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ملخص البحث
ينطلق هذا البحث من املسلّمة اليت ترى أن املشافهة هي نقطة االنطالق يف تعلّم أي لغة من اللغات،
كما أن اللغات عموما يغلُب عليها اجلانب املنطوق أكثر من املكتوب ،وعلى الرغم من هذه احلقيقة،
وهتمش برامج تعليم اللغة العربية وتعلّمها لغة اثنية أو أجنبية خارج البيئة العربية ُهت ِّّمش مهارة الكالم إما
جتاهال أبمهية دورها ،وبعض الربامج ت ّدعي أن مهارة الكالم ليست هدفا من أهدافها .ويف برانمج
جهال أو ُ
سعينا يف البد إ ى إكساب لبتنا القدرة على القرا ة،
تعليم العربية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليي ا ن
دمج املهارات
والكتابة ،و ن
أسفرت نتائج الدراسة عن ن
أخذ املذكرات الشخصية من أفواه احملاضرين .،وقد ن
الرغم من وجاهة الفكرة إال أهنا قادت إ ى نقص
األربع ،والعمل على تقدميها بصورة ُ
تكامليّة ،وعلى ّ
يتعرض فيها الطالب إ ى اللغة ،وقد أثّرت هذه السياسة يف كفا ة الطلبة اللغوية ال سيما
الساعات اليت ّ
ّ
ِّ
الشفوية ،ومن هنا رأى الباحثان ضرورة الوقوف على هذه املشكلة من خالل هذا البحث املكتيب املعتمد
على املنهج الوصفي.
 أستاذ مشارك ،كلية اللغات واإلدارة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليي ا ،ماليي ا.

 أستاذة مساعدة ،كلية اللغات واإلدارة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليي ا ،ماليي ا.
أرسل املقال بتاريخ2017/19/4 :م ،وقبل بتاريخ2018/3/3 :م.
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. األنشطة- غري النا قني ابلعربية-تحسن اللغوي
ُّ  ال- املهارات األربع- مهارة الكالم:الكلمات املفتاحية

Abstract

The study embarks with the presupposition that conversation is the point of departure
in learning any language as the oral aspect is more dominant than the writing aspect in
language. Despite this fact, one who looks into the teaching of Arabic as a second
language in a non-Arabic environment, will appears to him/her that it clearly sidelines
speaking skill either in ignorance or in disregard of its role. Some programs that claim
that conversation skill is not part of its objectives and was dropped from their content
or was not given its due weightage. In both situation the speaking aspect comes out
weak. In the teaching of Arabic in International Islamic University Malaysia we tried
in the beginning to teach our students reading, writing and taking personal notes from
the words of the lecturers and it has been showing acceptable results to certain extent
but continue to recieve complaints that the students are still unable to converse
effectively in Arabic some of the daily needs. This had prompted the Quranic
language division to write four books for teaching four skills that eventually improve
students’ language competency despite the complaint on the lenghty period of time
needed by students to learn the language generally. Consequently, the four skills were
combined and delivered in a comprehensive manner. Unfortunately, this had led to the
reduction of contact hours bewteen the students and their resepctive lecturers. This
policy however, had affected the students ability in particular coversation skill. This
had prompted the two researchers to dwell on this issue utilizing library researh
method.
Keywords: Conversation skill, Four skills, Language improvement, non-Arabic
speakers, activities.

Abstrak
Kajian ini bermula daripada andaian bahawa perbualan ialah titik tolak dalam
mempelajari apa-apa bahasa memandangkan aspek oral adalah lebih dominan
daripada aspek penulisan dalam bahasa. Walaupun begitu, sesiapa yang mengkaji
pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua dalam dalam konteks bukan Arab, akan
mendapati ia secara jelas mengetepikan aspek perbualan samada secara sengaja atau
tidak. Sesetengah program mendakwa bahawa kemahiran perbualan bukanlah
sebahagian daripada objektifnya lalu digugurkan daripada kandungannya ataupun
terus tidak diberikan tumpuan yang sepatutnya. Dalam kedua-dua keadaan aspek
perbualan tidak membuahkan hasil yang memberangsangkan. Pengajaran bahasa Arab
di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kami telah mencuba pada permulaannya
untuk mengajar para pelajar kemahiran membaca, menulis dan mengambil nota
inidividu dengan disampaikan secara lisan oleh para pensyarah dan kaedah ini telah
berjaya menunjukkan kesan yang baik namun beberapa aduan tentang masalah pelajar
السنة العاشرة-العدد األول
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ّ أنشطة
yang masih tidak boleh bertutur secara fasih dalam bahasa Arab untuk maksud
keperluan harian mereka. Ini telah mendorong pihak Bahagian Bahasa Al-Quran
untuk mengarang empat buku untuk mengajar empat kemahiran-kemahiran utama
tersebut yang diharapkan dapat memperbaiki kemampuan bahasa Arab pelajar
walaupun masih terdapat aduan tentang tempoh masa yang terpaksa diperuntukkan
oleh pelajar untuk mempelajari bahasa itu sendiri secara umum. Hasilnya, keempatempat kemahiran tersebut telah digabungkan dan disampaikan dengan cara yang lebih
komprehensif. Malangnya, ini telah membawa kepada pengurangan tempoh jam para
pelajar boleh berjumpa para pensyarah untuk khidmat nasihat. Polisi ini
walaubagaimanapun telah memberikan kesan terhadap kebolehan pelajar dalam
beberapa aspek kemahiran bertutur; inilah asas yang telah mendorong kedua-dua para
pengkaji untuk melihat dengan lebih mendalam dengan menggunakan metod kajian
perpustakaan.
Kata kunci: Kemahiran bertutur, empat kemahiran, pembaikan bahasa, penutur
bukan Arab, aktiviti

43

م2018 يونيو

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

مقدمة:
يوضح هذا البحث من خالل املنهج الوصفي مهارة الكالم وأمهيتها يف برانمج تعليم اللغات الثانية أو
ندرب الطلبة عليه ،وضرورة تطبيق إرشادات اجمللس
األجنبيةِّّ .
فيبني مستو ات احملادثة ،وما يُفرتض أن ّ
األمريكي لتصنيف اللغات للنهوض بكفا ة الطلبة الشفوية على أسس علمية مدروسة .وقف البحث
نمن يف اتباع أساليب حديثة يف تعليم
عند بعض الصعوابت اليت تواجه الطلبة ،وقد رأى أ ّن حلَّها يك ُ

مهارة الكالم ،وقد ق ّدم البحث أمثلة هلا ،مث ختم البحث أبمهية إعطا وزن ملهارة الكالم عند تقييم
الطلبة ،فضال عن تقدمي منوذجني لكيفية تقومي الطلبة شفو ا.

