وضح باألسئلة، ال تتحدث 
بكلمات منفردة بل استعمل مجال، ال تشرح بل مثل باحلركة، ال تقلد األخطاء بل صحح، ال تتحدث كثَتا 

. بل دع الطالب يتحدوث كثَتا
( Audio lingual Method )الطريقة السمعية الشفهية . 2

أباف احلرب العادلية الثانية احتاجت أمريكا إىل تعليم أكثر عدد شلكن من جنودىا ادلهارات الكالمية دلختلف 
وىذا قد أّدى إىل ظهور برنامج يدعى برامج إعداد العسكريُت والذي نظم عاـ . اللغات يف أقصر وقت

وقد وبدأ باإلستعانة ٔتجموعة من اللغويُت البنائيُت يف ٖتطيط مناىج .  على ىيئة مواد دراسة مكثفة1942
وقد اعتمدات ىذه الطريقة على أسس . تعتمد على اتقاف فهم الكالـ واحلديث بطالقة باللغة األجنيبة

. ومبادئ ادلدرسة احلسية السلوكية ىف علم النفس وادلدرسة البنائية يف نظرية اللغة
؛ أف اللغات ىي وىناؾ بعض النقاط اذلاّمة اليت أّكدهتا الطريقة السمعية الشفهية يف تدريس اللغات منها

أصال حديث منطوؽ جرى تسجيلو كتابة بعد ذلك، فيجب أف نبدأ بالنطق واحملاكات أوال، ألننا لو بدأنا 
بالكتابة والقراءة فقد يؤخر ذلك من كفاءة التلميذ يف احلديث بسبب الفروؽ الواضحة بُت ىجاء الكلمات 

. ونطقها، كما أف التلميذ ػلاوؿ عادة أف ينطق احلروؼ ادلكتوبة حسب النظاـ الصويت للغتو القومية
:   ولطريقة السمعية الشفهية شعارات مخسة وضعها اللغويوف البنائيوف وىي

االستماع   -أف اللغة ىي الكالـ ال الكتابة، وىذا يسبب على الًتتيب يف ألويات تعليم مهارة اللغة  .1
وليس معناه  إعلاؿ اجلانب الكتايب عن اللغة ولكن يعٍت وجوب تقدمي مهايت . والكالـ مث القراءة  والكتابة
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االستماع والكالـ ليحصل منهما الطلبة على مدخل شفوي ميكنو من تعلم اجلانب ادلقروء وادلكتوب يف 
 .سرعة وإتقاف

ماللغة إالّ أنظمة من العادات، والكتساب الطلبة اللغة ادلتعلمة البد عن طريق العادة وتتكوف العادة  .2
والتعليم يتم عن طريق احملاكات والتخفيظ وتدريبات . بتكرار اإلستجابات اليت يتّم بتعزيزىا  تعزيزا قويا

تركيبية ظلطية تعتمد على الوصوؿ بالطلبة إىل اآللية يف اإلستجابات اليت تصدر عن حافز يأيت يف شكل 
 مبادرات

علم استعماؿ اللغة الشيئا حوال اللغة، لذلك غلب على الطلبة أف يصرفوا وقتهم داخل حجرة الدراسة يف  .3
وأما . تدريبات لغوية نشطة وصية بدال عن التحليل الدقيق لًتكيب اللغة يف ادلراحل األوىل من التعليم

 .التحليل الًتكيب فإف كاف ضروريا فيتم يف ادلراحل ادلتقدمة
 .اللغة ىي ما يقاؿ بالفعل ال ما ينبغى أف يقاؿ .4
اللغات سلتلفة، ترى ىذه الطريقة أف ادلشكالت الكربى إظلا تنتج عن ادلواطن االختالؼ بُت اللغة اذلدؼ  .5

وذلذا فقد صّممت ادلواد ْتيث تتعرض ذلذه ادلشاكل يف . واللغة األـ يف اجلوانب الصوتية والًتكبية والداللة
أما اجلوانب ادلشًتكة . ادلقاـ األوؿ هبدؼ تطويعها وجعلها عادة عن طريق تدريبات أعدت لذلك خصيصا

بُت اللغتُت األـ واذلدؼ وىي اليت ال تسبب مشكلة فيكفي يف تعليمها عرضها عرضا مناسبا يف تدريبات 
.  احلفز والًتديد

ويف إجراء ىذه الطريقة ينبغي أف يكوف ادلعلم ظلوذجا لطلبتو ىف النطق السليم و االستخداـ يف 
ويف بداية التعليم يستمع الطلبة .  أداء الطالب و يصحح أخطاءه ٔتجرد حدوثهااللغة، وأف ػلكم ادلعلم على

