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مهارة المحادثة في تدريس اللغة القرآن للناطقين بغيرها
)(دراسة وصفية
(Speaking skills in teaching Arabic to non-native
speakers)
(Descriptive study)
مسَتہ صغَت امحد

 اجلامعة الوطنية للغات احلديثة إسالـ آباد، قسم اللغة العربية كآداهبا،أستاذة مساعدة
Abstract

Language is considered as the tool of connection between people of the society, and it
is one of the important elements in the lines of human beings. And the Arabic
language is one of the very important languages in the world. And native speakers
have to do great efforts to get the full acquaintance of this language. And to important
their proficiency of its basic rules. And conversation deemed to be the very basic
starting step in teaching Arabic language to non – native speakers to teach them some
basic sentences which we use in our daily life, before getting them involved in actual
practice of other learning skills like listening, reading, and writing in globally defined
as types of linguistics activities for all, and for writing its use in language, teaching is
less then all, above mentioned activities. there are some specific aspects selected from
daily routine of human to make the student proficient in daily conversations and talks
by step and step guidance, and for central objective of conversation it is set to enhance
the speaking skill and evaluation of attended knowledge of the students and also to
develop his vocabulary, to the extent that he can skillfully utilize it through the
talking and confidentially with others. And also the conversation is the source of
social interactions which makes the student capable of reformation of the society by
bilateral communication.
Keywords: speaking skills, Arabic teaching, non-native speakers, proficiency
techniques, speaking guidance, Arabic vocabulary, and pronunciation improvement.

:المقدمة
قاؿ اهلل تعاذل يف: أما بعد،احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كىداية للناس أمجعُت
)3: اآلية،(سورة يوسف إنَّا أنزلناه قرآنان عربيان لعلكم تعقلوف :القرآف اجمليد كالفرقاف احلميد
ُّ تعترب اللغة آلة االتصاؿ بُت أفراد اجملتمع كت
"فاللغة نظاـ: زلمد اخلورل. قاؿ د.عد إحدل العناصر ادلهمة يف حياة الناس
)1(
 فهي إحدل اللغات."اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ األفكار كادلشاعر بُت أعضاء مجاعة لغوية متجانسة
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ادلهمة يف العادل ،كذلا من ادلميزات كاخلصائص اليت جعلتها موضع االىتماـ اىتمامان كثَتان من العلماء كادلفكرين من
أىلها أك غَتىم لقواعدىا كأصوذلا.كمنذ فتوحات ادلسلمُت يف بالد العادل ظهرت اختالفات كثَتة يف تفهم اللغة العربية
كتعمقها ،شلا أنشط العلماء إذل االىتماـ هبا كال سيما يف تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .كال شك أف تعليم اللغة
العربية للناطقُت بغَتىا عمل تربوم كتعليمي مهم مستقل بربارلو كمناىجو ككتبو .كالناطقوف بغَتىا حيتاجوف إذل جهد
كبَت دلعرفتها كالتعمق فيها .كعندما حياكؿ الطالب على أف يتعلم لغة ثانية يواجهو بعض ادلشكالت يف ادلفردات
كالكتابة كالقراءة كالنطق كالتعبَت .كىذ ه سنة اهلل تعاذل أف اإلنساف يعيش يف رلتمع بشرم تتكامل فيو الوظائف
كاألدكار كتتم معو ادلنافع كادلصاحل ،كال تكتمل الوظائف الضركرية إال مبساعدة بعضهم بعضان كالكالـ ىو أداة االتصاؿ
فيما بينهم ،الذم يُعترب مبدأن أساسيان قبل معرفة االستماع كالقراءة كالكتابة" .كاللغة العربية ال تكتفي كلغة االتصاؿ بُت
ٍ ()2
الناس يف حياهتم اليومية كإمنا ىي لغة خاصة مكتوبة يف األغلب ال يستطيع استعماذلا أحد إال بعد ٍ
جهد كبَت".
فمهارة الكالـ كالنطق أىم جزء يف شلارسة اللغة كاستيعاهبا .كىذا البحث خيتص يف استخداـ ىذه ادلهارة ادلختارة ألهنا
أساس النجاح يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا.
تعريف المحادثة:

تتألف احملادثة من رموز لغوية منطوقة تنتقل هبا األفكار كادلشاعر كاألحاسيس.تُعرؼ احملادثة باإلنشاء الشفهي ،ألهنا
من مهارات اللغة اليت تنقل هبا اخلواطر كادلعتقدات ،كالطلبات إذل اآلخرين بوساطة الصوت)3( .تعد احملادثة من أىم
مهارات اللغة اليت يتعلمها الطالب بعد مهارة االستماع ،فهي أصل اللغة كأساسها ،كأسهل طريقة للتواصل مع
اآلخرين ،فلها دكر أساسي يف تعليم اللغة األجنبية )4( .كىي تتطلب من الطالب القدرة على استخداـ األصوات بدقة
كالتمكن من ادلفردات كالًتاكيب اللغوية ليكوف لديو الكفاية االتصالية مع اآلخرين ألهنا عميلة تلقائية كإدراكية جترم
بُت فردين ،كتدكر عادةن حوؿ موضوع أك قضية كيتبادؿ كل من ادلتحدثُت الرأم فيو.إذف فال تتم احملادثة إال بوجود
طرفُت متفاعلُت.
مجاالت مهارة المحادثة:

()5

كىي:
 :1معرفة نطق الكلمات نطقان سليمان من حيث النرب كالتنغيم ادلناسب يف اللغة العربية كأداء ادلخارج بطريقة مقبولة،
كاستخداـ الًتاكيب العربية الصحيحة عند احملادثة.
 :2معرفة الفرؽ يف نطق األصوات ادلتشاهبة كادلتجاكرة  ،مثالن:معرفة الفرؽ بُت سلارج اذلمزة كالعُت ،كالسُت كالثاء،
الذاؿ كالزاء إخل.
ب كبو ،إخل .فالذم
 :3التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة ،مثالن الفرؽ بُت صوت ب كباُ ،
ال يعرؼ الفرؽ بُت احلركات لن يفهم الفرؽ بُت كتب ككاتب ،كبُت ملك كمالك ،إخل.
 :4التمكن من االختيار الدقيق للكلمة كللتعبَت عن ادلشاعر كاألحاسيس بشكل مًتابط.
 :5االتصاؿ كالًتابط بُت اجلمل كاألفكار من حيث التقدمي كالتأخَت.
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 :6استخداـ الصيغ النحوية ادلناسبة مع اخلصائص اللغوية مثل التمييز بُت التذكَت كالتأنيث ،كالفعل كالفاعل ،كغَتىا.
 :7ادلعرفة يف استخداـ بعض خصائص اللغة مثل التذكَت كالتأنيث كالتمييز كاحلاؿ كالفعل كالفاعل ،اخل.
 :8قدرة تدبَت احلوار مع أحد الناطقُت بالعربية.
 :9تنمية الثركة اللغوية كفهم الثقافة للغة اذلدؼ حسب ادلستول العقيب للطالب.
 :10التمكن من التفكَت باللغة اذلدؼ كالتحدث هبا بشكل مًتابط لفًتات زمنية مقبولة.
جوانب مهارة المحادثة:

يف ضوء رلاالت مهارات احملادثة ىناؾ بعض اجلوان ب اللغوية اليت جيب تنميتها لدل ادلتعلمُت إلتقاف مهارة احملادثة،

كىي:

()6

الجانب الفكري :من الواجب على ادلتعلم أف ديلك الفكرة الرئيسية عن ادلوضوع حىت يتمكن من احملادثة عنو بلغة
جديدة.كلودل ليفهم عنواف ادلوضوع  ،أك ما لديو أفكار حوؿ موضوع معُت ال يستطيع ادلشاركة مع زمالئو يف الصف.
الجانب اللغوي :كمن الواجب على ادلتعلم تنمية ادلفردات اللغوية كادلعرفة على النظاـ الًتكييب لبناء اجلملة حىت ال
خيطئ يف بناء اجلملة ضلويان أك صرفيان.
الجانب الصوتي :يشتمل ىذا اجلانب على نظاـ النرب كالتنغيم ،كسلارج األصوات ،كمعرفة الفرؽ بُت األصوات
ادلتقاربة ،كبُت احلركات الطويلة كالقصَتة.
الجانب الملحمي :يشتمل ىذا اجلانب على أثر التعبَتات اجلسدية يف تقوية ادلعٌت .كعلى ادلتعلم أف يتعلمها جيدان
ألهنا تؤثر على السامع ،مثل حركة احلواجب كالعيوف إلظهار التعجب ،إشارات اليد أثناء الكالـ أك اجتاه األقداـ.
الجانب التفاعلي :ىذا اجلانب ديثل حاجة ادلتكلم إذل إثارة انتباه ادلستمعُت إليو.
د :هدف تعليم المحادثة:

()7

 :1حتسُت نطق األصوات اللغوية نطقان سليمان.
 :2تطوير كعي الطالب بالكلمات الشفوية كتصحيح األخطأ الشفوية.
 :3تشجيع الطالب على الكالـ أماـ اآلخرين خاصة أماـ الناطقُت األصليُت.
 :5تنمية الثركة اللغوية لدل الطالب كتقوية ملكة ختيلو.
 :6دتكُت الطالب من احلصوؿ على ادلكانة االجتماعية الالئقة.
 :7التغلب على العيوب النفسية يف شحصية الطالب مثل اخلجل كاخلوؼ.
 :8أف يكوف قادران على القياـ باستخداـ الوظائف ادلختلفة أثناء احملادثة ،مثل:طلب الشئ األمر بشئ ،السؤاؿ
كاجلواب ،االعتذار ،التحية ،الدعوة كقبوؿ الدعوة ،طلب اإلذف ،كالنصيحة كغَتىا.
 :9الوسعة يف أفكار الطالب كأساليبو حسب العناكين.
 :10تنمية القدرة اخلطابية ك توليد اإلحساس بالثقة ،كالقدرة على اإلصلاز.
 :11دتكُت الطالب من حتديد جوانب ادلوضوع الذم يطرحو ادلتحدث.
 :12القدرة على سوؽ األدلة كاألمثلة كالشواىد كعلى استخالص النتائج.
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 :13تقومي ركابط ادلعٌت لدل الطالب كالتعود على اجلرأة يف التخاطب مع اآلخرين دكف تردد كخوؼ.
 :14تعلم الطالب تنظيم األفكار كتنمية مهارة التعبَت الكالمي.
أهمية تعلم مهارة المحادثة
للغة أربع مهارات أساسية ،كىي:االستماع كاحملادثة كالقراءة كالكتابة.ال تنفصل ىذه ادلهارات بعضها عن بعض ،ألف
ىناؾ عالقات قوية ربطت مجيعها على ضلو متكامل ،كالكفاءة يف كل ىذه ادلهارات ضركرية للمتعلم حىت يصبح زلاكران
جيدان )8( .كلكن تنمية مهارة احملادثة توفر للدارس اللغوم مزايا عديدة متميزة ،منها:

 :1المحادثة أساس اللغة :احملادثة ىي أساس اللغة.تبقى اللغة لغة دكف الكتابة كلكنها تفقد كجودىا دكف مهارة
احملادثة.توجد يف العادل كثَت من اللغات ادلنطوقة اليت ليس ذلا نظاـ كتايب.إذف مهارة احملادثة ذلا درجة أكذل يف تعلم
()9
اللغة.
 :2المحادثة أداة تعلم المهارات األخرى :تعترب مهارة احملادثة خطوة أكذل يف تعلم القراءة كالكتابة ،ألف ادلهارات
اللغوية مرتبطة بعضها ببعض ،فتعلم ادلهارة الواحدة يؤثر على تعلم ادلهارات األخرل.فادللكة يف مهارة احملادثة تساعد
()10
الطالب يف تنمية قدرة فهم ادلسموع كادلقركء.
 :3المحادثة أداة االتصال :إف أكثر النسبة لعملية االتصاؿ تتم شفهيان لدل الناس ،ألف الوظيفة األساسية ألية لغة
ىي التعبَت كاالتصاؿ ،كىي أسهل كأسرع طريقة للتعبَت عن مشاعره كحتقق االتصاؿ االجتماعي لكل شخص .كخاصة
يف ىذا العصر احلديث الذم ازدادت فيو أمهية االتصاؿ الشفهي بُت الناس ،ازدادت حاجتهم إذل تعلم اللغات اجملاكرة
()11
األخرل ،كأصبح تعلم احملادثة ضركرة كبَتة.
:4المحادثة وسيلة إشباع الحاجات :تعترب احملادثة أسهل كسيلة إلشباع حاجات اإلنساف اليومية كتسهيل حياتو،
فال ديكن الغناء عنها يف حياتنا االجتماعية.كلودل يكن الطالب قادران على التكلم فلن يستفيد من ادلهارات اللغوية
()12
األخرل ألنو لن يستطيع أف يوظف تلك ادلهارات يف حياتو اليومية.
:5تطوير العالقات االجتماعية :يساعد االتصاؿ اللغوم القوم مع اآلخرين يف تنشةة العالقات االجتماعية كتنمية
مهارات القيادة يف الطالب ،كىكذا يستطيع الطالب أف يتعلم طريقة العمل يف رلموعات كفرؽ ،كالذم يسبب حتسُت
()13
االنتاج العملي كيؤثر على تعاملو مع اآلخرين يف اجملتمع.
:6الثقة بالنفس والنجاح الوظيفي :القدرة على الوقوؼ أماـ اآلخرين كالتكلم بلغة جديدة ليست عملية سهلة فهي
حتتاج إذل تدريب كشلارسة ألف كثَتان من الطالب خيافوف أماـ اآلخرين )14( .لكن بعد منو مهارات التقدمي عند الطالب
لن يشعركا باخلوؼ كاخلجل خالؿ التكلم مع اآلخرين ،كىذا يساعده يف احلصوؿ على الوظيفة اجليدة كادلكانة العالية
()15
يف اجملتمع.
:7مهارة معروفة لدى الجميع :يرل الباحثوف اللغويوف أف حوارل  %90من النشاطات اللغوية تتم شفهيان فلهذا
عدد ادلتكلمُت أكثر من عدد الكاتبُت يف العادل.فتعلم مهارة احملادثة مهم جدان ( ، )16كلو دل تكن احملادثة مهمة فلم
()17
نكن ضلتاج إذل األساتذة يف الفصوؿ كلكانت الكتب كافية للتعليم.
196

احياء العلوم  ،يناير-يونيو ،2222المجلد،22:العدد1:

:8فهم الشخصيات :من أغلب ادلشاكل اليت حتدث لدل الناس ىي بسبب عدـ فهم كالـ اآلخرين ،كلكن مهارة
احملادثة تعكس مستول ثقافة اإلنساف ،كمدل نضجو العقلي.فهي كسيلة فهم شخصية ادلخاطب.