يُع ّد التواصل اللفظي مسة من ال ّسمات املميية لإلنسان من غريه من املخلوقات ،فاإلنسان بطبعه
خملوق اجتماعي مييل إ ى التواصل والتفاعل مع غريه ُم ِّ
فهما ومتفامها ،وعملية الفهم واإلفهام حتتاج إ ى
تتم بواسطتها ،فقادت هذه احلاجة إ ى اخرتاع اللغة اليت ح ّدها ابن خلدون بقوله( :اعلم أن اللغة
وسيلة ّ
يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده ،وتلك العبارة فعل لساين انشئ عن القصد إبفادة الكالم،
الفعال هلا ،وهو اللسان ،وهو يف كل أمة حبسب اصطالحاهتم)،
فال بد أن تصري ملكة مقررة يف العضو ّ
وأنخذ من هذا التعريف ما أييت:
 .1اللغة ظاهرة اجتماعية يتم ّكن اإلنسان بواسطتها من االتصال بغريه.
 .2اللغة وسيلة الفهم ،وفيها يتم تبادل األدوار بني ِّ
املرسل واملستقبِّل.
ّ

1

 .3األداة أو العضو الرئيس للغة هو اللسان.
2
مبن على اختالف اجملتمعات.
 .4اصطالحية اللغة ،فاختالف اللغات ّ
عرف تشومسكي اللغة
أقره علم اللغة احلديث؛ إذ ّ
وما ذهب إليه ابن خلدون هو نفسه الذي ّ

قائال( :اللغة ملكة فطرية عند املتكلمني بلغة ما لتكوين وفهم مجل حنوية).

3

عما جييش يف خا ر اإلنسان من مشاعر
يعكس التعريفان وظيفة اللغة الرئيسة ،وهي التعبري ّ
يود نقلها إ ى اآلخرين؛ ما يولّد التفاعل معهم ،فالتعبري هو اجلانب املنتج من اللغة؛ لذا نأولته
وأحاسيس ّ

برامج تعليم اللغات وتعلمها أمهية قصوى؛ ألنه هو الذي يشري إ ى جناح الطالب أو فشله يف تعلّم لغة
ما .وما من شخص اخنرط يف برانمج لتعلم لغة ما ،إال وكان هدف التح ّدث هو مقصده األول –السيما
يف عاملنا اليوم– فالتح ّدث هو الذي يعكس ما يف داخل اإلنسان من أفكار؛ لذا قيل قدميا :حتدث
ألراك .خنلُص إ ى أن مهارة الكالم تع ّد من أهم املهارات األربع.
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أنشطة ّ

رأى الباحثان من خالل خربهتما يف تعليم العربية للنا قني بغريها داخل السياق املالييي ملا نيربو
عن عقدينن من اليمان ،أن الطالب املالييي يعجي عجيا بيّنا عن الكالم داخل الفصل مستخدما اللغة
اهلدف-اللغة العربية -على الرغم من أنه درس العربية ما يقارب عشر سنوات أو ما يييد عليها قليال،
يرده الباحثان
عما يف نفسه جبمل عربية بسيطة ،وهذا اخللل ّ
ومع ذلك جتده مضطراب وحائرا يف اإلفصاح ّ
بنا على خربهتما إ ى اخلطط التعليمية اليت يعرتيها التغيري من وقت آلخر ،ويُالحظ يف كل خطة أن

يسد هبا ما
املساحة اليمنية املعطاة ملهارة الكالم ضيقة جدا؛ إذ تُعامل على أهنا فُضلة على رأي النحاةُ ،
تسمن وال تغن من جوع ،فطرق تدريس الكالم
تبقى من وقت بتدريبات منطية أو حوارات للحفظ ال ن
عقيمة؛ لذا نَتج عن ذلك لبة تنقصهم املهارة الكافية يف الكالم؛ ما محل البحث احلايل إ ى البحث عن
فعالة لعالج هذه املشكلة مثل أسلوب املناقشة ،واملناظرة ،والتمثيل...إخل .وسؤال البحث
أساليب ّ
حنسن مهارة الكالم لطالب العربية النا قني بغريها؟
الرئيس :كيف ّ

تظهر أمهية البحث يف الكشف عن أساليب أكثر فعالية يف تدريس الكالم ،وذلك ابالستفادة
من جتارب أهل اللغات األجنبية يف تعليم لغاهتم وتعلّمها وخاصة اللغة اإلجنلييية.
يستخدم البحث احلايل املنهج الوصفي؛ ألنه حبث مكتيب ،سيصف مهارة الكالم حماوال
تشخيصها ،وبيان مشكالهتا؛ القرتاح حلول هلا تساعد على تطويرها.

احلايل:

لفيف من الباحثني ،وسنشري إ ى بعض البحوث ذات العالقة ابلبحث
تناول مهارة الكالم ٌ

دراسة لشايل فرتاننتأكول بعنوان :منهج مقرتح ملهارة احملادثة للمستوى املتوسط 4،تناول فيه رق تعليم

مهارة الكالم والوسائل املستخدمة ،وتوصل إ ى أن السائد يف البيئة موضع العينة هو التلقني واحلفظ،
تطرقه لطرق تدريس
وعدم إاتحة الفرصة للطلبةّ ،
ليعربوا عن أنفسهم .وهو حبث مفيد للبحث احلايل عند ّ
الكالم.
دراسة حنفي دولة موسومة بـ ـ :أساليب اكتساب مهارة الكالم لغري الناطقني هبا 5،وقد توصل حنفي

مرده إ ى العامل النفسي ،وأسلوب التعلّم ،وقلة ممارسة اللغة
إ ى أن ضعف الدارسني يف مهارة الكالم ّ
اهلدف (العربية) ،وعدم وجود البيئة اللغوية املناسبة ،ودراسة حنفي مفيدة للبحث احلايل عند تناوله
ملشكالت مهارة الكالم.
يونيو 2018م

