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ة بوصفها لغة اثنية اسرتاتيجيات تـمّكن مهارة الكالم للطلبة البكالوريوس يف اللغة العربي
 ابلكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور

 

 نورمه بنت حسني
 قسم دراسات اللغة واللغوايت العربية بكلية الدراسات واحلضارة اإلسالمية

العاملية بسالجنورالكلية اجلامعية اإلسالمية   
normah@kuis.edu.my 

 

 ملخص البحث
 

سعى هذا البحث عرب املنهج الوصفي وهدفه ملعرفة اسرتاتيجيات تـمّكن مهارة الكالم للطلبة 
البكالوريوس يف اللغة العربية بوصفها لغة اثنية ابلكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور. 

 رية االسرتاتيجيات الّتذك -1ووجدت الباحثة أّن أهم اسرتاتيجيات متّكن مهارة الكالم هي: 
(recalling) ،2-  االسرتاتيجيات املعرفية(cognitive) ،3- االسرتاتيجيات الوصفية(descriptive) 

شفت تكا طالبا يف الفرتة األخرية. و  50. اعتمدت الباحثة على املقابلة الشخصية من قبل 
ى مهارة الباحثة أبّن أهم الصعوابت اليت يواجههم عند تعّلم مهارة الكالم هي قلة املمارسة عل

الكالم، عدم االهتمام والرغبة مبهارة الكالم نفسها، البيئة غري املشجعة، وأيضا اخلوف من 
ارتكاب األخطاء عند تعّلم مهارة الكالم. وأخريا قّدمت الباحثة بعض االقرتاحات اليت متكن يف 

كان موقف   إسهام اسرتاتيجيات متّكن مهارة الكالم، وهي تقوية عملية التعليم والتعّلم حبيث
املعلم موقفا موجها ومرشدا، حماولة دفع الّدارسني للكالم، استخدام الوسائل التعليمية اخلاصة 
لتسهيل عملية تعّلم مهارة الكالم وتشجيع الّدارسني على الكالم، وإقامة األنشطة اللغوية وال 

 سيما الرتكيز على مهارة الكالم.
 

مهارة الكالم، االسرتاتيجيات الّتذكرية، االسرتاتيجيات  الكلمات املفتاحية: اسرتاتيجيات، متّكن
 .املعرفية، االسرتاتيجيات الوصفية
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 املقدمة
من املعروف أن اللغة العربية لغة عاملية ولغة مشهورة لدى الناس يف العامل كما أهنا 

والسياسية، والعلمية تستخدم يف اجملاالت املختلفة: الرتبوية، والتعليمية، والثقافية، واالقتصادية، 
وغريها. ومما ال ينكره أحد، اهتم الناس ابللغة العربية اهتماما كثريا وازدادت رغبتهم يف تعّلمها 
حىت صارت من املواد الدراسية يف املدارس، واجلامعات، واملؤسسات التعليمية األخرى. ويركز 

هارة الكتابة، ومهارة االستماع، تعليم اللغة العربية على مهارات أربعة، هي مهارة القراءة، وم
 ومهارة الكالم.

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن القائم ابلنفس  
الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة: اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء 

كالم فهو: ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف أما التعريف االصطالحي لل الشتاء.
نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي 
أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف 

التعبري وسالمة يف األداء.
الكالم هو النشاط اللغوي املهم يف احلياة اليومية كان اإلنسان به حياول أن يعرب عن كل 

والكالم هو ماخطرة بباله االفكار والشفوي. دون التعبري عن نفسه اليعرف اإلنسان ما فكره وشعره. 
إحد املهارات اللغوية االربعة الفعالية االنتجية وهي مهارة القراءة واالستماع والكتابة والكالم. والكالم 
هي تعترب من أمهية املهارات ابلنسبة اىل اللغة األجنبية وتعترب من أهم املهارات اللغوية. ألن الكالم 

تعليم اللغة األجنبية ويعترب والقائمون   يف منهج جزء عملى الذى ميارسه املتعلم. فالكالم جزء أساسي
على هذا امليدان من أهم اهداف تعليم اللغة األجنبية ذلك أنه ميثل يف الغالب اجلزء العملى والطبقى 

  يف تعليم اللغة.

للطلبة البكالوريوس يف  مهارة الكالم ّكنمتاسرتاتيجيات يف هذا البحث تود الباحثة معرفة 
 لكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنوراب بوصفها لغة اثنية اللغة العربية
 
 



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018 
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR. 

ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA 

592 
IRSYAD 2018  E-PROCEEDING                                                                            eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1 
 

 
 مشكلة البحث

إن اللغة العربية كلغات أخرى هي أدوات لالتصال والتحدث بني أفراد اجملتمع. يف هذا البحث، 
 طالبا يف الفرتة األخرية 50املقابلة الشخصية اليت متت عقدها مع  وجدت الباحثة من خالل

واتصاهلا بزمالئها يف الكلية اجلامعة والتحدث معهم واالستماع إىل شكاواهم أن الناطقني بغري 
يواجهون صعوابت كثرية عند تعلم اللغة العربية وال سيما عند تعلم مهارة الكالم. وتعد  العربية

أعقد  مهارة الكالم من أهم املهارات للتواصل اللغوي والتعبري عن النفس مع أهنا تعترب من
املهارات اللغوية ألهنا تتطلب جهدا وقدرات أكثر. ومع أمهية الكالم كمهارة لغوية وكوسيلة من 
وسائل التعلم، تستطيع الباحثة أن تقول دور املعلم واملتعلم مهم جدا يف عملية تعليم وتعلم اللغة 

قد يرجع إىل قصور العربية. رمبا ال يرجع إىل صعوبة الكالم حيث أنه من اللغات األجنبية، بل 
ونقص يف طرق التدريس، أو يف الربامج املعدة لتعليم الكالم أو قد يرجع إىل أن الطالب ليس 

 عندهم معرفة كافية ابللغة ذاهتا.
 

 أهداف البحث
 األهداف الرئيسية من هذا البحث هي:

للطلبة البكالوريوس يف اللغة  مهارة الكالم ّكنمتمعرفة مدى استخدام اسرتاتيجيات  -1
 .لكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنوراب العربية بوصفها لغة اثنية

اكتشاف الباحثة أبّن أهم الصعوابت اليت يواجههم عند تعّلم مهارة الكالم هي قلة  -2
املمارسة على مهارة الكالم، عدم االهتمام والرغبة مبهارة الكالم نفسها، البيئة غري 

 املشجعة، وأيضا اخلوف من ارتكاب األخطاء عند تعلم مهارة الكالم.
تقدمي الباحثة بعض االقرتاحات اليت متكن يف إسهام اسرتاتيجيات تعّلم مهارة  -3

 الكالم.
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 الدراسات السابقة

على أساس املدخل املوقفي فإن اللغة تعّلم عن طريق تدريب الدارسني على استيعاب قواعد اللغة 
أنشطة معينة. و رغم ذلك، مل خيل هذا املدخل من انتقادات طرحها علماء اللغة خالل 

التطبيقيون. و أّكد هؤالء اللغة على األوجه الوظيفية و االتصالية من اللغة، و عند أرآئهم أن 
تعليم اللغة ينبغي أن أيّكد على املهارات االتصالية أبكثر أتكيدا من جمرد السيطرة على القواعد 

  .(1992:64و رودجرز، وية. )ريتشادزاللغ
وانتشر املدخل االتصايل يف تعليم اللغة األجنبية انتشارا واسعا يف اجنلرتا كما تطور هذا 
املدخل أيضا يف أمريكا. و كان ذلك يف منتصف السبعينات من هذا القرن. ورأى أنصار هذا 

ة األجنبية يهدف إىل تكوين املدخل أن املدخل االتصايل ليس هو إال مدخال يف تعليم اللغ
الكفاية االتصالية كهدف يف تعليم اللغة ابإلضافة إىل تطوير أساليب تعليم املهارات اللغوية 

 (.3: 1996األربع اليت تعرتف أبن اللغة و االتصال بينهما عالقة متبادلة. )عزيز و الوسيلة، 
 

 نتائج البحث وتوصياته
يف هذه البحث، اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي حيث مجعت البياانت احملصولة من 

واملالحظات ومشاركة  طالبا يف الفرتة األخرية 50املقابلة الشخصية اليت متت عقدها مع خالل 
الناطقني  اآلراء مع زمالء يف الكلية اجلامعية. قد انطلقت هذه الدراسة من مشكلة مفادها أن

يواجهون صعوبة يف إجادة تعّلم مهارة الكالم، وكشفت الدراسة أن اسرتاتيجيات  عربيةبغري ال
االسرتاتيجيات  -2، (recalling) االسرتاتيجيات الّتذكرية  -1:  تعّلم مهارة الكالم لديهم هي:

 . (descriptive)االسرتاتيجيات الوصفية -3، (cognitive)املعرفية 
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: هتدف إىل تذكر املعلومات واسرتجاعها، وذلك عن طريق خالل االسرتاتيجيات الّتذكرية -1

صالت ذهنية بواسطة التصنيف يف جمموعات مما يسهل احلفظ. وتضم أنواعا خمتلفة من 
 االسرتاتيجيات وهي:

 

 
 

كالمسرتاتيجيات تعّلم مهارة الا

ذكريةاالسرتاتيجيات التّ 

يةاالسرتاتيجيات الوصفرفيةاالسرتاتيجيات املع

وضعت،جمموعايفالتصنيف)ذهنيةصالتخلق
(سياقاتيفاجلديديةوالعباراتالكلمات

اخلرائطالتصوير،)والصوتالصورةبنيالربط
(يةاملفتاحالكلماتاستخدامالعنكبوتية،

(هامراجعتمعالكلماتالدارسيردد)املراجعة

عىن،املمتثيل)احلركيالتوظيف
(ميكانيكيةأساليباستخدام
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وإنتاجها : ترمي إىل مساعدة الدارسني لفهم أمناط لغوية جديدة، االسرتاتيجيات املعرفية -2
 عن طريق التحليل واالستنباط واستخدام املصادر. وتضم جمموعة من االسرتاتيجيات وهي:

 
 

: هتدف إىل مساعدة الدارسني على استخدام اللغة على الرغم االسرتاتيجيات الوصفية -3
 من قلة حمصوهلم اللغوي بواسطة التخمني، أو استخدام الوصف. ومن االسرتاتيجيات هي:

 

 

منوذجحماكاةأوالتكرار
لغوي

نظامالعلىالرمسيالتدريب
هذهموتستخدللغةالصويت

جليسأبناالسرتاتيجية
.بنفسهموضوعاالدارس

بعضعلىالتعارف
ربطيفاملساعدةالتعبريات

الكالمأجزاء

كلماتيكونالربطإعادة
لدىمعروفةعباراتأو

.قبلمنالدارس

م عندما املمارسة الطبيعية وتت
ني يتفاعل الدارس مع انطق

.  ابللغة اهلدف

ينطقأيالذكيالتخمني
األملغتهمنكلمةالدارس
اهلدفاللغةتقارببصورة

حلركاتابالتعبريوتعيناجلسد،لغة
وقسماتواإلشارات،كالتمثيل،

العيننيوحركةالوجه،

يلجأهاوفياملساعدة،طلباسرتاتيجية
إىللسؤاتوجيهإىلكالمهأثناءالدارس

حولهمن

يلجأثحبياملرتادفاتأوالوصفاستخدام
هيعرفالالذيالشيءوصفإىلالدارس

لهمرادفايعرفوال
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 الصعوابت اليت يواجههم عند تعّلم مهارة الكالم:

 
 
 

 االقرتاحات
بناء على ما أوصلين إليه هذه البحث، أوصى االقرتاحات فيما يتعلق ابسرتاتيجيات متّكن مهارة 

 الكالم. وهي:
تقوية عملية التعليم والتعّلم حبيث كان موقف املعلم موقفا موجها ومرشدا، حماولة دفع  -1

للكالم، استخدام الوسائل التعليمية اخلاصة لتسهيل عملية تعّلم مهارة الكالم الّدارسني 
وتشجيع الّدارسني على الكالم، وإقامة األنشطة اللغوية وال سيما الرتكيز على مهارة 

 الكالم.
فقد تكون بصورة ثنائية بني املعلم  ،تتخذ املناقشة أشكااًل خمتلفة طريقة املناقشة: -2

ويكون دور الطالب  ،أو فيما بني الطالب أنفسهم حبيث يدير املعلم النقاش ،والطالب

لصعوابتا

قلة املمارسة على 
مهارة الكالم

عدم االهتمام 
والرغبة مبهارة 
الكالم نفسها 

جعةالبيئة غري املش

من ارتكاب اخلوف
األخطاء عند  تعلم 

مهارة الكالم
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وهنا ال بد من مراعاة آداب املناقشة وتدريب الطالب على  ،التعبري عن وجهة نظره
 ذلك.

ميكن استخدام هذه الطريقة لتطوير مهارة احملادثة حبيث خيتار املعلم قصة  طريقة التمثيل: -3
خالل تنفيذ التمثيل من قبل الطالب  على احملادثة. من معينة هبدف تدريب الطالب

 يعمل املعلم على التوجيه واإلرشاد.
طريقة املناظرة: وهي حوار أو تفاعل لفظي بني شخصني قائم على املنافسة يف طرح  -4

 وجهات النظر.
ميكن استخدام القصص كإسرتاتيجية لتطوير مهارة احملادثة لدى  استخدام القصص: -5

كن للمعلم أن يعني بعض القصص للطالب ويطلب منهم تلخيصها الطالب كما مي
 أو ميكن حتويل القصة إىل متثيلية يقوم الطالب أبداء أدوارها. ،وعرضها أمام الطالب

هي تطبيق كل التعليمات املتقدمة إليهم يف التدريس،  ومسؤولية الناطقني بغري العربية -6
قصود من هذه اإلجراءات حتقيق أهداف وكذلك يف التدريبات اليت أعطاها املدرس فامل

 الدراسة.
يف توفري الوسائل واألجهزة املمكنة  وعلى املدرسني أن يساعدوا الناطقني بغري العربية -7

إلجياد البيئة الصناعية عند تدريس مهارة الكالم، وعليهم أيضا أن يستخدموا الوسائل 
 الناطقني بغري العربية.التعليمية املختلفة ابعتبار الفروق الفردية بني 

 املراجع
(، يف طرق تعليم اللغة العربية لألجانب، كواال ملبور ماليزاي: ايه، 1996جاسم علي جاسم، )

 ايس نوردين.
 (، روح الرتبية والتعليم، القاهرة: دار الفكر العريب.1993حممد عطية اإلبراشي، )

 ، رايض: اململكة العربية السعودية.(، أساليب تدريس اللغة العربية1986حممد علي اخلويل، )
 (، اللغة الرعربية، نظامها، وأدهبا، وقضااي معاصرة، عمان.1989حممد مسارة أبو عجيمة، )
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