()18

:9وسيلة التعليم الرسمي:تستخدـ مهارة احملادثة كأداة رئيسية يف التعليم الرمسي كغَت الرمسي.تساعد احملادثة الطالب
()19
يف فهم اللغة فهمان عميقان ك ىي أداة الشرح كالتحليل ،كالتعليل كالوضوح ،كالسؤاؿ كاجلواب.
:12وسيلة التعليم غير الرسمي :قد دعا اهلل تعاذل ادلسلمُت إذل السَت يف األرض كالتدبر يف كونو بقولو ":قل سَتكا
يف األرض فانظركا كيف بدأ اخللق )20(.فاحملادثة كسيلة سهلة للتعامل مع اجملتمعات اجلديدة حىت يتصل ادلتعلم
بأفراد اجملتمعات األجنبية األخرل ،كيفهم ثقافتها بسهولة كيتعلم منها أشياء جديدة.

:11الجرأة األدبية :بالتدرب على الكالـ كاحملادثة يستطيع الطالب أف يكتسب اجلرأة األدبية كالتفاعل االجتماعي
دلواجهة السامعُت ،فيستطيع أف يبلغ رسالتو إذل اآلخرين بسهولة.كىذ القدرة يساعده كثَتان يف إصالح اجملتمع من
()21
حيث التفاعل االجتماعي.
:12تنشيط تفكير الطالب :تنمية مهارة احملادثة تؤدم إذل تنشيط ذىٍت كيبدأ الذىن يف االنشغاؿ بأفكار مفيدة
مثبتة كىكذا تتطور قدرة الطالب على اخلطاب ادلؤثر كالكتابة الفعالة.
تنمية مهارات المحادثة

ىناؾ بعض اجلوانب ادلهمة اليت جيب االنتباه إليها لتنمية مهارة احملادثة بطريقة حسنة ،كىي كما يلي:

أ:تنمية المفردات اللغوية )22( :استخداـ ادلفردات اللغوية ادلناسبة حسب الضركرة مهارة مهمة جدان لتعلم احملادثة،
كىي تعترب أساس مهارة الكالـ .فعندما ديتلك ادلتكلم ثركة لغوية كبَتة يشعر بالثقة بالنفس كال جيد أية صعوبة يف
إظهار مشاعره أماـ اآلخرين .ديكن للطالب أف يكتسب ادلفردات اللغوية اجلديدة من خالؿ مهارات االستقباؿ:.
االستماع كالقراءة .فإتقاف مهارة الكالـ كالقراءة ال ديكن دكف تعلمها ألف الكلمات ال تعرؼ إال من خالؿ
استخدامها بصورة شفوية ككتابية كالذم ال جيد الكلمات ادلناسبة للتعبَت عن أفكاره ال يتكلم رغم أف ذىنو مليئ
باألفكار الثمينة.
ىناؾ طرؽ كثَتة لتنمية ادلفردات اللغوية كلتطوير قدرة الطالب على احملادثة.منها:
 األسةلة كاألجوبة حوؿ موضوع مدركس. تقدمي مواقف حوارية حوؿ مواقف حياة الطالب. خربات الطالب يف ادلدرسة كيف الفصل. -ادلناقشات بُت الطالب.

ب:النطق السليم والمخارج الصحيحة للكلمات )23( :النطق السليم ألية لغة جديدة يبدك صعبان على الطالب.
فتعلم النطق السليم مهم مثل تعلم ادلهارات اللغوية اآلخرل ،كال شك يف صعوبة األمر يف البداية ألف السليقة اللغوية

ختتلف بُت اللغة األـ كلغة اذلدؼ هبا.
إف الطالب يتأثركف بادلعلم كثَتان ألهنم يعتمدكف عليو كيقلدكنو يف سلارج األصوات.فينبغي للمعلم أف يهتم بنطق
الكلمات السليمة كإصدار األصوات اجلديدة اىتمامان كثَتان ،حىت يرشدىم إذل طريقة نطق األصوات الغريبة جيدان.
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ج:القواعد :تعلّم القواعد مهم دلعرفة طبيعة اللغة ألهنا تساعد ادلتعلمُت على بناء اجلمل ادلفيدة عند احملادثة .كمن
أجل فهم كيفية بناء اجلمل الصحيحة جيب على الدارس االىتماـ بتعلّم القواعد .ألهنا تساعد الطالب يف فهم كالـ
اآلخرين كال ديكن أف يتحقق تبادؿ األفكار بشكل صحيح دكف فهم القواعد اللغوية )24( .ألف األخطاء اللغوية
تناقص يف أمهية الكالـ كىذا يؤدم إذل عدـ انتباه السامعُت إذل ادلتكلم كيشعر ادلتكلم باخلجل كحياكؿ اجتناب التكلم
أماـ اآلخرين.
د:الكالم بطالقة :طالقة التعبَت مهمة جدان .كالذين يتعاملوف مع اآلخرين كثَتان يعرفوف ما ىي النتائج السلبية ادلرتبطة