45

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

مقال لصاحل التنقاري بعنوان :اسرتاتيجيات تعلم مهارة الكالم لدى الدارسني املاليزيني 6،وقد رّكي يف

التعرف على اسرتاتيجيات الطلبة عند تعلمهم ملهارة الكالم ،وخلُص إ ى أن أكثرها شيوعا
مقاله على ّ
تفشي شيوع التعويضية فيه دليل واضح على ضعف
هي :التعويضية ،والتذكرية ،واملعرفية ،وأوضح أن ّ
للصعوابت اليت تواجه الدارسني يف مهارة الكالم.
ال ّدارسني .وحبثه مفيد للبحث احلايل عند التعرض ّ
وهنالك حبوث صدرت حديثا رّكي فيها أصحاهبا على التقنية احلديثة مربزين دورها يف تنمية
مهارة الكالم ،ومنها على سبيل املثال دراسة نور عارفة بنت حممد 7،تعليم مهارة الكالم ابستخدام
الوسائط املتعددة ،وقد بيّنت نتائجها عدم اهتمام واضعي املنهج مبهارة الكالم؛ ما قاد إ ى إمهال

املعلمني هلا ،وأوضحت أن الطلبة هلم ميل إجيايب حنو استخدام الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية
التعلمية ،وال شك أن حبث نور مفيد للبحث احلايل عند تناوله لألساليب احلديثة يف تدريس مهارة
الكالم.
أوالً :احملادثة

على الرغم من أمهية األصوات ،وضرورة التم ّكن من نطقها إال أننا لن نقف عندها يف هذا البحث؛ ألن

الطلبة املاليييني ليس لديهم معاانة أو صعوبة تُذكر يف الصوت وخمارجه ،فمعظمهم التحق ابلكتاتيب أو
مدارس القرآن منذ الصغر.
عرفها عيمة -رمحه هللا– بقوله( :إهنا املناقشة احلرة
نتناول فيما أييت من فقرات احملادثة اليت ّ
التلقائية اليت جتري بني فردين حول موضوع معني) 8.وما حتته خط أواله عيمة اهتماما ابلغا ،فاملناقشة
عنده تبادل لآلرا وتفاعُل؛ لذا إلقا كلمة أمام ح نشد من الناس ال يُع ّد مناقشة؛ أما وصف (احلرة)
يتطوع الطالب ابحلديث بعيداعن اإلجبار أو ترديد عبارات حمفوظة فالطالب هو
فمراده من ذلك أن ّ
ُ
الذي خيتار املوضوع ،والطريقة اليت خيرجه هبا .فاملالحظ أننا غالبا ما حندد املوضوعات ،بل نعطي
مفاتيح وإملاعات ظنّا منا ،أهنا قد تدفع الطالب للتحدُّث ،فقد أابن عيمة خطأ هذه الفكرة؛ فذكر أهنا
غري جمدية ،والعبارات املفروضة ال ميكن أن تقنع الطالب ابستخدامها ،فهو يف حاجة إ ى موقف ُحر،
يشعر فيه بنفسه ،وح ّقه يف اختيار األسلوب الذي يناسبه؛ أما التلقائية ففيها إشارة ذكية منه ،وهي أن
السر يف ذلك كما يرى أن مثة متغريات كثرية حتكم
نشرك الطالب على سجيّته ،ال نتدخل أثنا كالمه ،و ّ
التدخل من قبل املعلم هي
لعل املقا عة و ُّ
عملية الكالم؛ ما جيعلها تسري بطريقة ال يتوقعها السامعون ،و ّ
يودون إبراز أشيا يف خميلتهم متناسني
السمة البارزة اليت يصطبغ هبا سلوك معظم معلمي اللغات؛ ألهنم ّ
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فعالة لتطوير مهارة الكالم لدى متعلمي العربية يف برامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية
أنشطة ّ

أن الطالب حياول إبراز قدرته وخرباته ،ال قدرات وخربات اآلخرين ،وعبارة بني فردينن ترجعنا إ ى تعريف
اللغة أبهنا ظاهرة اجتماعية ،ال بد من وجود فردينن أثنا احملادثة ،ونالحظ أن عنصر الثُّنائية هو ما مييي

مهارة الكالم من بقية املهارات اللغوية األخرى ،فيمكن لإلنسان أن يستمع منفردا من آلة تسجيل أو
من غريها ،وابستطاعته أن يقرأ ويكتب ُمنفردا؛ أما الكالم فالب ّد فيه من شخص تتفاعل معه ،والعُرف
السائد أن من يتحدث مع نفسه شخص غري عاقل؛ أما املوضوع فرييد به اختيار مادة من اهتمامات
الطلبة ،ومن جمر ات األحداث اليت يسمعوهنا أو يشاهدوهنا ،فمثال يف البيئة املالييية إذا دخل املعلم
الفصل ،وكتب على السبورة :حتدث عن رحلة على مَجل يف الصحراء ،فلن جيد املعلم إال ُمجال منفصلة
ال رابط بينها؛ ألن املوضوع بعيد عن اهتمامات الطلبة بل منهم من مل َير الصحرا  ،واجلِّمال إال من
خالل الفيديو واليوتيوب.
 .1مستوايت مهارة احملادثة:

9

قسمها إ ى
عدد مستو ات مهارة احملادثة هو موضع اختالف بني علما اللغات األجنبية ،فمنهم من ّ
السهل تنفيذه فهو
مخسة أو ستة ،وحنن يف هذا البحث منيل إ ى تقسيم عيمة؛ ألنه أكثر وضوحا ،ومن ّ
يراها ثالثة مستو ات:
 .1املستوى األدىن ،وفيه اآلليات  Mechanicsاليت جيب اكتساهبا بوصفها ًّحدا أدىن لتعليم بقية

املهارات ،وهذا ينطبق على الطالب اجلديد.
 .2املستوى املتوسط ،وفيه جند مهارات الفهم ،والتحليل والنقد ،والكفا ة النحوية.
 .3املستوى املتقدم أو األعلى ،وخيتص ابلفهم ،والثقافة ،والتقاليد ،وكل ما جيب مراعاته عند
10
التحدث.
نكتفي هبذه اللمحة املوجية أي دون تفصيل لعناصر كل مستوى حىت ال خنرج مما حنن فيه.
 .2مهارات احملادثة:
عملية احملادثة عملية معقدة؛ ألهنا مرتبطة بعمليات جتري داخل عقل الطالب ،وذكر مدكور –عليه رمحة
11
هللا– (أن احملادثة متُّر بثماين خطوات تتم مناصفة بني املتكلم واملستمع).
أ .اخلطوات اليت يقوم هبا املتكلم ،هي:
 االستثارة عن ريق صور ذهنية أو فكرة أو رسالة. التفكري يف مضمون الرسالة.يونيو 2018م
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 الصياغة ،أي اختيار األلفاظ ،واجلمل للتعبري.د -نطق الرسالة.
ب .اخلطوات اليت يقوم هبا املستمع ،هي:

 -تلقي العبارات أو اجلمل املنطوقة من املتكلم.