مث , إىل ادلدرس أو النموذج مسجال على شريط حىت يستطيعوا التمييز بُت أصوات و نرب اجلملة الىت يتعلمها
. يبدأوف ىف تكرار اجلملة بعد النموذج أو خلف ادلدرس إىل أف يتمكنوا من تكرارىا ٔتفردىم بدقة و طالقة
          .وعندما يستطيع كل طالب أف يستعيد اجلملة و يكررىا بطريقة مرضية يتم االنتقاؿ إىل تعليم مجلة أخرى

  (Comunicative Method )الطريقة االتصالية  .3
بعد ظهور النظريات اللغوية اجلديدة وبروز نطريات علم اللغة اإلجتماعي الذي أخذ يركز على قواعد 

وىذا يسبب على تزايد . وأساليب استخداـ اللغة يف اجملتمع وعلى الوظائف اللغة اليت تتحقق من خالؿ ذلك
الشعور باحلاجة إىل تعلم لغات أخرى بعد ثورة االتصاالت وثورة ادلعلومات اللتُت كسرت احتكار تعلم ىذه 

كل ذلك جعل من الضروري إعادة . اللغات من قبل مجاعة معينة دوف غَتىا، وأخَتا ظهور التقنيات احلديثة
النظر يف طرائق تدريس اللغات األجنبية يف ظل ىذا اإلطار ادلتشابك من النظريات وادلستجدات قامت 

.   يف تعلم اللغة األجنبية وذلك على التقيض من الطرؽ التقليدية السابقة" الوظيفية"الطريقة اإلتصالية 
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: وأما األسس اليت قامت عليها ىذه الطريقة كما قدمها صاحل السحيباين وىي
 الًتكيز على ادلعٌت والوظيفة اإلتصالية للغة .1
 الًتكيز على فهم ادلواقف والرسالة ادلوجهو والسياؽ .2
 تشجيع زلاوالت االتصاؿ مهما كانت خاطئة مع مراعات الفروؽ الفردية .3
 التأكد على الطالقة اللغوية يف االتصاؿ بدال من الًتكيز على الصحة اللغوية .4
تنظر إىل اللغة على أهنا سلوؾ معقد أكثر شلا تصوره السلوكيُت، حيث ال تعتمد على احلفظ والتكرار  .5

 والثواب والعقاب
الًتكيز على النحو الوظيفي باعتبارىا اذليكل األساسي يف صحة الكالـ والكتابة، وأنو ٗتتار أبواب  .6

. النحو ما ضلتاجو يف االتصاؿ واحلديث
ومن الطرؽ السابقة يف تعليم اللغة العربية نعُت ىنا ثالثة طرؽ اليت تناسب استخدامو يف تعليم  

مهارة الكالـ، ولكن إذا نظرنا إىل طبيعة مهارة الكالـ وعمليتة داخل الفصل فإف طريقة السمعية الشفوية ىي 
لكي ٘تّهر الطلبة يف مهارة الكالـ ػلتاج إىل تدريبات مستمرة، وىذه التدريبات ادلكثفة . أنسب الطرائق

وّتانب ذلك ميكن معلم أف يستخدـ طريقة اإلنتقائية يف تعليم مهارة . وجدت يف طريقة السمعية شهوية
.   الكالـ إذا  كاف يف ظروؼ معُت مثل؛ ضعف كفاءة الطلبة، واخلربة لديو وغَت ذلك

 األشياءالمساعدة فى تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية. 3.3
, وادلفردات,  وىي النطقثالثة اشياء ادلساعدة يف تعليم الكالـ عند رأي زلمود كامل الناقة

: والقواعد، وسيأيت بياهنا
إذ يرى الًتبويوف األعلية الكربى لتعليم النطق منذ البداية , ، وىو أىّم اجلوانب من اجلانب الصويتالنطق

فادلستمع اليرى من عملية الكالـ إال ىذا . تعليما صحيحا، والنطق ىو ادلظهر اخلارجي لعملية الكالـ
 والنطق أكثر .ومن ىنا غلب أف يكوف النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء. ادلظهر اخلارجى ذلا

وليكن واضحا يف األذىاف أنو ليس .  عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ
ادلطلوب يف النطق أف ينطق الدارس بشكل كامل تاـ، أي أف يسيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة 

ولكن السيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن ادلتعلم من الكالـ مع , متحدثيها
.                             أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم
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وذلك ألف ادلفردات ىي . ، تعد تنمية الثروة اللغوية ىدفا من أىداؼ تعليم اللغة األجنبيةالمفردات
أدوات محل ادلعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التفكَت، وبادلفردات يستطيع ادلتكلم أف يفكر مث 