بعدـ القدرة على احملادثة بطالقة.ال حتدد ىذه الصفة حياة اإلنساف اليومية فقط بل حياتو ادلهنية تتأثر بالضعف
اللغوم.توفر صفة الطالقة للمتكلم حلفة علوية على غَته من الناس.ألف القدرة على التواصل الفعاؿ تعترب ُسلّم
النجاح .صلد يف رلتمعنا كثَتان من الناس األقل خربة من اآلخرين كلكنهم ينجحوف يف احلصوؿ على الوظائف اجليدة
()25
كيتواصلوف مع اآلخرين بطريقة فعالة ألهنم سيطركا على مهارة الطالقة اللغوية.
ه:الثقة بالنفس :ىذه صفة اليت ال عالقة ذلا مباشرة بادلوضوع كلكنو من العوامل ادلساعدة على تعليم مهارة احملادثة.
فينبغي لألستاذ أف يدرب طالبو على القضاء على ادلشاكل النفسية حىت تنمو لديهم الثقة بالنفس.فيمكنو اختيار
الطرؽ التالية :
 احلرص على تنمية مهارة احملادثة ال زيادة ادلعلومات كادلعارؼ يف ادلوضوع الًتكيز على ادلوضوعات احليّة الواقعية اجتناب تصحيح كالـ الطالب خالؿ التقدمي ،كتأجيلو إذل آخر احملاضرة استخداـ الكلمات اإلجيابية للجميع ك عدـ مقارنة الطالب بأخر عدـ السخرية من ادلتكلم أك الضحك من أخطاء الطالب كلو كاف عفويان تشجيع الطالب على الكالـ بدكف خوؼ كخجل زيادة تفاعل الطالب باللغة اذلدؼ باستخداـ كسائل اإلعالـ كالتكنولوجيا احلديثة كالتأكد أف كل طالب جيدفرصة التكلم يف الفصل
 تدريب الطالب على احملادثة مع شخص كاحد قبل التحدث أماـ اجملموعة الكبَتة حىت يتعود على التحدثباللغة اجلديدة
 دعوة أحد متكلمي اللغة اذلدؼ يف الفصل إلعطاء الطالب فر صة االتصاؿ مع األجانب الصرب كاذلدكء يف عملية التعلم ،ألف تعلم كل شئ يف يوـ كاحد غَت شلكن.فعلى األستاذ أف يعطي الطالب كقتانمتوفران للتدريب قبل أف يتوقع منهم نتائج شلتازة

مراحل تعلم مهارة المحادثة
إف تعلم أم لغة عملية تراكمية تتم يف مراحل عديدة كيستمر اإلنساف يف اكتساهبا كاحدة تلو األخرل حىت يتقن اللغة
األجنبية بأكملها.ىذه ادلراحل أك ادلستويات كثَتة .كقد اختلف اللغويوف يف حتديد عدد تلك ادلستويات )26( .كالعرؼ
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السائد ىو تقسيم ادلستويات إذل ثالث مراحل أساسية ،كىي :االبتدائية كادلتوسطة كادلتقدمة.

()27

أ:المستوى االبتدائي :ميزات التعلم يف ادلستول اإلبتدائي:
حفظ النصوص :إف تعلم مهارة احملادثة ليست عملية سهلة فال نتوقع من الطالب أف يتقنوىا يف ىذا ادلستول.كلكن
طرؽ تدريس اللغة احلديثة تفضل تعليم مهارة احملادثة قبل مهارة الكتابة.فيجب على األستاذ أف يبدأ تعلم الطالب
مهارة احملادثة يف ادلستول األكؿ كلكن ىذه احملادثة ال توجد إال بصورة حفظ النصوص يف اللغة اذلدؼ)28( .كيبدك ىذا
األمر غريبان يف البداية ألف الطالب ال يفهم معٌت معظم الكلمات اليت حفظها لكنو عندما يستخدـ الكلمات
كاألصوات الكثَتة اليت ال يعرؼ معناىا يتقن كل ادلهارات اللغوية بعد مدة قليلة .فحفظ العبارات عملية التعلم تساعد