 ترمجة هذه العبارات واجلمل إ ى معان.ج -حتليل املعاين وتفسريها يف ضو اخلربة الذاتية
د -تقومي احملتوى بقبول مايراه جديرا ابلقبول ،ورفض ما ال يتوافق معه.
12
وبنا على تلك اخلطوات يتم تدريب الطلبة على جمموعة من املهارات نشري إ ى بعضها:
• االنطالق يف احلديث بعد وجود مثري.
• حتديد اهلدف من الكالم.
• التدريب على مقولة (لكل مقام مقال).
• التدريب على كيفية الكالم ،ابلبعد عن االنفعال واخلشونة.
اثنياً :احملادثة والكفاءة اللغوية

ويرى الباحثان ضرورة االسرتشاد إبرشادات اجمللس األمريكي لتصنيف اللغات الذي صنف الكفا ة

اللغوية إ ى مخسة مستو ات ،وكل مستوى قُسم إ ى أقسام أخرى ،سنشري فقط إ ى مستو ات احملادثة
مجلة ال تفصيال.
 .1املستوى املبتدئ :يبدأ من املنخفض مرورا ابملتوسط ،وانتها ابملتقدم ،ويتوقع من الطالب املبتدئ
إنتاج كلمات معيولة ،وعبارات كثرية التكرار ،مث يستمر يف منوه اللغوي فيُنتج عبارات تكفيه للتعامل مع
احلاجات األولية ،وميكن فهمه مع صعوبة ابلغة ،وعندما يصل القمة يف هذا املستوى تكون لديه القدرة
اجليئية على تلبية متطلبات التبادل الكالمي تسنده يف ذلك عبارات حمفوظة يعمل على توسعتها إبعادة
صياغتها ،وقد يتمكن من احلديث بعفوية ،ولكن يظل بعيدا عن االستقاللية ،واالعتماد على الذات،
ونطقه يكون متأثرا بلغته األم ،ويشوب حديثه األخطا الشائعة ،عموما يتم فهمه مع شي من
الصعوبة.
 .2املستوى املتوسط :بد ا من املنخفض وانتها ابملتقدم ،يتوقع من الطالب املتوسط يف البد التعامل

بنجاح مع عدد حمدود من االتصاالت واملهام ،واملواقف اجلديدة ،حنو :القدرة على السؤال ،واإلجابة
عنه ،املبادرة واالستجابة للجمل اإلنشائية البسيطة ،واحملافظة على استمرار احملادثة املباشرة وجها لوجه.
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فعالة لتطوير مهارة الكالم لدى متعلمي العربية يف برامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية
أنشطة ّ

ويف إ ار مفرداته مبقدوره التواصل مع اآلخرين كأ نن يقدم نفسه أو يطلب عاما ،أي ال ييال حمصورا يف
التعبري عن احلاجات األولية ،وعندما يصل الدارس إ ى املتوسط املتوسط ()Intermediate – mid
تكون لديه القدرة على التعامل بفعالية عن أشيا خارج دائرة احلاجات األولية امللحة ،فجمله أكثر
وال؛ ما مي ّكنه من املشاركة يف حمادثة بسيطة مع وقفات بسيطة ،وميكن فهمه بصفة عامة ،وعندما
يصل إ ى املتوسط املرتفع ( )Intermediate-highتتكون لديه القدرة على التعامل بكفا ة مع معظم
األغراض االتصالية ،واملواقف االجتماعية غري املعقدة ،ويف مقدوره بد حمادثة مع احملافظة عليها أو
وتردد ،وعدم انطالق يف احلديث إال أنه مفهوم
التدرج فيها إ ى هنايتها ،على الرغم من وجود أخطا ّ ،
ّ
من قبل السامع أو السامعني بصورة يبة.
 .3املستوى املتقدم :وفيه يستطيع الدارس التعامل بسهولة مع املواقف اليومية ،ومتطلبات العمل
والدراسة ،وتظهر عليه الثقة يف أدائها؛ أما املواقف االجتماعية الطارئة واملعقدة ،فيعاين معها قليال،

وميكنه أن يصف األشيا بسهولة ،وله قدرة على الربط بني اجلُمل ،فضال عن احلديث بعفوية حول
بعض املوضوعات احليّة ،ويتالىف بعض العيوب ابسرتاتيجيات التوقفات ( (Stalling deviceوميكن
فهمه بصعوبة .عند املتقدم جدا ( (Advance- Plusيتسع نطاق قدرته ،فيستطيع التعامل مع مواقف
أكثر تنوعا مما سبق ،وتتولد لديه القدرة على املناقشة ،وإبدا الرأي وأتييده ،ويكون قادرا على س ّد
الفجوات ابالسرتاتيجيات التواصلية ،وله القدرة على إعادة الصياغة ،وفهم ظالل املعاين ،والقدرة على
استخدام النرب ،والتنغيم بكفا ة ،وقد يتعثّر يف كالمه ،وهو أمر مقبول من ان ق بغري العربية ،وعندما
التفوق أي يكون متفوقا ) (Superiorتكون لديه الكفا ة يف معظم احملاداثت
يصل الدارس مرحلة ّ
وعي ابسرتاتيجيات الكالم؛ أما أخطاؤه
الرمسية ،وغري الرمسية ،وتكون لديه القدرة على االفرتاض ،ولديه ن
فقليلة وغري ميعجة ،وال تقف حائال دون التواصل مع اآلخرين.
نصب عينيه اإل ار األورويب املشرتك لتعليم
مصمم منهج مهارة الكالم لو وضع ن
وال شك أن ّ
اللغات ،يستطيع إخراج منهج ال نقول ُم ّربأ من العيوب كافة ،ولكن ال نستطيع القول أبنه سيكون أكثر
صالحية ،وقابلية للتطبيق مما هو سائِّد اآلن.
ِّ
مردها إ ى عدم
لعل األخطا اليت تصدر من قبَل بعض املعلمني أثنا تدريس مهارة الكالم ّ
و ّ