وعادة ما تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالؿ مهارات . يًتجم فكره إىل كلمات ٖتمل ما يريد
االستقباؿ وىي الكالـ والقراءة، مث تأيت مهارتا الكالـ والكتابة فتفسحاف اجملاؿ لتنميتهما والتدريب على 

أي من خالؿ استخدامها يف , ومعٌت ىذا أف الكلمات ال تعلم إال من خالؿ السياؽ. استخدامها
ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسُت من خالؿ موضوعات . مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة

 .ْتيث تتناوؿ ىذه ادلوضوعات جوانب مهمة من حياهتم, يتكلموف فيها
بل نرى بعضهم ينكرىا ٘تاما، . ، كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعدالقواعد

أما ادلتعلموف للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحوف بأف القواعد ليست أمرا ضروريا يف تعلم استخداـ اللغة،  أي 
وىي أف اللغة ٖتكمها . ليست ضرورية يف التكلم باللغة ومهما يكوف األمر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارىا

رلموعة من القواعد اليت ينبغي أف يعرفها ادلتكلم جيدا، واليت غلب أيضا أف يعرفها الراغب يف تعّلمها 
وضلن إذ نقرر ىذا إظلا نقرره , وسواء مت بوعي أو بغَت وعي, سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر

فالقواعد , وضلن واعوف ٘تاما بأف صعوبات تدريس القواعد ال ٖتل وال يتم التغلب عليها بتجاىل ادلشكلة
 .شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة

الء الثالثة السابقة يكوف أمرا مهما يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت، خاصة يف هؤ 
جانب نطق الصوت وأداء النرب والتنغيم مع أف ىذا اجلانب يستطيع أف يعُت على شكل الكلمة واجلملة 

، ويستطيع "زلّمد أستاذ"– وعلى سبيل ادلثاؿ؛ كانت العبارة تكتب على شكل اجلملة اخلربية . وكذلك ادلعٌت
ىنا أف ننطق على شكل اجلملة اإلخبارية والتعجبية واإلستفهامية والسخرية، حسب أداء النرب والتنغيم على 

وأما ادلفردات . تلك اجلملة، ألف الكالـ لغة منطوقة وليس لغة مكتوية وادلنطوؽ أصعب للفهم من ادلكتوب
 .والًتكيب قد اىتّم هبما ضلو طلبة لغَت الناطقُت هبا

 العناصر المتضمنة في مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية. 4. 3
  :ومن العناصر ادلتضمنة يف مهارة الكالـ لغَت الناطقُت بالعربية ىي

النطق أي كيفية إخراج األصوات من سلارجها الصحيحة والتمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة  .1
 واحلركاف الطويلة 

 النرب يف الكالـ والنطق .2
 التنغيم وىو الطبقة أو الطبقات الصوتية اليت ينطق هبا ادلتحدث عبارة ْتسب ادلواقف ادلختلفة .3
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 وىذه بالقدر ادلناسب لقدرات الدارسُت .الطالقة وتعٍت السرعة يف االستجابة والسهولة يف األداء .4
 ادلبتدئُت

 التوقف ادلناسب أثناء النطق .5
 اإلشارة اللغوية واإلػلاءات غَت اللفظية .6
  .الًتكيب الصحيحة نطقا، وىي التعبَت عن فكرة بطريقة مقبولة لغويا .7

ىذه العناصر يلـز أف يكوف يف مهارة الكالـ للناطقُت هبا، وأما لغَت الناطقُت بالعربية على األقل مثل 
ولكن ىناؾ العناصر يلـز يف كالـ الطلبة لغَت الناطقُت بالعربية أف يقّرب ألبناء اللغة وىي؛ النطق أي . ذلك

كيفية إخراج األصوات من سلارجها الصحيحة والتمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة واحلركاف الطويلة والنرب 
يف الكالـ ونطق التنغيم وىو الطبقة الصوتية اليت ينطق هبا ادلتكلم عبارة ْتسب ادلواقف ادلختلفة والتوّقف 

. وأما الطالقة والسرعة قي االستجابة فهو أمر نسيب. ادلناسب أثناء النطق
 

 تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية بين النظرية والتطبيق.  4
إف تعليم وتعّلم اللغة العربية  ىف إندونيسيا ذلا مكانة عالية وعظيمة ىف اجملتمع، ىذه العبارة إذا نقارف 