ادلتحدث يف تدريب األصوات اللغوية.
الحوار المخطط  :يشغل األستاذ الطالب يف احلوار ليتبادلوا الكالـ بينهم .كرغم أف احملادثة احلقيقية تكوف حرة لكن
يقبل ىذا التدريب ألف احملادثة احلرة ال تُتعلم يف ثانية كاحدة كلكنها حتتاج إذل اجلهد كالتعليم التدرجيي.كإجراء احلوار
ادلخطط بُت الطالب خطوة أكذل إلتقاف مهارة احملادثة.فهذه احلوارات تكوف مغلقة اإلجابة مثالن :كيف حالك؟ ما
()29
امسك؟
كثرة االستماع :األستاذ يعرؼ أف الطالب حيتاجوف إذل كثرة االستماع إذل اللغة اذلدؼ إلتقاف مهارة احملادثة هبا .فهو
يستخدـ اللغة يف الفصل كثَتان حىت يستمع إليها الطالب كيتعرؼ على النظاـ الصو ي كاللغوم ،كأحيانان يكلف
الطالب أف يتبعوا ما يقولو ىو ،فيكرر الطالب كالمو ألف ذىن الطالب حىت اآلف غَت مستعد للتكلم باللغة اجلديدة
فهذا النشاط يقلل من الشعور باخلجل النابغ من احملادثة باللغة اجلديدة.كأيضان ينمي مهارة االستماع لدل الطالب.
()30

الموضوعات المحددة :جيب أف تكوف ادلوضوعات زلددة ألف الطالب ال يستطيع أف حيفظ كلمات كثَتة يف ىذه
ادلرحلة ألنو مسع ىذه اللغة أكؿ مرة يف حياتو كىو حىت اآلف حياكؿ تعلم طريقة النطق السليم للكلمات ،فبدالن من
حفظ العبارات الكثَتة غَت ادلفهومة يفضل األستاذ تعلم الكلمات األساسية جدان اليت تساعد الطالب يف التواصل مع
اآلخرين يف اجملتمع األجنيب.

()31

التركيز على األداء الصوتي :اذلدؼ األساسي لتعليم اللغة يف ىذه ادلرحلة ىو تعرؼ الطالب على األصوات اجلديدة

األجنبية كتعليم نطقها حسب ادلخارج الصحيحة كحفظ الكلمات لتنمية الثركة اللغوية .فال يعلّم األستاذ طالبو شيةان
من األدب كالثقافة كالتاريخ كالقواعد ادلتعلقة باللغة.فيكفي للطالب ما تعلم من احلركؼ كسلارجها ،كالكلمات كنطقها
()32
ألنو ال حيتاج إذل ادلزيد يف ىذا ادلستول.

التركيز على اللغة المنطوقة :إف الطرؽ احلديثة لتعليم اللغة تركز على مهارة احملادثة كثَتان .كلو اشتغل الطالب
بالكتابة فلن يستطيع أف يركز على تعلّم مهارة احملادثة ألنو يدرس النظاـ اجلديد كرمبا األجبدية اجلديدة فكل انتباىو
ينحرؼ من ىدؼ تعلم االتصاؿ اللغوم إذل تعلم مهارة الكتابة ،كالكتابة ال تساعده كثَتان يف تنمية مهارات التواصل
()33
االجتماعي.فينبغي أف يًتؾ األستاذ مهارة الكتابة يف ىذه ادلرحلة كيركز على تعلم االستماع كاحملادثة يف الفصل.

تعليم اللغة تدريجياً :جيب على األستاذ أف ال يتوقع من الطالب فهم كل شئ يف يوـ كاحد ،بل يصرب كجيتهد كينتقل
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من السهل إذل األصعب بالتدريج كاذلدكء .رغم أف بعض الطالب يتعلموف الكلمات اجلديدة بسرعة لكن معظمهم
()34

ينسوهنا أيضان بسرعة .فالتدريج البطئ من السهل إذل الصعب يساعدىم يف حفظ الكلمات كيف فهم اللغة جيدان.
ب:المستوى المتوسط:يف ىذا ادلستول تثبت ادلهارات اليت اكتسبها الطالب يف ادلرحلة األكذل ،كيوسع نطاقها .قد
يعرؼ الطالب اآلف على النظاـ الصو ي للغة كىو يريد بتعلم مز ٍ
يد من الكلمات كالًتاكيب كطرؽ بناء اجلمل من
عنده .فاألستاذ يرشده إذل األنشطة اليت تساعده يف زيادة ثركتو اللغوية.