وعي املعلم ابلتقسيمات اليت وضعها علما اللغات األجنبية والرتبية على حنو ما أشران إليه سابقا من
اإل ار األورويب املشرتك .فعدم إدراك املعلم لتلك التقسيمات أو املستو ات يقوده؛ أي املعلم إ ى أخطا
تدخل
فكثري ما نالحظ ّ
جسيمة ،تقود إ ى إعاقة الطالب ،بل قد تُ ن
صرفه عن تعلم اللغة وتقتل دافعيتهٌ .
ومرد ذلك إ ى
مصححني لطالهبم أثنا احلديث ،ومستنكرين عليهم األخطا اليت تصدر منهمّ ،
املعلمني ّ
عدم إملام املعلم مبستوى الطالب ،وما املتوقع منه من نتاج البه بد ا من اللقا األول ،وال يكفي
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االعتماد على ما جيده يف الكتاب األساسي الذي يذكر فيه أنه للمستوى املتقدم نظر ا ،ولكن الواقع قد
يكون ُمغايرا ،وأي معلم يدرك أن تكليف الطالب بعمل ليس لديه استعداد ألدائه؛ لنُدرة مفرداته أو

َغرابة املوقف التعليمي ستكون نتيجته صفرا.
اثنياً :الكفاءة الشفوية

وحسن التصرف فيه 13.وقد عُِّّرفت اصطالحا أبهنا
وهي تعن يف معجم املعاين أهليّة للقيام بعملُ ،
االستخدام الفعلي يف مواقف ومناسبات معينة ،ويراها عيمة هي القدرة املفرتض وجودها ورا األدا ،
فاألدا عنده هو التوضيح الظاهر ) (Overt Manifestationللقدرة ،ويرى أن الكفا ة هي ما نعرف؛

أما األدا فهو ما نفعل ،وهو الشي الوحيد الذي ميكن مالحظته ،ويف ضوئه ُحتدد الكفا ة وتنميتها،
14
وتقوميها.
ويالحظ أن كلمة مواقف تؤدي دورا فعاال يف تنمية مهارة الكالم ،فقد وقف الباحثان على رأي
للكاتب نفسه يف كتاب آخر ذكر فيه أن االتصال عملية حتدث خالل مواقف معينة ،وتتجدد بيعة
االتصال يف ضو ما تفرضه تلك املواقف من متطلبات لغوية وثقافية 15.أنخذ من قول عيمة األخري
تنوعت املواقف ازدادت حصيلة
ضرورة تنويع املواقف اليت نطلب فيها من الطالب استخدام اللغة ،فكلما ّ
الطالب اللغوية،وأضاف عيمة أن حتديد املواقف يساعد يف إعداد املنهج ،وأتليف الكتب ،وتصميم
النشا ات ،واختيار رق التدريس ،فضال عن أساليب التقومي.

16

وفقا ملا سبق سنقدم بعض األساليب اليت نراها صاحلة لتنمية مهارة الكالم ،مث ِّ
نردفها أبسلوب لتقييم
هذه املهارة.
اثلثاً :أنشطة فعالة لتعليم مهارة الكالم

حيجمون عن الكالم ابللغة اهلدف ألسباب نفسية مثل :اخلوف من الوقوع يف
نشري بد ا إ ى أن الطلبة ُ
التعرض للنقد أو اخلجل ،وأحياان نسمع البنا يقولون( :ليس عندي ما أقوله) ،فالدافعية
اخلطأ أو ّ

للتعبري عن أنفسهم معدومة على الرغم من إحساسهم ابلتقصري يف عدم الكالم ،وأحياان يعاين املعلمون
من اخنفاض مستوى املشاركة داخل الفصول؛ فقد جتد البا واحدا أيخذ نصيب األسد من وقت
أسوأ من ذلك ُكرب حجم الفصل؛ ما جيعل نصيب
صمت كأ ّن األمر ال يعنيهم ،و ن
احلصة ،والبقية يف حالة ن
17
كل الب ال يتع ّدى الدقيقة أو الدقيقتني.
وقد اقرتح يور ( )Urبعض املقرتحات لعالج املشكالت أعاله ،نلخصها يف النقاط اآلتية:
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فعالة لتطوير مهارة الكالم لدى متعلمي العربية يف برامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية
أنشطة ّ

وصغر اجملموعة سيقود إ ى رفع نصيب الطالب من الكالم أثنا املدة احملددة
 .1تكوين جمموعة صغريةُ :

للفصل ،كما يعمل على خفض نسبة اإلحجام عن الكالم من قبل الطلبة غري الراغبني يف احلديث أمام
زمالئهم وبطبيعة احلال ال يستطيع املعلم مراقبة كل صغرية وكبرية داخل اجملموعات املختلفة ،فقد
يستخدم بعضهم لغته األم ،وعلى الرغم من هذه السلبيات فإن املتبقي من اليمن يظل انفعا ،ومردوده
أ يب من هيئة الفصل يف جمموعة واحدة.
 .2أتسيس النشاطات على لغة سهلة :يرى يور أن مستوى اللغة املطلوب استخدامه يف املناقشة جيب
املستخدم يف نشا ات تعلمية أخرى؛ لينطلق الطالب يف التعبري عن نفسه
أقل من ذلك
َ
أن يكون ّ
الرتدد ،ومن املستحسن أن جيري املعلم مراجعة سريعة للمفردات األساسية
بطالقة مصحوبة بقليل من ّ
املتوقع دوراهنا أثنا املناقشة.