وّتانب ذلك أف اللغة العربية تكوف لغة كوسيلة لفهم القرآف . مع لغة أجنبية أخرى، ألف أكثر سكاهنا مسلم
لذلك كاف تعليم اللغة العربية ىف ىذا البالد . الكرمي واحلديث النبوي الشريف ومصادر تشريع اإلسالـ وغَت ذلك

من مرحلة اإلبتدائية إىل مرحلة العالية  -قد بدء مند سن الصغَتة حىت أف وصل إىل سن الرجولة بل الشيخوخة 
ولكن ىؤالء بعيد كل بعد من أىداؼ . بل مرحلة اجلامعة، وكذلك تعليم اللغة العربية ىف ادلعاىد اإلسالمية

ادلرجوة، ولو أهنم قد تعلموا اللغة العربية سنوات طويلة ولكن قليل منهم الكفاءة ىف تكلم للغة العربية، أو ىم 
يتكلموف كمثل يتكلوف لغة األـ ىف نطق الصوت والنرب والتنغيم، وحىت إذا تكلموا مع الناطق األصلي ىو ال 

. يفهم
بعد مامسعنا وحلظنا كالـ الطلبة لغَت الناطقُت باللغة العربية ىف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنج ومدرسة ىداية ادلبتدئُت العالية تاسيك مادو ومدرسة ادلعارؼ ادلتوسطة سنجاساري ماالنج  

وجدنا فيو تغَت نطق الصوت بصوت أخر قريب الشبو بينهما يف ادلخرج أو الصفة وكذلك يف أداء النرب والتنغيم 
: وعلى سبيل ادلثاؿ. حيت اليفهم بل وقع يف اخلطاء

السالـ عليكم ؟ : س
  (ينطق بػ وعليكْم سالـ ). ّسالــ اؿوعليك: ج 
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كم ساعة تناـ يف اليـو ؟ : س
 (وينطق مخس ساعة) ساعاتيف اليـو أناـ مخس : ج 
 إىل أين ستذىب ؟: س
 (ينطق بادلطر ) ألرافق أمي ادلطارسأذىب إىل : ج 
 (ينطق بفطيمة أو فتيمة ) ؟ فاطمةماذا تعملُت يا : س
أذاكر دروسي : ج 
             ( ؾينطق بػ من اسم )من امسك ؟  : س
 (ينطق ٓتتيجة)ة   خديجامسي : ج 
 (ينطق بػ ظُُهْورْ  ) ؟  ظُْهرَ كم ساعة تصلي : س
أصلي يف الساعة الثانية عشرة : ج

 % 70وإذا وضعنا يف ميزاف ادلئوية حصل إىل  .  غَت اتقاف وما أشبو ذلك من نطق الصوت وأداء النرب والتنغيم
من   %  80وحصل . من الطلبة الذي يتغَت نطق الصوت بصوت أخر قريب الشبو بينهما يف ادلخرج أو الصفة

 أف :ولعل ىذا يوافق ما قالو عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف. الطلبة غَت إتقاف أداء النرب والتنغيم يف كالمهم
الطلبة لغَت الناطقُت بالعربية ػلاولوف أف ينتقلوا من لغتو إىل اللغة اذلدؼ، ىذا يف مرحلة األوىل، وعملية التأثر 

باللغة األـ تتأثر يف مجيع اجلوانب اللغوية من أصوات ينطقها بلغة األـ وتراكيب ػلاوؿ استخدامها بًتاكيبو 
. لذلك ىم يتكلموف على نطق الصوت وأداء النرب والتنغيم مثل لغة األـ. ادلعروفة يف لغتو

وكذلك يف ادلالحظة ادلشارؾ أثناء عملية التعليم وتؤّكد أيضا بادلقابلة مع ادلعلمي مهارة الكالـ، كانت 
عملية تعليم مهارة الكالـ يف تلك ادلؤسسات السابقة مل ٕتر كما ىي ادلرجّو يف نظرية التعليم، ومن ادلادة 
 الدراسية كانت التناسب مع اخلربة وادلعلومات لدى الطالب، ىم يشعروف بالصعوبة وادللل عندما يطبقوف

وكذلك الطرؽ واألسلوب ادلستخدمة ىف عملية التعليم كاف يسلك على األسلوب الببغائي دوف أف يهتّم . الكالـ
ويف شلارسة الكالـ يف الفصل، كاف بعض ادلعلم .  اتقاف النطق وأداء النرب والتنغيم وإكثار التمرين أو التدريب

  .يأمر الطالب على قراءة نص الكالـ أماـ الفصل
وجدير أف يُذَكر ىنا أف طالب اجلامعة الغليدوف التحدث أو التكلم باللغة العربية حيث يواجهوف 