()35

ميزات التعلم فب المستوى المتوسط:
وسعة الموضوعات :ادلرحلة السابقة كانت مقصورة على موضوعات معينة ،كلكن اآلف دخل الطالب يف موضوعات
أخرل ليتعلم الكلمات اجلديدة .فيقرأ القصص التارخيية ،كقصص األبطاؿ ،كحكايات كحكم بسيطة ،يف الكتاب.
()36
كيتدرب على تكوين اجلمل من خالؿ اإلجابة عن األسةلة من تدريبات الكتاب.
الحوار :احلوار يكوف مفتوحان يف ىذه ادلرحلة .كما صلد يف ىذه ادلرحلة زيادة ادلتطلبات الفكرية كاللغوية للحوار ،فيعتد
الطالب من األسةلة مغلقة اإلجابة .مثالن :ما ىي أطعمتك ادلرغوبة؟ ما ىواياتك؟ ىل ذىبت إذل السوؽ أمس؟ ديكن
()37
أف يستخدـ الطالب ىذا احلوار لتنظيم مسرحية يف الفصل.
إنشاء الجمل من عنده:ىذه ادلرحلة أعلى من ادلرحلة السابقة كال يكوف احلوار سلططان يف ىذا ادلستول فالطالب
يُطلب منو أحيانان أف ينشئ مجالن من عنده يف ضوء اجلمل اليت يقرأىا يف الكتاب ادلقرر ،فيتكلم الطالب عن
ادلوضوعات السهلة مثل :ىواي اتو ،كأسرتو ،كسفره إذل األماكن األخرل ،كتاريخ بلده .تضيف ىذه ادلوضوعات يف
()38
ثركتو اللغوية.
استخدام القوالب والتعبيرات المعينة )39( :يف ادلرحلة السابقة تعلم الطالب بعض ادلفردات ،كحفظ بعض اجلمل
كلكنو دل يتدرب على تكوين اجلمل .كاآلف يقرأ النصوص من الكتاب كلكنو حىت اآلف ال يستطيع أف ينشئ اجلمل
السليمة من عنده .كذلذا توجد يف الكتاب تدريبات تساعد يف تعلم ىذه ادلهارة .فهناؾ بعض التعبَتات اخلاصة
ادلطلوب تغيَتىا بطرؽ معينة مثل مجلة " :أنا أحب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ" أك ىواييت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ "فالطالب ديأل الفراغ .تتدرج ىذه
التدريبات من اجلمل البسيطة إذل ادلعقدة حىت يفهم الطالب األساليب اللغوية بسهولة.
تلخيص األفكار :الطالب ال يفهم كل كلمة من النص كلكنو يفهم ادلفهوـ األساسي إذا حاكؿ .فهو يستطيع أف
يستخرج الفكرة الرئيسية من النصوص اليت قرأىا من الكتاب.كرغم أنو ال يتمكن من تلخيص الفكرة الكاملة يف اللغة
اذلدؼ كلكنو يستطيع شرحها يف لغتو األـ ،كادلهم أنو فهم النص ادلكتوب باللغة األجنبية .كديكنو أف يلخص ىذه
()40
األفكار يف اللغة اذلدؼ.
مستويا االتصال :اتصاؿ الطالب باللغة اذلدؼ يتم يف ىذه ادلرحلة عن طريقتُت :ادلقركء كادلسموع.ألف الدراسة ليست

زلدكدة اآلف لالستماع فقط .حيتاج الطالب إذل تعلم الكتابة كالقراءة أيضان ألف كل ادلهارات اللغوية مرتبطة بعضها
ببعض فتعلم إحداىا تفيد كثَتان عند تعلم األخرل.هبذا السبب حيتاج الطالب إذل تعلم مهارة القراءة إلتقاف مهارة
احملادثة إتقانان جيدان.فيقرأ الطالب النص كيشتق منو األفكار كيبحث عن معاين الكلمات الصعبة مث حيفظها ،كىذا
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()41

التدريب مهم جدان يف تنمية ادلفردات اللغوية لتعلم مهارة احملادثة.
كالنص ادلسموع يتلى على الطالب إما من ادلعلم أك من الشريط ادلسجل .فهو يستمع إليو كيستخرج الفكرة األساسية
الصعبة.فيمكن لألستاذ مساعدة الطالب بكتابة الكلمات ادلفتاحية كالكلمات الصعبة كالتعبَتات الغربية على السبورة
من الكالـ ادلسموع حىت حياكؿ الطالب احملادثة هبا.

()42

توظيف الكلمات :يبدأ الطالب بقراءة النصوص من الكتاب يف ىذا ادلستول .الديكن لو إنشاء اجلمل من عنده
بسبب عدـ كفرة ادلفردات اللغوية عنده .كلكن القراءة من الكتاب تساعده يف تنمية الثركة اللغوية فهو حياكؿ استخداـ
تلك الكلمات لنسيج األفكار حوؿ ادلوضوعات األخرل .فيتجاكز األمر اآلف من احلفظ إذل التوظيف احلقيقي
للكلمات.

()43

المستوى المتقدم:
ىذا أعلى ادلستويات كفيو يبدأ االنطالؽ يف االستخداـ اللغوم .ك بعد إكماؿ ىذه ادلرحلة نتوقع من الطالب أف
يتقن الصفات التالية:
مناقشة حرة تلقائية:الطالب قد اجتهد كثَتان يف تعلم ادلفردات اجلديدة كفهم األساليب اللغوية الكثَتة .فعنده اآلف
الثركة اللغوية الواسعة كىو يستطيع أف ينشئ اجلمل من عنده .اآلف ال حيتاج إذل الذم خيطط لو احلوارات بل يعرؼ

طريقة التعبَت عن مشاعره باللغة اذلدؼ كلكنو دل يتدرب على ذلك كثَتان يف ادلستول الثاين ،ففي ىذا ادلستول حيتاج
()44
فقط إذل التدريب كادلمارسة لتوظيف ما تعلمو يف ادلستويُت السابقُت.
المحادثة األصلية :احملادثة اليت مت التدريب عليها يف ادلستول الثاين دل تكن حرة .رغم أف الطالب تعلم كثَتان من
األساليب اجلديدة دل يوظف تلك األساليب إلنشاء ادلعاين اجلديدة من عنده .ففي ىذا ادلستول يتدرب إلتقاف مهارة
استخداـ تلك اللغة ادلنطوقة اليت تؤدم ادلفهوـ األصلي للمحادثة  .ك الطالب ال حيتاج إذل مساعدة اآلخرين إلكماؿ
()45
اجلمل كللتعبَت عن األفكار .فيمكن أف يقدـ القصة أك يقدـ موضوعات متكاملة اعتمادان على قدراتو الشخصية.