 .3اختيار موضوعات جذابة مأخوذة من واقع الطالب ،واألحداث اجلارية حوله :ونستطيع أن

ـجمل القول أبن وضوح الغرض من املناقشة يقود إ ى رفع نسبة املشاركني من الطلبة؛ لتولّد الدافعية
نُ ن
لديهم.
فوضح للطالب منذ البد ضرورة مشاركة كل فرد يف
 .4إرشادات :إذا أردت إجناز العمل مجاعيّاِّّ ،
عني رئيسا للمجموعة من ذوي الكفا ة الشفوية ،فضال عن تنقُّلك بني
اجملموعة ،ولضمان ذلك ّ
اجملموعات.
ِّ
ِّ
ضبط النقاش،
 .5استخدام اللغة اهلدف :رّكي على هذه النقطة ،ولضمان تنفيذها ح ّدد مراقبا ،مهمته ن
وتذكري املشاركني اباللتيام ابللغة اهلدف ،مث تقدمي التقرير للمعلم ،وعلى الرغم من عدم وجود عقوبة
جلعل الطلبة أكثر حذرا ،والتياما
للمخالفني ،إال أن إحساس الطلبة بوجود من يراقبهم جبانب املعلم كاف ن
ابللغة اهلدف.

 .6املناقشة :ومما حنن فيه نشري إ ى رأي الكاتب ) (Hayrieيف مقال له 18يرى يف ضرورة الرتكيي على
املناقشات ،فبعد درس احملتوى نَطنرح مناقشات؛ ألسباب متعددة منها :الوصول إ ى نتيجة أو خالصة ملا

قدم أثنا الدرس ،وتبادل اآلرا واألفكار حول احلدث و إلجياد حلول ملشكلة ظهرت أثنا الدرس.

ونوه الكاتب نفسه إ ى ضرورة أن حي ّدد املعلم نفسه الغرض من املناقشة ،وذلك لرتتبط املناقشة
ّ
بغرض أو هدف واضح حىت ال يضيع وقت الطالب يف مناقشة ال صلة له ابهلدف املوضوع ،وعلى
املعلم تقسيم الطلبة إ ى جمموعات صغرية كما سبق القول ،فإذا افرتضنا أن موضوع الدرس عن القرا ة،
فق ِّّدم هلم موضوعا جدليّا حنو :يتعلم الناس بصورة أفضل عندما يقرؤون بصورة مكثفة أو يتعلم الناس
بصورة أفضل عندما يسافرون ،تعمل كل جمموعة وفقا للموضوع الذي اختاره هلا املعلم ،ويتم العمل يف
يونيو 2018م
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توصلت إليه ،وغن
فرتة زمنية حيددها املعلم أيضا ،ويف هناية اليمن املعطى ،تقدم كل جمموعة خالصة ما
ن
عن القول إن من أوجب واجبات املعلم يف هذا النمط من النشا ات مراقبة اجملموعات املختلفة ،ليطمئن
بدلنوه يف النقاش الدائر ،ونشاط املناقشات من ميا اه،
بنفسه على أن كل فرد من أفراد اجملموعة قد نأد ى َ
تنمية التفكري النقدي ،وسرعة اختاذ القرار ،وفيه تدريب للطلبة على كيفية إعداد أنفسهم ،والوقوف على
ريقة تربير عدم اتفاقهم مع اآلخرين بطريقة مهذبة ،ال ِّ
ختدش شعور اآلخر .ونؤكد على القول السابق،
وهو ضرورة أن تكون اجملموعات صغرية ال تتجاوز مخسة أشخاص ح ّدا أقصى ،وكلما تضا ل حجمها
يشجع االنطوائيني ) (Introvertعلى التح ّدث واملشاركة .ومما جيدر ذكره
وصغر احلجم ّ
زادت الفائدةُ .
أال تكون اجملموعات اثبتة ،واهلدف من تغيريها تدريب الطلبة مع أنواع خمتلفة من املتعلمني ،فضال عن
تعرضهم و انفتاحهم على أفكار ورؤى جديدة.
وعلى املعلم مالحظة أن أسلوب املناقشة يتم عن ريق األسئلة املغلقة واملفتوحة ،واألخرية هي
املفضلة؛ لقدرهتا على دفنع الطلبة للكالم ،وهو اهلدف من مهارة الكالم.
ونوعية املناقشة وجودهتا تعتمد على شخصية املتحدث ،فعلى املعلم أن يسعى جاهدا؛ للقضا
الرتدد بني البه مبا يدفعهم إ ى احملادثة ،والتعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم ،ووفنقا
على صفة اخلجل ،و ّ
لذلك يسهل عليه تقييمهم ،ومن مهمات املعلم األساسية يف مهارة الكالم نزرع الثقة يف نفوس البه.
ومن واجبات املعلم –أيضا -خلق بيئة حقيقية ملمارسة الكالم؛ ألن هذا الفعل يُشعِّر الطالب جبدوى
كالمه وأمهيته ،وقد يساعد هذا الصنيع على إبعاد القلق اللغوي عن الطلبةُ .مجلة القول إن املناقشة من
الفعالة يف تنمية الكفا ة الشفوية ،وهي تعمل على مسارينن استخدام اللغة اهلدف من جهة،
األساليب ّ
ومن جهة أخرى يتدرب فيها الطالب على تكييف اللغة اهلدف على أغراض خمتلفة ،ومواقف متباينة آنيا
ومستقبال.

يتم تنفيذ هذه االسرتاتيجية يف بيئة تسمح حبريّة الرأي؛ ألن اهلدف من العصف
 .7العصف الذهينّ :
حلل مشكلة ما ،ويُستحسن يف مهارة الكالم العمل اجلماعي،
الذهن هو توليد أفكار ،وآرا إبداعية ّ
وذلك أبن تبدأ اجللسة بتحديد موضوع من اهتمامات الطلبة أو القضا ا اليت تشغِّل ابهلم ،مث ِّ
ينخرط
أفراد كل جمموعة يف توليد أرا وأفكار كل القضية املعنية ،مث يتناولون لعرضها أمام الفصل ،وعلى املعلم
أخذ آرا مجيع اجملموعات إلخضاعها للمناقشة الشفوية إبعادة صياغتها أو اإلضافة إليها.
 .8أداء األدوار التمثيلية :يشري إ ى التمثيل التلقائي للمواقف اليت تشتمل على العالقات اإلنسانية،
وهدفه إضفا شي من الواقعية على املواقف التعليمية ،وفيه يقوم الطالب بدور عُمدة املدينة مثال،
فيتقمص الشخصية املختارة ،ويتحدث بلساهنا وجيب أن تكون املشكلة املثارة معاصرة لتثري اهتمام
ّ
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املشاركني مثل :النظافة ،ومشكالت الطرق وغريمها .والشك أن أدا األدوار يتناسب مع مهارة الكالم
عما فيه من رافة.
لكثرة ما فيه من األحداث اللفظية ،فضال ّ

 .9رواية القصص :يروي الطالب أو حيكي قصة قرأها أو مسعها أو من إبداعاته شفو ا أمام زمالئه،
ويساعد هذا النشاط على تقدمي األفكار يف قوالب ) (Formatيف بد القصة ،وأثنا تطورها وصوال إ ى
اخلامتة ،فضال عن تنمية النقد البنا  ،ووجود فرصة لتقدمي رائف ونوادر.