صعوبات يف نطق األصوات العربية من سلارجها الصحيحة، وكذلك يف أداء النرب والتنغيم وموسيقى الكالـ أداء 

                                                             
 اإلسالمٕ الْقف مؤسس٘. اخلاص الربىامر يف العسبٔ٘ اللػ٘ ملعلنٕ التدزٓبٔ٘ الدّزٗ مرنسٗ. ّأخسٌّ الفْشاٌ إبسأٍه بً السمحً عبد.  
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 إف ٘تارين :وقد قاؿ صاحل عبد اجمليد.  وىذا ٔتعٍت أف الطلبة ػلتاج إىل ٘تارين أو التدريبات ادلستمرةسليما،
النطق والكالـ هتدؼ إىل تعويد الدارس على االتصاؿ اللغوي الشفهي ْتيث يستطيع أىل اللغة األصليوف فهم 

 أف التدريب على نطق أصوات اللغة وقاؿ عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف؛. ما يقاؿ دوف عناء وجهد كبَتين
ىو ادلدخل الصحيح والطريق األمثل لتعّلم اللغة األجنبية وإتقاهنا، ومهما كاف لدى الدارس من احلصيلة من 
. ادلفردات والقواعد والًتاكيب ومعرفة السياؽ اللغوية، يبقي قاصرا عن أداء اللغة الثانية مامل يتقن نطق أصواهتا

 

 دور علم األصوات النطقي في تعليم مهارة الكالم. 5
مع أف . وأىم ما هنتم بو يف بداية عملية تدريس اللغة العربية ىي أف نبدأ بتدريس اجلانب الصويت من اللغة
 .ىذا اجلانب الصويت ىو األساس الذى يقـو عليو بناء مفرداهتا وصيغها وتراكبها بل وآداهبا كلو شعرا ونثرا

لذلك البد لدارس اللغة العربية أف يعرؼ أوال من أصواهتا اليت سيستعملها باستمرار ىف استماعو وكالمو وقرائتو 
". قد الشيئ ال يعطىاؼ"وكتابتو، دوف ذلك ال يعطى شيئا ألف الشعار ادلشهور يقاؿ 

 فإف ىناؾ قضايا صوتية كثَتة ٖتتاج إىل العربية لغَت الناطقُت هبا أيضا، اللغة  والتعّلمـيلتعلىف االنسبة ب
: ثل غلدوف صعوبة يف نطق بعض األصوات، ـاللغة العربيةدراسة وإصالح، ومن ذلك أف أغلب الذين يتعلموف 

 اليت يستمر أغلب متعلمي اللغة /.ح / ع / ؽ / خ / غ / ش / ط / ص / ض / ظ / ذ / ث /  صوت 
ومنها صوت  .   ,S, Z, D, DH, T, S, G, KH, K, A, H  العربية لغَت الناطقُت هبا من إندونيسية يف نطقها

صوت " وتزداد الصعوبة مع نطق الصوائت استعالع مثل .  الذي ينطقو بعض ادلتعلمُت يتغَت من صوت أصلو
، فعلينا كادلعلمُت أف صلتهد على تعّمق ضلو علم األصوات . ع " نظرا لكثرة ادلقبلُت على تعّلم اللغة العربية اليـو

من النرب والتنغيم والوقف - أين ينطق وكيف ينطق واألصوات فوؽ القطعية )خاصة علم أصوات النطق  
 .(والطوؿ

وشلا ال شك فيو أف معرفة كيفية نطق األصوات والفروؽ الدقيقة بينها، وكيفية التمييز بينها مسعياً سوؼ 
ييسر إعطاء توجيهات فعالة للمتعلم فيما يتعلق ٔتا يفعلو حىت ينطق نطقاً سليماً ؤتا يستمع إليو حىت يفهم ما 

وال شك أف الكثَت من التدريب ادلتواصل ٖتت اإلشراؼ الدقيق . وال سيما ىف النرب والتنغيم والوقف والطوؿ. يقاؿ
عادات النطق ليت ٘تيز لغتو – أثناء ٖتدثو باللغة ادلتعلمة – للمعلم من شأنو مساعدة ادلتعلم على أف يدع جانباً 

 .األصلية، وأف يكتسب عادات النطق اخلاصة باللغة ادلتعلمة اليت يتعلمها
 

 تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية من خالل التدريبات المكثفة لألصوات. 6
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تعّد التدريبات ضرورية يف عملية تعليم اللغة، ألف الدارس يراد ذلا أف يكتسب ادلهارات اللغوية، وادلهارة 
والتدريبات اللغوية تستهدؼ على . ومن مل تكثف التدريب ال ٖتقق السيطرة عليها. ٖتتاج إىل تدريب و٘ترين