الموضوعات المتنوعة :يف كل موضوع جديد يتعلم الطالب كلمات جديدة .فتنوع ادلوضوعات ضركرم لتعلم
ادلفردات اللغوية الكثَتة .أصبح الطالب اآلف ذا خربة كاسعة كديتلك الثركة اللغوية كلكنو سيستمر يف تعلم اجلديد طواؿ
حياتو فكلما تنوعت ادلوضوعات تنوعت خربة الطالب مع اللغة .كذلذا السبب خيتار األستاذ موضوعات جديدة

كيطلب من الطالب أف يكتبوا تعبَتان حران عنها كأحيانان جيرم حواران بُت طالبُت أك فةتُت من الفصل ليتكلموا عن
()46
موضوع ما حىت تنمو عندىم قدرة التعبَت الشفهي كالتعبَت الكتايب.
القواعد اللغوية :إف اللغويُت يف العصر احلديث يفضلوف جتاىل عن تعليم القواعد اللغوية يف ادلرحلة االبتدائية ألهنا
صعبة على الطالب يف تلك ادلرحلة .فيجب أف يتعلم الطالب القواعد اللغوية يف ادلرحلة الثانية أك الثالثة .ألنو اآلف
يفهم النظاـ اللغوم إذل حد كبَت كتعلم القواعد يساعده يف فهم اللغة جيدان فتصبح ىذه الدراسة شلتعة لو اآلف ،كبعد

التدريب يقدر الطالب على استخداـ الًتاكيب النحوية الصحيحة يف اجلمل كيفرؽ بُت الكالـ الصحيح كالكالـ
()47
اخلطأ.
استخدام الصيغ المختلفة :اللغة علم كاسع كيستطيع اإلنساف أف يعرب عن مشاعره بطرؽ عديدة .فيمكن أف يعرب
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عن ادلعٌت نفسو بألفاظ سلتلفة .كلكن طالب اللغة يف ادلستول االبتدائي ال ديلك القدرة ليعرب تعبَتان كاحدان بالصيغ

ادلختلفة ألنو ليس لديو سلزكف كاؼ من ادلفردات اللغوية كال معرفة باألساليب اللغوية .كيف ادلستول ادلتقدـ يتعلم
الطالب أساليب كثَتة اليت تساعده يف إظهار مشاعره بطرؽ عديدة ،كال جيد صعوبة يف اظهار رأيو عن موضوع ما.

()48

الفهم :ال حيتاج الطالب إذل حفظ ادلفردات أك تكرار النصوص لتعلمها جيدان بل يركز اآلف على فهم الفكرة الرئيسية
من النص ألنو حصل على الثركة اللغوية الكافية لفهم الكالـ دكف مساعدة كبَتة.ألنو يستخدـ معلومات الدرس يف
ادلناقشة أك احلوار مع زمالئو يف الفصل.

()49

دور المدرس :يف ادلستول ادلتقدـ ال يشرح ادلدرس ادلعاين كالكلمات كال ديأل الطالب بادلعلومات بل يعطيهم فرصة
للحديث كيرشدىم إذل الطرؽ اليت يساعدىم على تنمية ادلهارات اللغوية .فدكر األستاذ ىنا ليس كاألستاذ العادم
()50
كإمنا ىو مشرؼ كموجو جلهود طالبو إذل الطريق الصحيح.
الخاتمة:
خالصة البحث أف اللغة ىي آلة االتصاؿ بُت أفراد اجملتمع ،كاللغة العربية أىم لغات العادل كالناطقوف بغَتىا حيتاجوف
إذل ٍ
جهد كب ٍَت دلعرفتها من حيث مهاراهتا األساسية .احملادثة تعترب مبدأن أساسيان يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا
كمن أىم أنواع النشاطات اللغوية للجميع ،كالذم تُستخدـ أكثر من الكتابة .كذلا رلاالت خاصة اليت جتعل الطالب
متمكنان للمحادثة كالكالـ بعد تعلّمو بادلراحل ادلختلفة .أما اذلدؼ األساسي لتعليم احملادثة فهو حتسُت النطق السليم
ٍ
كتطوير كعي الطالب ،كتنمية الثركة اللغوية لديو كدتكينو يف التخاطب مع اآلخرين دكف ٍ
كخوؼ.
تردد
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License.
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