ليتعرف الطلبة على نوعية األسئلة،
 .10املقابالت الشخصية :وفيها جيهي املعلم إرشادات )ّ ،(Rubric
يتوجب على الطلبة جتهيي أسئلتهم أبنفسهم ،وهذا النشاط فيه فرصة ملمارسة الكالم ،وإبراز
ولكن ّ
قدرات الطلبة الشفوية داخل الفصل ،ومن مث خارجه مما جيعلهم أكثر قبوال لدى أفراد البيئة اهلدف.

 .11إكمال القصة :جيلس مجيع الطلبة يف شكل دائري أي حلقة ،يبدأ املعلم القصة جبملة أو أكثر ،مث

يتناوب الطلبة يف إكمال القصة ،كل الب عليه إضافة ما بني أربع إ ى عشر ُمجل ،ويف هذا النشاط
رافة وإاثرة ،وسرعة يف استخدام املخيون املفردايت اللفظي املوجود يف ذاكرة الطالب.
 .12قراءة املواد الصحفية :يُكلَّف الطلبة بقرا ة موضوعات حياتية من الصحف أو اجملالت أو من
لتبادل
خالل مشاهدة التلفاز ،مث تقدمي حصيلة ما فهموه شفاهة أمام زمالئهم ،مع فتح أبواب النقاش؛ ُ
األرا واألفكار.

.13املناظرة :تؤدي املناظرة دورا عظيما يف عاملنا اليوم ،عامل العوملة واالنفتاح على الثقافات؛ إذ صار
احلوار ،واجلدل ِّ
املثمر ،واإلقناع من املهارات اليت البُد من إجادهتا ،وال شك أن املناظرة تعطي الطالب
الفرصة للتدريب على مهارة احملادثة ،وحسن إدارة احلوار.
تتطلب املناظرة إاثرة قضية تتصف ابجلدلية حنو :من األفضل أن تكون ذكياً من أن تكون
طيباً وتتكون املناظرة من فريقني ،فريق ِّ
يناصر الفكرة املطروحة ،ويُسمى فريق املواالة ،واآلخر يعارضها
ن

ويسمى فريق املعارضة ،ويتكون كل فريق من ثالثة أعضا  ،وهذا يتناسب مع مهارة الكالم كما سبق

القول .وعلى املعلم أن يدرك أن ُحجج كل فريق ذات أمهية كربى ،ال سيّما داخل الفصل؛ ألننا هندف
إ ى تدريب الطلبة على الطالقة يف الكالم .يف املناظرة ي ِّ
بتدر احلديث املتحدث األول مبيّنا ُحججه،
َ
موضحا بُطالن تلك احلجج ،وعلى املعلم
وآرا ه الداعمة للقضية ،مث ُّ
يرد عليه عضو من الفريق املعارض ّ
ختصص الكلمة الثالثة اليت يلقيها الثالث
أن ّ
يوضح لألعضا ضرورة تقدمي ُحجج جوهرية ،وجيب أن ّ
لدحض احلجج عموما مع عرض ملخص للمناظرة من وجهة نظر كل فريق -وأيخذ املعلم دور رئيس
ن
19
املناظرة .وميكن أن حي ِّّدد املعلم ثالثة الب بوصفهم حكاما ،وبقية أفراد الفصل ميثلون اجلمهور،
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ويشجعون العضو األكثر القة ،وأقوى ُحجة .ونرى أن نبعد جو املنافسة عن هذا النشاط داخل
الفصل ،و الحرج من االكتفا ابلثنا  ،وعبارات املدح غري املبالَغ فيها.
جر ان املناظرة:
وقد ّبني املؤلف من خالل الشكل أدانه كيفية َ

20

التغذية الراجعة:

من انفلة القول أن نقول إن ُمقا عة الطالب أثنا حديثه؛ لتصحيحه ضررها أكرب من فائدهتا ،فيحسن
ابلعلم إحصا ما يقع فيه الطلبة من أخطا جسيمة ،وحماولة معاجلة كل خطأ يف فرتة زمنية معينة ،ومن

األفضل أن يثن املعلم على املتحدثني ،وتثمني جهودهم يف إعداد املواد والعرض ،حنو قولك :عرضك
وحسن استعمالك لنربات صوتك...إخل.
كان رائعا ،هذا عمل حسن ،أُق ّدر جهدك يف حتضري املادةُ ،
تقومي مهارة الكالم
تُعد االختبارات الشفوية ذات قيمة كبرية يف قياس حمصول الطالب اللغوي؛ لذا جيب أن يشري واضعوا
املناهج صراحة إ ى الوزن املعطى هلا يف تقييم الطالب حىت يهتم هبا األخري ،واهتمامه دون شك سيقود
إ ى رفع كفا ته الشفوية.
ومن املشكالت اليت تواجه االختبارات الشفوية أهنا أتخذ من الوقت الشي الكثري ،وال ميكن
الرجوع إليها عند احلاجة ،وأكرب مشكالهتا الذاتية ،فيما خيتص ابملشكلة األو ى يقرتح الباحثان أن يكون
تقييم األدا الشفوي مستمرا بد ا من بداية العام اجلامعي ،وميكن تسجيل ما يدور داخل الفصل –بقدر
معلمني أو أكثر ،ولكي نقلل من الذاتية نقدم فيما أييت منوذجني:
اإلمكان -ليتم تقييم الطالب من ن
النموذج األول:
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التوصيف

درجتان

لصحة خمارج األصوات والتنغيم والنرب.