باإلصلليزية توحي  " drill" والكلمة . ٘تكُت الدارس من أف يسيطر على األظلاط اللغوية اليت تعّلمها يف الفصل
إذ أّف  من معانيها يثقف أو ػلفر أو ػلصر، والتدريب إذف وسيلة حلفر أو حصر ادلهارة اليت تُعّلمها . هبذا ادلعٍت

  .الفرد وتثبيتها عنده وتدعيم ما تعّلمو بشأهنا
ويف مثاؿ . إذف تدريب الكالـ  ىو نوع من التدريبات اللغوية اليت غلعل زلور اىتمامو تنمية مهارة الكالـ

وذلذه التدريبات أعلّية كبَتة . ىذه التدريبات تعترب االستعانة ٔتهارات أخرى ويكوف أمرا مساعدا وليس أساسيا
خاصة يف برامج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا عند تعليم مهارة الكالـ، ألف السيطرة على ىذه ادلهارة ٖتتاج 

ويف تدريبات الكالـ يتّم الًتكيز فيها على اجلانب الصويت من . إىل تدريب مكثف حلفر أو حصر اليت تعّلمها
. نطق الصوت ادلنعزلة ومألوفة وادلقطع وأداء النرب يف الكلمة والتنغيم يف اجلملة، ويتّم تدريب الدارس  شفهيا

  

 أسس تدريبات الصوت .1
وادلراد بأسس التدريبات يف ىذا البحث، ىي ادلبادئ الرئيسية اليت البد أف تستندىا يف تدريبات نطق 

الصوت كما ذكره علي اخلويل؛  
من ادلفيد استخداـ الثنائيات الصغرى يف ٘تارين النطق . 1
عند تقدمي ظلوذج النطق الذي سينطقو الطالب نبدأ بصوت األسهل وٕتعلو يف الكلمة األوىل من الثنائية . 2

وصلعل الصوت األصعب يف الكلمة الثانية 
ندّرب الطالب على األصوات مستخدمُت كلمات أوال، مث أشباه مجل ثانيا مث مجل ثالثا . 3
قبل أف ندّرب الطالب على النطق، ندّرهبم على ٘تييز األصوات والتعّرؼ عليها وهبذا تسبق ٘تارين التعرؼ . 4

٘تارين النطق 
عند تكرار الطالب تبداء بالتكرار اجلمعي مث التكرار الفئوي مث التكرار الفردي . 5
نستخدـ إشارة اليد إلدارة التمارين النطقية بكفائة ودراية . 6
 .غلب على ادلعلم أف يستخدـ العربية الفصيحة يف تدريسو وأف يبتعد عن اللهجات العامية. 7
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من ادلبادئ السابقة يف تدريب األصوات إذا طبقنا يف عملية تعليم مهارة الكالـ فلها أثر فّعايل يف  
ألف الصوت ىو األساس األوؿ يف بناء الكالـ، ودوف نطق الصوت . تكوين العادات اجليدة ضلو كالـ الطلبة

 . صحيحا وأداء النرب والتنغيم سليما كاف الكالـ بعيدا عن ادلعٌت يف أذف السامع
 أنواع تدريبات الصوت  .2

يكتسب تعليم األصوات والتدريب عليها أعلية كربى يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا خاصة يف 
ونطق الصوت وأداء النرب والتنغيم يف ىذا اجملاؿ يلـز أف يكوف . تعليم مهارة الكالـ، ألهنا تعتمد عليها يف ٖتقيقو

وليكوف . صحيحا سليما، ألف الكالـ بدوهنا يكوف غريبا وبعيدا عن أبناء اللغة وادلعٌت الذي يريده ادلتكلم
وىناؾ أنواع من . الدارس لو الكفاءة اجليدة يف نطق الصوت وأداء النرب والتنغيم ػلتاج إىل التدريبات ادلكثفة

 التدريبات الصوتية اليت تستطيع أف تساعد يف أثناء عملية تعليم مهارة الكالـ منها؛
تبتدئ بنطق .  تدريبات التعّرؼ الصويت، ويقصد بو إدراؾ الصوت و٘تييزه عند مساعو منفصال أو متصال .1

الصوت اذلدؼ مفردا، وتشمل إيراد رلموعة من الكلمة اليت تشمل صوت اذلدؼ، ويتاح للدارس مساعة مرة 
 .  ويكوف الدارس بتكرار الصوت خلف ادلدّرس أو تسجيل.  أو أكثر من مدّرسو أو من جهاز التسجيل

 تدريبات التمييز الصويت، هتدؼ بتدريبات التمييز الصويت إىل إدراؾ الفرؽ بُت صوتُت و٘تييز كل واحد  .2
منهما عن األخر عند مساعو أو نطقو الصوت اذلدؼ والصوت البديل الذي ينطقو ادلدّرس إذا أراد نطق 

ويتم التدريب ذلذا النوع عن طريق قوائم الثنائيات الصغرى مع الًتكيز على الصوتُت . الصوت اذلدؼ
 . ادلتقابلُت ليدرؾ الدارس الفرؽ بينهما

تدريبات التجريد الصويت، وىي التعّرؼ إىل الصوت من خالؿ اجلملة أو مقاطع يف بعض كلماهتا ذلك  .3
وميكن الصوت اذلدؼ يف كل درس بلوف سلتلف ليساعد الدارس الفرؽ بينهما .  الصوت اذلدؼ

من نوع تدريبات السابقة وجدنا أف ىناؾ ثالثة مراحل اليت البد أف يسلك ادلدرس يف تدريبات 
ىي اللبُت الذي يشّيد وىذا بسبب أعلّية األصوات يف اللغة، و. األصوات من التعّرؼ الصويت و٘تييزىا مث ٕتريدىا

منها ادلقطع مث الكلمة والكلمات ىي اليت تشّيد منها اجلملة واجلملة ىي اليت اللبنات لتشّيد الكالـ، إذف 
لذلك تدريب األصوات على مجيع موقعا من أمر مهّم يف مساعدة . فاألصوات ىي أساس البناء الًتكييب يف اللغة

وميكن تدريب على طريق مكثف . مهارة كالـ الطلبة ليكوف الكالمو واضحا ذا معٌت ومقبوال عند أبناء اللغة
. يف مهارة الكالـ حيت يسيطر الدارس على األصوات ادلدروسة على أحسن شلكن، والذي سيخدمها
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كما قد ُعِرَض سابقا من مفهـو التدريبات وأساسها وأنواعها وعالقتها بتعليم مهارة الكالـ، فهناؾ 
فمن ادلمكن تقسيمها إىل نوعُت رئيسُت .  تدريبات على وجو عاـ  وميكن استخدامها ىف تعليم مهارة الكالـ

: ويندرج ٖتت كل منهما أنواع ثانوية، وىذاف النوعاف علا
وىي عبارة عن " ادلمارسة النمطية" أو كما تسمي يف بعض كتب تعليم اللغات الثانية : التدريبات النمطية .1

وىدؼ ىذه . ويتطلب طريقة واحدة ىف اإلستجابة ذلا. رلموعة من التمرينات اليت تثبت على شكل واحد
 .التدريبات على األظلاط اليت تعّلمها الطالب يف رلاؿ النحو وتعليم الًتاكيب

وىي اليت تدور يف موفق اتصايل عن طريق احلوار مع األخرين، وال تتبع شكال واحدا، : التدريبات اإلتصالية .2
 .كما تنبئ باستجابة واحدة من الدارس

إذا نظرنا إىل نوعُت سابقُت من تدريبات الكالـ النمطي واالتصالية ميكن أف نستخدمها يف تدريبات 
مهارة الكالـ، ولكن أال ينسى ادلدّرس برعاية واىتماـ طريقة نطق الصوت صحيحا وسليما، من أين ينطق 

وكيف ينطق وكذلك يف أداء النرب والتنغيم، ألف النمط الواحد إذا ينطق بصوت أو نرب أوتنغيم سلتلف فلو معٌت 
ومن التدريبات . وما أشبو ذلك" ذىبت إىل ادلًت-ذىبت إىل ادلطر -ذىبت إىل ادلطار"ومن مثاؿ ذلك . أخر

: ادلقًتحة لتنمية عادات الكالـ نذكر علا فيما يلي
 التكرار للصوت .1
 التكرار للكلمة .2
 التكرار للجملة .3
 الربط بُت الكلمة ادلسموعة والصورة اليت تدؿ عليها .4
 نطق أصوات اللغة ابتداء .5
 نطق احلروؼ ادلتقاربة ادلخرج .6
 نطق احلركات الطويلة واحلركات القصَتة .7
 تنغيم اجلمل ْتسب ادلواقف؛ كاجلمل اإلخبارية والتعجبية واإلستفهامية .8
 "مّسع أو قّرئ" اإلجابة على األسئلة اليت يطرحها ادلدرس وادلتعّلقة ٔتوضوع  .9
  .اإلشًتاؾ يف زلادثة قصَتة تتعلق بادلوضوع ادلتقدـ  واإلشًتاؾ يف زلادثة عامة .10