درجتان

للفصاحة والطالقة.
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أنشطة ّ

درجتان

لسرعة االستجابة للسؤال اليت تشري إ ى فهم داللة األلفاظ.

درجتان

لصحة التعبري من الناحية الرتكيبية.

درجتان

جلودة التقدمي والعرض

10

الدرجة الكلية

النموذج الثاين:

عناصر التقومي:
 الثروة اللغوية 3 :درجات احملتوى واألفكار :درجتان -الطالقة :درجة واحدة

 الصحة النحوية 3 :درجات -وضوح النطق :درجة واحدة

الدرجات

املواصفات

10-9

يكون الطالب مبستوى فصاحة العرب ،ويتحدث دون عنا يف املواضع اليت تناقش
بطالقة.

8-7

ال خيطئ الطالب كثريا ،إال أنه يواجه قدرا بسيطا من الصعوبة يف التعبري عن األفكار وال
توجد مثّة عوائِّق يف كالمه.

6-5

جيد الطالب بعض الصعوبة يف التعبري عن األفكار ،ولديه أخطا قليلة يف النحو واملفردات
والنطق ،لكنه ال ييال قادرا على التحدُّث يف املوضوع ،وقد يضطر يف بعض املواقف إ ى

أن يصحح كالمه بنفسه.
4-3

جيد الطالب صعوبة يف التحدث أحياان ،ومل يستوف كل جوانب املوضوع ،مع وجود
أخطا يف النطق والنحو واستخدام املفرادات.

2-1

صعوبة ابلغة يف التحدث يف أي موضوع أو ال يتحدث أبدا.

اخلامتة:

توصلت الدراسة إ ى ما أييت:
 .1خنلُص إ ى أمهية مهارة الكالم يف برانمج اللغات الثانية أو األجنبية؛ ما يلقي بعب ضخم على عاتق
الفعال.
املعلم ،فعليه البعد عن احلفظ والتلقني ،وهتيئة بيئة تعليمية غنية مبواد أصيلة تساعد على التواصل ّ
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 .2أن النشا ات اليت متّت اإلشارة إليها تسهم يف تنمية مهارة الكالم وصوال ابلطلبة إ ى الكفا ة
الشفوية ،وعلينا أال نتوقع أن يكون دارس اللغة اهلدف مماثال متاما للنا ق ابلعربية ،بل أن يتكلم بلغة
عربية مفهومة تشوهبا أخطا فيفة ال تعيق نفهم الرسالة.
 .3توصي الدراسة بضرورة استخدام أساليب حديثة يف تدريس مهارة الكالم ،وذلك ابالستفادة من
الرتاث الغريب يف تعليم اإلجنلييية وتعلمها ،وتوجيه القائمني بتصميم املناهج إ ى ضرورة االعتنا مبهارة
الكالم عند ختطيط منهج العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية ،وأن يقلل املعلمون من احلديث عند
ألخذ رأيهم يف الطرق التدريسية الشائعة يف
تدريسهم ملهارة الكالم ،وإجرا دراسة تطبيقية على الطلبة؛ ن
تدريس مهارة الكالم ،ومعرفة مقرتحاهتم.
هوامش البحث:
 1ابن خلدون ،عبد الرمحن ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :علي عبد الواحد وايف( ،القاهرة :دار النهضة1979 ،م) ،ج ،3ص.1264

 2التنقاري ،صاحل حمجوب ،دور األفكار اللسانية و الرتبوية عند ابن خلدون يف تعليم العربية و تعلمها للناطقني بغريها ،املؤمتر العاملي
اخلامس للغة العربية وآداهبا ،مقارابت يف اللسانيات واألدبيات بني التقليد والتجديد ،اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليي ا 9-6 ،سبتمرب
2015م ،ص.682
 3خليل ،حلمي ،مقدمة لدراسة علم اللغة( ،اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1992 ،م) ،ص.24

 4انظر :فرتاننتأكول ،لشايل ،منهج مقرتح ملهارة احملادثة للمستوى املتوسط يف معهد أنصار السنة احملمدية يف ابنكوك( ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليي ا1998 ،م).
 5انظر :انيف ،حنفي دولة ،أساليب اكتساب مهارة الكالم لغري الناطقني ابلعربية يف املستوى املتوسط يف املركز اإلعدادي( ،رسالة

ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليي ا1995 ،م).

 6التنقاري ،صاحل حمجوب" ،اسرتاتيجيات تعلم مهارة الكالم لدى الدارسني املاليييني" ،جملة الدراسات اللغوية واألدبية ،السنة  ،2ع()1
2011م.

 7انظر :حممد ،نور عارفة ،تعليم مهارة الكالم ابستخدام الوسائط املتعددة للدارسني الناطقني بغري العربية يف املستوى املتوسط،
(رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليي ا2015 ،م).
8

عيمة ،رشدي أمحد ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( ،مكة :جامعة أم القرى ،د.ت) ،ج ،2ص.294-293

10

ملييد من التفاصيل راجع :عيمة ،رشدي أمحد ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،ج ،2ص.497-495

 9انظر :مدكور ،علي أمحد ،و عيمة ،رشدي ،وهريدي إميان ،املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( ،القاهرة :دار
الفكر2010 ،م) ،ص 196وما بعدها.
11
عمان :دار املسرية2007 ،م) ،ص 61وما بعدها.
مدكور ،علي أمحد ،طرق تدريس اللغة العربيةّ ( ،
 12املرجع نفسه (بتصرف).

 13انظر :معجم املعاين اجلامع ،حرف الكاف ،املوقع اإللكرتوين/ :الكفا

ةhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/

 14انظر :عيمة ،رشدي أمحد ،املهارات اللغوية :مستوايهتا-تدريسها-صعوابهتا( ،القاهرة :درا الفكر العريب2006 ،م) ،ص.174
15

اانظر:
ص.29
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عيمة ،رشدي أمحد ،األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا( ،مكة :جامعة أم القرى1982 ،م)،
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Ur, Penny,A course in Language Teaching, Cambridge University Press, 1997, p121.
 Teaching Speaking: Active to Promote Speaking in a Second Language,وKayi, Hayrie

http://itoslj.org/teachingspeaking.html (Teaching Speaking) retrieved on 1/4/2016 at 10.00pm
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