من اخلطوات السابقة يف تدريب الكالـ، نعرؼ أف األسلوب البسيط البتعاد الدارس من عدـ اتقاف نطق 
الصوت والنرب والتنغيم يف مهارة الكالـ، ػلتاج إىل التدريبات ادلكثفة وادلستمرة لألصوات القطعية وفوؽ القطعية 

 لألصوات تدريبات النطق" والتدريبات اليت تناسب وتقارب إىل أداء األصوات ىي . لتكوين العادات اجليدة
تكرار الصوت والكلمة واجلملة والربط بُت  ومن التدريبات ادلقًتح لتنمية عادات الكالـ ػلتاج إىل "العربية 

الكلمة ادلسموعة والصورة اليت تدؿ عليها ونطق أصوات اللغة ابتداء ونطق احلروؼ ادلتقاربة ادلخرج ونطق احلركات 
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الطويلة واحلركات القصَتة وتنغيم اجلمل ْتسب ادلواقف كاجلمل اإلخبارية والتعّجبية واإلستفهامية، واإلشًتاؾ يف 
 زلادثة قصَتة تتعلق بادلوضوع ادلتقدـ و اإلشًتاؾ يف زلادثة عامة

التدريبات السابقة نستطيع أف نقوؿ من أنواع األنشطة ىف تعليم مهارة الكالـ، وميكن ىذه التدريبات 
استخدامها يف مساعدة على تنمية مهارة كالـ الدارس لغَت الناطقُت بالعربية إذا كانت التدريبات السابقة مع 

ألّف يف تدريبات مهارة الكالـ يتم الًتكيز فيها على اجلانب الصويت للغة ويتّم .  اإلىتماـ باألصوات والنرب والتنغيم
لذلك من األمور اليت غلب .  شفهيا كما ذكر شلّا سبق، واللغة ادلنطوقة غلب أف تكوف قبل مكتوبة تدريب الدارس

:  على ادلعلم أف يراعيها يف ىذه التدريبات ىي
 هتدؼ ادلهارة إىل تثبيت ما اكتسبو الدارس من ادلهارات .1
 ليس من ادلطلوب يف التدريب إصدار احلكم ذلا أو عليها .2
 يقتصر األمر يف التدريب على ادلمارسة اجليدة  من الدارس  للمهارة اللغوية  .3
 .يقدـ ادلعلم يف أثناء التدريب النموذج أو مثاؿ الذي ػلتذي .4
 يعقب التدريبات عادة ما قدـ من زلتوى لغوي ىف احلصة .5
 .التدريب يًتكز حوؿ مهارة لغوية .6

ىؤالء السابقة من األمور اليت البد أف يراعيها ادلدرس يف أداء التدريبات دلهارات لغوية من االستماع والكالـ 
هتدؼ  (مهارة الكالـ)إف التدريب يف أثناء عملية تعليم اللغة . والقراءة  والكتابة اليت قّدمها علماء تعليم اللغة

لتثبيت وٖتفَت ما يعّلمو الدارس من تلك ادلهارة من نطق أصواهتا وأدء نربىا وتنغيمها ومفردهتا وتركيبها وطالقتها يف 
  . ويكوف التدريب بأكثر شلكن مثاال من ادلدّرس حىت يسيطر الدارس مهارة الكالـ على أحسن وجو. االتصاؿ

 

إختتام . 7
إف مهارة الكالـ تكوف مهارة مهمة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، وىذا ٔتعٌت إذا مسعنا أف 

ولذلك كاف تعليمها غلب أف . الشخص يتعلم أو يستطيع اللغة العربية فنتبادر يف أذىاننا أنو يستطيع أف يتكلم هبا
تتناوؿ على أكمل شلكن يف حجرة الدراسة وخارجها من ادلنهج وادلادة والطرؽ والوسائل والتقومي وأيضا على إجراء 

وادلدّرس يف ىذه ادلناسبة ىو الركن األساسي يف أداء وإصلاح تعليم مهارة الكالـ لغَت الناطقُت . عملية التعليم
وتعليم مهارة الكالـ يلـز . بالعربية، ومدّرس ىذه ادلهارة أف يكوف ظلوذجا لطلبة يف نطق األصوات وأداء النرب والتنغيم
والتدريبات ادلكثفة . فيو التدريبات، ألف تعليم ادلهارة ىو تكوين العادات وليس ىناؾ سبيل إليو إال التدريبات

. لألصوات يف تعليم مهارة الكالـ سابقا ٖتتاج إىل معرفة علم األصوات النطق
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